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První rok vůbec nebyl snadný 
Blíží se Vánoce, konec roku, a to je 

čas na bilancování, případně příprava 
plánů do  roku dalšího. O  rozhovor 
jsme požádali starostu obce Luďka Ti-
chého.
Jak hodnotíte končící rok z pozice sta-
rosty, který má za sebou 12 měsíců prá-
ce v komunální politice? 

Musím upřímně říct, že první rok 
ve  funkci bolel, nicméně to jsem věděl 
a počítal jsem s tím. I samotní zastupite-
lé to neměli jednoduché, jen v roce 2019 
bylo celkem 11 zasedání zastupitelstva 
obce, za  jejich smysluplnost a  trpělivost 
jim děkuji. Bylo nutné nastartovat pro-
jektové záměry (celkem 7 nových věcí), 
teď to vypadá, že se nic neděje, ale délka 
projektové dokumentace trvá průměrně 2 
roky, záleží na problematice dané ulice či 
lokality. Máme za sebou veřejné projedná-
ní studie ulice Skrbeňské, ulice Na Vinici 
a Nádražní (po přejezd). Pevně věřím, že 
po schválení rozvojového plánu (18. 12. 
2019 zastupitelstvo obce) do  roku 2027 
se vše stabilizuje a obec se bude rozvíjet 
ku prospěchu našich občanů.
Podařilo se naplnit cíle, které měla 
obec pro rok 2019? 

Největší investice byla školní jídel-
na za  35 mil. Kč z  toho 20 mil. dota-
ce z  Ministerstva financí. Každé úterý 
byly kontrolní dny. Stavba byla náročná 
z  několika důvodů, jednak z  časového, 
za poměrně krátkou dobu postavit velký 
objekt, celá akce byla omezena částkou, 
do  které se musela vejít projektová do-
kumentace, aby byla přidělena dotace. 
Z toho vyplývá, že vybavení šaten, vyba-
vení jídelny, komunikace pro zásobování 
a většina vybavení do kuchyně je z obec-
ního rozpočtu. Za  tuto investici děkuji 
paní Sylvě Stavarčíkové a  zastupitelstvu 
2014–2018, ostatně město Olomouc 
i Olomoucký kraj má obrovské problémy 
s jídelnami postavené v 80. létech minu-
lého století. Další důležitou investicí byl 
chodník na ulici Lidická, která je tepnou 
pro základní a  mateřskou školu. Co se 
nepovedlo, tak to byla rekonstrukce ul. 

Družstevní, kterou přesouváme na  rok 
2020 z  důvodu dobudování přípojek, 
aby se nemuselo zasahovat do nové ko-
munikace.
Obec před nedávnem provedla dotazní-
kové šetření pro tvorbu programu roz-
voje obce. Co říkáte reakcím občanů?

Reakce občanů byly zcela očekávané, 
na prvním místě komunikace a chodní-
ky, na druhém místě nedostatečný kul-
turní život, dále sportovní a dětské hři-
ště, péče o zeleň. Trochu mě mrzí, že se 
nepovedlo přesvědčit banky k  zavedení 
bankomatu v obci. Obeslal jsem celkem 
5 bankovních institucí a  ochotná byla 
pouze jedna. Podmínky pro obec byly 
zcela neakceptovatelné, byl požadavek 
800 výběrů měsíčně a  za  každý ne vý-
běr poplatek 30 Kč. Trendem se stává 

bezhotovostní styk, takže můžeme platit 
kartou na  obci, na  poště i  v  obchodě, 
pokud časem budou podmínky bank 
dostupnější, nebráním se k otázce ban-
komatu v obci vrátit. 

V dotazníkovém šetření budeme po-
kračovat hned v dalším čísle zpravodaje, 
a  to s velkým tématem „odpady“, kon-
krétně, kterou cestou se vydáme, zda 
ponecháme stávající systém tzn. pau-
šál za 1 tunu, nebo nový systém „kolik 
vyhodíš odpadu, tolik zaplatíš“. (Čtěte 
také na str. 2)
Co byste popřál občanům pod strome-
ček, jaké je přání pro rok 2020?

To nejdůležitější, co máme, je zdraví. 
Přeji všem štěstí, spokojenost a ať prožijí 
advent a Vánoce s Novým rokem s těmi 
nejbližšími.  -mah-

Na letošním adventním koncertě v kostele sv. Mikuláše v Horce zahráli a zazpívali: Sbor 
Církve československé husitské, Horecká scholička (foto), Sbor římskokatolické farnosti 
Horka nad Moravou, Pěvecký sbor Cantabile. Všichni přítomní se mohli zapojit do zpěvu 
písní Ejhle, Hospodin přijde a Učiň mě, Pane, nástrojem. Úvodní slovo pronesl P. Pavel 
Gorazd Cetkovský, na závěr promluvil starosta obce Mgr. Luděk Tichý. -jk-

Vše nejlepší, hodně zdraví,  
mnoho osobních i pracovních  

úspěchů v novém roce 2020
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Náklady na  komunální odpad neu-
stále narůstají, komunálního odpadu je 
čím dál tím více. V  současné době je 
výše poplatku za odpad 800 Kč na oso-
bu, tzn. že obec doplácí na  každého  
300 Kč. V  budoucnosti budou tyto 
náklady ještě vyšší vlivem nákladů 
na  svoz, zvyšující se míru konzumu 
a hlavně skládkování. 

Smyslem chystaného odpadního zá-
kona je co nejméně vyvážet komunální 
odpad z  obce. Pokud obec dostatečně 
posílí třídění a  splní recyklační limity, 
cena za skládkování se nijak závratným 
způsobem nezvýší. V opačném případě 
by se mohl zvýšit poplatek za skládko-
vání až na  dvojnásobek, což by v  bu-
doucnu znamenalo razantní zvýšení 
poplatku za komunální odpad v obci. 

