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Slovo starosty
Vážení občané, obracím se na Vás
na konci roku, z něhož více než polovina nebyla taková, jak jsme zvyklí
– dlouhé měsíce nás provázela koronavirová krize s mnoha omezení a ne
vždy příjemnými opatřeními. Přesto si
myslím, že jsme to v naší obci v rámci
možností zvládli, hlavně tu jarní, kdy
se moc nevědělo, oč vlastně jde…
Mnohdy vlastními silami, šitím roušek, mícháním dezinfekce po lékárnách, a hlavně se nečekalo na pomoc
státu. Situaci jsme řešili hned a jsem
rád, že nám roušky šily české firmy.
I přes nepříznivé okolnosti se obec
dál rozvíjela, začalo zateplování bytového domu, rekonstrukce komunikace
Družstevní a dokončení 2. etapy a část
1. etapy hřbitova.
U všech těchto akcí jsme byli úspěšní při získání dotací, a tím násobili
rozpočet obce. Mezi těmito akcemi

se nám daří podpisy na odprodej pozemků na cyklostezku na Skrbeň, kdy
v současné době chybí souhlas s podpisy dvou vlastníků. Pevně doufám, že
do konce ledna 2021 se nám podaří
zbylé souhlasy získat a budeme moci
dokončit projekt a požádat o stavební
povolení.
Bohužel byl tento rok smutný
na kulturní akce, nebyly Horecké struny, Rocková Horka a omezeny v činnosti byly sportovní i kulturní spolky.
Poděkování patří zaměstnancům
obecního úřadu, tzn. kolegyně i kolegové, kdy museli pracovat v těžké době,
překonat obavy, jestli budou, nebo jsou
nakaženi virem, kdyby se to stalo, co
jejich rodiny…
Poděkování patří také zastupitelům,
kteří okamžitě reagovali a roznášeli
roušky v první vlně a byli připraveni
i v krizi zvládat zasedání zastupitelstva.

Laboratoř štěstí
Ve svém zamyšlení do Horeckého zpravodaje v červnu tohoto roku jsem psal
o zkušenosti pandemie jako o něčem, co
máme víceméně za sebou. Byl jsem naivní. Uplynul půlrok a ona je tu pořád.
A v nové síle. Mimo jiné nám znemožnila
také vyučování náboženství, a tak když
jsem od někoho z přátel dostal tip na zdařilé video pro mládež, přeposlal jsem ho
rodičům starších dětí, které učím, a sám
jsem se na jedno díval. A moc se mi to líbilo, podělím se o to i s Vámi. To video
se jmenuje Na večerní vlně a natočili ho
salesiáni v Brně Žabovřeskách. Trvá asi
hodinu, ale mne v něm nejvíc zaujalo
osmiminutové video, převzaté asi z USA,
pojmenované Laboratoř štěstí. (Začíná
v 31. minutě celého pořadu, není těžké si
to na internetu najít.)
Autoři požádali několik dobrovolníků,
aby si vzpomněli na nějakého člověka, který je v jejich životě hodně ovlivnil, nebo
pro ně udělal něco mimořádného. Pak si
měli vzít papír a měli napsat, proč je pro

ně ten člověk důležitý. Když to udělali, dostali druhý úkol: zatelefonovat tomu člověku a přečíst mu to, co napsali. Film hezky
ukazuje i rozpaky, které to vyvolalo – jak
u těch, kdo to měli udělat, tak i u těch,
kterým volali.
Ale ještě před začátkem tohoto všeho dostali účastníci test, který měl zjistit, nakolik se momentálně cítí šťastní. Po skončení
experimentu pak dostali podobný test znovu a výsledky testů byly porovnány navzájem. Co se zjistilo? Těm, kdo zmíněný úkol
zapsali, ale z nějakého důvodu nemohli té
druhé osobě zatelefonovat, se pocit štěstí
zvýšil asi o 2–4 %. Těm, kdo to dotyčné
osobě i přečetli, se zvýšil o 4–19 %. A nejvýraznější zlepšení nálady se kupodivu
projevilo u toho, kdo byl na počátku nejsmutnější…
Autoři tím prakticky ověřili tvrzení
vědců, že k našemu štěstí velmi přispívá,
když jsme vděční a když svůj vděk vyjadřujeme. Ve filmu je hezky vidět, jak to
nakonec potěšilo ty, kteří děkovali, i tam

Chtěl bych Vám
i Vašim rodinám
popřát krásné Vánoce,
pevné zdraví
a ať už se blýská
na lepší časy…
nebo ať je rok 2021
tím startem
k lepším zítřkům.
Luděk Tichý, starosta

slyšíte, jak to potěšilo ty, kterým bylo děkováno. A to je přece velmi užitečné vědět
– nejen pro mladé lidi!
A já si říkám – a svěřuji se s tím i Vám
teď – že možná toto je, aniž na to myslíme, i jeden ze základních „stavebních kamenů“ vánoční radosti. O Vánocích si víc
vážíme si toho, co jeden pro druhého znamenáme. Projevujeme to dárky nebo slovy
nebo jen tím, že chceme strávit spolu hezký
čas. My věřící to máme spojeno s vděčností
Ježíši Kristu, jehož narození o Vánocích
slavíme, a koledy vděčnost za jeho narození neúnavně vyzpívávají.
Když si význam vděčnosti znovu uvědomíme, máme možnost prožívat všechno
ještě líp. A Vánoce pro nás tím víc mohou
být časem, kdy jsme spolu opravdu šťastní.
Štěstím, které nám vydrží po delší dobu.
Přeji Vám i letos krásné Vánoce a novoroční čas!
P. Gorazd Pavel Cetkovský
duchovní správce
farnosti Horka
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Bez ohňostroje

