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Novým starostou Horky nad Moravou 
se na konci října stal Mgr. Luděk Tichý. 
V  kampani před komunálními volba-
mi jste oslovil a uspěl s krédem „Nový 
vítr“. Co touto vizí sledujete?

K heslu „Nový vítr“ mě inspiroval roz-
hovor s paní starostkou v Horeckém zpra-
vodaji 12/2017 na  téma investice roku 
2018 a co se ještě stihne do komunálních 
voleb v říjnu 2018. Jedna z jejich vět zněla, 
cituji „Určitě spoustu z nás chce pokračovat 
v započaté práci, ale možná jsou už připra-
veni další šikovní kandidáti, kteří přinesou 
nový vítr do  plachet“. Myšlenka postavit 
kandidátku do komunálních voleb vznikla 
v polovině roku 2017, kdy jsem slýchával 
od občanů i kamarádů, že obec neinvestu-
je, neopravuje, nebo jen z části, a naopak 
v jiných daleko menších obcích staví dětská 
hřiště, opravují silnice, chodníky, je větší 
kulturní život a proč to někde jde a u nás 
ne. Objektivně musím říct, že vše není bílé 
ani černé a každá mince má 2 strany. Chci 
především zúročit zkušenosti, které jsem 
nabyl jak ve státní správně, tak především 
v  samosprávě. První zúročení přišlo hned 
koncem měsíce listopadu, kdy se nám po-
dařilo získat do 2 dnů souhlasné stanovis-
ko (běžně trvá 1 až 2 měsíce) Úřadu pro 
zastupování státu ve  věcech majetkových 
a tím nebyla opožděna či ohrožena 20 mil. 
dotace na stavbu školní jídelny v roce 2019.
Máte bohatou praxi ve veřejné sféře, ni-
koli však jako komunální politik. Na-
kolik tuto odbornou praxi zhodnotíte 
v nové funkci?

Víte, komunální politika není o poli-
tice, ani o straně či hnutí, ale především 
o  lidech, myslím na  vesnicích naší veli-
kosti. Od  roku 2014 se nějakým způ-
sobem pohybuji na  komunální úrovni 
v  Olomouci, především na  té odborné 
jako poradní orgán rady Olomoucké-
ho kraje a  poradní orgán rady statutár-
ního města Olomouce. Jsem vděčný, že 
jsem dostal šanci pracovat na Magistrátě 
v Olomouci, kde těch skoro 10 let bylo 
obrovským přínosem zejména po stránce 
profesní, což je mou velkou výhodou pro 
funkci starosty.  Dokončení na str. 2

Nový starosta má spoustu nových plánů

Důstojné oslavy 100 let republiky

Vše nejlepší, hodně zdraví, 
mnoho osobních 

i pracovních úspěchů v novém roce 2019
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Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou 2018–2022

Od září je ředitelkou v ZŠ a MŠ Hor-
ka nad Moravou Sylva Stavarčíko-
vá. Do  školy se vrátila po  osmi letech 
„starostování“ obce. Jaké máte priority 
ve své nové funkci?

Přesvědčila jsem se, že škola ke  mně 
neodmyslitelně patří. Dědeček i mamin-
ka byli nejen učitelé, ale i ředitelé ve ško-
le v Horce. Já chtěla být vždy učitelkou, 
o  ředitelování jsem začala uvažovat až 
po  získání zkušeností s  řízením a  vede-
ním obce. Pomyslné žezlo mi předala 
Katka Glosová. Dobré jméno školy je její 
zásluhou a za to jí děkuji. Mé poděkování 
patří i  paní Karle Kolouškové, ředitelce 
školy, která byla mojí první nadřízenou, 
když jsem nastoupila do školy jako uči-
telka. Ve středu  12. prosince by se dožila 
75 let. Nyní stojím já v čele školy a mou 
prioritou je vytváření takových podmí-
nek pro učitele i žáky, aby zažívali úspěch 
a radost z práce.
Škola a obec jsou propojené nádoby, 
myslíte si, že se ty vazby teď ještě pro-

hloubí vzhledem k Vaší minulé funk-
ci?

Spolupráce mezi školou a obcí je velmi 
důležitá. Velkou výhodu vidím v tom, že 
v Horce žiju, mám tu rodinu, a tak škola 
i obec patří do mého každodenního živo-
ta. Někdy slýchávám, že se pořád ve škole 
investuje, opravuje, ale je to pro naše děti. 
Všichni přece chceme, aby se vzdělávaly 
v  pěkném a  podnětném prostředí. Ško-
la a obec patří k sobě, vždyť dobrá škola 
je přece vizitkou obce. I nadále chceme 
propojovat obecní a školní akce, ve škole 
i  školce rádi přivítáme nejen rodiče, ale 
i ostatní občany.
Jak hodnotíte svých prvních sto dnů 
v roli ředitelky? Využila jste své mana-
žerské schopnosti z minulých osmi let? 
Dají se vůbec porovnat tyto dvě funkce?

Všechna očekávání se mi plní. Práce 
je pestrá, neustále se něco děje, to je stej-
né jako na obci. Být osm let starostkou, 
to byla obrovská zkušenost, kterou vyu-

žívám teď při řízení školy. Rozhodování 
je pro mě snazší, vždyť na obci to patřilo 
k běžnému pracovnímu dni. Co je pro mě 
nové, je pedagogické vedení. Za těch osm 
let se některé věci změnily, ale mám ob-
rovskou podporu mých zástupců a celého 
pedagogického sboru a za to jim děkuji. 
Je radost sledovat pracovní nasazení peda-
gogů, jejich přemýšlení nad každým škol-
ním dnem, nad každou hodinou. A nej-
lepší je pak pozorovat výsledky jejich úsilí 
– jak se děti aktivně zapojují do výuky, jak 
třeba diskutují a argumentují.
Jaké jsou hlavní aktivity tohoto školní-
ho roku?