Jsme jedna z posledních obcí v okolí, 
která zavedla nádoby na kovy a rostlin-
ný olej, je shoda mezi zastupiteli zavést 
kompostéry do  domácností. V  roce 
2019 se zdražoval odpad o 100 Kč prá-
vě kvůli 40% obsahu biologické složky 
vhodné na kompost, tzn. slupky z ovo-
ce, zeleniny, sáčky do čaje, kávová sedli-
na, skořápky od vajec či ořechů, zbytky 
jídla (brambory, rýže, těstoviny, kned-
líky, pečivo), zvadlé květy. 

Dle statistik z  TSMO je naše obec 
co se týče bioodpadu v horší polovině 
třídění, nejlepší z okolí je obec Skrbeň. 
Právě Skrbeň zaštítila projekt z  ope-
račního programu Životního prostředí 
na nákup kompostérů a štěpkovačů pro 
obce z okolí. 

Jen pro příklad, obec Příkazy byla 
součástí stejného projektu před 3 lety 
a  náklady na  odpady se snížily téměř 
o 30 %. 

Výhoda kompostérů spočívá v  tom, 
že se odbourají náklady na skládkování, 
na svoz, techniku a personální náklady. 
Nicméně se doporučuje alternace bio 
nádob i kompostérů.

Fyzické předávání by mělo být zahá-
jeno v  měsíci březnu či dubnu 2020. 
Financování bude řešeno 18.12.2019 
v zastupitelstvu obce (po uzávěrce zpra-
vodaje). 

Jsou 2 možnosti: zcela zdarma, nebo 
spolufinancování za kus. 

Na zadní straně tohoto čísla zpravo-
daje je jednoduchá přihláška, kterou 
vyplňte, vystřihněte a zaneste na obec, 
případně naskenujte a zašlete na obec@
horka.cz, nebo https://horka.mobilní-
rozhlas.cz do termínu 14. 2. 2020.

 Luděk Tichý

Odpady jsou drahé

Termíny svozu odpadů v obci Horka nad Moravou v roce 2020

Plechovky, starý olej
Obec Horka nad Moravou pořídila 

další nádoby na sběr kovového odpadu. 
Do  této šedé popelnice patří: nápojo-
vé plechovky (sešlápnuté), plechovky 
od  vyprázdněných konzerv a  drobné 
kovové předměty – kovové tuby, hře-
bíky, šrouby, hřebíky apod. Stanoviště 
těchto popelnic: ulice Nádražní, nám. 
Osvobození u  Potravin Hruška, ulice 
Vodní. Nádoby na  jedlé tuky a oleje.: 
přepálený rostlinný olej a tuk v pevně 
uzavřených a  neporušených PET lah-
vích. Stanoviště těchto popelnic: ulice 
Nádražní, nám. Osvobození u Potravin 
Hruška, ulice Vodní. -r-

Bankokarta
Na  pokladně obecního úřadu mo-

hou občané platit poplatky buď hoto-
vě, nebo prostřednictvím platebního 
terminálu. Prostřednictvím karet bylo 
do dnešního dne vybráno 400 000 Kč.
 -r-

Pošta otevírací doba
Trvalá změna platná od 1. 11. 2019
Pondělí 8.30–11.30 13.00–17.00
Úterý 8.30–11.30 13.00–15.00
Středa 8.30–11.30 13.00–17.00 
Čtvrtek 8.30–11.30 13.00–15.00
Pátek 8.30–11.30
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Změny 
v cestování

Občané jezdící v  Olomouckém 
kraji vlakem budou mít od  1. ledna 
2020 výrazně snazší cestování. Změ-
ny vyplývají z  nově uzavřené smlou-
vy mezi krajem a  Českými drahami. 
Nová opatření se dotknou i vlaků spo-
lečnosti RegioJet.

Ve všech osobních a spěšných vla-
cích Českých drah v  Olomouckém 
kraji bude od  1. ledna 2020 platit 
krajský tarif IDSOK a  tarif TR10 
se slevami IN25 a  IN50. Pokud lidé 
zvolí tarif IDSOK, budou moci pře-
stupovat mezi různými dopravními 
prostředky. Cestující díky tomu bu-
dou moci využít k přepravě vlaky, au-
tobusy i městskou hromadnou dopra-
vu. Od stejného termínu bude možné 
s  Jízdenkou IDSOK cestovat také 
rychlíky a expresem Českých drah. 

Občané je využijí při jízdě linka-
mi dálkové osobní dopravy R8, R12, 
R13, R18, R27 a  Ex2. Analogická 
pravidla budou platit i ve vlacích do-
pravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK 
budou moci cestující využívat jeho 
spoje na trati Kojetín – Přerov – Hra-
nice. 

Informace o dalších změnách kraj-
ský koordinátor dopravy průběžně 
zveřejní na  webu idsok.cz. Cestu-
jící se mohou obrátit také na  Info-
linku IDSOK na  telefonním číslo 
588 88 77 88 denně od 5 do 22.30 
hodin kromě víkendu a dnů pracov-
ního klidu. -r-

Stále častěji můžeme pozorovat vytrá-
cejícího se ducha Vánoc, svátky naroze-
ní rychle směřují k  povrchnosti. Kvůli 
soutěži, kdo bude mít největší stromek, 
nejdražší dárky, nejvíc jídla se lidé do-
konce hloupě zadlužují a  neuvědomují 
si, že Vánoce nejsou o penězích. Na Vá-
noce by se měl člověk zastavit, zpomalit 
a  přemýšlet. Když už ne o  původním 
smyslu Vánoc, tak aspoň o svém životě. 
O  tom, jestli ke  štěstí potřebuje dárky 
za tisíce, nebo tolik pokrmů, které stejně 
nesní a  pak se, bohužel, 
vyhodí.

