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Rok 2016 dostává jedničku

Blíží se Vánoce, konec roku,
a to je čas na bilancování, případně plány do dalšího roku.
O rozhovor jsme požádali starostku obce Sylvu Stavarčíkovou.
Jak hodnotíte končící rok
z pozice první ženy obce? Byl
to rok dobrý nebo špatný?
Byl dobrý, což by ve škole
bylo na trojku, tak to radši vylepšuji na jedničku – výborný!
Možná byl kratší než ty předešlé, ale to je náš pocit, protože
čas rychle letí.
Přitom letošní rok byl o den
delší, neboť jsme měli i 29. února. Těším se na nový rok 2017,
co nám přinese, plánů je ještě
hodně, jsme kousek za půlkou
volebního období. Sil máme
ještě hodně, ale do cíle je ještě
daleko.
Děkuji všem spolkům, zejména agilnímu Klubu seniorů,
základní škole za aktivní přístup k žákům i rodičům. Nově
vzniklému Klubu horeckých
maminek přeji, aby vydržela jejich aktivita.

Svatý Mikuláš

V Horce máme za patrona
kostela světce, který je všeobecně známý, i když mu kostely tak
často zasvěcené nebývají – svatého
Mikuláše. Na oltářním obraze je
znázorněn jako ten, kdo obléká
nahé a ujímá se lidí v nouzi. Velmi rád zmiňuji jeho jméno během
bohoslužby. Svatý Mikuláš není
jen patronem horeckého kostela,
ale i celé obce. Jeho atribut biskupské berly se nachází ve znaku
obce.
Mikuláše máme často spojeného se začátkem adventu a s blížícími se vánočními svátky. Nadílka
sladkostí na Mikuláše je předzvěstí hojnější nadílky o Vánocích.
S úsměvem vzpomínám, jak jsem
se jako dítě na Mikuláše ráno
snažil vzbudit co nejdřív, abych
byl první, kdo najde na balkoně
za oknem balíček sladkostí.

Podařilo se naplnit plány,
které měla obec pro rok 2016?
(nejdůležitější investice, záměry, akce…)
Můžeme konstatovat, že podařilo. Probíhá rekonstrukce
a intenzifikace ČOV, pozemky
na Olomoucké ulici jsou zasíťované, realizovala se dostavba
obecního úřadu, rekonstrukce
ul. Nádražní.
Mrzí mě, že nevyšla žádost
o dotaci na vyčištění Dolů, ale
protože stav rybníků je neutěšený, nezbude nám nic jiného,
než v příštím roce provést vyčištění z vlastních zdrojů.
Obec před nedávnem vyhrála soudní spor proti krajskému úřadu, když jí dal soud
za pravdu – měla být účastníkem stavebního řízení při rozšiřování skladovacích kapacit
firmy Kralupol (dříve Vitogaz). Je to tak trochu zvláštní vítězství, Horka sice měla
právo do toho tehdy „mluvit“,
ale teď už je to jedno, když je
stavba zahájena. Jaký z toho
máte pocit?

Pocit – hurá druhé vítězství,
opět jsme měli pravdu, magistrát města Olomouce i krajský
úřad špatně vyhodnotili a rozhodli.
Obec neměla být opomenuta ve stavebním řízení, námitky proti územnímu rozhodnutí nám neuznali, že patří až
do stavebního řízení. Bohužel
jsme je nemohli uplatnit, protože jsme nebyli účastníky řízení. Krajský soud toto vytýká

krajskému úřadu, vrací mu věc
znovu k vyřízení a projednání,
ale čas běží a stavba také. Prostě
6 let bojujeme za občany, vyhráváme, ale na situaci to moc

nemění. Bohužel. Je to prostě
boj s větrnými mlýny.
Už několikrát jste si posteskla, že Vás mrzí, že lidé
mají o dění v obci malý zájem, nezajímají se, co se děje,
nechodí na zastupitelstva –
zlepšilo se to?
Na veřejné zastupitelstvo přijde 5–10 občanů. Jsou tři občané, kteří chodí pravidelně, někteří přijdou náhodou, protože
zrovna jdou kolem. Na jedné
straně chápu, že spousta lidí
má hodně práce, ale na druhou
stranu máme v obci 2420 obyvatel.
Na co si lidé nejvíce stěžují?
Stížnosti jsou na vše, nejvíce
asi na sousedy. Někdy musíme
suplovat policii, psychologa,
zdravotníka a velmi často sociálního pracovníka. Vždy mám
však dobrý pocit, když se něco
povede, něco uděláme pro občany, ale pak se stejně dovíte, že
to stálo za nic. Vždy se člověk
stejně vše nějakou oklikou dozví. Ale taková je asi česká povaha.  Pokračování na str. 2

Mikuláš rozhodně není pohádková postava obklopena čerty
a anděly, ale skutečná historická
postava. Žil v první polovině 4.
století v Myře na území dnešního
Turecka a byl biskupem s velikým
sociálním cítěním. S jeho životem a působením je spjato mnoho
příběhů. Samozřejmě mnohá vyprávění z jeho života nejsou doložitelná. Jsou možná za staletí
upravená, ale to neznamená, že
se tak nestalo. Zkuste důkazy doložit pravdivost vyprávění vašich
babiček a dědečků o tom, co prožili, když byli malí. Každá legenda
o svatém Mikuláši, i když je její děj
úplně jiný, obsahuje jedno stále se
opakující poselství. Popisuje člověka, v němž se odráží Boží dobrota,
velkorysost a štědrost, a poučuje,
jakým způsobem má člověk jednat,
když chce pomáhat druhému. Tak

se stává pro děti vzorem, který potřebují vidět.
Mikuláš v legendách vystupuje
jako člověk, který i díky své křesťanské víře měl otevřené nejen oči,
ale především srdce pro ty, kdo se
ocitli v různých problémech – ekonomických, existenčních, ale také
byli nespravedlivě obviněni. V důsledku toho se stal patronem mnoha
povolání a osob, např. zamilovaných, vězňů, obchodníků, námořníků, advokátů a právníků, řezníků i strážných. Je patronem mnoha
měst, z nichž nejvýznamnější jsou
Amsterdam a New York. Jeho jméno, řecky Nikolaos, je složeno ze
slov niké, což znamená vítězství,
a laos, což je řecky lid. Jméno Mikuláš tedy znamená vítěz lidu nebo
též ten, který je s lidem.
Mrzí mě, že dnes je na Mikuláše v ulicích kolikrát víc čertů než