Velkou akcí byly oslavy 100 let repub-
liky, nyní nás čekají vánoční besídky, po-
loletní vysvědčení, na škole probíhají ro-
dičovské kavárny. Určitě tu není prostor 
na  vyjmenování všech, ale na  stránkách 
naší školy se lze dočíst o všech plánova-
ných akcích. 

Přeji všem krásné Vánoce a hodně štěs-
tí do nového roku 2019. -red-

Dokončení ze str. 1
Rozhodovací procesy a  postupy jsou 

podobné, jen v menším měřítku.
Kterým směrem by měl ten Váš „Nový 
vítr“ vanout? Na  všechny strany sou-
časně to určitě nepůjde. 

V současné době se již zpracovává roz-
vojový plán obce na 8 let. Prioritně bude 
směřovat do  investic a oprav infrastruk-
tury tzn. oprava komunikací, budování 
chodníků s co největší spoluúčastí z do-
tací a grantů z Evropské unie.

Druhý směr by měla být bezpečnost 
občanů. V projektech již bude zakompo-
novaná bezpečnost, jak pro chodce (pře-
chody, případně semafor), tak i pro cyklo 
(pruh pro cyklisty) na páteřních komu-
nikacích Olomoucká, Skrbeňská, nám. 
Osvobození, 1. Máje. Budeme se snažit 
rozpracovat i další komunikace, např. ul 
Na Vinici, Nádražní po přejezd, v Sedlis-
ku ul. Míru, Jiřího Wolkera (podrobně se 
budeme věnovat v únorovém vydání Ho-
reckého zpravodaje). Postupně bychom 

chtěli projektovat 3 až 4 ulice ročně, je to 
otázka časové kapacity projektantů. Roz-
hodující pro čerpání dotací a grantů jsou 
zpracované projektové dokumentace. 

Jako třetí bychom chtěli zlepšit život 
v  Horce, jako jsou dětská a  workoutová 
hřiště, revitalizace parku ul. Nádražní, 

prostor před hřbitovem. Také bychom 
se chtěli zamyslet nad využitím prostoru 
v  areálu obecního úřadu (zastřešení jízd-
ních kol, pořádání vánočních punčů a po-
dobných kulturních akcí), tzn. komplexní 
zamyšlení napříč mezi zastupiteli. -red-

Dobrá škola je vizitkou obce

Nový starosta má spoustu nových plánů

Mgr. Luděk Tichý (starosta), Milan Štajgr (místostarosta zastupu-
jící starostu), Milan Vysloužil (místostarosta), Mgr. Jan Dvorský, 
Vladimír Hladiš, Ing. Lukáš Klevar, Radek Novák, Filip Pirkl, 

Mgr. Sylva Stavarčíková, Ing. Aleš Suchý, JUDr. Mgr. Lenka Veselá, 
Ph.D. Celkem 11 členů z těchto politických subjektů: ANO 2011 
(4), Sdružení nezávislých kandidátů (4), KDU-ČSL (3).  

Mgr., Bc. Luděk Tichý (42 let) 

Narodil se v  Olomouci, většinu 
života prožil v Sedlisku v ul. Ne-
rudova, posledních 5 let žije v Ná-
dražní ulici v  Horce. Po  studiu 
na vysoké škole pracoval dvacet let 
v  různých institucích státní sprá-
vy a samosprávy (Magistrát města 
Olomouce, Policie ČR). Podílel se 
na  řadě záchranných a  likvidač-
ních prací při povodních, bezpeč-
nostních opatření při významných 
sportovních utkání, zasedání Mě-
nového fondu či NATO. V  říjno-
vých komunálních volbách získal 
nejvyšší počet hlasů voličů (549).
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Mladí hasiči
Plamen je celorepubliková soutěž 

v požárním sportu. Cílem hry je roz-
víjet dětské znalosti, dovednosti a vě-
domosti v  oblasti požární ochrany. 
Jedná se o celoroční mimoškolní ak-
tivitu dětí se zájmem o požární sport. 

Jako první závod, který každoroč-
ně odstartuje nový ročník, je Závod 
požárnické všestrannosti, koná se 
vždy na podzim a pokračuje dalšími 
závody na jaře.

Tohoto úkolu, zorganizovat tak 
velký závod, se ujali hasiči z  Hor-
ky. Smyslem disciplíny je získávat 
a  upevňovat všestrannou sportovní 
zdatnost soutěžích a  zároveň zvyšo-
vat jejich znalosti v  oblasti požární 
ochrany. Do této hry se nám přihlási-
lo z celého okresu Olomouc 102 hlí-
dek (hlídka =5 dětí) což je 510 dětí, je 
to největší účast ze všech okresů naší 
republiky. Naše děti se zúčastnily jen 
jednou hlídkou v  kategorii starších 
žáků (11–15let), kam letos postoupi-
ly z mladších a  skončily na krásném 
26. místě.

Děkujeme všem, kteří se zapojili 
a pomohli  zabezpečit zdárný průběh 
ZPV. Hasiči Horka nad Moravou

Každoročně o  Vánocích zpíváme nebo 
posloucháme koledy a  každoročně máme 
možnost o  nich přemýšlet. Před dvěma lety 
o Vánocích mne při zpěvu koled velice silně 
zasáhla myšlenka, kterou začnu i toto zamy-
šlení: marná sláva, nedosahujeme té síly víry, 
se kterou měli narození Ježíška v Betlémě spo-
jeno naši zbožní předkové. Pro ně nešlo o ro-
mantický nebo dokonce sentimentální příběh. 
Pro ně nešlo o narození líbezného 
dítěte svatým rodičům. Oni věřili, 
že Ježíš je „spasitel“. Že jeho naro-
zení je záchranou pro svět. 