Prosinec, to je nejštěd-
řejší měsíc v roce. Všich-
ni bychom se najednou 
rozdali. I  lakomci. „Dá-
vám, dáváš, dáváte“ – to 
je heslo dnešních Vánoc. 
Dobře, ale popřemýšlej-
me na  chvilku o  umění 
dávat, ale také přijímat 
dárky… To, co je na da-
rech nejhezčí, tkví v  je-
jich schopnosti přinášet 
radost oběma stranám, tomu, kdo dal, 
i tomu, kdo dostal. Dárek není jen věc, 
kterou jsem před chvílí ještě neměl, a teď 
mám. To nejdůležitější je v něm skryto. 
Schovává se tam poselství: „Chtěl jsem 
tě potěšit! Mám tě rád.“ Dárek je něco 
jako polibek nebo obejmutí. Tohle je 
na něm podstatné, ale někdy také ošid-
né… Protože dárek je jakýmsi kladným 
sdělením, čeká se odezva. A jaká jiná než 
kladná! U  každého i  sebemenšího dár-
ku, i toho, který se dostavuje v rozporu 
s vašimi přáními a očekáváními, se před-

pokládá nějaká vaše reakce. „Má radost? 
Trefil jsem se?,“ ptá se darující. Jak se 
zachovat v  případě, že člověk dostane, 
co nechtěl? Odpusť, Ježíšku, ale musí se 
předstírat!

Většina z  nás si už nedokáže advent 
představit bez předvánočního shonu. 
Někteří lidé, a že jich není málo, podlé-
hají předvánoční nákupní horečce. Bě-
hají od  jednoho obchodu k  druhému, 
tlačí se v  přeplněných supermarketech 
a  snaží se pro každého svého blízkého 

získat ten největší dárek, 
jako by ani nepřemýš-
leli nad tím, že velikost 
dárku není o  Vánocích 
rozhodujícím měřítkem. 
Mnohdy kupují tito 
nadšenci úplně nepo-
třebné věci a  bez origi-
nálních nápadů se hrnou 
po  všem, co je zrovna 
v akci.

Ovšem je pravda, že 
nás do  vánoční nálady 
právě rychle dostane 

toto nakupování, poslouchání koled, 
rozsvěcování vánočního stromu, dívání 
se na pohádky a vánoční ozdoby všude 
kolem. Ale proč jednou nezažít Váno-
ce, které známe z  vyprávění babiček? 
A to jako svátky, kdy si lidé vzpomenou 
na své blízké, které mají rádi. Vzájemně 
se navštěvují, aby s nimi poseděli a po-
povídali si o předchozím roce při tichém 
znění koled. Ale tato doba se, tak jak 
o  mládí, už nikdy nevrátí, a  tak nám 
jen ve vzpomínkách zůstane to tajemné 
kouzlo Vánoc… Milan Vysloužil

Vánoce před lety a dnes?

Třicátému výročí listopadových událostí 
roku 1989 věnovala pozornost snad všech-
na média. Dokonce i  program letošního 
adventního koncertu v kostele sv. Mikuláše 
v Horce byl jím mírně ovlivněn. A tak se 
teď mnoho psalo a mluvilo o svobodě. Mně 
se přitom vybavila slova, která jednou 
v přednášce pro farnost, v níž jsem tehdy 
působil, pronesl profesor Jan Sokol. 

Když se ho někdo z  nás ptal, jak je 
možné, že někteří lidé i  nadále považu-
jí poměry před listopadem 1989 za  lepší 
než časy následující, odpověděl pohotově, 
že někteří lidé totiž svobodu nepotřebují. 
Zasáhlo mne to. Musel jsem uznat, že má 
pravdu. Ano, kdo nečte, nepotřebuje svo-
bodu tisku. Kdo nikam necestuje, nevadí 

mu železná opona. Kdo nechce dát děti 
na školu, nezáleží mu na svobodném pří-
stupu ke vzdělání pro všechny. 

Ale svoboda představuje veliký dar, kte-
rý je nám lidem dán. K důstojnosti člově-
ka patří, že dělá i věci, které nemusí, ale 
může. Vymyslí si je, rozhoduje se pro ně, 
pak své záměry uskutečňuje a  má radost 
z  toho, když se zdaří. Snoubencům zdů-
razňujeme, že bez svobodného rozhodnutí 
obou partnerů by církevní sňatek byl uza-
vřen neplatně. Má-li být důležitý životní 
krok krásný a důstojný, musí být svobodný.

Tyto myšlenky se mi rozběhly hlavou, 
když jsem teď nedávno zahlédl v novinách 
slova někdejšího německého prezidenta 
Gaucka: „Když toužíte po svobodě, vypadá 

jako ryzí štěstí, když ale svobodu získáte, 
vypadá jako dlouhý seznam úkolů.“ 

Asi jsem se pustil trochu do filozofová-
ní. Nebojte, už toho nechám. Většina z nás 
nejsme filozofové, nepřemýšlíme o  životě 
příliš složitě. Ale jsme jeho „uživateli“, 
kteří ho chtějí prožít rozumně a ušlechtile. 
Přeji nám, abychom svobodu potřebovali. 
Abychom se z ní uměli těšit, ale byli ochot-
ni ji právě tak dopřát i  druhým. A  aby-
chom ji dokázali také ve  správnou chvíli 
správným způsobem investovat – jako při 
tom sňatku. I když to vše s sebou nese i se-
znam úkolů.

 P. Gorazd Pavel Cetkovský
Administrátor farnosti Horka  

nad Moravou 

Několik myšlenek o svobodě
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Letos v  říjnu se na  naší škole konal 
projektový den věnovaný Dobrým skut-
kům. Žáci sami definovali, co dobrý 
skutek znamená, jaké sami udělali, nebo 
je někdo udělal pro ně. Bylo s  podi-
vem sledovat, jak nebo co považují žáci 
za dobrý skutek. 

V  některých třídách má tento pro-
jektový den přesah až doteď, vídám tam 
na  nástěnkách stromy dobrých skutků 
apod. Pokud mají děti stále na  očích, 
že konání dobrých skutků je přínosem 
pro všechny, je pro ně jednodušší nějaký 
dobrý skutek udělat. 