Investice 2021

Vzhledem k situaci, spojené s koronavirem a stále hrozící nákazou,
bylo rozhodnuto, že se neuskuteční
tradiční ohňostroj, spojený s příchodem Nového roku.
-r-

1. Děstské a workout hřiště Sedlisko – žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj*
2. Zavlažovací systém fotbalové hřiště – žádost o dotaci na Krajský úřad
3. Rekonstrukce místní komunikace J. Wolkera**
4. Rekonstrukce ulice Nádražní (po přejezd) – žádost Krajský úřad

Třídíme

5. Rekonstrukce Na Vinici – žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj

Popelnice na odložení jedlého oleje
a drobného kovu se osvědčily, proto
jsme pořídili další a ty jsme umístili
ke kontejnerům u Kovárny v Sedlisku
a další dvě ke kontejnerům v prostoru
mateřské školy.
-ou-

6. Rekonstrukce obecní zídky včetně úřední desky – žádost Krajský úřad***
7. Hřbitov 1. etapa – prostor před
8.

Cyklostezka Horka – Skrbeň – stavební povolení
(zbývají 2 vlastníci pozemků na podpis)

*v případě neúspěšné žádosti bude hřiště postaveno z vlastních zdrojů
**vyjednáváme se společností ČEZ o přeložení vzdušného vedení NN
***u obecní zídky ještě nemáme rozpočet a nemáme úplný projekt

Významná investice
Zajímáte se o náklady na novou
školní jídelnu, proto zveřejňujeme podrobně: celkové náklady 39 milionů
korun, z toho vlastní stavba 35 mil.
Kč. Vybavení kuchyně (kotle, ledničky, sporáky, smažící pánve) 2 miliony
Kč. Projekt stál 460 000 Kč, přeložky
vody, plynu, elektro, telekomunikace
s projekty 554 000 Kč, odnětí zem.
půdy 125 000 Kč. Žádost o dotaci,
administrace průběhu stavby, výběrové řízení, vyúčtování, odměna za získání dotace – 400 000 Kč. Dále stavební, autorský dozor, statik, BOZP
– 234 000 Kč, zabezpečovací zařízení,
žaluzie, rolety 174 000 Kč, venkovní osvětlení 50 000 Kč. Dotace byla
20 751 500 Kč.
-ou-

Zatím není jasné, jaké budou skutečné důsledky covid opatření a zrušení superhrubé mzdy
pro rozpočet.

Příprava projektové dokumentace 2021
1.

 ateřská škola – projektová dokumentace – oplocení, rekonstrukce elektrických
M
rozvodů, odpady, stávající jídelna

2. Projektová dokumentace místní komunikace nám. Osvobození (ulička)
3. Projektová dokumentace místní komunikace – P. Bezruče
4. Projektová dokumentace – kanalizace a vodovod ulice Nádražní (za přejezdem)
Pro dotační období 2021–2027 z Ministerstva pro místní rozvoj a IROP budou především posíleny dotační tituly na místní komunikace, cyklostezky, kanalizace a vodovody, modernizace
mateřských školek, revitalizace veřejných prostranství. Proto projekční přípravy se budou
v nebližších letech ubírat nejen tímto směrem. Je rozhodnuto, že v měsíci únoru nebo březnu
začneme s výstavbou dětského a workoutového hřiště v Sedlisku.

Hospodaření obce v roce 2020
I přes probíhající investiční akce končíme rozpočtový rok v plusových číslech. Schválený rozpočet na rok 2020 byl příjmy 43 mil. Kč a výdaje
46,7 mil. + 2 mil. úvěr ČOV, více v přehledné tabulce.
Schválený rozpočet