Rád to přirovnávám k  nemoci 
a zdraví. Oni byli přesvědčeni, že 
náš svět je nemocný zlem v nejrůz-
nějších podobách a sám si z té pa-
tálie nemůže pomoci. A že v Ježíši 
ta pomoc přichází. Od Boha. Tak-
že Vánoce jsou záchrana. Blížící 
se skutečná záchrana z  rozkladné 
a  potupné moci, kterou nad námi zlo má. 
Toto že je obsah betlémské události. Úžasně 
slibný a silný. Nejen něha, roztomilost, spo-
lečná radost… Nebojte, nebudu vás nutit, 
abyste se na Vánoce a na Ježíše podívali po-
hledem takovéto víry. Dobře vím, že Horecký 
zpravodaj není časopis farnosti, ale celé obce. 

A  tak svou myšlenku upravím do obecnější 
podoby, která je věřím užitečná pro každého: 
čekejme od Vánoc jen o trošku víc, než čeká-
me. Nečekejme všechno! Nečekejme zázračné 
zmizení všech těžkostí, urovnání všech na-
pětí v rodině či jinde, vyřešení existenčních 
starostí, osedlání našich vnitřních špatných 
sklonů, v jejichž důsledku často trápíme dru-
hé i sami sebe, pohodu bez zápasu a bez úsi-

lí, která by nám s vánočním časem 
spadla do  klína. Víme, že takhle 
Vánoce „nefungují“. 

Ale čekejme přece jen víc, než 
jen to, co bylo vloni a co bývá ka-
ždý rok. Čekejme něco čerstvého 
právě v tom letošním čase, malič-
kou špetku něčeho ještě hlubšího 
a  úžasnějšího, než čekáme jako 
tradici. Vždyť jsme porůznu už 
zakusili, že tahle otevřenost pro 
něco nového, svěžího, tento postoj 

nenásilného, pokorného čekání, může být 
odměněn něčím, co opravdu přesáhne naše 
představy. Neokázale, ale zřetelně a  mile. 
Přeji nám všem krásné Vánoce, právě letos!   
 P. Gorazd Pavel Cetkovský

Administrátor farnosti Horka  
nad Moravou 

Kolik toho čekat od Vánoc?

Termíny svozu odpadů v obci Horka nad Moravou v roce 2019
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Kolik různých podob může toto slovo 
mít. Pro dospělé spíše shon, úklid, povin-
nosti, nutnost nakoupit dárky. Pro malé 
děti něco úplně jiného. Tajemství, splněné 
přání, pohádky a pohoda. Pro ty starší tře-
ba chvíle klidu bez školy, možnost dostat 
lepší mobil, nákupy v Šantovce.

Udělala jsem si malou anketu mezi dět-
mi na  škole a ptala se jich, co by chtěly 
od  Ježíška. Ti nejmenší ještě měli spous-
tu přání. Děti od třetí třídy už častěji ří-
kaly, že neví a možná mobil nebo tablet. 
A ti větší, tam už to bylo jen o nejnovější 
technologii a u holek o oblečení. Příjemné 
bylo, že jich hodně zmínilo knihu. 

Dostat dárek, to potěší každého. Ale zá-
leží, jak je ta radost a uspokojení z dárků 

velká a jak dlouho vydrží. Pokud má dítě 
velké přání a dlouho po něčem touží, tak 
radost z takového dárku nebere konce. Je 
to velký balzám pro psychiku člověka. Po-
kud dnes děti po ničem už moc netouží, 
protože můžou mít všechno kdykoliv, pak 
mizí radost ze samotného aktu „něco si 
přát“. A přát si nový mobil, který za rok 
už neude in, to velké uspokojení nepřine-
se. Mně samotné dělá největší potěšení na-
kupovat dárky své rodině a  kamarádům. 
Můžu o nich přemýšlet, co by jim udělalo 
radost, a tak se nezabývám samotným dár-
kem, ale spíše osobou, pro kterou je dárek 
určen.  

Letos jsme na naší škole slavili sto let 
naší republiky, Z dobových fotek a archi-

válií se také leccos můžeme o  vánočních 
dárcích za první republiky dozvědět. Bylo 
jich určitě míň, než mají děti dnes pod vá-
nočními stromky, ale troufám si tvrdit, že 
uspokojení z dárků naopak bylo mnohem 
větší. 

Takové uspokojení ale můžeme zažít 
i my dříve narození. Třeba hned tyto Vá-
noce. Můžeme místo velkého vyvařování 
darovat jídlo. Můžeme místo nasvěcování 
našich obydlí být sami světlem a můžeme 
místo potřeby držet se tradic, sami někoho 
podržet a obejmout. 

Přeji Vám všem, abyste zažili velké 
uspokojení, ať už z toho, že někoho obda-
rujete, nebo že někdo obdaroval Vás tím, 
co si dlouho přejete.  Kateřina Lerchová

Celá republika slavila letos sto let 
od vzniku. ZŠ Horka nad Moravou tyto 
oslavy pojala jako příležitost se nejen po-
učit, ale i pobavit. Co obnášela příprava 
tohoto výročí?, na to se Horecký zpravo-
daj zeptal koordinátorky Jany Skácelíko-
vé, která je učitelkou češtiny a dějepisu.

Na konci každého školního roku se už 
plánuje, co se bude dít ten následující. 
Na poslední červnové poradě jsme se kromě 
jiného bavili i o oslavách 100. výročí repub-
liky a na prázdniny jsme se rozcházeli s tím, 
že při svých toulkách po Čechách i Moravě 
budeme sbírat podněty k oslavám. Od za-
čátku jsme věděli, že akce bude dvoudenní. 
První den připravíme v rámci projektového 
dne školu na následující oslavu. Naším cí-
lem bylo užít si oba dny, zapojit opravdu 
celou školu a zájemce z obce i okolí.
Příprava znamenala spoustu času, poda-
řilo se více nadchnout učitele nebo žáky?

