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Slovo starosty

Za dva roky jsme zase o kousek dál.
Snažíme se investovat do všech odvětví v obci – infrastruktura, škola, sport,
obnova zeleně, nová podoba před hřbitovem. Za klíčový dokument považuji
„Rozvojový plán obce na období 2019–
2026“, kde jsou popsány priority investic na dané období. Smutná je kultura
a sport, nejsou sportovní utkání, zábavy
pro děti apod. Projektové dokumentace
jsou nastartované, daří se nám spolupráce se společností ČEZ, během 5 let nám
přeloží vzdušné vedení NN do kabelu,
a to Skrbeňskou ulici a 6 místních komunikací, úspora pro obec cca 15 mil.
Kč. I doba covidu má „své plus“. V první jarní vlně jsme nakoupili akcie ČEZ
za 1 mil. Kč, cena akcií klesla na 437 Kč

a v druhé podzimní vlně jsme nakoupili
za 2 mil. Kč, cena akcie 472 Kč, v dnešní době se cena akcie ČEZ pohybuje
525 Kč. Zhodnocujeme majetek obce.
Na ul. Olomoucké se podařilo koupit
od města Olomouce volná pole, a to za
38 Kč za m2, celkem 93 036 m2 za
3 507 000 Kč. Do konce roku 2020 se
pohybujeme v investicích okolo 70 mil.
Kč. To svědčí o smysluplné práci celého zastupitelstva, racionální shodě všech
zastupitelů. (Podrobněji v tabulkách
na str. 3.) Co se nedaří a je pro mě demotivující, je délka projektů a stavebního
řízení, kdy vyjádření čeká na vyjádření,
úřad čeká na úřad, ale to je spíše problém
státu. (Bilancování zastupitelů si přečtěte na str. 2–3.)
Luděk Tichý

Oprava komunikací ve vlastnictví kraje

Krajské komunikace patřící Správě
silnic Olomouckého kraje byly projekčně zadány v roce 2018. Pořadí projektů
bylo nám. Osvobození, Olomoucká, Skrbeňská. V roce 2019 byla zadána krajská
komunikace 1. Máje směr Chomoutov.
Komunikace Olomoucká:
Je projekčně nejdále, do prosince 2021
má být hotová projektová dokumentace. V tomto měsíci proběhla schůzka
na Olomouckém kraji s investičním náměstkem Michalem Záchou, který potvrdil, že je naše obec ve střednědobém
plánu investic. Jsme dohodnutí, že se
potkáme na podzim 2021 a doufám, že
si potvrdíme plánovanou rekonstrukci
Olomoucké v roce 2022.
Komunikace nám. Osvobození:
Projekčně druhá, koncem měsíce
března proběhne schůzka na Správě
silnic Olomouckého kraje o společném
ul. Nám. Osvobození
ul. Olomoucká
ul. Skrbeňská
1. Máje směr Chomoutov
* předběžný termín

Zadání projektu
Červen 2018
Červen 2018
Leden 2018
Červen 2019

postupu ke stavebnímu povolení. Předběžně by mělo být stavební povolení
do poloviny roku 2022.
Komunikace Skrbeňská:
Obrovský posun ve vyjednávání z ČEZ,
který byl podmínkou v pokračování projektu. Celkem 25 betonových sloupů
vzdušného vedení ČEZ bude přeloženo
do kabelu pod povrch na náklady ČEZ. Pokračovat v projektu bez přeložení sloupů
by bylo neracionální při představě, že by
se rekonstruovala komunikace a poté za 5
až 10 let by ČEZ začal překládat vzdušné
vedení a tím porušilo novou komunikaci.
Předpokládaná překládka vzdušného vedení ČEZ v roce 2023–2024.
Komunikace 1. Máje směr
Chomoutov:
Projekčně nejmladší komunikace,
která bude časově a postupně navazovat
na předchozí zadané komunikace.  -it-

Stav proj. dokumentace
Stav. povolení
Stav. povolení
Územní studie
Územní studie

Dokončení
Květen 2022
Prosinec 2021
2023*
2024*

Vážení
spoluobčané,
k polovině března 2021 není u nás
v obci koronavirová situace vůbec dobrá, k 13. březnu 2021 jsme
byli na počtu 91 případů. Obracím
se na vás s prosbou: nepodceňujte
situaci!
Ne kvůli obci, nebo kvůli mně, ale
hlavně kvůli sobě samým, vašim rodinám a přátelům. Ač už jste prošli
nákazou, nebo ne, dodržujte nařízení, nesdružujte se a pokud vám není
dobře, raději zůstaňte doma. Snad
to všechno brzo skončí a vrátíme se
v brzké době do normálu.
Luděk Tichý
starosta