Mikulášů. Že se tak vytrácí jádro
a poselství Mikuláše – připomenutí člověka, který měl dobré srdce
a byl všímavý k problémům lidí
kolem sebe a zároveň byl ochotný
pro ně něco udělat. Dnes Mikuláš
zpravidla rozdává dárky „za něco“
– za dobré chování, za básničku,
písničku. Ztrácí se tak vzor člověka, který pomáhal nezištně a dával
„jen tak“, bez podmínek.
Když potkáme na ulici Mikuláše nebo ho sami budeme hrát
nebo když zahlédneme třeba jen
věž našeho horeckého kostela,
vzpomeňme si na svatého Mikuláše, který měl dobré nezištné srdce,
poděkujme za lidi, kteří vůči nám
jednali jako on. A poprosme, aby
se i skrze nás dali ve světě potkat
lidé se srdcem sv. Mikuláše.
Marian Masařík
farář Horka nad Moravou
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Vítání občánků Horky nad Moravou

Zleva: Jan Kopa, Veronika Vozdecká,
Linda Fráňová, Šimon Kalibán

Zleva: Sebastian Pajunčík, Lilli Čerešňová, Vojtěch Urban,
Sofie Halouzková

Zleva: Sofie Štěpánková, Tomáš Marek, Klaudie Vrbová, Elena Heincová,
Edita Stejskalová

Zleva: Richard Učík, Leona Nedbalová, Dominik Polášek,
Barbora Valentová
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Pokračování ze str. 1
Jaké jsou hlavní plány obce
pro rok 2017
– Dokončení ČOV.
– Prodej stavebních pozemků.
–	
Chodník na Školní ulici,
na Lidické zpracování projektové dokumentace – chceme zajistit bezpečnou cestu
dětí do školy, počet aut se
každoročně zvyšuje, stále více
rodičů vozí děti do školy.
–	Vrátíme se opět k projektové
dokumentaci na ul. Skrbeňská. Tady chybí chodník ze
všeho nejvíce.
–	Chystáme revitalizaci hřbitova, představíme v příštím čísle, až budeme mít vizualizaci.
–	Rekonstrukce
Družstevní
ulice, chystáme projektovou
dokumentaci k dotaci.
–	Hřiště v Sedlisku – kombinace dětského a street workou-

tového hřiště.
–	Bude toho určitě více, investiční akce budeme ještě dolaďovat na začátku roku.
–	A chceme tu být pro občany.
Jak budete trávit Vánoce,
jaký dárek by Vám udělal radost?
Vánoce trávím jako každý rok
doma s rodinou. Nemusím dostávat dárky, raději je rozdávám.
Radost mám z maličkostí a potěší mě ten, kdo mi dá nějaký
dárek, přemýšlel o tom, co by mi
udělalo radost.
Jaké dárky byste popřála občanům pod stromeček, jaké je
přání pro rok 2017?
Já přeji vždy všem hodně
štěstí, protože když jste šťastní,
tak máte vše. Takže HODNĚ
ŠTĚSTÍ!
Děkuji za rozhovor.
Marie Hovadíková

Kuchyňský bioodpad
Třídíte odpad? Jistě, že odpovíte ano, alespoň něco třídíte.
Třídíte odpad z kuchyně? Tady
už je to slabší. Do černých popelnic se vyhazuje přes 50 %
biologických zbytků z kuchyně,
které mají skončit buď v kompostu, nebo v hnědé bionádobě. Začněte třídit i bioodpad
z kuchyně! Odpad nezapáchá
ani po týdnu, jelikož v kuchyni nemá optimální podmínky
k rozkladu.
Co patří na kompost: Slupky z ovoce, zeleniny, sáčky
od čaje, kávová sedlina, skořápky od vajec či ořechů, zbytky
jídla (brambory, rýže, těstoviny,
knedlíky, pečivo), zvadlé květy.
Co nepatří na kompost, ale
do směsného odpadu:
Maso, kosti, prošlé mléčné
výrobky (jogurt, tvaroh, mléko,
sýr atp.), omáčky.

Průměrně vyprodukujete kolem 200 kg směsného odpadu
na osobu za rok. Pokud budete
správně třídit i kuchyňský odpad, obec ušetří až 50 % nákladů
za likvidaci zbytkových odpadů,
což se projeví ve výši poplatku
za odpad, který platíte.
-redV Horce nad Moravou
mají lidé u svých domů nádoby na třídění: 240 modrých,
340 žlutých a 500 na bioodpady. Občané mají možnost ještě objednat modré
a žluté popelnice ZDARMA
do konce dubna 2017, pak
to bude zpoplatněno. Bio popelnice zdarma již k dispozici
nejsou. Z důvodu opakovaného žhářství a také nepořádku
obec ruší sběrné místo na tříděný odpad na Olomoucké
ulici.
-red-

Advent aneb nezapomínejte na jazyk nebes
Je slovo latinské a znamená
příchod. První adventní nedělí
vstupují křesťané do tzv. církevního liturgického roku. Ten
bývá zahajovaný, ne jako rok
občanský 1. ledna, ale již v první neděli po 26. listopadu. Jde
tedy o pohyblivou neděli, slavenou v rozmezí od 27. listopadu
do 3. prosince. Zapálením první
svíce na adventním věnci začíná odpočítávání čtyřtýdenního
cyklu, v němž se věřící člověk,
s každou další rozžatou svící,
má více a více upínat k přicházejícím u okamžiku narození
Božího Syna.
(Ovšem – adventního času
umí šikovně vedený marketing

využít obchodně. Lze ho strávit
nejen v obchodních řetězcích,
ale i na adventních zábavných
akcích, z nichž přechází zrak!
Např. Ohňová show, Andělé
na chůdách, Mikulášské kejkle…). My se však soustřeďme
na advent duchovní, který má
být křesťanskému lidu časem
pokání, očekávání a přípravy
na narození Krista.
Tento čas je již několik století spojen s hudbou. Zatímco
tradice adventního věnce se zrodila teprve před 150 lety, tradice adventního muzicírování je
mnohem starší. Má svůj zrod už
v době gotické, pokračuje přes
baroko, kantorskou muziku až