A tady ta souvislost s Vánocemi. Ně-
které děti (a nebylo jich málo) uváděly 
během projektového dne darování dárků 
jako dobrý skutek. Dokonce jedna sku-
pina žáků začala v dílně „Koláž a plakát“ 
tvořit Vánoční strom a pod ním dárky. 
Pokud bereme dávání dárků jako dobrý 
skutek, tak je u nás Ježíšek a ve světě St. 
Klaus jedním z favoritů na vítěze v ko-
nání dobrých skutků.

Chápu, že se děti v dnešní době mo-
hou dozvídat nejen z  médií o  tom, jak 
veliký je to dobrý skutek koupit kozu pro 
strádající do Afriky. Nebo že v Šantovce 
je strom splněných přání pro děti z dět-
ských domovů a zakoupením konkrétní-
ho dárku může kdokoliv vykonat dobrý 

skutek. V  předvánočním období se to 
různými dobrými skutky jen hemží.

Je dávání dárků pod stromeček 
opravdu dobrý skutek? Za mě je daleko 
větší dobrý skutek to, že se rodiče snaží 
na Vánoce vše připravit. Možná to děti 
berou automaticky, že maminky pečou, 
uklízí a tatínci shání strom. Jak přispíva-
jí ony samy k tomu, aby ty Vánoce pak 
už byly v  klidu a  bez spěchu? Schvál-
ně jsem se ptala svých dětí, jaký dobrý 
skutek by mohly udělat. Přemýšlely, ale 
stejně došly k názoru, že většinu příprav 
na Vánoce obstarávají rodiče.

Možná by stálo za  to vyzvat děti 
doma, aby zkusily před Vánocemi ně-
jaký dobrý skutek doma nebo ve  svém 
okolí udělat. A možná by stálo za to vy-
zvat i dospělé. Pak by třeba nebylo tolik 
opuštěných lidí na Štědrý den. A v ob-
chodech by nebyl takový shon a strkani-
ce a lidi by se na sebe více usmívali a do-
kázali pochopit, že paní pokladní je taky 
jen člověk, a  rychleji ta fronta zkrátka 
nemůže postupovat.

Zkusme každý udělat před Vánoci 
jeden dobrý skutek. Takový, který není 
spojen s  darováním dárků, ale s  kous-
kem něčeho hlubšího v nás.

 Krásné Vánoce 
 Kateřina Lerchová 

V  roce 1919 začal platit zákon 
430/1919 o veřejných knihovnách obec-
ních. „Na  doplnění a  prohloubení vzdě-
lanosti všech vrstev obyvatelstva zřizovány 
buďte politickými obcemi veřejné knihovny 
s  četbou vzdělávací naučnou i  zábavnou, 
která má skutečnou vnitřní hodnotu. Úpl-
ně vybudovaná knihovna skládá se z půj-
čovny knih, čítárny časopisů a  knihovny 
příruční.“ Když začal platit tento zákon, 
postupně v  každé malé vesnici začala 
vznikat knihovna. Nejinak tomu bylo 
i u nás.

Podle zápisu z  obecní kroniky byla 
veřejná knihovna obecní zřízena zastu-
pitelstvem obce v  říjnu 1919. Vznikla 
z  knihovny tělocvičné jednoty „Sokol“ 
a  místního odboru Národní Jednoty 
o 343 svazcích a 149 zakoupených obcí. 
Největší oblibě se těšily knihy obsahu 
historického. Prvním knihovníkem byl 
dělník Alois Nečesaný. Chybí zde však 
informace o  tom, kde byla knihov-
na umístěna. První zmínka o  tom je až 
v roce 1952, kdy sídlila v budově obec-

ního úřadu. Později byla v budově staré 
školy (dnešní bytový dům). Tam však 
byly pro knihovnu nevyhovující podmín-
ky – vlhkost, knihy na chodbě, nevyho-
vující stav celé budovy. Na podzim roku 
1999 byla knihovna přemístěna do jedné 
ze tříd pavilonu C základní školy. V roce 
2013 musela ustoupit přibývajícímu po-
čtu žáků ve škole, a tak byla přemístěna 
do  místnosti za  tělocvičnu. O  tři roky 
později byla dokončena přístavba obec-
ního úřadu, kde se již od začátku počítalo 
s prostory pro knihovnu. 

Od roku 1966 až do roku 2002 byla 
knihovna pobočkou Okresní knihovny 
v Olomouci. Spadala do  skupiny pobo-
ček Místních knihoven Olomouc – ven-
kov. Lidé si mohli půjčovat knihy jak 
z  knihovny v  Olomouci, tak z  Horky 
V roce 2002 byla Okresní knihovna zru-
šena (dnes Knihovna města Olomouc) 
a  knihovna v  Horce se stala samostat-
nou. Až dodnes však pomáhá s nákupem 
knih a jejich zpracováním (tzv. regionální 
funkce).

V roce 2001 vstoupil v platnost nový 
knihovní zákon, který již nenařizoval 
povinnost mít v  každé obci knihovnu. 
Objevila se zde však povinnost, aby 
každá knihovna poskytovala pro své 
uživatele přístup k  internetu. V  době, 
kdy nebylo samozřejmostí, aby měla 
každá domácnost počítač a přístup k in-
ternetu, poskytovala u  nás tyto služby 
knihovna.

Během stoleté historie knihovny se 
na  pozici knihovníků vystřídalo pouze 
9 lidí. Nebyli to však pouze oni, kdo se 
zasloužil o chod knihovny. Působilo zde 
také mnoho dobrovolníků a pomocníků 
nejen z  řad rodinných příslušníků kni-
hovníka. Od roku 2005 vede knihovnu 
paní Romana Janková.