Už na  začátku října jsme oslovili 
žáky s výzvou, jak právě oni by si předsta-

vovali oslavy 100. výročí republiky. Právě 
z jejich strany se vrátila spousta užitečných 
nápadů, a když jsme ty učitelské a žákov-
ské dali dohromady, měli jsme scénář obou 
dnů na  stole. S  žáky jsme program akce 
průběžně konzultovali, takže je lze považo-
vat za spoluautory i organizátory. Někteří se 
angažovali více, někteří samozřejmě méně. 
Tak to bývá. Protože jsme se zapojili všichni 
učitelé, dařilo se nám průběžně a poměrně 
hladce řešit všechny problémy a  nástra-
hy. Příprava pak probíhala v  neuvěřitelně 
pozitivním duchu. Pamatuji si, jak jsme 
se ten poslední týden před akcí potkávali 
na chodbách, probírali programy svých dí-
len, oblečení a většinou ten rozhovor končil 
tím, že se vlastně hrozně těšíme. Myslím, že 
mluví za všechno, že i v sobotu přišla větši-
na sboru – s úsměvem a často i s rodinou.
Co projekt obnášel?

V pátek 19. října proběhly na škole te-
matické dílny, jejichž cílem bylo seznámit 
žáky s životem v první republice, vyzdobit 

školu a docvičit program na sobotní osla-
vu. Program dílen byl velmi bohatý a žáci 
si měli opravdu z čeho vybrat. Zatímco ti 
menší se seznamovali se symboly republiky 
a dozvídali se o prvním prezidentovi, starší 
děti mohly zažít atmosféru provorepubli-
kové kavárny a zatančit si v rytmu charles-
tonu, jiní se věnovali geografii nebo historii 
ČSR. V další dílně se seznamovali s jazyky, 
kterými se u nás v té době mluvilo. Velký 
zájem zaznamenala pracovní dílna, v ní se 
vyráběly upomínkové předměty. Poměr-
ně hodně dětí se pustilo do výzdoby školy 
(trikolory, vlajky, narozeninový dort z po-
lystyrenu). Dramatická dílna se nechala 
inspirovat populárními filmy a písničkami. 
Ve školní kuchyňce se vařilo a peklo. Skauti 
studovali historii tohoto hnutí a taky si za-
hráli hry. A  protože jsme chtěli všechno 
zaznamenat, vznikla i skupina žáků, kte-
ří vše sledovali, a výsledkem jejich práce 
bylo speciální číslo školního časopisu, 
které pak bylo distribuováno na sobotní 
oslavě. Pokračování na str. 8

Vánoce nejsou jen o drahých dárcích

Sto let – zapojili se všichni
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Je dobře, když se lidé sejdou, umí si 
popovídat, pobavit se, něco nového vidět 
a poznat.  O to se snažíme v našem klu-
bu seniorů. Zajišťujeme besedy, společné 
návštěvy kina, divadla, taneční seniorské 
zábavy, výstavy, poznávací zájezdy.

Zájezdy jsou velmi oblíbené a v letoš-
ním roce jsme vyjeli sedmkrát. Poslední 
tři byly teď na  podzim. V  září jsme za-
jeli na nově opravený zámek Linhartovy 
u Krnova. Velmi se nám líbila stálá expo-
zice keramika Jana Kutálka a  zasvěcený 
výklad kastelána. Pak jsme zajeli do Krno-
va – město v zeleni, prohlédli si náměstí. 
Po obědě jsme vyjeli na návrší Cvilín, kde 
je poutní kostel Povýšení sv. kříže a Pan-
ny Marie Sedmibolestné. Okolí kostela 
doplňuje křížová cesta s třinácti kaplemi. 
Vše opravené, krásné. Ještě jsme navští-
vili muzeum panenek a hraček a zavzpo-

mínali na své dětství. V říjnu jsme zajeli 
do Kroměříže na výstavu Floria a v listo-
padu jsme jeli vlakem do Prahy prohléd-
nout si Národní muzeum.

Krajská rada seniorů uspořádala 
ke Dni seniorů 3. ročník soutěže Babič-
ka roku 2018 Olomouckého kraje. Náš 
klub vyslal do soutěže paní Věru Pilečko-
vou a vedla si dobře – obsadila 3. místo. 
Máme šikovné babičky, hned v 1. roční-
ku této soutěže získala 2. místo paní Dáša 
Klímová.

Na naši klubovou oslavu Dne seniorů 
přišla nám jako každoročně popřát sta-
rostka paní Sylva Stavarčíková . My jsme 
ji poděkovali za  vstřícnost, kterou nám 
po  celou dobu své funkce projevovala, 
a  popřáli mnoho úspěchů v  nové práci. 
A její začátek v nové funkci se opravdu vy-
dařil. Pod jejím vedením proběhly krásné 

a důstojné oslavy 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky. Také naše seniorky 
se do  oslav zapojily svým tanečním vy-
stoupením na motivy Smetanovy Vltavy.

V  listopadu jsme do  klubu pozvali 
mladého kouzelníka Roberta Cvetana. 
Asi o něm ještě uslyšíme, je velmi šikovný 
a  překvapil nás hlavně svými karetními 
triky. Ještě připravujeme besedu o  Šan-
ghaji a v prosinci přivítáme v klubu nové-
ho starostu pana Luďka Tichého.

Blíží se konec roku, každoročně jezdí-
me do  Skrbeně na  Mikulášskou zábavu 
a  připravujeme klubovou silvestrovskou 
oslavu. V novém roce bych ráda pozvala  
do klubu další seniory a také na náš seni-
orský ples, který bude 23. února.