Draní peří
V naší škole v listopadu již několik roků po sobě
pečeme a zdobíme s deváťáky perníčky pro Společnost pro ranou péči. Věnujeme tomu šest hodin
a v poslední dvouhodinovce s pár děvčaty perníčky
balíme. Tomu balení říkáme draní peří, protože
vždy kromě práce si pěkně popovídáme.
Sedí s námi Anička Jenčke, o jejichž atletických
úspěších v hodu diskem, vrhu koulí a kladivem
jsme vás vloni informovali.
Jsem Aniččiným velkým fanouškem, a proto
nahazuji téma povídání.
Holky, co byste se Aničky po uplynulé sezoně
zeptaly?
A holky jedou: Čím byla, Aňo, pro tebe tato
sezona významná?
A: Hlavně tím, že jsem po celou sezonu vedla
v celorepublikových tabulkách.

k dnešku. Ne sice každý kostel
muzicíruje „z vlastních zdrojů“,
jak tomu bylo dříve, ale výjimky
jsou.
A to je dobře. Neboť adventní muzicírování je nejduchovnější přípravou na příchod /
narození / Pána Ježíše Krista.
Nezapomínejme: HUDBA JE
JAZYKEM NEBES!
Dobré bude, když naše adventní muzicírování otevřeme
slovy z kancionálu katolického
kněze a barokního básníka Jana
Josefa Božana Slavíček rajský:
„Ó Králi nad králi, zpěváčkové,
muziku zjednejte – ku Králi pospíchejte, jemu zpívejte“!

Jožka Nogolová

H: Jaké změny jsi udělala pro své zlepšení?
A: Přidala jsem si náročnější tréninky v posilovně, učila jsem se novou techniku v hodu diskem.
Zaměřila jsem se na dopilování každého detailu,
sebemenšího pohybu. Také jsem změnila trenéra,
protože můj bývalý trenér se věnuje mladším atletům.
H: Který závod byl pro tebe v této sezoně nejnáročnější?
A: Letos jsem se hodně účastnila závodů Olomouckého kraje, přeborů jiných krajů a Mistrovství Moravy a Slezska.
Nejnáročnější to bylo na Mistrovství ČR kvůli nepříznivému počasí. Byla velká mlha, hodně
pršelo, měla jsem kruh plný vody až po kotníky.
Nemohla jsem udělat pořádně otočku, protože to
klouzalo.
H: Jsi před závody nervózní, máš nějaké uklidňující rituály?
A: Ano, jsem nervózní a uklidňuji se
tím, že sleduji videa špičkových diskařů a snažím se něco okoukat. V průběhu
závodů mě zrelaxují pomalé písničky, ale
soustředím se zároveň na výkony soupeřek.
H: Jsi příznivcem výživových doplňků,
bereš nějaké?
A: Žádnou výživu speciálně neberu,
dbám na pravidelnou a zdravou stravu.
Já: Aňo, končíš základku a sport je pro
tebe hodně důležitý. Kde by ses nejraději
viděla za rok?
A: Chtěla bych se dostat do sportovní
třídy na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci. Zároveň se chci věnovat hodu diskem.
H+já: Aňo, moc ti držíme palce. Mohly
bychom se domluvit, že za rok se sejdeme
tady na draní peří a ty nám povykládáš, zda
a jak se plány plní?
A: Souhlas.
P. S. Nepečeme jenom perníčky pro
dobrou věc, ale také skupina deváťáků
z béčka chodí na návštěvy do Domova seniorů Pohoda ve Chválkovicích a moc je to
dohromady baví a všem prospívá.

Kateřina Glosová

Adventní koncerty

Vše začalo otevřením
modlitebny Církve československé husitské (CČSH)
v září 2005. V prosinci téhož
roku byl uspořádán 1. adventní koncert. Další 3 roky
proběhl ve spolupráci s Vladimírem Machátem v modlitebně CČSH. Pro velký zájem byl 5. adventní koncert
přeložen v r. 2009 do kostela
Sv. Mikuláše v Horce nad
Moravou. Pro p. V. Macháta, varhaníka a nadšence
klasické hudby, byl v roce
2012 koncertem posledním.
Jeho poslání převzaly dcery Mgr. Lenka Adamcová
a Vladimíra Fialová.
Ekumenická
spolupráce se nám daří. Snažíme se
o pestrost a zajímavost programu. V různých hudebních žánrech vystupovaly
děti, laické sbory CČSH
a Římskokatolické církve
i profesionální hudebníci.
Letos se konal již 12. koncert. Pořadatele těší zájem
občanů z Horky nad Moravou i širokého okolí. Děkujeme místnímu obecnímu
úřadu, oběma farnostem
a vystupujícím, kteří obětovali čas a energii při přípravě
koncertů. Rádi mezi sebou
uvidíme zájemce o sborový
zpěv.
Přejeme klidné Vánoce
a rok 2017 prožijte ve zdraví, lásce a naději ve splnění
vašich přání.
		
Jožka Nogolová

Bohoslužby

Vánoční
bohoslužby
CČSH se konají 25. 12. 2016
v 8.15, 8. ledna a 22. ledna
2017 v 8.15. Přijďte se podívat na náš betlém (po bohoslužbách od 9.20 do 10.00).
Během roku jsou naše setkání
1. a 3. neděli v měsíci v 8.15
v modlitebně CČSH v Horce
nad Moravou.

Nejen „půlnoční“

Půlnoční mše římskokatolické církve bude 24. 12.
2012 ve 21 hodin. Další
vánoční bohoslužby v Horce budou (jako obvykle)
25. 12. v 8.20 hodin, 26. 12.
v 8.20 hodin, poslední den
v roce 31. 12. v 16.15 hodin
a na Nový rok 1. 1. v 8.20
hodin.
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Občané Horky nad Moravou díky třídění odpadu
nejen šetří stromy, ale také vyhráli pamětní lípu
V červnu byli v Olomouci
oceněni zástupci nejlepších měst
a obcí Olomouckého kraje v třídění odpadů za rok 2015. Mezi
nimi nechyběli zástupci obce
Horka nad Moravou, kteří kromě jiných ocenění získali také
pamětní strom – lípu srdčitou.
Ta byla v září vysazena na školní
zahradě.