Překročení limitu
odpadních vod na ČOV
V měsíci září 2020 jste měli v Horeckém zpravodaji článek o nutnosti
oddělení dešťové a splaškové kanalizace u svých RD.
Pro vaši informaci, v roce 2020
jsme překročili povolený limit odpadních vod na ČOV v Horce nad
Moravou o 6157 m3. Není polehčující okolnost, že rok 2020 byl nadmíru
deštivý.
Zkrátka a jednoduše – někteří
sousedé a spoluobčané možná nevědomě, možná vědomě nemají oddělenou kanalizaci. V případě opakování
v letošním roce 2021 se vystavuje
naše obec pokutě od inspekce životního prostředí, která se může vyšplhat až do 100 tisíců.
Abychom těmto zbytečným problémům zabránili, budeme v letošním roce provádět v letních měsících
kouřové zkoušky, v případě zjištění,
že není oddělená dešťová a splašková
kanalizace, bude následovat pokuta,
včetně úhrady nákladů kouřových
zkoušek.
Luděk Tichý
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Zastupitelé Horky nad Moravou bilancují
„Jak hodnotíte své působení po
polovině funkčního období?“
Shrnutí, co se podařilo nebo nepodařilo, co by se dalo ještě změnit, prosadit atd.
Takové zadání k vyjádření dostali všichni zastupitelé obce Horka
nad Moravou. Jejich funkční období se překlenulo do druhé poloviny, a tak přišel čas k bilancování.
Milan Vysloužil:
Za svůj úspěch považuji postupné
zvyšování bezpečnosti obyvatel, což je
mnohdy nepopulární opatření, ale cíle
je postupně dosahováno. Velkým úspěchem je pořádek ve vesnici, který je dle
mého názoru lepší. Velké pozitivum vidím v tom, že mezi členy zastupitelstva
panuje vzájemná souhra, bez rozlišování politických stran, že všichni prosazujeme investice a rozvoj obce.
S občany jsem v každodenním kontaktu a s jejich náměty a nápady na zlepšení
dál pracujeme. Jejich problémy, pokud
jsou řešení reálná, se vážně zabýváme.
Je ale nutné říct, že někteří občané mají
nereálná, neuskutečnitelná přání, která
nejsou v našich silách možné naplnit.
Nejvíce mě trápí neukáznění spoluobčané, kteří úmyslně obci škodí – skládky kolem popelnic, psí exkrementy.
Do kanalizace hází hygienické potřeby,
plast, hadry, houbičky na nádobí, což
všechno ucpává kanalizaci a poctiví
spoluobčané na to doplácí. Mnoho závad je zbytečných a jejich odstraňování nadměrně zaměstnává pracovníky
obce. Také mě trápí nezájem některých
našich spoluobčanů, kteří zastávají názor, že obec musí zvládnout vše.
Rád bych během druhé poloviny
funkčního období pomohl k vybudování cesty v ulici Na Vinici, Nádražní,
dětského hřiště v Sedlisku, chodníku
a cyklostezky na Skrbeňské ulici. Rekonstrukce Olomoucké ulice, Nám.
Osvobození, ulic J. Wolkera a Míru,
dále rekonstrukce obecní zdi a odpadového místa Albrechtova.
V obci se nám podařilo realizovat
mnoho akcí, investic, podporujeme další rozvoj obce, zájmové spolky v obci,

ale zároveň se vytrácejí dobré sousedské vztahy, kamarádství, radost, převládá zloba, závist, pomluvy. Na vině není
jen covid-19.
Je ještě mnoho občanů, kteří vidí jen
po svůj práh a cokoliv ostatního za tímto prahem považují za problém obce
a odmítají se na věc dívat z našeho pohledu a hledat řešení, kompromis. Z tohoto jednání je mi smutno.

Milan Štajgr:
Za mě jsem rád, že se povedly dotáhnout rozpracované projekty z minulého funkčního období, mám na mysli
zejména novou školní jídelnu, realizaci
ulice Družstevní a provedení přístavby
šaten v areálu Sokolky.
V rámci volnočasových aktivit máme
v plánu v letošním roce realizovat dětské hřiště v Sedlisku a automatický zavlažovací systém ve fotbalovém areálu.
Přes všechny současné komplikace věříme, že se nám tyto akce podaří letos
dokončit.
Letos by se také měla rozjet realizace
opravy místní komunikace, na kterou
máme zpracovaný projekt. O konkrétní
ulici nyní jedná zastupitelstvo.
Vladimír Hladiš:
Mimo členství v zastupitelstvu jsem
také předseda TJ. Proto mám radost,
že se nám po čtyřletém úsilí podařilo
dokončit přístavbu nových šaten se sociálním zařízením. Přípravy začaly již
v roce 2017. Původně zamýšlená žádost
na dotaci na výstavbu od MŠMT byla
vzhledem k měnícím se termínům a podobám nemožná. Uspěli jsme až v letech 2019–2020 s žádostí v programu
Olomouckého kraje na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení. Bez
získané podpory od obce by nebylo
možné zajistit její dofinancování.
Jestliže impulzem pro další rozvoj
aktivit na Sokolce jsou nové šatny, doufám, že impulzem pro oživení Sedliska
se stane nové hřiště u kovárny. Jeho
výstavbu budu podporovat. Z hlediska
všech občanů jsou důležité i plánované
rekonstrukce místních komunikací.
Jan Dvorský:
Jako nováček objevuji v zastupitelstvu stále něco nového. Už jsem po-