Za  náš klub přeji všem hodně zdraví 
v novém roce! Ludmila Nepožitková

vedoucí klubu seniorů

Další Babička roku z Horky

Rok 2018 na Sluňákově
Ani v roce 2018 jsem se na Sluňáko-

vě nenudili. Připravili jsme 15 akcí pro 
rodiče s  dětmi s  pestrou náplní. Mohli 
jste s  námi zažít někdy spíše vzdělávací 
přírodovědné vycházky, někdy zase hravé 
a tvořivé aktivity, ale často trochu od obo-
jího. Obliba podobných akcí stoupá, ale 
naštěstí jen pomalu, postupně. V  Olo-
mouci také proběhl tradiční cyklus besed, 
jarmark a další akce festivalu Ekologické 
dny Olomouc. K  tomu všemu neopadá 

ani zájem o vzdělávací programy pro ško-
ly nebo semináře pro učitele.

Co je u nás nového
U  Sluňákova máme nové objekty. 

Na  jaře jsme doplnili expozici Živá ar-
cheologie o dvě hliněné pece a tkalcov-
ský stav. Účastníci workshopů spolu 
s archeologem postavili repliku germán-
ské pece na vypalování keramiky a také 
šachtovou pec na výrobu železa. V září 

pak proběhl Den malých archeologů, 
kde jsme mohli vidět v provozu železář-
skou pec i bronzařskou  výheň.  A začát-
kem října jsme zase poprvé vypalovali 
keramiku. 

V  létě si děti užívaly na  příměst-
ských táborech. Mladší děti prožily 
netopýří dobrodružství, starší objevily 
život na  nové „zelené“ planetě. Ti nej-
odvážnější se vydali na  stanový tábor 
do  Štědrákovy Lhoty a  ve  stylu seriálu 
Stargåte zachránili obyvatele jednoho 
vzdáleného světa.

Celá galerie v  přírodě se těší zájmu 
návštěvníků a  v  sezóně v  areálu asi ni-
kdy nebudete úplně sami. Ale nebojte 
se, areál je rozlehlý, tak vždy zůstane 
dost prostoru pro příjemnou procházku. 
Oblíbená byla také pátrací hra. Několik 
desítek pátračů přišlo odhalit tajemství 
galerie v  přírodě a  také malé dřevěné 
truhličky, která čeká na konci cesty.

Co chystáme v roce 2019
Už teď se Sluňákovský kalendář plní 

akcemi. První veřejná akce je 16. února, 
kdy je tematický den s názvem Den dře-
va. Od 10 do 16 hodin se můžete těšit 
na hravá a tvořivá stanoviště, doprovod-
ný program a nebude chybět 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 galerie 
v přírodě. Za Sluňákov Jiří Popelka
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Již druhým rokem pokračuje opra-
va krovu kostela sv. Mikuláše v  Hor-
ce. Součástí letošní etapy prací je také 
oprava sanktusníku, tj. věžičky nad 
kněžištěm kostela. (Dříve se zvonem 
z této věže zvonívalo při mši ve chvíli, 
kdy bylo proměňování - klíčová chví-
le katolické mše -, aby i  farníci, kteří 
nemohli do kostela přijít, se v té chvíli 
na dálku modlili také.) Když byl letos 
z  věžičky snímán kříž a  též báň pod 
ním, byly v ní nalezeny dvě schránky ze 
zinkového plechu, obsahující historic-
ké dokumenty. 

Z  podnětu pracovnice Národního 
památkového ústavu ing.  arch. Dob-
roslavy Neckařové bylo smluveno, že 
budou otevřeny za  přítomnosti od-
borníka PhDr.  Miroslava Koudely, 
archiváře Státního okresního archivu 
Olomouc. To se uskutečnilo 8.11.2018 
na faře v Hejčíně. Sám jsem od obsahu 
schránek významnější překvapení neče-
kal, ale nakonec se nás všech zmocnil 
zvědavý neklid a  všichni jsme napjatě 
očekávali, co ukrývají. Pan archivář po-
stupoval zkušeně a pečlivě. On sám pak 
v průběhu otvírání schránek několikrát 
prohlásil, že jejich obsah je velmi zají-
mavý. 

Nejdříve se ukázalo, že obsah obou 
schránek byl zaměněný: ve  schránce 
označené letopočtem 1884 byly doku-
menty z roku 1948 a ve druhé schránce 
tomu bylo naopak. Ve schránce z roku 
1884 byl nalezen pamětní spis, sepsaný 
horeckým farářem Eduardem Buch-
lovským 10. listopadu 1884. Tento 
kněz nejdříve opsal dokumenty, které 
byly do věžičky vloženy o 130 let dří-
ve, v  roce 1754, při stavbě barokního 
kostela v Horce. A pak pod nadpisem 
„Pamětihodné“ připojil zprávu o  po-
měrech v roce 1884. Věžička byla tehdy 
opravována proto, že v srpnu toho roku 
při požáru téměř úplně shořela. Zaujala 
nás zmínka, že novou báni dávali na věž 
„za  hudby“. A  stavitel pan Kuchařík 
hned začal přemýšlet, zda bychom to 
po  nich dokázali zopakovat i  my. Pan 
farář Buchlovský byl Čech a vlastenec. 
Zaznamenal základní údaje o  farnosti 
Horka v  té době, o  cenách potravin, 
nemovitostí, o  politice, o  činovnících 
v obci, ve škole, v hasičském sboru aj. 

Kromě spisu obsahovala schránka 
také čtyři různé mince a  dvě pamětní 
medaile z  doby stavby kostela (z  let 
1745 až 1750) a tři mince, platné roku 
1884 (zlatku, dvacetikrejcar a  deseti-

krejcar). K  tomu byl přiložen výtisk 
novin „Hlas“ ze 7.11.1884 a  novin 
„Pozor“ ze dne 8.11.1884. Obdivoval 
jsem pana archiváře, jak pohotově roz-
poznal, o  jaké mince (nebo pamětní 
medaile) se jedná. 