Jak to bylo s lípou?

A tak, stejně jako děti vstoupily v září do školy, tak i tato
lípa zakořenila 27. září 2016
do země ve školní zahradě. Kromě ostatních dětí byli při sázení
i noví prvňáčci. Ze sázení lípy
si udělali malý obřad. Za zvuků písně pánů Uhlíře a Svěráka
„Stromy“ slavnostně slíbili, že
o lípu budou pečovat, budou ji
sledovat, jak roste a nedopustí,
aby lípě někdo ublížil. Jako důkaz svého odhodlání hodil každý
malý školáček hrst hlíny ke kořenům stromu. Pro děti to byl
nevšední zážitek a pro přihlížející dospělé velká radost.
Za to vděčíme nejenom obci,
ale především občanům obce

Horka nad Moravou, kteří tak
dobře třídí odpad.
Několik odpovědí dětí na otázku: Co byste popřáli naší lípě?
Martin: „Ať nám lípa pěkně
roste.“
Adam: „Budeme ji hlídat,
aby se jí něco nestalo.“
Eliška: „Budeme se o lípu
starat.“
Díky pamětní plaketě bude
lípa připomínat nejen skvělé
umístění v soutěži O keramickou popelnici, ale také to, že
třídění odpadů šetří přírodu. Ne
vždy je však možné ukázat dětem, jak dlouho trvá, než vyroste
strom. Dětem z horecké školy se
podaří sledovat růst stromu takříkajíc v přímém přenosu. Kolik
stromů musí být pokáceno, aby
děti mohly psát, malovat a číst
si z knížek? To si mnohdy nedovede představit dospělý člověk,
natož malé dítě. Je však potřeba
v dětech neustále podporovat
vědomí, že je to zásluhou stromů, a že stromy je třeba vysazovat a chránit.
Jen za rok 2015 bylo totiž díky třídění odpadů v celé

Projektový den Evropa
a svět nás zajímá
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Ve středu 12. října 2016
se na Základní škole v Horce nad Moravou konal další
projektový den Evropa a svět
nás zajímá. Zahájení proběhlo
ve třídách rozehřívacími aktivitami, např. „Nejempatičtější
Evropan“. Projektová výuka
byla rozdělena do několika dílen, ve kterých se střídaly skupiny žáků, tvořené napříč 6.–9.
ročníky.
Žáci navštívili Jazykovou
dílnu, ve které měli možnost
naučit se základům francouzštiny, ruštiny, nebo španělštiny. Na tuto dílnu k nám přijeli
hosté, pro které je daný jazyk
rodnou řečí, nebo jej studují
na vysoké škole. Další dílnou
byla Světová kuchyně, která
probíhala ve školní cvičné kuchyňce. Žáci připravovali nejznámější pokrmy z evropských
zemí, např. francouzské palačinky, španělskou tortillu a anglickou hrachovou kaši s bazalkou. V dílně „Všichni jsme

stejní, všichni jsme různí“,
vedené studenty Katedry kulturní antropologie FF UP Olomouc, žáci zhlédli krátký film
s výpovědí mladých cizinců
žijících v naší zemi, po kterém
následovaly aktivity spojené
s vnímáním odlišného. Během
dne žáci vyhledávali informace
o Evropské unii na stanovištích
s morseovkou, mapou, skládáním puzzle a informačními
technologiemi. Poslední dílna
nesla název „Cestovní kancelář“. Zde měli žáci připravit
zájezd do vylosované destinace
– pomocí internetu a tištěných
cestovních průvodců.
Po absolvování dílen se žáci
vrátili opět do svých domovských tříd, kde projektový den
společně reflektovali.
Velké díky patří všem hostům za to, že za námi přišli
a obohatili nás. Stejně tak přípravnému týmu projektového
dne a všem aktivně zapojeným.

Jan Vícha

České republice uchráněno 25
km² přírody a k tomu neuvěřitelných 1 900 000 stromů. Jen
v Olomouckém kraji pak lidé
díky třídění odpadů ušetřili
134 000 stromů a 1,7 km² přírody. Právě proto se rozhodla

pořádající Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM,
a.s. odměnit všech osmnáct
oceněných obcí vysazením pamětních stromů, které budou
připomínat odpovědnost jejich
občanů.

Nebezpečný internet

Na počátku prosince (1. 12.
2016) proběhla na naší škole
druhá z letošních kaváren – tentokrát s tématem INTERNETOVÉ DĚTI.
Témata – rizika virtuální komunikace, závislost na kyberprostoru a nebezpečné jevy spojené
s používáním internetu a mobilních telefonů jsou na naší škole
obzvláště sledovány.
S těmito tématy se žáci mohou seznámit nejen během projektového dne Svoboda nebo
závislost, ale průřezově během
celé výuky např. v informatice,
výchově k občanství a výchově
ke zdraví.
I z toho důvodu jsme uspořádali kavárnu pro rodiče, kde
jsme s rodiči diskutovali nad
problematikou závislostí našich
dětí na počítači.
Rodiče si mohli pomocí krátkého testu zmapovat situaci
u nich doma a taky diskutovat
o rizicích spojených s používáním sociálních sítí.
Hodně jsme se bavili o pravidlech – jak správně nastavit

dětem čas a prostor vyhrazený
na hru a internetové „brouzdání“ na počítači.
V tomto ohledu je spolupráce školy s rodiči nezbytná,
neboť děti potřebují základní
informace slyšet nejen od učitelů, ale hlavně od svých rodičů,
a dohled nad bezpečným užíváním internetu mohou zajistit
jen rodiče.
V naší škole mají žáci zákaz používat mobilní telefony a tablety
a za tento osvícený přístup můžeme vedení školy jen poděkovat.
• Přímo pro rodiče je pak
určena online-poradna linky
E-Bezpečí.
www.napisnam.cz
• Pomoc online
(Internet Helpine)
116 111 nebo 800 155 555
www.internethelpline.cz
pomoc@linkabezpeci.cz
• Ke stažení základní příručka
bezpečného používání internetu pro rodiče na:
www.e-bezpeci.cz