Knihovníci: Alois Nečesaný, Jaroslav 
Ježek, Vlastimil Sedláček (učitel), Tomáš 
Coufal, Bohumil Dvořák, Hana Fojtíková, 
Miroslav Hampl, Libuše Poláchová, Roma-
na Janková

Z kronik Obce Horka nad Moravou 
zpracovala Eva Hladišová

Vánoční dobrý skutek

100 let knihovny v Horce nad Moravou

První adventní neděli se v obci ko-
nal vánoční jarmark. Kdo se přišel po-
dívat, určitě nelitoval. Chutnal punč, 
samozřejmě také bohaté občerstvení, 
aktivně se zapojil Klub seniorů. Vy-
stavovatelé měli krásné výrobky, které 
byly k  zakoupení. Zavítal i  Mikuláš 
s andělem a čertem, děti potěšili dob-
rotami. Výtěžek z jarmarku byl věno-
ván MŠ a ZŠ v Horce nad Moravou. 
 Zuzana Bantová
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Jako každý rok tak i ten letošní zahá-
jila jednotka sboru dobrovolných hasičů 
svou činnost zajištěním bezpečného prů-
běhu oslav příchodu nového roku přípra-
vou a odpálením samotného ohňostroje, 
který proběhl již tradičně před obecním 
úřadem.

Naše jednotka je zařazena do kategorie 
JPO V, což znamená, že k událostem vy-
jíždíme výhradně na území obce, jednot-
ka musí vyjet do 10 min. Nutno dodat, 
že díky vybavení, kterým jednotka dis-
ponuje, jako je zásahové vozidlo a přede-
vším pak vybavení samotných členů zása-
hové jednotky, jsme voláni i k náročným 
zásahům i mimo katastr obce.

K těm největším beze sporu letos pat-
řil požár skladovací haly ve Štarnově, kde 
jednotka zasahovala bezmála deset hodin 
a  mimo zajišťování kyvadlové dopravy 
vody na  místo požáru se podílela také 
přímo na  jeho likvidaci. K  rozsáhlému 
požáru vyjížděla také jednotka do  Olo-
mouce na  Černou cestu, kde hořely 
skladovací prostory. Na místě zasahovalo  
8 jednotek, tu naši si vyžádal velitel zása-
hu až do  samého ukončení zásahu, jed-
notka se tak vrátila po  sedmi hodinách 
zpátky na základnu.

V  letošním roce prošla jednotka také 
několika školeními a cvičením, tím nej-
větším byl bezesporu nácvik záchrany 
osob na  vodní hladině, kterého se zú-
častnilo pět okolních jednotek pod vede-
ním zkušených borců z HZS Olomouc. 
Členové jednotky pravidelně také cvičí 
s dýchacími přístroji, které jsou dnes již 
nezbytným vybavením jednotky. V  ha-
sičském areálu mohli občané navštívit tři 
kulturní akce. Tradiční fichtlfest, vzpo-

V září jsme zajeli do Velkých Bílovic, 
kde se koná jejich největší lidová slav-
nost – tradiční krojované hody. Celou 
vesnicí prochází průvod – mladí chlap-
ci a dívky. Letos to bylo přes 70 dvojic 
v  nádherných krojích. Bylo to pěkné 
odpoledne s  muzikou a  tanečními vy-
stoupeními. Dopoledne jsme se zastavi-
li v  Moravském Žižkově a  prohlédli si 
krásný moderní kostel. 

V  klubu jsme oslavili Den senio-
rů a  rádi jsme přivítali pana starostu 
Mgr. Luďka Tichého. Krajská rada seni-
orů uspořádala oslavy spojené se soutěží 
Babička Olomouckého kraje. Letos se 
také v Olomouci konala celostátní sou-

těž Babička ČR. Obou akcí se zúčastnili 
naši členové, bývá tam pěkný doprovod-
ný program. 

V říjnu jsme si zajeli vlakem do Pra-
hy. Prohlédli si Loretu, prošli areál Praž-
ského hradu a další památky. 

V  listopadu jedenáct našich členů 
využilo nabídky rekreačního poby-
tu ve  Wellnes hotelu v  Sezimově Ústí. 
S  pobytem byli všichni spokojeni. Zú-
častnili se také výletů – do Čapího hníz-
da, do zámku Kratochvíle a do vesnice 
Holašovice zapsané do  Seznamu světo-
vého kulturního dědictví UNESCO.

Do klubu přišla mezi nás Mgr. Táňa 
Kasalová ze ZŠ a  seznámila nás se zají-

mavou technikou arteterapie. Také jsme 
měli cestovatelskou besedu s  ing.  Iva-
nou Nepožitkovou o pobytu v Ázerbáj-
džánu.

S vánočním programem přišli do klu-
bu 12. prosince žáci ZŠ s paní učitelkou 
Mgr. Marcelou Valuškovou. Tradičně se 
účastníme Mikulášské zábavy ve Skrbe-
ni. Potěšil nás výlet na vánočně vyzdobe-
ný zámek Plumlov, kde bývají divadel-
ně zpracované adventní příběhy, zvyky 
a tradice. Konec roku oslavíme v klubu 
27. 12. na  předsilvestrovském progra-
mu. Krásné vánoční svátky a  ve  zdraví 
prožitý nový rok přeje za klub seniorů

 Ludmila Nepožitková

Jaký byl rok u horeckých hasičů

Z činnosti klubu seniorů

mínku upálení M. J. Husa, či samotná 
taneční zábava, všechny se těšily velkému 
zájmu občanů. Věříme, že i v roce příštím 
nabídneme minimálně stejnou či ještě 
lepší porci zábavy. 

Velmi rušno a  nabitý program mají 
také mladí hasiči. Letos se k  nám při-
dalo 14 mladých hasičů ve  věku 4 až 6 
let, které maminky statečně doprovází 
na tréninky a pak i na první závody „PŘÍ-
PRAVKY“, vedoucí mládeže to potěšilo, 
protože dětská základna u nás v Horce je 
v poslední době dost úzká. Na starost si 
je vzala Petra Rygelová, která letos složila 
zkoušku vedoucího, tím ji všichni moc 

gratulujeme! Další družstvo „STARŠÁ-
CI“ 11–15 let se zúčastnilo na několika 
závodech ligy MH v  požárním útoku 
a  branného závodu hry Plamen, který 
se běží na podzim, ale odstartuje sezonu 
příštího roku.