chopil, že věci nejdou tak rychle, jak
bychom si všichni představovali. Brzdí
nás termíny podávání žádostí o dotace,
lhůty na úřadech, výběrová řízení a tak
dále.
Raduji se z dokončené jídelny, opravy Družstevní, těším se na hřiště v Sedlisku a na spoustu dalších projektů, které jsou rozjeté. Až pomine korona, snad
dojde i na větší setkávání a programy
pro občany. Nejvíc mě ale těší, že na zastupitelstvu máme všichni stejný cíl –
pracovat pro naši obec.
Aleš Suchý:
Již působím v druhém zastupitelstvu
v naší obci a myslím, že naše práce je
vidět. Jako pozitivum vidím, že zastupitelstvo pokračuje v rozběhlých projektech, ale také připravuje nové projekty
na rekonstrukci cest nebo veřejného
zájmu našich spoluobčanů. Snažíme se
o všech našich aktivitách informovat
a vést otevřené dialogy s občany.
Za jednu z chyb svého dosavadního
působení v zastupitelstvu obce považuji
málo nových projektů pro část Sedlisko. To budeme muset v zastupitelstvu
napravit.
Lenka Veselá:
Vážení spoluobčané, musím přiznat,
že ten čas neskutečně letí. První polovinu svého působení v zastupitelstvu považuji za učící se období. Oproti svým
kolegům, kteří svůj post obhájili, jsem
patřila k nováčkům týmu.
Do zastupitelstva jsem vstupovala s přesvědčením, že mohu využít
své schopnosti, dovednosti i znalosti ke společnému cíli, a tím je spokojený život v této obci. Musím přiznat,
že v mnoha směrech přišla velká škola, a to, že ne vždy jde vše podle plánů a očekávání, že ne ve všem má obec
kompetence k řešení, ač by se to čekalo. Práce zastupitelstva je o komunikaci
a kompromisech.
Pevně věřím, že pod erudovaným
vedením starosty je patrné, že zastupitelstvo je jako celek proaktivní a proinvestiční. Jsem ráda, že jsem jeho
členkou a mohu přispívat svými názory a rozhodnutími k lepšímu místu pro
život.
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Sylva Stavarčíková:
Během prvního roku se obrousily
hrany a nehrajeme si na politické strany.
To je pro mě rozhodující, že neděláme
politiku, ale snažíme se společně řešit
problémy a společně pracovat pro obec.
V tomto je komunální politika úžasná.
Jsem ráda, že se podařilo realizovat
všechny projekty, které minulé zastupitelstvo připravilo – nová školní jídelna,
komunikace ulice Družstevní, chodník
na ulici Lidické, úprava hřbitova, víceúčelové hřiště a venkovní přírodovědná
učebna v areálu školy. V tomto volebním období chceme pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací, je
připraveno několik projektů a zastupitelstvo musí stanovit, která komunikace
má prioritu. Krajské komunikace jsou
v dezolátním stavu, nyní se projektuje.
Snad společně s krajem najdeme finance a budeme také postupně realizovat.
Připravujeme rekonstrukci hřiště
v Sedlisku, projekty rekonstrukce uvolněných prostor v mateřské škole po přesunu školní jídelny, projekty místních

komunikací. Určitě je ještě spousta plánů co stihnout do konce volebního období. Já budu vždy prosazovat investice
a opravy ve škole, ale také všechny ty,
které jsou smysluplné.
Lukáš Klevar:
Jelikož k tomu prozatím nebyl prostor, dovolte mi, abych se ještě krátce
vrátil o dva roky zpět a poděkoval všem
občanům, kteří se rozhodli přijít k volbám a podpořili mě svým hlasem. Velice si toho vážím.
Jako nováček v zastupitelstvu jsem
se na tuto činnost nesmírně těšil a byl
plný očekávání. Musím však říct, že
prvotní nadšení postupně střídají spíše
smíšené pocity. Pokud bych měl použít
sportovní terminologii, tak v současné
době určitě chybí tah na branku! Uvidíme, co nám, a především občanům
přinese tento rok, co se podaří a co ne,
nicméně chce to už přidat plyn a alespoň část projektů dotáhnout do zdárného konce. Nebýt připravených projektů
minulého zastupitelstva, jako jsou výstavba Školní jídelny či oprava komuni-

Příprava projektů 2019, 2020
Olomoucká – Krajská komunikace
1. Máje směr Chomoutov – Krajská komunikace
Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Na Vinici
Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Nádražní (po přejezd)
Projektová dokumentace rekonstrukce Jiřího Wolkera
Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Míru
Zateplení bytový dům ul. Školní
Workout a dětské hřiště Sedlisko
Rekonstrukce obecní zídky, včetně úřední desky
Rekonstrukce odpadového místa Albrechtova 33
Cyklostezka Horka Skrbeň – pokračování z roku 2015, pozemky, smlouvy
Závlaha fotbalové hřiště

kace na ul. Družstevní, které se povedly
zrealizovat, tak bychom se asi neměli
zatím čím pochlubit.
Filip Pirkl:
Já jsem jako zastupitel nováček a velmi mile mě překvapily volby do zastupitelstva před dvěma lety a jsem za to rád,
že jsem se stal součástí zastupitelstva
a můžu jako zastupitel pomoci utvářet
a vylepšovat věci a život v obci, ve které
žiji od malička. I když musím říct, že je
to pro mě dost těžké, protože jako nováček se musím přiznat, že některé věci
v této sféře jsou hodně složité, ale naštěstí máme v řadách zastupitelstva již
zkušené, kteří rádi poradí, a jako celek
si myslím, že fungujeme dobře. Některé
věci nám sice trvají na můj vkus trochu
déle, ale to v dnešní době papírové byrokracie je bohužel běžná praxe. Určitě se
v následující době budeme snažit nejen
investovat do nových projektů, ale stejně
tak je důležité investovat do cest a stávajících objektů v naší obci.
Zastupitel Radek Novák se nevyjádřil.