Psycholožka
Kateřina Lerchová

Skřítci – programy pro rodiče s dětmi v Bažince
Většina dětí prožívá své dětství v místnostech. Vše, s čím si
tam děti hrají, pro ně vytvořili
lidé. Pokud jsou venku, také
používají materiál, který pro ně
připravili lidé (odrážedla, hračky, prolézačky...). Ale znáte to,
někdy méně znamená více.
Čím jednodušší je hračka,
tím kreativněji děti vyrostou.
Ten nejkreativnější materiál
má příroda. Jsou jím klacky,
listí, kameny, voda, kaluže,

sníh, hlína… Příroda je fascinující ve všech ročních obdobích.
Zveme tímto všechny horecké maminky a tatínky na pravidelné setkávání do Dětského
lesního klubu Bažinka. Program je určen pro děti od 1,5
do 3 let. Scházíme se každé
úterý, od 9.30 do 11.30 hodin.
Naším cílem je společné setkávání venku, pokud možno
za každého počasí, kde zpíváme,

hrajeme na rytmické nástroje,
poznáváme a zkoumáme přírodu, tvoříme z přírodních materiálů. V případě velmi nepříznivého počasí máme k dispozici
vyhřátý domeček.
Pokud se k nám rozhodnete
zavítat, doporučujeme s sebou
dobré (nejlépe nepromokavé)
oblečení a boty, radši i gumáčky do pohotovosti – někdy bývá

mokrá tráva, svačinu, pití, pláštěnku podle počasí a dobrou
náladu.
V roce 2016 opět podpořeno grantem Olomouckého kraje, tentokrát v rámci projektu
„S rodinou do přírody“.
Máte-li zájem se zúčastnit,
přihlaste se lektorce Hance Matulíkové. Kontakt: ha.nele@seznam.cz, 732 821 486.

Zima se ujímá vlády na Sluňákově
Barvami se to všude jenom
hemží. Letní zelené koruny
stromů vystřídal pestrý podzimní koberec utkaný ze spadlých listů a krajem se line vůně
pooraného pole.
Podzim nám už bez ostychu
ukázal své barevné čarování.
Svou sílu ale ukazuje i zima.
I ona se hlásí o svá práva a nechce zůstat pozadu.
Každé ráno svým bílým
mrazivým závojem zahalí celou
krajinu a podzim má co dělat,
aby vše stihl odkrýt. Ale i on,
stejně jako léto, musí uvolnit místo, aby se vlády mohla
ujmout zima. Žezlo ale zatím
vlastní podzim a má před sebou poslední úkol – celou
přírodu připravit k zimnímu
spánku.
A výjimkou není ani
Sluňákov. I nás čeká příprava
na zimu. Ale ne k zimnímu
spánku. Ba přímo naopak –
na Sluňákově ožije všechno to,
co přes rok odpočívalo. Pojďte
ožít s námi.
Zimní čas je spojen především s Vánocemi a vánoční
dobou, ale samotným Vánocům předchází jedno zvláštní
období, které lidem může pomoci k tomu správnému nala-

dění na Vánoce, totiž advent.
Advent je období čtyř neděl,
které předchází vánoční době
a je spojeno se zapalováním
čtyř svící na adventním věnci.
Po Novém roce zveme rodiče s dětmi na Návštěvu
u krmítka, která se uskuteční
13. 1. 2017. Těšit se můžete
na pozorování a krmení ptáčků, zahrajete si hry, jedno krmítko si sami vyrobíte a užijete si spoustu zábavy v zimní
přírodě.
A tradičně je pro Vás připravován také zimní den pro veřejnost, který nese jméno Den
tvořivých rukou (18. 2. 2017
od 10 hodin). Zima nutí naše
ruce, aby se schovávaly do rukavic nebo do kapes a aby lenošily.
Nejedny ruce jsou pak
v šoku, když přijde jaro a začne
čas práce na zahrádkách. Přitom toho ale naše ruce dokáží
spoustu: umí vyrábět a tvořit,
umí pracovat, psát, pohladit,
dokáží obejmout, umí pomoci,
umí udeřit, sportovat…
Přijďte za námi probudit Vaše
ruce ze zimního spánku a vyzkoušet si, co všechno dokáží.

Libor Sukup
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Knihovna v novém prostředí

V měsíci září byly knihy
z horecké knihovny přestěhovány ze školy do nových prostor
na Obci v Horce nad Moravou.
A to za vydatné pomoci žáků
deváté třídy naší základní školy.
Tímto děkuji všem deváťákům
i panu učiteli Malenovskému
za ochotu a obětovaný čas při
stěhování.
Nyní je pro knihovnu určen
nový prostor s novým vybavením. V knihovně je umístěno
přes 2.500 knih, od dětské beletrie, dětské encyklopedie, knihy

pro mládež, beletrie pro dospělé,
detektivky, sci-fi, až po naučnou
literaturu pro dospělé.
Knihovna má také k dispozici kuchyňku i místnost pro
pořádání akcí. První takovou
akcí bylo autorské čtení „Pišlických příběhů“. Akce se konala
v sobotu 12. 11. 2016. Čtení
bylo doplněno výtvarnou dílničkou, kdy děti vytvářely své
vlastní „Pišliky“. Další akcí dne
3. 12. 2016 byl „Den pro dětskou knihu“, kdy nám Knihkupectví Dobrovský přijelo

představit knížky zejména pro
děti. Návštěvníci si mohli nejen
nakoupit knížky, ale nazdobit
si i vlastní perníček, či napsat
vánoční pohled. Mnozí využili
možnosti pohled na místě vhodit do poštovní schránky.
V následujícím roce 2017
se určitě v knihovně uskuteční
další akce, zejména „Noc s Andersenem“, Pasování prvňáčků
na čtenáře, Strašidelné čtení,
besedy tříd prvního stupně základní školy, herní odpoledne
atd. Knihovna je otevřena ka-