Děkujeme všem členům, kteří obětují 
této činnosti svůj volný čas, všem členům 
zásahové jednotky, která vyjíždí k událos-
tem ve dne i v noci, všem, kteří pomáha-
jí s dětskou základnou a především obci 
za velkou podporu.

Přejeme Vám krásné Vánoce a  Nový 
rok! SDH Horka nad Moravou.

 Lukáš Klevar, Petr Hrbek

Horečtí hasiči zasahovali u požáru skladovací 
haly v Olomouci na Černé cestě. 
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Od září až do prosince. Tak dlouhá 
byla pro horecké házenkáře podzimní 
část sezóny 2019/2020, v  níž se daři-
lo zejména mládežnickým družstvům. 
Pozitivním faktem je i počet týmů, kte-
ré značku TJ Sokol Horka nad Moravu 
reprezentují nejen na Moravě, ale účas-
tí na turnajích také v celé ČR a rovněž 
v zahraničí.

Se šesti družstvy v  různých věkových 
kategoriích, s  kolektivem zkušených 
činovníků, trenérů, vedoucích týmů 

i rozhodčích – s touto vizitkou se v sou-
časnosti horecká házená může rovnat 
s  renomovanými kluby ve  velkých měs-
tech. Jaká je tedy bilance podzimu?

Úspěšné mladé naděje
Velkým vkladem pro budoucnost klu-

bu jsou dvě družstva miniházené. „Cílem 
je, aby se chlapci a dívky z prvních a dru-
hých tříd seznámili s házenou a naučili se 
ji mít rádi. Proto si hlavně hrajeme, touto 
formou si osvojujeme házenkářské doved-

nosti,“ uvádí trenérka mladších minihá-
zenkářů Jindřiška Ochmannová. „Děti 
se postupně učí chytat a  házet míč, střílet 
na branku a hrát na jednotlivých postech. 
Vše, co se naučí, si mohou vyzkoušet na ví-
kendových turnajích. S  každým turnajem 
je vidět, jak se naši hráči a hráčky zlepšují,“ 
těší trenérku. 

Družstvo starších miniházenkářů 
do nové sezóny nastoupilo s téměř kom-
pletně obměněným kádrem. 

Pokračování na další straně

Muži zahájili fotbalový podzim na do-
mácím hřišti jasnou výhrou nad Draha-
novicemi v poměru 6:0. Po této jasné vý-
hře to vypadalo, že budeme pokračovat 
ve výborných výkonech, které jsme před-
váděli na konci minulé sezóny, kdy jsme 
poráželi jednoho soupeře za druhým. Jen 
shodou okolností jsme opět nepostoupili 
do1.B. třídy, i když jsme byli o postupu 
přesvědčeni. Reorganizace soutěže nám 
postup bohužel zhatila. Druhý zápas 
podzimu jsme hráli v  Dlouhé Loučce, 
která se minulou sezónu taktak zachrá-
nila. Po velice špatném výkonu jsme pro-
hráli 3:1 a od té doby byly naše výkony 
nevyrovnané. Až ke konci podzimu jsme 
začali předvádět lepší fotbal a vyhrávat.

Do  nové sezóny jsme získali kvalit-
ního hráče ze Sokola Chomoutov Lubu 
Sedláře, který nám měl pomoci naši hru 
zkvalitnit. Jinak mužstvo zůstalo ve stej-
ném složení v čele s trenérem Martinem 
Zmrzlým, který v průběhu většiny utkání 
dával příležitost celému kádru. Bohužel 
se nám v  průběhu sezóny Luba Sedlář 
zranil (problém s  kolenem), a  aby toho 
nebylo málo, onemocněl Honza Zacpal. 
Ten nám v  zápasech bude také hodně 
chybět, ale zdraví je důležitější než fotbal. 

Po  polovině sezóny jsme na  třetím 
místě, získali jsme 34 bodů se skóre  
54 : 19. Na  první Hodolany ztrácíme  
8 bodů. Doufám, že v jarní části sezóny 
budeme předvádět dobrý fotbal a  ještě 
zabojujeme o postup do 1. B. třídy.

Zapsal: Josef Fiala

Před zahájením sezóny 2019–2020 
starších žáků spojeného týmu Horky/
Chomoutova odešlo z  kádru šest hráčů 
do týmu dorostenců Sokola Chomoutov.

Ti byli nahrazeni hráči z  loňského 
týmu mladších žáků. Ne bohužel v  ta-
kovém počtu, abychom mohli realizovat 

náš záměr, přihlásit starší žáky do krajské 
soutěže. V této soutěži se hraje již „dospě-
lácký“ fotbal v jedenácti hráčích, a na to 
kapacitně nemáme.

Proto jsme zůstali v  okresní soutěži, 
kde nám byli nalosováni soupeři ze Smr-
žic, Hněvotína/Lutína, Těšetic a Kostelce 
na Hané. Přestože jsme skončili v loňské 
sezóně na druhém místě, byli jsme nalo-
sováni do  skupiny s nejmenším počtem 
účastníků. Asi to jinak nešlo…

Při vší úctě k našim soupeřům, jejich 
současná kvalita ani zdaleka nedosaho-
vala úrovně našeho družstva. Proto jsme 
na  podzim vyhráli všechny zápasy, na-
sázeli soupeřům téměř stovku gólů a in-
kasovali minimum. Našimi nejlepšími 
střelci byli Maty Búbela s 22 a Kuba Fišer 
s 21 brankami. Nastřílené góly jsou ov-
šem výsledkem práce celého týmu.

V  některých zápasech jsme dokonce 
museli krotit optimismus našich svěřen-
ců. Nyní dochází k přelosování soutěže, 
kdy se potkáme s  nejlepšími ze všech 
skupin a tam se teprve ukáže, jak na tom 
fotbalově jsme.

Velikým pozitivem podzimní části 
sezóny je to, že nám do  kádru výborně 
zapadli bývalí ml. žáci, účast na  trénin-
cích byla téměř stoprocentní a starší hráči 
splnili naše očekávání! Za podzim veliká 
pochvala pro celý tým!