Třídění kovů

Děkujeme občanům, že třídí odpad. Do sběrných surovin již bylo
odevzdáno 1 580 kg plechovek z nově
rozmístěných kontejnerů na kov. -ou-

Venčení psů

Opakovaně upozorňujeme majitele psů, aby při jejich venčení po nich
uklízeli!
Sáčky na psí exkrementy si můžete
vyzvednout na obecním úřadě.  -ou-

Investice 2019, 2020
Název projektu
Celková částka
Z rozpočtu obce
Školní jídelna
39 751 000
19 000 000
Venkovní učebna ZŠ
5 715 000
625 000
ul. Družstevní, včetně vodovodu
10 148 000
7 005 000
Zateplení bytový dům, Školní 4
4 025 000
2 804 000
ul. Lidická – chodník
1 600 000
1 600 000
Šatny fotbalové hřiště – oprava
500 000
500 000
Úprava Hřbitov 1. a 2. etapa
1 190 000
690 000
Demolice RD č. p. 96
711 330
241 330
Šatny pro Sokol
1 500 000
1 500 000
Nákup orné půdy ul. Olomoucká**
3 507 000
3 507 000
Akcie ČEZ
3 000 000
3 000 000
Celkem
71 647 330
40 472 330
*dotaci schválilo a získalo zastupitelstvo 2014–2018
**nákup orné půdy na ulici Olomoucká od města Olomouce celkem 93 036 m2, cena za 1 m2/38 Kč

Dotace
20 751 000*
5 090 000
3 143 000
1 221 000
–
–
500 000
470 000

31 175 000
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Nový odpadový zákon
zatím bez dopadu na obec

Jak jistě víte od 1.1.2021 platí nový
odpadový zákon. Pro naši obec to neznamená žádné zvyšování poplatku, neboť
zatím dobře třídíme. V letošním roce
jsme ponechali poplatek 500 Kč. Stále
se držíme pod 200 Kg za rok na občana
za komunální odpad.
Kde máme ještě rezervy? Máme zbytečně moc bioodpadu v komunále, tzn.
zbytků z kuchyně. Místo toho mají skončit buď v kompostéru nebo v nádobě
na bioodpad, jejíž obsah putuje na kompostárnu k dalšímu zpracování a využití.

Co patří do bioodpadu:
Slupky z ovoce, zeleniny, sáčky
od čaje, kávová sedlina, skořápky od vajec či ořechů, zbytky jídla (brambory,
rýže, těstoviny, knedlíky, pečivo), zvadlé
květy.
Co nepatří do bioodpadu,
ale do směsného odpadu:
Maso, kosti, prošlé mléčné výrobky
(jogurt, tvaroh, mléko, sýr atp.), omáčky.
Nezbývá nám než třídit, třídit, řídit…

Luděk Tichý

Druhý covidový školní rok
V září jsem nevěřila, že se bude
opakovat scénář z jara 2020. Jak já se
spletla. Je jaro a škola je opět uzavřená,
prázdná bez dětí. Dnes můžu říct, že
jediná jistota v letošním školním roce
je nejistota. Operativně provádíme to,
co je potřeba. Myslím, že to zvládáme,
protože všichni spolupracujeme, žáci,
rodiče a pedagogové. Děkuji za vaši
důvěru, podporu a spolupráci.
Dětem, které potřebovaly, jsme zapůjčily tablety a notebooky. Deváťáci
s podporou svých učitelů se chystají
na přijímací zkoušky. V současné době
učíme všechny žáky na dálku. Provozní zaměstnanci provádí úklid a údržbu.
Školní jídelna vaří pro žáky, kteří jsou
na distanční výuce a pro děti z mateřské školy, které jsou doma, protože
i mateřské školy jsou uzavřené. Po celou dobu nás podporuje náš zřizova-

tel Obec Horka nad Moravou. Děkuji
panu starostovi za pomoc při zajištění
roušek, respirátorů a dezinfekce. Také
společně vždy řešíme aktuální stav
ve škole.
Škola jako státní instituce se bude řídit tím, co bude nařízeno. Nemá smysl
se zabývat něčím, co zatím není jasné,
k čemu nemáme informace. Vždy jsme
připraveni udělat vše pro to, aby se
mohli žáci opět vrátit do školy k prezenční výuce.
Kvalitně zvládáme výuku na dálku již rok. Je to dlouhá doba pro nás
všechny. Naučili jsme se nové dovednosti, ovládáme digitální technologie,
ale chybí nám sociální kontakt.
Pevně věřím, že vše společně zvládneme a na tuto dobu budeme brzy jen
vzpomínat.
Sylva Stavarčíková
ředitelka ZŠ

Tábory se Sluňákovem

Také letos pořádá Sluňákov tradiční příměstské tábory, které se konají u nás v Horce nad Moravou. Děti
na nich objevují a zkoumají přírodu,
zkouší tábornické dovednosti, trénují
samostatnost. Nejmenší táborníci si
hodně hrají, zpívají, tvoří, starší si užijí dobrodružné hry a celodenní výlet.
V programu krom přírody Litovelského Pomoraví využíváme také
objekty okolní Galerie v přírodě.
Všechny tábory jsou motivované nějakým tématem či příběhem, který děti
provází celým týdnem. Příměstské tábory znamenají příchod dětí do 8:00
u MŠ, do 8.30 u starších a vyzvednutí
do 16.30. Pro starší děti z 5. až 7.tříd
máme letos novinku, kterou je pobytový tábor zahrnující celodenní stravu
a ubytování na Sluňákově. Přihlašuje
se pomocí jednoduchého on-line formuláře na www.slunakov.cz/tabory.
Přihlašujte se brzy, u některých táborů
zbývá pár volných míst (některé byly
obsazené hned po zveřejnění). Volné
termíny v následujícím přehledu.
Příměstský tábor pro děti 4–6 let:
9.–13. 8. 2021, cena 1950 Kč.Info:
Martina Kelarová, tel.: 585 154 882,
email: martina.kelarova@slunakov.cz
Příměstský tábor pro 3.–5. tř. ZŠ:
26.–30. 7. 2021, cena 2000 Kč.
Info: Petr Fiala, tel.: 585 154 882,
email: petr.fiala@slunakov.cz
Pobytový tábor na Sluňákově pro
5.–7. tř. ZŠ: 19.–23. 7. 2021, cena
3 500 Kč, po celý tábor ubytování
a strava na Sluňákově. Info: Libor
Sukup, tel.: 585 154 839, email:
libor.sukup@slunakov.cz