Příjmy rozpočtu

Výdaje rozpočtu

Rozdíl celkem

Leden 2020
Prosinec 2020
Úspora
Vyúčtování Dotace za rok 2020
Celkem úspora

44 mil. Kč
50 mil. Kč

48.7 mil. Kč
44 mil. Kč

– 6,7 mil. Kč
+ 6 mil. Kč

Výdaje do konce
roku 2020
– 2 mil. Kč

4 mil. Kč
5 mil. Kč*
4 mil. Kč + 5 mil. Kč** = 9 mil. Kč

* zaokrouhleno na celá čísla
** 5 mil. Kč za předpokladu úspěšného vyúčtování dotací za rok 2020
Při těchto plusových číslech je nutný střízlivý pohled z hlediska rozpočtových příjmů na rok 2021 po covid opatření v letošním roce. Při sestavovaní rozpočtu na rok 2021 jsme záměrně ponížili příjmové položky daní cca o 3 mil. Kč v návaznosti na zmíněné opatření v roce 2020. Další
snížení příjmů do obecního rozpočtu na rok 2021 může být zrušení superhrubé mzdy. Pokud tyto věci nastanou a opravdu dojde k výpadku
příjmů do obecního rozpočtu, jsme dostatečně připraveni použít finanční polštář z roku 2020, tak, aby nebyly ohroženy investice na rok 2021.
Nicméně je třeba podotknout, že leden, únor a možná část měsíce března roku 2021 bude z hlediska investic racionálně vyčkávací, poté
bude možné rozpoznat, jakým směrem půjde rok 2021.
Luděk Tichý
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Těžká covidová školní doba
14. 10. Z dění před školou v ZŠ Horka nad Moravou. „…paní učitelko, tak
šťastné a veselé a hezký nový rok…“ Nejmenovaná paní učitelka – třídní krčí rameny. Snad to tak nebude, snad se přece
setkáme dřív, to přece nejde… Tak kdy???
11. 11. Čtvrtletní porada školy probíhá online. Dovídám se na ni, že s distanční výukou je spokojena jedna žákyně
na druhém stupni. A co ti ostatní? Fungují, připojují se, pracují, nebo jen opisují, co jim pošlou kamarádi, či nadiktují
rodiče? Většina žáků se na online hodiny
připojuje. S aktivitou na těchto hodinách
je to horší. Zapojí se aktivně tak tři až pět
žáků. Škola zapůjčila žákům, kteří potřebovali, tablety, sluchátka. Daří se navázat kontakt skoro se všemi žáky na škole.
S některými jsou v kontaktu asistentky
pedagoga. Některé dokonce dojíždějí
za žáky domů a vypomáhají s tím, co žáci
sami nezvládnou.
18. 11. Hurááá!!! Vrací se aspoň první
a druhá třída. Je to sice mnohem později,
než slibovala vláda, ale díky, že už jsou
zpět. Nikoho by ani nenapadlo, že by jim
roušky mohly vadit. Hlavně, že už jsou
zase ve škole. A 30. 11. následují ostatní
žáci.
Škola se v této druhé vlně dost proměnila. Hlavně se začalo vyučovat online,
třebaže ne plošně a ne vše. Pro žáky to
bylo určitě přínosné, pro učitele o to více
náročné. Zvyknout si na stále svítící monitor, vše tomu přizpůsobit, a ještě být
celou dobu dobře naladěni a povzbuzovat žáky k práci. A pak vše vyhodnotit,
upozornit ty, kteří se s odevzdáváním
úkolů opožďují. A další den znovu a znovu a znovu. Kdo povzbudí naše pedagogy? Snad vidina, že se zase někdy vrátí
do tříd. Většina pedagogů v tom má jasno. Výuka ve škole je nenahraditelná. Je

to jednodušší, rychlejší, zábavnější. Učitelé vnímají proces učení žáků a dokážou je lépe motivovat. Můžou jim hned
poskytnout zpětnou vazbu, dovysvětlit,
dopomoci.
Odhadnout, co se děje v hlavách děti
během dlouhé izolace, je těžké. Podle
mnohých psychologů může dorazit vlna
psychických problémů až se zpožděním,
ať se jedná o deprese, pocity osamělosti
nebo návaly apatie. Největší změnou pro
děti v tomto období je, že mají dostatek
času. Děti ho najednou mají moc, a ne
všechny dokážou tento čas naplnit. Někomu pomohou rodiče, ale i tak spousta dětí skončí v prokrastinaci u počítače nebo u televize. Mnoho dětí se ale
na druhou stranu naučí zvládat své úkoly
samy. Organizovat si práci, rozvrhnout si
a dokončit úkoly.
Domácí výuka je taky náročná pro
spoustu rodičů. V jednom článku jsem
zahlédla titulek Rodiče v první linii. A ti,
co vzdělávali doma hlavně menší děti,
mi jistě dají za pravdu. Rodiče přebrali
roli pedagogů, kuchařek a vychovatelů.
A k tomu se ještě mnozí snažili při home
office dělat svoji práci. Lidský mozek je
konstruován na určitý typ zátěže. Jsme
připraveni i na velmi intenzivní stresory, ale krátkodobě. Mozek potřebuje žít
v nějakých cyklech vypětí, odpočinku,
stresu a úlevy. Tato doba ale běžný rytmus
postrádá. Jsme vystaveni dlouhodobému
stresu a nevíme, kdy to skončí. A k tomu
ten zmatek v rolích, které najednou rodiče zastávají.
Nezbývá než doufat, že ten nový rok,
který je už skoro za dveřmi, bude zase
plynout v pravidelných cyklech a režimu,
na který jsme byli po desítky let zvyklí.
Kateřina Lerchová
školní psycholožka

Odpadové hospodářství
7. listopadu 2020 proběhla sběrová
sobota nebezpečného a objemného odpadu. Dle dokladů technických služeb bylo
celkem odevzdáno 50 tun objemného
odpadu za Kč 183 622 Kč. Občané odevzdali nebezpečný odpad za 47 142 Kč.
Pro zajímavost: 22 chladniček, 19 praček, 96 ks televizorů a celkem 3 tuny
pneumatik. I přestože náklady za odvoz
veškerého odpadu v naší obci stále narůstají, i pro rok 2021 zůstávají poplatky pro
občany nezměněny – Kč 500 Kč (příp.
250 na osobu).
Pokud můžeme ohodnotit celkovou
situaci v odpadovém hospodářství v naší
obci:
–	roční poplatky za svoz odpadu nejsou
v žádném případě vysoké,
–	
občané mají možnost odpad třídit,
obec dává zadarmo do domácností
nádoby na plast, papír a samozřejmě
hradí i jejich svoz,
–	každý zájemce si může koupit bio popelnici, kde svoz také hradí obec,
–	v případě většího množství bio odpadu (větví, trávy apod.) si občan může
za symbolickou cenu 160 Kč zapůjčit
bio kontejner.
Přesto stále nacházíme po obci černé
skládky, „odložené“ hromady listí, trávy,
větví, sutě. Stále se opakuje, že v kontejnerech se sklem se nachází vyhozené porcelánové nádoby.
V poslední době se také rychle zaplnily kontejnery s textilem a vývoz se díky
vzniklé situaci opožďuje – lidé doma
ve velkém uklízí. Někteří z nás se s textilem vypravili ke kontejnerům a po zjištění plného kontejneru ovšem pytle
s oblečením neodnesli domů, ale „obeskládali“ kontejnery. Samozřejmě textil navlhl a hromady, navrstvené kolem
kontejnerů, nevypadaly opravdu zrovna
hezky. 
-ou-