Zapsali: Milan Štajgr  
a Petr Superata

V kategorii mladších žáků, kterou již 
třetím rokem hrajeme společně s  Cho-
moutovem ve  sdruženém týmu, se nám 
podařilo postoupit do krajské soutěže.

První polovina podzimní části nám vy-
šla velice dobře. Kluci hráli hezký fotbal 
a pohybovali jsme se v popředí tabulky. 
Ve druhé jako by nám došel dech a  jak 
předváděná hra, tak i výsledky byly hor-

ší. Po podzimu nám patří deváté místo. 
Na  fotbalovém hřišti v  Horce nad Mo-
ravou jsme udělali společně s družstvem 
starších žáků závěrečnou, a  po  novém 
roce začínáme znovu trénovat v tělocvič-
ně místní ZŠ nebo na umělce Malé ko-
pané v Horce.

Zapsali: Luděk Procházka  
a Jan Očenášek

Naši benjamínci (ročník narození 
2009 a mladší) sestavili pro podzimní se-
zónu dvě družstva. Hrálo se turnajovým 
způsobem ve  skupinách. První družstvo 
odehrálo nejdříve čtyři turnaje s družstvy 
Slatinic, Olešnice a  Vilémova. Skončili 
na druhém místě a v další části podzimu 
odehráli čtyři turnaje s  družstvy Mo-
ravského Berouna, Štěpánova a  Dlouhé 
Loučky. Skončili opět druzí.

Druhé družstvo, složené převážně 
z  mladších benjamínků, odehrálo stej-
ným způsobem své turnaje s družstvy Sig-
my, Příkaz, Drahlova, Kožušan, Dlouhé 
Loučky a Dubu nad Moravou. Ve svých 
skupinách skončili třetí.

Celkem se turnajů v  dresu FK Hor-
ka zúčastnilo 22 hráčů a dalších cca 10 
hráčů se učilo prvním fotbalovým doved-
nostem v tzv. „předpřípravce“. Ti si musí 
na svůj první soutěžní start ještě nějakou 
chvíli počkat.

Tréninky probíhaly vždy ve  středu 
a v pátek do konce listopadu. Již nyní se 
všichni naši mladí fotbalisté těší na jarní 
sezónu. Zapsali: Richard Pavel  
 a Milan Štajgr ml.

Závěrem bychom rádi poděkova-
li hráčům a  činovníkům za  fotbalové 
snažení, fanouškům za podporu a všem 
popřáli krásné Vánoce a hodně úspěchů 
v roce 2020!

 VV FK Horka nad Moravou

Horečtí házenkáři v poločase sezóny

Podzim 2019 na horeckém trávníku 
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Mladší žactvo – výsledkově nejúspěšnější tým Horky v podzimní sezóně. V horní řadě zleva: 
Trenér Petr Němec, Jakub Drozd, Sára Hrachovinová, Václav Spáčil, Damián Šrot, Nikola 
Vánská, Šimon Skřivánek a vedoucí družstva Andrea Hrachovinová. V dolní řadě zleva: Tomáš 
Sobek, Vojtěch Pešek, Martin Rusler, Matěj Hanáček. Na snímku chybí Klára Drozdová. 

Pokračování z předchozí strany
Zahájilo ji tradičním domácím tur-

najem a účastí na mezinárodním turnaji 
v Lovosicích. „Od konce září jsme začali 
sbírat zkušenosti v  krajské soutěži, a  to se 
střídavými úspěchy. Důležité je, že žádné-
mu z  malých házenkářů nechybí nadšení 
a  obrovská chuť hrát, což je žene ke  stále 
lepším výkonům,“ říká Jana Ruslerová 
z  realizačního týmu. Potěšitelné je, že 
většina hráčů se v  této věkové kategorii 
již úspěšně rozkoukala a  před jarní čás-
tí sezóny jsou naši starší miniházenkáři 
rovnocenným soupeřem všech ostatních 
týmů.

Žákovské týmy válí
Prázdninové soustředění, 2. místo 

v domácím turnaji a účast na zářijovém 
házenkářském festivalu v Lovosicích, ta-
ková byla příprava mladšího žactva. Právě 
na severu Čech, kde startovaly mj. žákov-
ské týmy z  extraligových klubů (Dukla 
Praha, Plzeň, Lovosice), ale také ze zahra-
ničí, naši hráči i hráčky předvedli skvělé 
výkony. Výsledkem bylo 10. místo z 24 
zúčastněných družstev. Poté již následo-
val start v Olomoucké krajské lize.

„V ní se naše vystupování ubíralo stejně 
dobrými výsledky jako v  přípravě. Až ko-
nec podzimní části soutěže se nám trochu 
nepodařil, ale zase víme, na  čem máme 
pracovat. Hráči i hráčky zaslouží pochvalu 
za rychlý a úspěšný přechod z miniházené 
do  velké házené,“ hodnotí podzim šéf-

trenér mládeže Petr Němec. Mladšímu 
žactvu po  podzimu patří se ziskem 18 
bodů skvělé 2. místo v  tabulce. „Velký 
dík patří starším minižákům, kteří nám 
vypomohli v situaci, kdy mladší žáky a žač-
ky trápila marodka. A  zatleskat musíme 
i  rodičům hráčů a  fanouškům, bez nichž 
by v hledišti bylo smutno a prázdno,“ do-
plňuje Petr Němec. Odměnou pro celý 
tým byl zájezd na  utkání extraligového 
giganta HCB Karviná se srbským Želez-
ničarem Niš v odvetě Vyzývacího pohá-
ru. Za fandění se horecké výpravě dostalo 
od domácího trenéra pozvání do kabiny 
karvinských hráčů, kteří naše naděje ob-
darovali podepsanými kartičkami a dvě-
ma vítěznými dresy. 