Také Bažinka je bez dětí
Tak i naše školka už je od pondělí 1.
března, na základě vládních opatření, zavřená. Tušení jsme měli už v pátek, a tak
jsme se s dětmi loučili o trochu déle, než
je obvyklé a předškolákům dali s sebou
domů knížku předškoláckých úkolů
na distanční vzdělávání „Můj první zápisník“. A co my, průvodci? Jaká teď
bude naše pracovní činnost? Probíhá
celkový úklid Bažinky, budeme měnit
naše již trochu zastaralé webové stránky, upravovat a kontrolovat dokumenty, věnovat se distanční výuce, a hlavně
se těšit na děti, až se budou moci vrátit
zpátky do školky.

Mrzí nás, že děti nemohou chodit
do školky, zvláště do lesní. Jsme téměř
stále venku, v malém počtu, stálá skupina, a přesto nemůžeme mít otevřeno. Ale
chceme i na tomto vidět to dobré, vzít to
jako příležitost, jít víc do hloubky sebe
samých, i svých blízkých.
Všichni teď prožíváme nějakým způsobem těžkosti. Ale kdo chce lehké úkoly? Kdo řekl, že život bude jednoduchý?
Přeji nám všem, abychom stále měli dost
síly a trpělivosti projít touto dobou s co
nejmenšími následky, za to s větší moudrostí a zralostí.
Hana Matulíková
Lesní MŠ Bažinka

O týpí se musíme v zimě starat a občas
v něm zatopit.
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Co se děje v Sedlisku
Koncem měsíce března začne výstavba dětského a workoutového hřiště
u zastávky v Sedlisku. Projektové dokumentace ulice Míru a J. Wolkera jsou téměř hotové a může být podáno stavební
povolení.
Rekonstrukce J. Wolkera se oproti původnímu termínu v letošním roce posunuje o rok z několika důvodů. Díky koronaviru trvá žádost o stavební povolení
3 až 4 měsíce. I když vzdušné vedení

ČEZ je v polovině životnosti (betonové
sloupy), tak se podařilo přesvědčit ČEZ
o přeložení vzdušného vedení NN.
Ulice J. Wolkera, J. Fučíka, Sadová
a Nerudova bude kompletně přeložena,
takže dřevěné i betonové sloupy zmizí
nadobro. Chtěli jsme v letošním roce rekonstruovat J. Wolkera, ale do dnešního
dne ještě nemáme schválené trasy přeložení kabelů ČEZ. Realizace překládky
vzdušného vedení je plánovaná v roce

2024–2025. Pro obec je to úspora cca
7 mil. Kč. V Sedlisku zbývá přeložení
kabelů vzdušného vedení ČEZ v ulici
Míru a Zahradní. Přeložení vzdušného
vedení ČEZ je vstupní bránou k dalším
postupným rekonstrukcím místních komunikací v této části. V roce 2022 již
bude připravené stavební povolení a budou známy trasy ČEZ a bude možná rekonstrukce J. Wolkera a Míru.

Luděk Tichý

Skrbeňská – vzdušné vedení NN zmizí

V měsíci listopadu 2020 proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace přeložení vzdušného
vedení ČEZ na ulici Skrbeňská, Lidická

a Nádražní. Přes rok trvající vyjednávání
z obce se nakonec vyplatilo a hned koncem roku 2020 započali vyměřovací práce geodetem.

Termín realizace přeložení kabelů
je 2023–2024. Všechny náklady hradí společnost ČEZ, úspora obce cca
8 mil Kč.
-lt-
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Velikonoční zamyšlení

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Věřící slaví Velikonoce jako svátky vykoupení, svátky
naděje.
Příprava Velikonoc začíná na Popeleční středu, tj. 40dní předem, které pro
křesťany znamenají šest neděl koncentrace, pokání, půstu, které končí Květnou
nedělí (neděle se do postní doby nezapočítávají, nepovažují se za postní dny).
Svatý týden začíná Modrým pondělím
po Květné neděli a pokračuje Žlutým
(někdy i Šedým) úterým. Název obou
dnů je odvozen od látky, která se ten den
vyvěšuje v kostele. Lidé uklízeli – vymetali a bílili světnice i chalupy. Vymetáním chalup lidé symbolicky vymetávali zimu i ze svých duší.
Pak přichází na řadu Škaredá (nebo
také Sazometná či Černá) středa, kdy se
pro změnu vymetaly komíny a hospodyně pekly pletence jidáše (Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti učedníků, odešel
k velekněžím, aby jim zradil Ježíše).
Potom následuje Zelený čtvrtek, jehož název pochází od zelené stravy, která má zajistit pevné zdraví po celý rok

nebo také podle hořkých bylin, které připomínaly hořkost egyptského otroctví.
Na Velký pátek se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. Bílá sobota má název
odvozený od bílých rouch, do kterých se
oblékali katechumeni při přijímání křtu.
Tím došlo ke spojení Velikonoc a křtu.
O Velikonoční neděli (Boží hod velikonoční, den vzkříšení) se pekly beránci
a mazance, pletly se pomlázky a zdobila
vajíčka. V tento den nesmí v žádném pokrmu chybět vajíčka. A vše je zakončeno Velikonočním (původně Červeným)
pondělím, jehož jméno je odvozeno
od barvy, na kterou se vejce obarvovala nejčastěji. K Velikonocím patří beránek. Představuje Božího Beránka, Ježíše
Krista, neboť obrazně podle křesťanské
víry on je beránek, obětovaný za spásu
světa.
Velikonoce jsou už od jejich vzniku
časem oslav a veselí. Oslavme tedy – každý podle svého přesvědčení – nastávající svátky jara, ať už jsme věřící nebo ne,
zastavme se, zavzpomínejme.
Ovšem všeho s mírou –na opilá válející se těla koledníků na zahradách,
chodnících nebo poblíž příkopů, navíc