ždé úterý od 15.00 do 18.00
hod. Vchod je ze dvora Obecního úřadu. Kontakty jsou:
736 628 131, e-mail: jankova.
romana@seznam.cz.
Najdete nás také na facebooku jako Knihovna Horka nad
Moravou nebo v provozní době
knihovny na skypu: knihovnahorka. Do celého nového roku
2017 všem přeji hodně zdraví,
štěstí, pohody a hlavně krásného
čtení. Těším se na Vaše návštěvy!
Romana Janková
knihovnice

Z klubu seniorů
Letošní Den seniorů jsme
oslavili už v novém klubu
na obecním úřadě. Slavnostně
nám ho předala starostka obce
Sylva Stavarčíková s místostarostou Milanem Štajgrem.
Máme tu velmi dobré zázemí
a hlavně bezbariérový přístup.
Věřím, že se tu budou naši
senioři rádi scházet a společně připravovat zajímavou
činnost. První besedu jsme
měli s kronikářkou obce paní
Krejčí. Se svými zážitky z cest
po Tchaj Wanu se s námi podělila ing. Nepožitková.
V prosinci připravíme výstavu betlémů a vánočních
dekorací, Mikulášské posezení a předsilvestrovskou zábavu.
Ještě bych připomněla zajímavou akci. Krajská rada
seniorů Olomouckého kraje uspořádala 29. září oslavu
Dne seniorů, která se konala
na Výstavišti Flora v pavilonu A. Součástí oslavy byl
první ročník volby Babička
Olomouckého kraje. Akci,
které se zúčastnilo přes 800
seniorů, moderoval Vladimír
Hron.

Náš klub reprezentovala
v soutěži paní Danuše Klímová
a umístila se na krásném druhém místě mezi čtyřiadvaceti
soutěžícími. Paní Klímovou
jsme navrhli do soutěže nejen
proto, že je několikanásobnou
babičkou, ale hlavně pro její
aktivní přístup k životu. Udržuje si kondici – cvičí, ráda

tancuje. V důchodu se začala
zajímat o hanácké kroje, které šije hlavně pro svá vnoučata. Účastní se s nimi vítání
občánků nejen v naší obci ale
i na olomouckém magistrátu.
Do hanáckých krojů obléká
také panenky a dvě zdobí náš
klub. Kromě toho je velkou
sběratelkou miniaturních boti-

ček. Ve sbírce jich má přes tisíc. Ještě jednou blahopřejeme.
Blíží se konec roku a my už
se samozřejmě připravujeme
na ten příští. První větší akcí
bude 18. února náš seniorský
ples. Srdečně zveme.
Hezké Vánoce, zdraví i štěstí v novém roce přeje za klub
seniorů Ludmila Nepožitková

Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?
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Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné
sociální poradenství rodinám s dětmi i jednotlivcům,
kteří se ocitli v nepříznivé 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 exekuční výzvu,
případně
napsat
návrh na osobní
bankrot.
Dále naše služba
nabízí podporu při
vyřizování dávek

státní sociální podpory, 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
institucemi.
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:
tel.:731 690 966
Bc. Lucie Jirušková
tel.: 777 782 078
Bc. Štěpánka Drábková
tel.: 777 367 873

Cénci v akci

Sezona 2016–2017 pro hokejový tým
HC Cénci Horka nad Moravou začala 18. 9.
2016 ve Šternberku, kde si to Cénci rozdali
s HC Olšany. Mužstvo nastoupilo v téměř
kompletní sestavě a slavilo úspěch po výsledku 7:2.
Velkou změnou v letošním ročníku bylo
odstoupení týmu Taran – což byl tým složený z hráčů Skrbeně, a tak jsme přišli o derby,
na které jsme se všichni vždy těšili.
Sestava pro tento ročník je stabilní
a na soupisce jsou tito hráči (zápasů se účastní 10–12 hráčů):
Brankář: Kordula Michal
Obrana: Valenta Tomáš, Říha Petr, Grmolenský Ivo, Dokoupil Radek, Melichar
Radek
Útok: Seidler Petr (C), Husák Stanislav,
Lakomý Matěj, Tichý Miroslav, Valenta Jiří,
Berka Jindřich, Koloušek Milan, Vodák Jiří,
Tichý Luděk, Pírek Pavel, Richtárik Martin,
Alka Jan
Letos nám docela vypadla obranná řada
díky zranění některých borců, a tak do obrany zaskakuje Miroslav Tichý a významnou
měrou pomáhá k dobrým výsledkům celého
mužstva.
O kvalitní střelbu a příděl branek do sítě
soupeřů se stará útočná síla Matěj Lakomý
(21 bodů, 13+8) a Standa Husák(14 bodů,
7+7) zbytek útočníků moc nezaostává a po-

máhá drtit obranu soupeře. V obraně je jistota Tomáš Valenta, Petr Říha a taky pomáhající Miroslav Tichý.
Ochránce brány Michal Kordula je několik let již stabilní a je na něj spoleh.
Následující zápas s týmem HC Bělkovice jsme ale prohráli výsledkem 2:5, což
byla studená sprcha, která mužstvo nakopla
a v dalším zápase proti velkému favoritovi

soutěže Volvo Bohuňovice jsme vyhráli 5:4
po velmi dramatickém průběhu, kdy jsme
bránili jednobrankový náskok zuby nehty
do posledních vteřin zápasu.
Další výsledky:
HC Cénci Horka – HC Olšany 	
7:2
HC Bělkovice-Lašťany – HC Cénci
5:2

HC Cénci Horka – Volvo Bohuňovice  5:4
AHK Lutín – HC Cénci Horka 	
2:3
HC Cénci Horka – Orli Štěpánov 
3:3
HC Cénci Horka – SLH Delfíni Blatec 5:4
HC Cénci Horka – Medvědi Charváty  3:3
Kaprodrom Novosady – HC Cénci
2:4
HC Cénci – HC Kohouti Velký Týnec 5:2
Aktuální tabulka je po odstoupení Taramu
trochu matoucí, ale HC Cénci drží bednu.
Soutěž je dlouhá a snad se nám podaří navázat na loňské výsledky a všechny favority
obereme o body.
		