Velmi zajímavý byl také obsah 
schránky z roku 1948. Zápis z té doby 
sepsal farář Stanislav Havlík, kterého 
starší obyvatelé Horky ještě pamatují. 
Věžička se opravovala spolu s omítkou 
kostela, protože byly poškozeny za dru-
hé světové války. Opravu nebylo snad-
né uskutečnit, protože po válce chyběl 
materiál. Mne nejvíc zaujala farářova 
slova, kterými s  odstupem tří let vylí-
čil situaci těsně po osvobození: „Doba 
byla stísněná. Čekala se nová válka. Prý 
to bude válka atomová. Mír po skonče-
né válce v roku 1945 nebyl ještě úplně 
dojednán a  zajištěn. Proto byly obavy 
před novou válkou.“ 

Pak farář Havlík také stručně po-
psal poměry v  obci i  to, kdo a  jak se 
podílel na opravě kostela. Také hospo-
dářské poměry - uvádí ceny mnoha po-
travin a zboží (všechno bylo na lístky), 
zmiňuje i  černý obchod bez poukazů, 
„šmelináře“ a jimi užívané ceny. Vylíčil 
politickou situaci v  roce 1948 a  se zá-
rmutkem zmínil pohřeb prezidenta Be-
neše v září toho roku. Otevřeně vyslovil 
své obavy co do politické budoucnosti. 

A  na  rozdíl od  svého předchůdce 
Buchlovského farář Havlík záměrně ne-
přiložil k svému spisu noviny současné, 
ale vydání půl roku staré. A vysvětluje 
to: „Nebyly sem vloženy současné novi-
ny, protože psaly lidově demokraticky. 
Byla tam nepravda. Noviny a  časopi-
sy nesouhlasící se současným směrem 
byly zastaveny. Poslední číslo olomouc-
kého časopisu bylo sem přece vloženo. 
V  současné době však už nevycházel.“ 
Tím „časopisem“ jsou dvě čísla deníku 
Osvobozený našinec, který v Olomou-
ci po  válce vydávala Československá 
strana lidová. Obě čísla jsou z  února 
1948. Archivář dr. Koudela s úsměvem 
poznamenal, že farář Havlík si dovolil 
psát odvážně, protože předpokládal, že 
jeho zápis bude uložený do věže a hned 
tak brzy ho nikdo číst nebude. 

Také ve  schránce z  roku 1948 byly 
vloženy mince z  té doby, celkem 12 
kusů různé hodnoty: od  20 haléřů 
po 100 korun. 

Záhadu, jak se mohlo stát, že je ob-
sah schránek zaměněn, vysvětlil nález 
třetího zápisu – z roku 1986, který na-

psal při tehdejší opravě kostela farář Jo-
sef Kalabis a vložil jej do jedné z nich. 
Když před těmi 32 lety obě schrán-
ky otevřel, prozkoumal jejich obsah 
a omylem – na který jsme přišli až my 
- ho nevrátil do schránek správně. 

Tolik malá reportáž z otevírání schrá-
nek. Přemýšlíme nyní, jakým způso-
bem zápisy farářů a také přiložené no-
viny poskytnout ke čtení co možná celé 
veřejnosti. Na internetových stránkách 
farnosti? Nebo obce? Věřím, že mnohé 
horecké občany bude zajímat, kolik co 
tehdy stálo, jaké poměry vládly, a v ne-
poslední řadě také jména osob, angažu-
jících se ve správě obce, v činnosti spol-
ků nebo vyučujících ve škole. Pro mne 
jako pro kněze je příkladné, jak se moji 
předchůdci cítili zodpovědni za  celou 
farnost a za skutečný prospěch každého 
v  ní. A  jejich přehled a  nadhled, s  ja-
kými dokázali současnou situaci popsat 
a zhodnotit. 

Obsah schránek je opravdu zají-
mavý a  poučný. Nás ovšem nyní čeká 
také rozhodování, co vložíme do  třetí 
schránky, kterou s  letopočtem 2018 
do  makovice sanktusníku vložíme 
k oněm dvěma dosavadním, až se bude 
oprava vížky chýlit ke konci. 

P. Gorazd Pavel Cetkovský administ-
rátor farnosti Horka nad Moravou

Dobová svědectví z let 1884 a 1948

Bohoslužby v kostele 
sv. Mikuláše 

Pondělí 24. 12., 21.00 
Vigilie Narození Páně

Úterý 25. 12., 8.20 
Slavnost Narození Páně

Středa 26. 12., 8.20 
Svátek sv. Štěpána

Neděle 30. 12., 8.20 
 Svátek Svaté rodiny Ježíše,  

Marie a Josefa

Pondělí 31. 12., 16.15 
poděkování za uplynulý rok

Úterý 1. 1., 8.20 
Slavnost Matky Boží,  

Panny Marie

Neděle 6. 1., 8.20 
Slavnost Zjevení Páně (Tří Králů)
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Opět se blíží konec kalendářního roku 
a s tím spojené bilancování s uplynulým 
rokem a především podzimní částí turna-
jů, mistrovských utkání a  všech aktivit, 
kterých se náš oddíl házené organizoval 
nebo se těchto účastnil. A  jaké to vše 
bylo?

Všechna družstva úspěšně reprezento-
vala horeckou házenou jak na letních tur-
najích v zahraničí (ve Slovinském Koperu 
mezinárodní turnaj EUROFEST 2018), 
tak na přípravných turnajích i  zápasech 
v  rámci soutěže. V  srpnu proběhla in-
tenzivní příprava všech družstev, mladší 
děti měly přípravu spojenou s  příměst-
ským táborem a výlety, starší naopak za-
měřenou především na fyzickou kondici 
a všechna družstva letní přípravu završila 
již tradičními turnaji v  rámci projektu 
„Házenkářské naděje“.