Křehkého se dotýkat něžně

Tentokrát se s Vámi chci podělit ne
o nějakou příhodu, ale o slova, která
mne v poslední době zaujala. V březnu
mají svátek všichni Josefové a já chci
ocitovat pár vět z nedávno vydaného listu papeže Františka o svatém Josefovi,
tak se to k sobě bude hodit. Papež tam
píše, že Josef jako zbožný žid věřil na základě Bible i své zkušenosti, že Bůh je
nejen spravedlivý, ale také milosrdný,
soucitný. A že i Josef se jistě snažil takovým být. A právě ta schopnost soucítit se
slabostí a správně k ní přistupovat mne
nejvíc zaujala. (Budu papežova slova
citovat volněji. I proto, že zde jeho myšlenky předkládám nám všem, bez ohledu
na to, zda jsme kdo věřící nebo ne.)
Papež napsal: „Dějiny se naplňují
i skrze naše slabosti. Příliš často si myslíme, že určující je pouze to, co je v nás
dobré a vítězné. Jenže většina toho, co
je pro nás přínosem, se naplňuje skrze
naše slabosti a jim navzdory.“ František
z toho vyvozuje: „Je-li tomu tak, musíme
se naučit přijímat svou slabost s velkou
něhou.“ A dál: „Toho, co je v nás křehké, je nejlépe se dotýkat něžně.“

Tato slova mne zasáhla. Mám za to, že
býváme v pokušení svou křehkost, chyby
a prohřešky buď zapírat nebo překrývat
spoustou řečí nebo i „vykupovat“ horečnatou prací či sebeodmítáním – ale
bez toho, že bychom to špatné pravdivě
a statečně pojmenovali, přiznali sobě
i druhým, poprosili o odpuštění, odpíchli
se k novému úsilí počínat si líp. A tím to
skutečně ošetřili.
Nebo podléháme jinému pokušení,
totiž zaútočit na okolí, uchýlit se k různým formám agrese. František píše, že
ty: „jsou velmi často znamením naší
neschopnosti přijímat vlastní slabost
a křehkost.“ A ještě víc nás to k nemilosrdenství a tvrdosti pokouší tehdy, když
narážíme na křehkost druhých.
„Pouze něha nás ochrání,“ píše papež. Ano, před krutostí k sobě nebo
k druhým. My věřící se to učíme pochopit od Boha přímo, všichni lidé to
mohou vytušit prostě z povahy pravdy samé. Papež píše o skutečné, úplné
pravdě: „Pravda nás neodsuzuje, nýbrž
přijímá nás, objímá, podpírá a odpouští
nám. Vychází nám vstříc, vrací důstoj-

v době, kdy ještě hodiny neodbily poledne, není moc příjemný pohled. Velikonoce jsou komerčně důležité, protože se
na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí
nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se
například velikonoční pohledy, ozdoby
nebo cukroví v podobě velikonočních
vajíček, beránků nebo zajíčků.
Nepodlehněme přílišné komercializaci v této „moderní“ době. Využijme
těchto svátků spíše k trávení času s rodinou. S dětmi můžeme tvořit velikonoční
dekorace (např. zajíčky), péct beránky,
plést pomlázku nebo malovat vajíčka.
Oslava by měla být, dle tradice, vyvrcholením čtyřicetidenního půstu, a ti,
kteří půst opravdu dodržují, dělají dobře.
Tělu jedině prospěje, když se nějaký čas
vyhneme tučným masům a více se zaměříme na zeleninu a luštěniny. Nejde jen
o pročištění těla, ale i o trénování vůle.
Půst má tedy něco do sebe a naši předci
to dobře věděli. Velikonoce mají smysl
pro každého z nás i v této nelehké covidové době.
Přeji Vám krásné Velikonoční svátky
Milan Vysloužil

nost, postaví nás na nohy.“ Aby to bylo
zřetelnější, zaměňme si zde onen abstraktní podmět „pravda“ za představu
konkrétního člověka, který by se k nám
takto soucitně choval. Snadno chápeme,
jak velkou útěchou a vzpruhou by pro
nás byl. A jak rádi bychom se snažili být
lepší. Museli bychom být hodně hloupí
a zkažení, kdybychom na jeho soucitný
postoj hřešili a „nechtěli se sebou nic
dělat“…
Z přednášek z církevních dějin při
mém studiu mi uvízlo v paměti jedno
silné slovo. Mezi důsledky třicetileté
války u nás (která trvala opravdu třicet
let a počet obyvatel u nás prý zmenšila na třetinu) bylo zmíněno i zesurovění
lidí tehdy. I my prožíváme velmi nesnadné období. Ano, kéž bychom se už zbavili
covidové nákazy a brzy se dočkali normálního svobodného života. Ale kéž bychom ho mohli žít zdravě i na hlubší rovině: s vnitřní pravdivostí, pokorou, se
soucitem a „něhou“ k sobě i k druhým.
Tomu se musíme učit. Už teď. Vytrvale.
P. Gorazd Pavel Cetkovský
duchovní správce farnosti Horka
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Deset let od restartu horecké házené