Starší žáci po  třítýdenní letní přípra-
vě, zaměřené nejprve na kondičku a poté 
herní stránku, vstoupili do  Olomoucké 
krajské ligy. Přestože se družstvo potý-
kalo s úzkou hráčskou základnou a často 
museli soupisku doplňovat mladší žáci, 
se situací se popasovalo velmi dobře. 
Po podzimu získalo osm bodů a obsadilo 
3. místo tabulky. „Z pěti družstev přihlá-
šených do soutěže jsme dokázali v obou vzá-
jemných duelech porazit SK Žeravice a TJ 
Cement Hranice. Ukázali jsme, že doká-
žeme porážet soupeře na stejné i vyšší úrov-
ni. Naopak s týmy HBC Olomouc B a TJ 
Centrum Haná B jsme v  obou utkáních 
prohráli,“ konstatuje trenér Libor Žůrek. 
„Družstvo tak během podzimu ukázalo obě 
své tváře, jak tu vynikající, tak tu horší.“ 

Dorost získává zkušenosti
Nově sestavený tým mladších doros-

tenců se po důkladné přípravě a úspěš-
ně sehraném domácím turnaji pustil 
do  bojů v  2. lize ČR, oblast severní 
Morava. Že jde o náročnou soutěž, po-
tvrzuje i řada zvučných soupeřů – např. 
Karviná, Ostrava, Kopřivnice, Hranice, 
Zlín, Rožnov pod Radhoštěm… „Naše 
družstvo bylo vyrovnaným soupeřem 
všem sokům a  za  předvedenou hru jsme 
se nemuseli stydět. V  utkáních jsme sice 
nebodovali, ale vždy jsme soupeře potrá-
pili,“ bilancuje průběh podzimu trenér 
Libor Žůrek a  dodává: „V  čem jsme se 
soupeřům v mnoha případech nejen rov-
nali, ale také je předčili, byla naše fyzická 
připravenost. Přes zimu musíme zapraco-
vat na herní stránce, udržet si výbornou 
fyzickou připravenost a  pevně věřím, že 
na  jaře se výsledky v  podobě zisku bodů 
dostaví“.

Muži mají co zlepšovat
Tým mužů, hrající Moravskoslezskou 

ligu, zahájil přípravu srpnovým soustře-
děním v domácích podmínkách. „Z růz-
ných důvodů jsme ale neměli k  dispozici 
celý hráčský kádr, což zhatilo všechny plány 
a  vlastní přípravu na  sezónu. To se pře-
neslo i  do  samotné náročné soutěže,“ říká 
vedoucí mužstva a jeden z trenérů Libor 
Vykydal. „Počítali jsme s  tím, že mnozí 
hráči začnou studovat na vysokých školách 
a přes týden nebudou mít možnost trénovat. 
Jenže navíc se přidala zranění i nemoc hrá-
čů a najednou byl problém, jak poskládat 
tým,“ dodává Libor Vykydal. „Na podzim 
jsme tak ani jednou nenastoupili v ideální 
sestavě a museli improvizovat“.

To je také důvod, proč mužstvo 
po osmi zápasech proti zkušenějším sou-
peřům zatím nedosáhlo na bodový zisk. 
Nicméně v  závěru podzimu se našemu 
mladému týmu podařilo navázat na for-
mu, která ho zdobila minulou sezónu. 
Třeba ve  dvou utkáních proti lídrovi 
soutěže – Trnávce, v  nichž hráči před-
vedli skvělý výkon. „Nezbývá, než se svě-
domitě připravit na druhou část soutěže. 
Věřím, že na jaře vše napravíme a vrátíme 
se k  dobré hře z  loňské sezóny,“ uzavírá 
hodnocení Libor Vykydal.

Podrobnější informace o  činnosti 
klubu přináší web www. HazenaHorka.
cz, kde nechybí ani obsáhlá fotogalerie.

Karel Směták

Házenkáři děkují za  letošní podpo-
ru svým sponzorům, fanouškům, dále 
rodičům hráčů i  dalším příznivcům 
a přejí jim, jakož i všem občanům Hor-
ky, hezké Vánoce a šťastný nový rok!
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Děti i učitelé si připomněli 30 let svobody. 
Foto Jiří Kuběna.

ZŠ Horka nad Moravou si 30 let od Sa-
metové revoluce připomněla projektovým 
dnem, ve kterém mohli žáci získat předsta-
vu, jak se lidem žilo v době normalizace. 
V různých dílnách si mohli vyzkoušet, jak 

se stálo ve  frontách na  podpultové zboží, 
jak vypadala škola, kde se upřednostňovaly 
děti komunistických funkcionářů, jak mu-
seli zpěváci dělat přehrávací zkoušky a byly 
jim schvalovány texty. Dozvěděli se příběhy 

lidí, kteří byli donuceni k emigraci. Téměř 
celá škola se pak se svými učiteli sešla na de-
monstraci, kdy si zopakovali revoluci ze 17. 
listopadu 1989, zacinkali klíči a  zazpívali 
Modlitbu pro Martu.  -mv-

Projektový den – 30 let svobody

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Číslo popisné/orientační:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kompostér o objemu 1 000 l 

Dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, 
hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina, trus a podestýl-
ka drobných zvířat, sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra 
stromů, hadry z přírodních tkanin.

Mám zájem o přidělení zahradního 
kompostéru

Máte doma staré vozidlo a nevíte co s ním?

Obraťte se na nás..
Zdarma Vám vozidlo odvezeme, zlikvidujeme a

vystavíme doklad o likvidaci.

Určité vozy vykupujeme, prodej náhradních dílů.

AUTOVRAKOVIŠTĚ VELKÁ BYSTŘICE
tel. : 608 800 361

email: info@autovrak.eu

NOVĚ ODTAHOVÁ SLUŽBA
www.odtahyAut.eu

Půjčujeme přívěsné vozíky v Horce nad Moravou
brzděný vozík TRANSPORTER: nosnost 2t., uveze

1500 kg

vozík TEMA, nosnost 750 kg, uveze 600 kg

608 800 361