Od září kromě pravidelných tréninků 
také odstartoval pod záštitou TJ Sokol 
Horka nad Moravou sportovní kroužek 
pro děti od 4 do 6 let, kde děti získávají 

základní sportovní pohybovou průpravu. 
Kroužek je zaměřen na hry v kolektivu, 
opičí dráhy či všeobecné míčové hry. Jako 
pozitivní bereme zapojení hráčů házené 
do  sportovní průpravy dětí - zapojili se 
hráči z družstva mužů Matěj Protivánek 
a  Radek Dvorský, a  dokonce i  hráči ze 
staršího minižactva - Tomáš Sobek, a pří-
ležitostně i Sebastian Šrot. 

Z  herní stránky byla podzimní sezó-
na úspěšná, hlavně pro družstva staršího 
a mladšího minižactva a mladšího žactva, 
jak je možné sledovat z tabulek jejich zá-
pasů a  turnajů. Družstvo starších žáků 
skončilo za  očekáváním, kdy v  soutěži 
předvádí rozpačité výkony. Vše má svůj 
čas a  v  zimní přestávce kluci určitě vše 
dopilují, tak aby se v  jarní části soutěž-
ního ročníku vyrovnali výsledkům ostat-
ních mládežnických družstev. Družstvo 
mužů se aklimatizuje prvním rokem v se-
niorské soutěži, kde hrají proti zkušeným 
hráčům a předvádí pěkné výkony, za kte-
ré sbírají pochvaly od družstev protihrá-

čů. Na výsledky a jednotlivá družstva se 
můžete podívat na naše webové stránky 
www.HazenaHorka.cz, popř. můžete sle-
dovat aktuální dění na facebookové sku-
pině TJ Sokol Horka nad Moravou.

A jaké jsou nejbližší události, které nás 
čekají? Samozřejmě odpočinek a Vánoce, 
ke kterým patří i punč a perníčky. Proto 
v době tisku Horeckého zpravodaje pořá-
dáme již II. ročník Horeckého punčová-
ní, který se konal 7. 12. 2018 ve sportov-
ním areálu Sokolka, abychom se naladili 
na předvánoční atmosféru. 

Mimo turnajů, které pořádáme přes 
zimu, si Vás dovolujeme pozvat na kaž- 
doroční večírek, který se bude konat 
na  Kovárně dne 15. 2. 2018. Opět se 
můžete těšit na welcome drink, soutěže, 
bohatou tombolu a spoustu zábavy. 

Na závěr děkujeme všem příznivcům, 
sponzorům, rodičům za podporu, přeje-
me všem krásné, klidné a pohodové Vá-
noce a  hodně štěstí a  zdraví do  nového 
roku. Za oddíl házené Jana Skalická

Úspěšná sezona horecké házené

Není to tak dlouho, co jsme připravo-
vali článek do Zpravodaje o startu pod-
zimní sezóny a už tu máme závěr fotbalo-
vého i kalendářního roku.

 Fotbalový podzim nedopadl pro ho-
recký fotbal vůbec špatně. Doplněné 
družstvo mužů (viz minulý Zpravodaj) 
skončilo v okresním přeboru na pěkném 
pátém místě se ztrátou pouhých tří bodů 
na  druhou pozici. Příjemnou změnou 
oproti minulým sezónám je účast hráčů 
na trénincích, kdy má trenér k dispozici 
průměrně deset plejerů.

Před startem fotbalové sezóny přišlo 
vedení okresního fotbalového svazu s no-
vinkou v soutěžích žáků a zavedlo systém 
tzv. výkonnostních skupin. Ve skupinách 
se potkávají týmy na podobné sportovní 
úrovni a soutěž je tím vyrovnanější a za-
jímavější. Za  toto OFS Olomouc chvá-
líme.

Starší žáci spojeného týmu Horka/
Chomoutov v konkurenci týmů Náklo/
Příkazy, Tršice “B“, Dolany, Haňovice 

a Litovel uspěli na  jedničku a svou sku-
pinu vyhráli! 

Mladším žákům ve  skupině s Velkou 
Bystřicí, Slatinicemi, Náklem/Příkazy, 
Náměští a  Hněvotínem se povedlo to 
samé!

Pro kluky obou kategorií veliká po-
chvala nejen za  vítězství v  soutěži, ale 
i  za  účast a  ochotu pracovat na  trénin-
cích! Kluci jen tak dále! Za  odměnu si 
kluci v prosinci zahrají finále halové Zim-
ní ligy mládeže pořádané OFS Olomouc 
ve Velké Bystřici.

V kategorii fotbalového „potěru“ – na-
šich benjamínků byla odehrána soutěž se 
střídavými výsledky, jak to v této katego-
rii bývá. Důležité je, že trenér má k dis-
pozici 25 mládežníků. Trenérský tým se 
povedlo doplnit o pana učitele Richarda 
Pavla a bývalého hráče Honzu Kamínka. 
Tím bude umožněno mladíkům trénovat 
ve skupinách a jejich tréninky budou in-
tenzivnější.

Po  posledních podzimních utkáních 
proběhla „závěrečná“ s občerstvení včet-
ně překvapení v  podobě fotbalového 
dortu a dalších sladkostí. Byly připrave-
ny řízky a hamburgery. Mužstvo mužů 
bylo odměněno dobrotami z  „kotle“ 
a  soudkem piva. Na  konci listopadu 
proběhla ve  fotbalovém areálu brigáda, 

kdy byl proveden úklid a  zazimování 
budov. Této brigády se zúčastnilo i  pět 
starších žáků, za  což je chválíme. Před 
startem jarní sezóny se musí provést 
ořezání větví stromů podél postranní 
čáry u zahrádek, které zasahují do hřiš-
tě a dále budou vyměněny záchytné sítě 
za brankami.