Zápasy body
1 Šneci
9
16
2 Volvo Bohuňovice
8
14
3 Cénci Horka
9
14
4 Tiens Kosi Štěpánov 10
11
5 Lutín
9
10
6 Velký Týnec
10
10
7 Novosady
10
10
8 Bělkovice
9
9
9 Delfíni Blatec
9
8
10 Medvědi Charváty
10
7
11 Orli Štěpánov
9
6
12 Věrovany
9
5
13 Olšany
9
0
14 Taran Olomouc
0
0
Milan Kolcon Koloušek
– tiskový mluvčí HC Cénci Horka

Termíny svozu odpadů v obci Horka nad Moravou v roce 2017
Komunální odpad
týden datum
2 10.1.2017
4 24.1.2017
6
7.2.2017
8 21.2.2017
10
7.3.2017
12 21.3.2017
14
4.4.2017
16 19.4.2017
18
2.5.2017
20 16.5.2017
22 30.5.2017
24 13.6.2017
26 27.6.2017
28 11.7.2017
30 25.7.2017
32
8.8.2017
34 22.8.2017
36
5.9.2017
38 19.9.2017
40 3.10.2017
42 17.10.2017
44 31.10.2017
46 14.11.2017
48 28.11.2017
50 12.12.2017
52 26.12.2017

den
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
středa
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

Plast 240 l
týden
datum
den
3 17.1.2017 úterý
7 14.2.2017 úterý
11 14.3.2017 úterý
15 11.4.2017 úterý
19
9.5.2017 úterý
23
6.6.2017 úterý
27
4.7.2017 úterý
31
1.8.2017 úterý
35 29.8.2017 úterý
39 26.9.2017 úterý
43 24.10.2017 úterý
47 21.11.2017 úterý
51 19.12.2017 úterý
Plast 1100 l - středa

Papír 240 l
týden
datum
den
3 17.1.2017 úterý
7 14.2.2017 úterý
11 14.3.2017 úterý
15 11.4.2017 úterý
19
9.5.2017 úterý
23
6.6.2017 úterý
27
4.7.2017 úterý
31
1.8.2017 úterý
35 29.8.2017 úterý
39 26.9.2017 úterý
43 24.10.2017 úterý
47 21.11.2017 úterý
51 19.12.2017 úterý
Papír 1100 l - čtvrtek

každou středu

16. týden - po Velikonočním pondělí posunutý svoz o 1 den

každý čtvrtek

týden
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

BIO odpad
datum
9.3.2017
23.3.2017
6.4.2017
21.4.2017
4.5.2017
18.5.2017
1.6.2017
15.6.2017
29.6.2017
13.7.2017
27.7.2017
10.8.2017
24.8.2017
7.9.2017
21.9.2017
5.10.2017
19.10.2017
2.11.2017
16.11.2017
30.11.2017
14.12.2017

Dispečink TSMO
tel. 585 700 035
odpady@tsmo.cz

Sklo
den
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

1x14 dní
sudý týden
v pondělí

týden
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49

Tetrapak
datum
2.1.2017
30.1.2017
27.2.2017
27.3.2017
24.4.2017
22.5.2017
19.6.2017
17.7.2017
14.8.2017
11.9.2017
9.10.2017
6.11.2017
4.12.2017

den
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
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Otázky pro naše trenéry z oddílu házené

V tomto čísle Horeckého
zpravodaje jsme položili několik
otázek našim trenérům z oddílu házené. Otázky jsou trenérům rozděleny podle kategorií,
ve kterých trénují.
Jako první jsme se zeptali
kategorie mladších minižáků
Trenérka Jana Skalická,
vedoucí družstva Libor
Žůrek.

Jani, ty jsi přišla do horecké házené letos na začátku prázdnin.
A házenkářský osud ti přidělil
naše nejmenší děti. Je to pro tebe
určitě obrovská výzva. Jaké máš
z toho po pár měsících pocity?
Ani se mi nezdá, že je možné
mluvit už o měsících trénování, čas opravdu rychle letí. Máš
pravdu, od začátku je to pro mě
obrovská výzva, protože moc
zkušeností s trénováním dětí
nemám, a postupně je teprve
získávám. Myslím, že se hodně
naučím, například už dovedu
i zvýšit hlas, což je u mě novinka. Jsem ráda, že jsem začala
trénovat u nejmenších – podle
mě je to nejlepší pro získávání
zkušeností, hrajeme hry a postupně se propracováváme k házené. Základem je, aby tréninky
děti bavily a rády tam chodily.
Moc mi pomáhá jejich zpětná
vazba a jednání na rovinu. Když
je nějaká hra nebaví nebo nevyjde podle mých představ, tak
mi to řeknou a tím se poučím.
Ale takových her zatím naštěstí
moc nebylo. Zatím jsem moc
ráda, že se setkávám spíše s pozitivní zpětnou vazbou – alespoň
podle toho, co mi děti řeknou.
Práce s dětmi mě vždycky bavila
a lákala, nabíjí mě novou energií a doufám, že to tak zůstane
i nadále.
Libore, v mini mladších působíš jako vedoucí družstva.
Znamená to pro tebe mimo jiné
i dělat nábor nových dětí. Jak
se nám daří v dnešní době plné
různých nabídek kroužků zaujmout a nadchnout děti, potažmo rodiče právě pro házenou?
Obecně jsem přesvědčen, že
je dobře, že děti mají možnost
si vybrat z různých kroužků, ať
to jsou vědomostní, pohybové
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či dovednostní. Všestrannost je
ten správný směr, který by se
měl právě u dětí rozvíjet a nabídka více volnočasových aktivit je důležitá. Zaujmout děti
pro jakýkoliv sport nebo obecně
volnočasovou aktivitu není složité. Složité je přesvědčit rodiče,
aby dětem sportovat umožnili.
Většinou se setkávám s velkou
pracovní vytížeností rodičů, kteří nemohou děti na trénink přivést, nebo naopak s nezájmem
rodičů dopravit děti o víkendu
na utkání. Po náboru, který děláme pravidelně, se nám přihlásí
cca 80 % oslovených dětí, které
mají zájem zkusit házenou, ale
na trénink jich dorazí pouze cca
10 %. Problém nebude v dětech…