I přes probíhající pandemii koronaviru proběhla rekonstrukce ulice Družstevní, včetně vodovodu. Stavba byla dokončena v řádném termínu 30. 11. 2020. V měsíci prosinci a lednu 2021 bude probíhat vyúčtování dotace, která činí 3 145 000 Kč. Celkové
náklady 8 386 823 Kč bez DPH.
-r-
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Škola v době koronaviru
V září jsme s elánem nastoupili do školy. Těšili jsme se, že si užijeme novou venkovní učebnu a budeme si pochutnávat
v nové krásné školní jídelně. Všichni
jsme se pustili do práce a doufali, že se
nebude opakovat scénář z jara a školy se
neuzavřou. Přání zůstalo nevyslyšeno –
situace se postupně zhoršovala. Za cenu,
že se budou budou žáci učit prezenčně,
nás neodradily ani povinné roušky. Nejdříve ve společných prostorech, následně i ve výuce na 2.stupni. Začali jsme
i týden s rotační výukou (polovina tříd
2.stupně prezenčně ve škole, polovina
doma distančně).
I přes všechna hygienická opatření
se bohužel školy v celé České republice
dne 14. 10. 2020 opět zavřely. Uzavření
se netýkalo mateřských škol. Tady platí
poděkování učitelkám a všem zaměstnankyním naší školky, že situaci zvládly
v nelehké době.
Přechod na distanční výuku nás už
nevyděsil tak jako na jaře. V letošním
školním roce jsme přešli na školní informační systém Edookit. Slouží nám pro
komunikaci se žáky s rodiči. Museli jsme
se všichni naučit s ním pracovat, učitelé
zadávat úkoly, práce žákům, posílat výukové materiály a žáci a rodiče zase odesílat úkoly zpět.
Pokud jde o technické zabezpečení,
využili jsme finance, které nám poskytlo
MŠMT na nákup ICT (informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi). Pořídili jsme pro učitele nové notebooky, tablety, sluchátka
s mikrofonem atd. Nová ICT technika

byla nutná pro zajištění distanční výuky.
Některým žákům jsme zapůjčili tablety
a notebooky pro zvládnutí online výuky.
Bylo to většinou do domácností, kde je
více dětí. Pokud probíhaly současně on-line hodiny, tak se nemohly účastnit.
Děkuji všem, že se obrnili trpělivostí
a zkoušeli nové věci a nenechali se odradit případnými neúspěchy. Bylo také
potřeba vyladit množství online hodin.
Některým rodičům připadalo, že je jich
málo, jiným zase mnoho. S rodiči i žáky
jsme komunikovali a hledali optimální
řešení.

Oceněná zástupkyně
Redakce časopisu Řízení školy každoročně vyhlašuje soutěž
o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina. Cílem soutěže je ocenit nelehkou práci zástupců ředitelů škol, kteří spojují vedení školy, učitele, žáky a rodiče. Cenu za Mimořádný
počin letos získala Mgr. Martina Hricová ze ZŠ Horka nad
Moravou.
Odborná porota v čele s náměstkem ústředního školního inspektora Ondřejem Andrysem ocenila její mimořádné mnohaleté úsilí při zlepšování kvality vzdělávání na této základní škole.
Odborná porota také ocenila, že Martina dokáže skloubit férovost, důslednost a moderní výukové trendy. Její práce je precizní
a ve škole se všichni kolegové mohou spolehnout, že vše bude
fungovat. Zároveň dbá na to, aby byli kolegové i žáci ve škole
rádi. V době uzavření škol se významně podílela na zavádění digitálních technologií do výuky.
Martina k tomu dodává: „Je to ocenění pro celou naši školu,
kterého bych nedosáhla bez spolupráce všech pedagogů“.

Miroslav Kubíček

Letošní rok nás naučil nové alternativní metody. Současně jsme zjistili, že
máme ohromně zodpovědné a šikovné
žáky, kteří zvládli výuku v obtížných
podmínkách.
Děkuji žákům, rodičům, pedagogům,
že jsme společně zvládli druhé uzavření
škol. Blíží se vánoční svátky. Přeji všem
pod stromeček hodně štěstí a pevné zdraví.Nepotřebujeme přece haldy dárků, ale
potřebujeme být s rodinou, se svými blízkými. Ať se nám všem toto brzy splní.
Sylva Stavarčíková
ředitelka ZŠ
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Ze života klubu seniorů
Jako každý rok tak i letos jsme si naplánovali mnoho zajímavých akcí, ale
bohužel koronavirová epidemie nám znemožnila je uskutečnit, hlavně ty v druhém pololetí.
Stihli jsme pouze jeden zářijový výlet
a ten se opravdu vydařil. Využili jsme
nabídky cestovní kanceláře Minitrans
a turistickým vláčkem jsme z Horky
nad Moravou vyjeli na nejvyšší hanácký vrch – Kosíř. Vláček, který nejezdí
po kolejích, ale po silnici, nás vyvezl až
k rozhledně. Naši senioři to velmi uvítali,
protože pěšky by tuto túru už nezvládli.
Většina z nás také vyšlapala 155 schodů
na vrchol rozhledny. Pohled do celého
údolí byl krásný. Navíc nám přálo krásné sluneční počasí. Poseděli jsme, opekli
buřty a dobře se bavili. Sladká tečka byla
v cukrárně ve Slatinicích. Přímo v budo-

vě je také muzeum veteránů, a tak někteří si šli prohlédnout krásná stará auta.
Další naše setkání přerušila druhá vlna

epidemie. Tak jsme se mohli už jen zdravit na dálku, ale nezapomínáme popřát
našim členům k významným životním
výročím. Jedno chci tady připomenout.
Manželé Dáša a Ivan Klímovi oslavili
v listopadu diamantovou svatbu. Za náš
klub jim přeji ještě dlouhá spokojená
léta. Paní Klímová se účastnila prvního
ročníku soutěže Babička Olomouckého
kraje, kde získala krásné 2. místo. Zajímá se o hanácké kroje, také je šije na svá
vnoučata. V krojích se účastní vítání občánků v naší obci i v Olomouci na magistrátu.
V klubu jsme toho stihli velmi málo,
a proto budeme věřit, že ten nový rok
bude pro všechny lepší.
Přeji všem krásné pohodové vánoční
svátky.
Ludmila Nepožitková
vedoucí klubu seniorů