Zatímco za normálních okolností bývaly zimní měsíce pro horecké házenkáře dobou halových turnajů a tréninkové
přípravy v tělocvičnách, letos je vše
jinak. Podzimní část sezóny zůstala nedohrána, z důvodu epidemie platí stopka pro amatérský sport, žádné kolektivní tréninky, nelze pořádat společenské
akce. A start jarní sezóny? Odpověď je
zatím v nedohlednu. To vše v roce 10.
výročí vzkříšení házené v Horce.
Právě před deseti lety se totiž podařilo
obnovit tradici oddílu házené, který ukončil činnost v červnu 2005. V lednu 2011
zásluhou trenéra a organizátora Libora
Žůrka vzniklo první družstvo mladšího
žactva, navazující na činnost školního
kroužku miniházené pro děti druhých až
pátých tříd. Bezprostředně poté byl obnovený oddíl oficiálně přijat za kolektivního
člena Českého svazu házené.
Během dalších let se kolektivu trenérů a dalších činovníků podařilo vybudovat klub, který se na české házenkářské
mapě stal respektovanou základnou především mládežnických družstev. Na hřišti na Sokolce vyrostla v poslední době

řada talentovaných hráčů, přičemž někteří z nich odešli na přestup či hostování do větších klubů. V současnosti
působí v Horce kromě týmu mužů (Moravskoslezská liga) i čtyři mládežnická
družstva, hrající v krajských soutěžích.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace jsou v současnosti házenkáři odkázáni víceméně jen na individuální přípravu formou domácího cvičení či běhání v přírodě. Naštěstí dostatek sněhu přál
i zimním sportům, a tak bylo možné utužovat fyzičku v mnoha směrech. Vhod
přišla i iniciativa Olomouckého krajského svazu házené, kdy krajská trenérka
Klára Sovová společně se svým týmem
připravila pro mládežnické kategorie
sportovní výzvu na týden jarních prázdnin. Šlo o různé pohybové aktivity se
soutěžemi o ceny, určené nejen pro děti,
ale také pro trenéry, rodiče či fanoušky.
Dobrým pomocníkem pro udržování
fyzické kondice jsou rovněž instruktážní videa na internetu, včetně možností
zapojit se do on-line tréninkových lekcí.
Toho využívají také horečtí mladší dorostenci, kteří se jednou týdně formou

videokonference účastní on-line TRX
tréninků.
Počátkem roku mohli házenkáři čerpat inspiraci k hernímu růstu při sledování televizních přenosů z mistrovství
světa v házené mužů v Egyptě, hraného netradičně bez diváků. Že je možné
mnohé poznatky přenést do hry amatérských družstev – třeba právě v Horce
– o tom nepochybuje trenér a předseda
oddílu házené Libor Žůrek:
„Šampionát ukázal, že hra špičkových
družstev je založena nikoliv na kombinacích, ale individuálních činnostech
jednotlivců, což je prakticky základ,
který se mají učit malé děti, začínající
s házenou. Přesně tento způsob výchovy
se vrací současným týmům ze světové
špičky. Cílem pro mládežnická družstva
by mělo být precizní zvládnutí individuálních herních činností. Mladým házenkářům je potřeba vštípit základní návyky
mentální přípravy. U dorosteneckých
družstev tyto dovednosti prohlubovat,
u seniorských pak pilovat do dokonalosti,“ dodává Libor Žůrek.

Karel Směták

Trocha historie v době fotbalového temna

Dnes máme název FK Horka nad Moravou... Ovšem už jen pamětníci vzpomenou na úplný začátek, a proto jsme pátrali, jak to všechno začalo.
Na wikipedii je datum založení našeho klubu rok 1936, ale povedlo se nám
najít tenkou knihu Kopaná v Horce nad
Moravou z roku 1972. Tam jsme zjistili,
že na podzim roku 1932 byl založen klub,
který byl začleněn do STAK (Svaz tělovýchovných amatérských klubů). Hned
v roce 1933 dosahuje SK Horka velkého
úspěchu a stává se mistrem župy STAK.
V roce 1934 získává titul mistra Moravy,
když ve finále poráží mistra vyškovské
župy SK Dědice a to 4:2 a 7:1. Největší úspěch slavil SK Horka ještě v témže
roce, kdy hraje mezinárodní utkání s SK
Moravií Wien. Na svém hřišti (tenkrát
ještě za nádražím) dokázali Horečáci remizovat 3:3. Utkání mělo údajně přihlížet
více než 2 500 diváků! Za hosty tehdy
hrál bratr populárního Pepy Bicana Ruda,
který vstřelil Horce dvě branky. V následujících letech začaly kluby vystupovat
ze STAK, a Horka tak učinila v roce 1937.
V tomto roce vzniká nový tým sloučením
s Chomoutovem. Zprávy z válečných let