Další v pořadí jsou starší minižáci, které trénuje trojice
Míla Jurečková, Radek Frkal
a Jirka Kräuter

Je to početně trenérsky nejsilněji obsazená kategorie a zároveň kategorie, kdy důležitou roli
hraje všestraný rozvoj formou
hry a zároveň se děti učí základním návykům, na kterých
budou v budoucnu stavět. Jak se
vám to daří zvládnout?
Děti, kterým se věnujeme,
jsou s námi již druhý rok a spolupracuje se s mini velmi dobře,
i když jim už začíná puberta. To
pro nás jakožto trenéry znamená
mít 2x více trpělivosti a vydržet
to s nimi. Už jsme je toho plno
naučili v minulé sezoně, ale myslíme si, že je stále co dotahovat
a přidávat nové věci.
Družstvo mladších žáků
trénují Petr Němec a Libor
Žůrek

Petře, tvoje trenérská kariéra
je více než deset let, ale v Horce
působíš první sezonu. Nabízí se
otázka, co tě přimělo trénovat
právě v Horce a jaké máš cíle?
Po ukončení mé trenérské
práce v klubu TJ STM Olomouc, kdy jsem skončil pro pracovní vytíženost v zaměstnání,
jsem aktivně sledoval házenkářské umění mladšího syna Daniela a věnoval se více rodině. Je
pravda, že mi občas házená chyběla, vzpomínal jsem na úspěIČ 00298948
Registrováno u Ministerstva kultury,
evid. číslo MK ČR E 20473

chy i neúspěchy a rád se potkával s mými bývalými svěřenci,
trenéry a rodiči. Všichni věděli,
že to bez házené dlouho nevydržím a měli pravdu. Jednoho
předvánočního večera mě potkal trenérský kolega, se kterým
jsme měli zlaté časy v době,
kdy jsme spolu trénovali mladší
žáky v TJ STM Olomouc. Jeho
nynější působení v Horce nad
Moravou, kde opět nastartoval
házenkářskou tradici, mě přimělo k tomu, že jeho nabídku
na trénování v Horce jsem rád
přijal a opět se vrhl do aktivního trénování. Hráče jsem znal
z působení v minižácích, kdy
jsme proti sobě nastupovali
na turnajích, a věděl jsem, že
mají dobrý hráčský potenciál něco dokázat a posunout se
trochu výš, ale je tomu potřeba trochu pomoci, a to je můj
hlavní úkol, dostat do nich rvavost, bojovnost, trochu drzosti,
protože to jim chybí.
Moje cíle jsou vždy o tom,
že všichni aktivní svěřenci musí
házenou milovat, být bojovní,
chtít vyhrávat, mít skvělou kamarádskou partu a hrát srdíčkem, bez kterého to nejde.
Libore, s Petrem jsi již v minulosti trénoval a dobře se znáte. Oba jste dominantní a každý
máte odlišný názor na dosažení výsledku. Neobáváš se, že to
bude skřípat, nebo to bude pro
hráče přínosem?
Jsem přesvědčený, že Petr je
jedním z nejlepších trenérů mládeže v kraji, a proto jsem rád,
že přijal nabídku u nás v Horce trénovat. Protože se známe
z předešlých let, kdy jsme spolu
trénovali, víme, co od sebe můžeme očekávat, a já jsem si jistý,
že právě tento faktor bude pro
hráče a hráčky jen přínosem.
Každý má mírně odlišné herní
pojetí, kterým se navzájem doplňujeme.

Starší dorostence trénují
Věrka Krobothová a Libor
Vykydal

Věrko, Libore u vás jsem
přemýšlel, jestli otázku položit
každému zvlášť nebo dohromady. A zjistil jsem, že vás nelze
rozdělit. S družstvem starších
Odpovědný redaktor:
Marie Hovadíková

dorostenců jste spojeni již od jejich úplného začátku, z doby,
kdy kluci chodili na 1. stupeň
ZŠ. Proč jste se rozhodli právě
pro tuto cestu – trénovat kluky
od nejmladšího věku až téměř
do dospělosti? Znám trenéry,
kteří chtějí trénovat třeba jen ty
nejmenší děti, ale nikdy by nešli
do starší kategorie a naopak.
Čím vám dorci (tak se říká
dorostencům) dělají největší
radost a co byste naopak chtěli
změnit?
Ano s družstvem jsme od jejich prvních krůčků a s malou
pauzičkou až doposud, kdy
budou za chvilku dospělí. Proč
jsme si vybrali tuto cestu, je jednoduchá odpověď: vždy nová
výzva, nové úkoly a jiné soutěže. Dorci největší radost dělají hlavně tím, jaká jsou skvělá
parta, která vydržela tak dlouho
a doufáme, že ještě dlouho vydrží. Věcí na změnu je vždy dost,
ale spíše bychom měli přání, aby
kluci vydrželi co nejdéle, i když
se zrovna nedaří a nezahodili tolik let dřiny, co na sobě makali
nějakým náhlým neuváženým
krokem. Vždyť si určitě všichni
vzpomenou, že jsme zažili nejednu hezkou chvilku, na kterou
dodnes vzpomínáme.

Poslední otázka bude pro
Libora Žůrka jakožto
předsedu oddílu.

Libore, jedno přísloví říká,
že řetěz je tak silný, jako je jeho
nejslabší článek. U nás v oddíle
si myslím, že je to, ale právě naopak, že sílu řetězu posuzujeme
podle nejsilnějšího článku, tím
článkem myslím Tebe. Jak to
vnímáš Ty?
Samozřejmě, když se v klubu
vyskytne nějaký zásadnější problém, ať organizační, sportovní,
zdravotní, aj., tak ve většině případů hledají trenéři a vedoucí
družstev radu u mě, ale nemyslím si, že kdybych jim nebyl
schopen pomoci, že by si neporadili. Tím chci říct, že jsem přesvědčen, že náš horecký házenkářský řetěz je natolik silný, že se
jen tak neroztrhne.
Závěrem děkuji všem dotazovaným za jejich odpovědi.
Karel Němec
Tisk: FGP studio, s. r. o.,
Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc
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