Za VV FK Horka nad Moravou 
zapsali Milan Štajgr a Luděk Procházka

Závěr roku 2018 fotbalistů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

Všem našim hráčům, trenérům,  
činovníkům, aktivním rodičům  

a příznivcům přejeme veselé  
Vánoce a hodně zdraví do roku 2019
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Letošní adventní koncert, který se 
uskutečnil v neděli 2. prosince v kostele 
svatého Mikuláše v Horce, se nesl v du-
chu oslav stého výročí vzniku Českoslo-
venska. Po  úvodním slovu horeckého 
kněze o. Gorazda se představila místní 
scholička, jež doprovází dětské mše sva-
té. Následovaly mariánské písně v podá-
ní chrámového sboru Římskokatolické 
farnosti Horka nad Moravou pod vede-
ním Lenky Adamcové a písně opěvující 
naši vlast v podání ženského pěveckého 

sboru Církve československé husitské 
pod vedením Josefy Nogolové za dopro-
vodu saxofonového dua. Po  promluvě 
faráře CČH Rostislava Valuška se všich-
ni přítomní mohli připojit ke zpěvu pís-
ně Kde domov můj. Písně Moravo má 
a Moravská hymna přednesl Jan Valušek 
a na závěr vystoupil saxofonový kvintet. 
Kéž si během adventu uchováme schop-
nost pokojně a pozorně naslouchat dru-
hým, jak jsme to zakusili při návštěvě 
koncertu. Mgr. Jaroslava Krejčí

Adventní koncert

Sto let...
Pokračování ze str. 4

Program byl odstartován společným se-
tkáním v  tělocvičně, kde jsme si vyslechli 
hymnu, paní ředitelka pronesla krátký pro-
jev, ale hlavně jsme se mohli všichni poko-
chat pohledem na dobové kostýmy.
Co bylo nejsložitější?

Přesvědčit některé děti, že v  dobovém 
oblečení si to opravdu užijeme mnohem 
více než v  těch tradičních riflích a  miki-
nách. Naopak pro některé žákyně byla 
možnost obléknout se do  prvorepubliko-
vých šatů velikou výzvou. Skoro všechny 
děti této příležitosti využily, a tak se škola 
proměnila v přehlídku krásných a zajíma-
vých kostýmů. Jestli to bylo tím oblečením, 
nevím, ale možná se potvrdilo staré úsloví, 
že šaty dělaj člověka – děti se chovaly velmi 
zdvořile, byly k  sobě navzájem mnohem 
laskavější a vůbec nezlobily. Součástí sobot-
ní oslavy bylo i vystoupení prvního prezi-
denta a největší úsilí jsme vynaložili na shá-
nění cvikru (brýle, které drží jen na nose). 
Nesehnali jsme, a tak náš prezident neměl 
cvikr, ale podařilo se nám zajistit jiné prvo-
republikové brýle.

Celá akce se víc než vydařila, důstoj-
ně, ale zároveň vesele jsme oslavili stoleté 
narozeniny republiky. Určitě na  oslavu 
budeme vzpomínat a budou nám ji při-
pomínat nejen fotografie, ale i lípa, která 
byla při této příležitosti vysazena před 
školou.

Krásný teplý podzim nám v  Bažince 
„dopřál“ takové prodloužené léto a  my 
jsme si ty hřejivé podzimní dny venku 
opravdu s  radostí užívali. I  rodiče našich 
dětí si tuto příjemnou atmosféru mohli 
vychutnat při naší tradiční školkové bri-
gádě. Bylo potřeba provést dílčí úpravy, 
připravit dřevo na  zimu, sundat plachtu 
z indiánského tee-pee, přestavět podpůrné 
tyče a zase plachtu natáhnout.

Říjen byl ve znamení sázení ovocných 
stromů. Nejprve jsme si s dětmi povídali 
o  stromech, co stromy potřebují k  živo-
tu, kdy začínají plodit, kterým ovocným 
stromům se u nás daří, a také, jak se stro-
my sází a co k tomu potřebujeme. Pak už 
si děti ve  dvojicích vybraly strom podle 
toho, co má kdo rád (někdo jabloň, ně-

kdo hrušeň, jiní zase švestku). Porovnáva-
ly mezi sebou kořeny stromů, tvary listů. 
Pak s  pomocí průvodců vykopaly jámu, 
zasadily strom a  řádně zalily. Zapojili se 
také někteří rodiče. Se sázením nám od-
borně pomáhala Bára Čermáková. Nako-
nec jsme opatřili kmeny stromů ochran-
ným obalem proti okusu a teď už budeme 
hlavně pozorovat, zalévat a čekat na první 
zelené lístečky. Stromky jsou pořízené 
z grantu Olomouckého kraje na environ-
mentální výchovu.

Na  začátku listopadu jsme si připo-
mněli svátek všech zemřelých – dušičky 
a šli jsme na hřbitov zapálit svíčky za naše 
blízké, kteří již nejsou mezi námi.

Najednou je tu advent, s  ním první 
mrazíky a  my vyrábíme adventní věnec. 

Na děti již čeká adventní kalendář s úkoly, 
a takovým prvním úkolem bylo putování 
za Svatým Mikulášem, který na nás čekal 
kde jinde než v horeckém kostele, který je 
zasvěcen právě tomuto světci.

A pak již nastaly přípravy na každoroč-
ní vánoční slavnost. Chtěli bychom s dět-
mi pro rodiče přichystat Živý Betlém, za-
zpívat si s nimi koledy a třeba jim vyrobit 
i nějaké dárečky. Těší nás povídání s dětmi 
o Vánocích, vánočních zvycích a tradicích. 
Zkoušíme vyrábět vánoční ozdoby z hlí-
ny, upéct cukroví, připravit také něco pro 
zvířátka, a pokud k tomu všemu přibude 
ještě sníh, pak máme o zábavu postaráno.

A  takovou radost nejen ze sněhu, ale 
hlavně z vánočního času beze spěchu Vám 
za Bažinku přeje  Hana Matulíková

Podzim a sázení stromů v lesní MŠ Bažinka