Na Sluňákově se pase
Stejně jak v minulých letech se v galerii v přírodě kolem Sluňákova pase.
Letos je to stádečko tří plemen koz
včetně kůzlat, dvě plemena ovcí a tři
plemena hus. Zvířata jsou v mém soukromém vlastnictví a pastvou pomáhám Sluňákovu pečovat o louky v galerii v přírodě.
Chováme dvě národní plemena koz
s převážně mléčnou užitkovostí, a to
bílá krátkosrstá (1) a hnědá krátkosrstá
(2 rohaté a 3 kůzlata). Obě tato plemena mohou být rohatá i bezrohá. Na louce je i kůzle kříženec po anglonubijské
koze, které je hnědé a má visící uši.
Zbytek jsou kříženci neurčeného původu. Hnědé kozy jsou temperamentnější
a odolnější, bílé jsou mírnější a v optimálních podmínkách mají většinou více
mléka. Obě naše národní plemena mají
většinou dvojčata. Kozy obecně jsou
velmi inteligentní, zvídavé a odvážné.
O tom by se dala napsat celá kniha. Velké hnědočerné ovce patří holandskému
plemeni zwartbless, malé černé ovečky
nejsou jehňata, jak si mnozí myslí, ale
jsou to dospělé nejmenší ovce na světě,
ouessantské ovce. Snad se nám podaří
získat vhodné beránky. Na loukách se
pasou i husy, bílé hybridní a hnědošedé landeské. Husa je typicky pastevní
domácí pták, který je schopen nejvíc
ze všech druhů domácí drůbeže využít
pastvu. Proto v minulých stoletích bylo
na vesnicích mnoho hus, a husopasky si
během dospívání obvykle našetřili peří

do výbavy. Zvířata paseme v elektrických ohradnících, aby se netoulala a nepásla se tam, kde to není vhodné. Též je
to ochrana před šelmami (lišky, kuny,
psi). Na ohradníkové sítě se nemá sahat, použitý náboj je sice neškodný, ale
hlavně pro malé děti velmi nepříjemný.
Proč pastva? Půda v záplavových
oblastech podél vodních toků bývá zaplavovaná povodněmi, které vždy ohrožovaly úrodu na poli. Naši předkové
ji proto nejčastěji využívali jako louky, které sekali a též vypásali. Vznikla
tak druhově bohatá a stabilní přírodní
společenstva, která chránila půdu před
povodněmi a dávala pravidelnou úrodu sena a požeru pro pastevní zvířata.
Bez sečení nebo vypásání by se louky
proměnily zpět v křoviny a později les.
Louky a vůbec celá nivní krajina včetně křovin, hájů, lužních lesů a vodních
toků jsou nedílnou součástí naší krajiny.
Když je pozorně vnímáme v proměnách
počasí, ročních období a našich nálad,
tak nám přinášejí krásu, radost, pohodu
i inspiraci. Je nám zde tak nějak dobře.
Bez nich by byl náš domov chudší. My
bychom byli chudší.
V další sezóně (a po odeznění aktuální epidemické situace) chceme pořádat
komentované „pastevní“ vycházky, zaměřené na vlastnosti zvířat a správnou
péči o ně, na zajímavou a podnětnou
historii domestikace a šlechtění zvířat,
na pastevní metody zaměřené na péči
a údržbu krajiny včetně ukázek využití

ovčáckého psa. Pro menší děti bychom
rádi získali i zvířata malých plemen, aby
byl kontakt přitažlivý a bezpečný.
Proto buďte trpěliví a žijte zdravě,
bude lépe. To si všichni přejeme.

Václav Dostál, pastevec
PS: Výjimečně se stane, že zvířata překonají ohradník. Též může být porušená
elektrická ohrada, cizí pes v ohradě nebo
jiná nestandardní situace. Pokud nejsem
na blízku, uvědomte mě, prosím, na telefonu 608123352.
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Novinky z Lesní družiny
S radosti oznamujeme, že od 3. prosince opět vyrážíme s dětmi z Lesní družiny
do přírody a do lesa za dobrodružstvím.
Také máme v plánu konečně zrealizovat
již dlouho plánované, ale bohužel kvůli
současným opatřením stále odkládané,
projektové dny, připravené ve spolupráci
s odborníky za podpory projektu MAS
Moravská cesta. Jedná se o programy o délce do 4 hodin, konat se budou zdarma,
odpoledne nebo o víkendu a jsou plánovány pro různý počet dětí. Věříme, že děti
prožijí inspirující a příjemný čas, poznají
a vyzkoušejí si nové věci. Na co se děti mohou těšit? Nejprve na tvořivý den ve spolupráci s ekologickým centrem Sluňákov

Nový web

Obecní úřad v Horce nad Moravou připravuje nové webové stránky.
Ještě se dolaďují detaily, ale už nyní
se na ně můžete podívat (https://afrikan.rtnext.cz/horka2020/) a případně
se zapojit do ankety na téma znělka
obecného úřadu.
-r-

a poté na lesní putování a dobrodružství
ve spolupráci s lesníkem CHKO Litovelské Pomoraví. Téma lesního dne bude
záležet na tom, co bude v lese právě aktuální. Určitě však prozkoumáme různá tajuplná lesní zákoutí a možná se i dozvíme,
že některé věci jsou jinak, než si myslíme.
Na říjnový projektový den jsme plánovali
výlet za lesními stromy, vysazování žaludů,
poznávání, jak se obnovuje les a jak se o něj
lesník stará, kde se stromům daří a kde ne.
Nechme se překvapit, co přinese zimní,
jarní a letní období. Pak nás čeká tvoření
ze dřeva, povídání, jak to udělat, abychom
produkovali, co nejméně odpadu, intuitivní hraní a hry. Děti (od 1. do 6. třídy) i rodiče, pokud by vás projektové dny zajímali,
sledujte stránky Lesní družiny www.bazinka.cz/lesni-druzina, kde termíny jednotlivých projektových dní budou uvedeny.
Děti jsou informovány též přes ZŠ Horka nad Moravou. Pokud máte předběžný
zájem o účast, pište na e-mailovou adresu:
rozvist.lesnidruzina@gmail.com.
Přeji všem krásný a klidný advent
Zuzana Filipová
lektorka Lesní družiny, Rozvišť, z.s.

Špatný rok pro fotbal
V jednom z minulých článků jsme si
přáli, aby fotbalové trávníky už nikdy neosiřely. Bohužel toto přání se nám nesplnilo a přes veškeré ubezpečování z nejvyšších míst o zvládnutí jarní pandemie se
situace opakovala. Start podzimních soutěží však začal zcela normálně… Do soutěží se zapojily všechny týmy od mužů až
po benjamínky. Nemá cenu rozepisovat
momentálně nepodstatné výsledky a statistiky jednotlivých týmů. 14. 10. 2020
dle mimořádných opatření vlády ČR nařídil fotbalový svaz přerušení amatérských
fotbalových soutěží. Současně byly přerušeny tréninkové procesy a následně bylo
okresním fotbalovým svazem oznámeno
ukončení soutěží mládeže. Hodnocení
fotbalového roku 2020 je tristní. Začalo
to devastací tréninkového hřiště v lednu,
pokračovalo zrušením jarní části soutěže
z důvodu pandemie, a když už se zdálo,
že je vše v pořádku, přišlo přerušení fotbalového podzimu ze stejného důvodu.
Co dodat? Snad jen to, že v tomto období
nemůžeme mít jiné přání, než abychom
příští sezónu skutečně hráli, ale také ji dohráli do konce! Všem fotbalovým příznivcům přejeme pevné zdraví, krásné Vánoce
a lepší rok 2021!
Milan Štajgr

Hlášení obecního rozhlasu
Nedávná diskuze o hlášení obecního
rozhlasu mě pobídla k tomu, abych nahlédla do horecké kroniky, zda je v ní tento
„šiřitel informací“ zmiňován.
Encyklopedie charakterizují místní rozhlas jako zařízení k šíření informací zpravidla na území obce nebo města. Ale zprávy
a různá nařízení, vyhlášky apod. bylo nutné
sdělovat obyvatelům obcí ještě dávno před
rozvojem elektrického vedení, které je nezbytné pro fungování rozhlasu tak, jak jej
známe dnes. Ohlašování úředních sdělení
veřejnosti se tedy nejprve dělo ústně, aby
s nimi byli seznámeni i ti, kteří neumí
číst. K tlumočení úředních zpráv byl určen zvláštní zřízenec, v menších obcích
zpravidla obecní strážník, který svolával
bubnováním posluchače, a když se shromáždili, přečetl či řekl text vyhlášky nebo
úředního nařízení, později i další rozmanitější informace. Postupně byl tento způsob
ohlašování nahrazen vylepováním tištěných
vyhlášek apod. na informačních tabulích
a právě veřejným rozhlasem. V současnosti
jsou obecní rozhlasy vytlačovány místním
televizním vysíláním, uveřejňováním informací skrze internetové stránky, rozesíláním
e-mailů či tzv. mobilním rozhlasem. Posledně jmenovanou službu mohou využívat

i horečtí občané od roku 2017 současně
s hlášením obecního rozhlasu. První zmínka v horecké kronice o podávání informací občanům je právě ta o úmrtí obecního
strážníka. Na konci roku 1945 „zemřel
oblíbený a vynikající obecní strážník Josef
Albrecht. Byl vlastně posledním vyhlašovatelem obecních zpráv, ke kterémužto svolával
obecním bubnem. Měl při hlášení pěknou
zřetelnou výslovnost, vždy rychlý spád hlášení.
Umožňovala mu to výborná paměť. Hlásil
zpaměti i 20 věcí najednou a nikdy se nemýlil“. Je namístě připomenout, že syn Josefa
Albrechta uprchl v roce 1939 přes Polsko
do Francie a posléze do Anglie, kde se zapojil do bojů jako střelec u 311. perutě RAF.
Během jedné z operací zahynul. Jeho otec
byl kvůli útěku svého syna z protektorátu
Čechy a Morava delší dobu vězněn.
Po Josefu Albrechtovi převzal službu Josef Fiala, „avšak všude v okolí zaváděn byl
již místní rozhlas tlampačový a obec Horka
vyžádala si nabídky na veřejný rozhlas již
dne 26. 10. 1946“. Dále se v kronice o rozhlasu píše jen v souvislosti s rozhlasových
kroužkem, o jehož plánu ustavit hovořil
předseda MNV v novoročním rozhovoru
na počátku roku 1958. Byl zřízen jako redakční kroužek místního rozhlasu pod ve-

dením uč. Marie Reinhartové. V roce 1960
bylo zavedeno pravidelné nedělní hlášení
v 9 hodin. „Svou činnost zaměřuje na hlášení zpráv o činnosti MNV, JZD, ZDŠ,
ČSČK, TJ Sokol, myslivců, požárníků a jiných masových organizací. Jako pravidelná
součást hlášení jsou vysílány rozhlasové relace
Okresního domu osvěty v Olomouci, místního
Vlastivědného kroužku a propagace místní
lidové knihovny. V aktivní účasti na nedělních hlášeních se jako zástupci MNV střídají
předseda, místopředseda a tajemník, příp. admin. pracovnice MNV. Vedoucí rozhlasového
kroužku je s. učitelka M. Reinhartová. Kroužek má 15 členů, z nichž 12 zastává funkci
hlasatelů.“ V pravidelné činnosti kroužek
ustal v roce 1963.
Hlášení místního rozhlasu od samého
počátku uvozuje hudební znělka, tak jako
kdysi zvuky bubnu má přilákat pozornost
posluchačů, aby nastražili uši a vyslechli, co
je jim sdělováno. Většina obcí využívá populární či lidové písně, ale třeba Kunovice
na Zlínsku se pyšnily zvonkohrou. Ovšem
je zajímavé sledovat, jak bouřlivé diskuze
vyvolává právě otázka výběru úvodní znělky. A co my? Co se nám honí hlavou, když
se z rozhlasu ozve „naše písnička“?

Mgr. Jaroslava Krejčí
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Házená: Co přineslo letní nadechnutí?
Stejně jako pro všechny amatérské
sportovce, ani pro horecké házenkáře
nebyl rok 2020 příznivý. Opatření proti
šíření koronaviru nejprve zastavila a poté
anulovala rozehrané soutěže v jarní sezóně.
V létě sice nastalo nadějné „bezrouškové“
nadechnutí, ale po několika odehraných
podzimních utkáních nového soutěžního
ročníku přišla další nucená stopka. Přesto se během letních měsíců házenkářům
mnohé povedlo. Co konkrétně?

Úspěšné akce pro děti
„Během léta se nám podařilo zorganizovat nejen tradiční turnaje, ale i další
akce, jakými byl například příměstský
tábor. Na něj se letos přihlásil rekordní
počet dětí, takže jsme dokonce, ač neradi, museli z kapacitních důvodů některé
děti odmítnout,“ uvádí předseda oddílu
házené Libor Žůrek.
„Je potěšující, že zájem dětí o příměstský tábor se každým rokem zvyšuje a máme tak na nadcházející rok před
sebou hezké dilema, zda uspořádat více
než jeden turnus,“ dodává.
Letošního „bezrouškového“ léta využili házenkáři rovněž k tomu, aby zpříjemnili horeckých dětem prázdniny formou pohybových aktivit. Také v tomto
případě opět příjemně překvapil velký

zájem dětí od tří do deseti let (nejen
členové klubu), jednou týdně se jich
v areálu Sokolky setkávaly téměř tři desítky. Pod dohledem zkušených trenérů
si užily řadu her a soutěží adekvátních
dětskému věku.
„Všichni si přejeme, aby těžké ´covidové období´ bylo za námi a mohli
jsme se vrhnout naplno jak do trénování
a soutěžního zápolení, tak do doprovodných společensko-kulturních akcí, které
nejen pro děti v průběhu roku pořádáme,“ říká za horecké házenkáře Libor
Žůrek.

Získávání zkušeností
Pokud jde o jednotlivé horecké týmy,
jež si soutěžních utkání během roku příliš neužily, připomeňme proměnu družstva mužů, které se v létě po odchodu
několika hráčů podařilo před startem
v Moravskoslezské lize vhodně doplnit.
„To se nám povedlo na jedničku.
Noví hráči nejen že zapadli do kolektivu, ale i na hřišti byli velkými oporami.
Mužstvo odehrálo během podzimu sice
jen šest mistrovských zápasů, ale dokázalo potrápit i všechny favority, kteří se
museli hodně nadřít na vítězství,“ konstatuje vedoucí mužstva/trenér Libor
Vykydal. Po úvodní remíze v Krmelí-

K vydařeným akcím, které letos házenkáři na Sokolce pořádali, patřil zářijový velký zahajovací
soutěžní turnaj miniházené za účasti řady družstev ze širokého okolí. Snímek je z utkání horeckých nadějí proti družstvu HBC Olomouc 1966.

ně sehrál tým Horky herně vyrovnaná
utkání proti Žeravicím, Hlučínu a Senici na Hané, byť k bodovému zisku chyběl jen kousek štěstí.
„Kluci předvedli, že náš tým jede jako
dobře vyladěná mašina a ukázali týmového ducha,“ dodává Libor Vykydal.
„Z odehraných utkání jsme načerpali
další cenné zkušenosti, které potřebujeme jako sůl. Věřím, že když současné
družstvo vydrží pospolu a přijdou třeba
i další noví hráči, budeme mít tým, před
nímž bude hodně dobrá budoucnost,“
plánuje Libor Vykydal.
Potřebné zkušenosti sbírali v letošním
roce také mladší dorostenci, kteří v severomoravské skupině 2. ligy ČR neměli
po letním odchodu dvou hráčů lehkou
pozici. Ve čtyřech podzimních utkáních
proti silným týmům Olomouce, Ostravy, Nového Jičína a Polanky sice nebyli
úspěšní, ale ukázali, že omlazený tým
má potenciál do budoucna.

Vzestup mladých nadějí
Výsledkově nejúspěšnějším kolektivem Horky bylo letos družstvo mladšího
žactva, hrající prim v Lize Olomouckého kraje. Navíc během léta úspěšně reprezentovalo na velkých turnajích nejen
v domácím prostředí, ale také ve Zlíně
a Lovosicích.
„Tréninková i turnajová příprava nás
v létě neskutečně posunula vpřed, což
bylo vidět na přístupu a nadšení všech
hráčů i hráček,“ podotýká šéftrenér mládeže a současně trenér mladšího žactva
Petr Němec. „Vše bylo na hřišti podtrženo odpovědným přístupem všech členů
týmu během soutěžních utkání, což se
odrazilo také na výborných výsledcích.
Ale opět nás zastavil covid. Nicméně
i během doby, kdy nebylo možné hrát ani
kolektivně trénovat, utužovali členové
týmu fyzičku individuálně ve svých domovech a v přírodě,“ připomíná trenér.
Přes léto se činily také obě družstva
miniházené, sdružující nejmladší adepty handballu. Po celé prázdniny se obě
věkové kategorie, starší a mladší, scházely jedenkrát týdně na hřišti na Sokolce
k dobrovolným tréninkům s družstvem
mladšího žactva. V září se pak již minižactvo zapojilo do pravidelných soutěžních turnajů, organizovaných Olomouckým krajským svazem házené. Jen
škoda, že ani v tomto případě nemohly
být některé naplánované turnaje odehrány. Tak snad na jaře už bude líp…

Karel Směták
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Hasiči bilancují rok
Naši činnost jsme v roce 2020 jako
tradičně zahájili přípravou a zajištěním
bezpečného průběhu oslav příchodu Nového roku. Když jsme si všichni společně několik minut po půlnoci přáli jen to
nejlepší, nikdo z nás si v tu chvíli nedovedl představit, jaká omezení nás budou
v průběhu roku v souvislosti epidemií
covid čekat.
Vydaná opatření částečně zasáhla
i chod našeho sboru. Koho se však opatření dotklo nejvíce, byli naši mladí hasiči,
kterým pandemie zrušila nejdříve jarní
část a později i podzimní část ligy mladých hasičů v požárním sportu. I když
jsme trénovali, bez pořádných závodů
to prostě není ono! Tak jsme se alespoň
zúčastnili pohárových závodů v požárním útoku, vyhlášených některými sbory
v okolí.
Družstvo přípravky (do 6 let) z větší
části přejde příští rok do kategorie mladší
hasiči (6 – 11 let), kde už musí sami bez
pomoci dokázat, co se naučili a bojovat
o co nejlepší čas na závodech mezi přibližně 40 družstvy. Kategorie starších pak
musí dopilovat některé chybičky. Pevně
věříme, že oba celky budou mezi nejlepšími.
V letních měsících se nám podařilo
uspořádat již tradičně několik kulturních
akcí. V červnu opět motorkáři poměřili
své stroje a závodili na Fichtlcupu, který
znovu přilákal početné množství návštěv-

níků, nechyběla ani soutěž v jízdě zručnosti nejrůznějších verzí traktorů. Zkraje
července jsme vzpomněli upálení M. J.
Husa. Již druhým rokem jsme tuto akci
doplnili o tzv. „Den s IZS“. Pevně věříme, že tuto akci pro příští rok zase posuneme někam výš a připravíme bohatý doprovodný program nejen pro dospělé, ale
především pro naše děti. Červencovou
taneční zábavu se skupinou SAX jsme
byli bohužel nuceni z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zrušit, což
nás samozřejmě moc mrzelo. 15. srpna
ale počasí přálo a na Doly přijela poprvé
zahrát kapela Via Paběda, která rozburácela celý hasičský areál.
Součástí sboru je také naše zásahová
jednotka, která k 30. listopadu eviduje celkem 21 událostí, ke kterým ať už
ve dne či v noci vyjížděla. Zpravidla se
jednalo o požáry, technické události spojené se silným větrem, zvednuté hladiny
řek či likvidace nebezpečného hmyzu.
Rozsáhlý a fyzicky náročný požár lesního
porostu v obci Valteřice u Moravského
Berouna se určitě zapíše do naší kroniky. Poprvé v historii jsme byli povoláni
k požáru až do Moravskoslezského kraje,
kde jsme celou noc likvidovali v těžkém
terénu požár lesa. V červnu jsme vyjeli na pomoc obci Šumvald, kde jsme se
zapojili do odstraňování následků bleskové povodně. V létě nás poměrně často
zaměstnával nebezpečný bodavý hmyz
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v podobě vos a sršňů. Vlivem silného
větru jsme několikrát vyjeli také k popadaným stromům. Z důvodu nadprůměrných dešťových srážek dochází ke zvednutí toků, což má za následek i zvýšení
hladiny podzemní vody. Proto 14. října
od časných ranních hodin musíme čerpat sklepy na ul. Berkova, následně na ul.
Olomoucké, 1. pětiletky a Vodní. V odpoledních hodinách pak navyšujeme hráz
u hřbitova. Situace se nicméně v noci
opakuje a jsme opět nuceni mobilizovat
všechny naše síly a navýšit hráz o další řady pytlů s pískem. Po 48 hodinách
na nohou je krize zažehnána a my si můžeme jít konečně odpočinout a trochu
se vyspat. Během této povodňové události se ukázali naši mladší hasiči, kteří
významnou měrou přispěli ke zvládnutí
této situace, za což bych jim chtěl touto
cestou poděkovat. Mám za to, že si tímto
přístupem otevřeli cestu stát se platnými
členy výjezdové jednotky.
Závěrem bych chtěl za celý Sbor dobrovolných hasičů poděkovat všem našim
členům za příkladnou a obětavou práci
a našim rodinám, které nás neúnavně
v této činnosti podporují. Velké poděkování patří především také zastupitelstvu obce, které každý rok významně
podporuje naši činnost. Vám, občanům,
pak přejeme pevné zdraví, hodně štěstí
a v novém roce 2021 jen to nejlepší!

Lukáš Klevar

Likvidace požáru ve Valteřících,
Moravský Beroun
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