se nedochovaly, ale v roce 1944 končí
klub svou činnost.
O obnovení kopané se zasloužilo družstvo dorostu, které hrávalo svá utkání
v Chomoutově. O kopanou začal být v naší
obci veliký zájem a bývalí hráči svolali zakládající schůzi na 1. srpna 1957. Tehdy se
schůze zúčastnilo více než 50 horeckých
občanů. Nejdůležitějším úkolem bylo sehnat místo pro nové hřiště, to se povedlo
v témže roce přidělením místa „Na hrázi“.
Po schválení územního plánu se započalo
s výstavbou hřiště a slavnostní otevření se
konalo v červenci 1958. Po otevření hřiště
bylo společným úkolem vybudování šaten
s příslušenstvím. Za necelý rok byla hrubá stavba dokončena a předána k užívání.
V roce 1967 byla dostavěna hlasatelna
s prodejní místností a tím dostávají šatny
podobu, ve které fungují s menšími úpravami dodnes.
Knížka Kopaná v Horce n. M. z roku
1972 bude volně přístupná v našem bufetu. Zde si můžete přečíst další úspěchy
i neúspěchy našeho fotbalu až do roku
1971. Novodobou historii klubu můžete studovat již na internetu. Současná
situace nejen kolem fotbalu, ale celého

sportovního dění je k pláči. Samozřejmě,
v této době jsou daleko podstatnější problémy, než je kopání do míče...
Ovšem ta nečinnost a prázdné hrací plochy jsou frustrující. My činovníci a trenéři mládeže máme také obavy,
že nám naši mladí hráči při této dlouhé
pauze zpohodlní a budeme mít problémy, abychom je na hřiště opět dostali.
A ke všemu ta nejistota, kdy ??!!...
Přes to všechno nesedíme s rukama
v klíně, ale pracujeme (v rámci možností) na zvelebení fotbalového areálu.
Za podpory obce se nám povedlo dokončit výměnu šesti starých dřevěných oken
na šatnách za plastová. V březnu proběhne oprava lavic ve střídačkách a v dubnu
nátěry střech na hlasatelně a klubovně.
Máme zpracovaný projekt na čerpání
vody z Mlýnského potoka pro závlahu
a nyní probíhá připomínkové řízení dotčených orgánů. I na tuto naši „drobnost“
má ale neblahý vliv současná situace
a vše se protahuje. Takže hlavně buďte
všichni zdrávi a co nejdříve na fotbale
na shledanou!
Za VV FK

Horka nad Moravou zapsal
Milan Štajgr a Luděk Procházka
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Nové šatny na Sokolce

Tak se nám po čtyřech letech splnil
sen. Počátkem roku 2017 jsme se rozhodli pro realizaci přístavby šaten s novým sociálním zařízením. Stávající šatny již přestávaly kapacitně vyhovovat
pro větší akce, původní venkovní WC
také nebylo nejlepší reklamou našeho areálu. Získali jsme příslib podpory
obce a postupně jsme vypracovali projekt a začali zjišťovat možnosti získání
dotace pro zajištění financování. Zamýšlená podpora od MŠMT z programů
na výstavbu sportovních zařízení padla.
V roce 2017 byl program vyhlášen již
před prázdninami a neměli jsme v té
době všechny potřebné podklady pro
kladné vyřízení žádosti.
V roce 2018 došlo ke změnám podmínek a podporovány byly jen stavby
většího rozsahu a finanční náročnosti.
Proto jsme v roce 2019 požádali o dotaci z Olomouckého kraje. Dotaci jsme
získali a pustili jsme se do stavby. Pro
realizaci jsme vybrali firmu EUROGEMA CZ a.s. Zde bych podotkl, že jsme
při hledání možností financování nenašli dotační program podporující svépomocnou výstavbu sportovních zařízení.
Proto akci realizovala firma.
Pro lepší možnosti čerpání dotací
jsme stavbu rozdělili do dvou navazujících etap v letech 2019–2020. Výstavba
byla zahájena v září 2019, dokončena
na konci dubna 2020 a 11. 6. 2020 jsme
stavbu zkolaudovali.
Celkové náklady byly 3 360 000 Kč.
Jeden milion pokryla dotace od Olo-

Sběrové sobota

Svoz nebezpečného a objemného
odpadu 27. března 2021.

Kaplička v Horce:
8.00–9.30 hod.
Kaplička v Sedlisku:
10.00–11.30 hod.
Vzhledem k pandemické situaci
se může termín změnit – určitě
budeme všechny informovat.

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

mouckého kraje, 1,5 miliónu nám poskytla obec, 860 tisíc bylo z prostředků
TJ a jeho oddílů házené a malé kopané.
Byly použity i prostředky získané v minulosti pořádáním kulturních a společenských akcí v našem areálu.
Někdo řekne, že za ty peníze by postavil nový rodinný dům. My jsme postavili na 74 m2 dvě šatny se samostatnými
sprchami, nové větší WC. Prostory jsou
bezbariérové a přizpůsobené i pro invalidy (sprchy, samostatné WC). Upravili
jsme prostor před přístavbou. Zatímco
toalety byly v provozu již během prázdnin, šatny potřebovaly dovybavit nábytkem.
To bylo realizováno až na počátku
roku. Šatny jsou tak připraveny na provoz po uvolnění platných omezení spor-

tovního dění vyhlášených v souvislosti
pandemií koronaviru. Doufám, že nám
šatny budou dobře sloužit spoustu dalších let. V posledních letech jsme investovali nemalou částku do rozvoje areálu.
Máme radost, když areál žije a je plný
sportující mládeže a bavících se návštěvníků. Co nám ale vadí, je chování
některých jedinců. Rozřezaná síť kolem
hřiště, opálená střecha střídaček házené,
ucpané vložky zámků, nerespektování
provozního řádu atd. Náš areál je trvale
přístupný všem. Rádi bychom byli, aby
to tak mohlo zůstat i nadále.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci akce. Hlavně
obci. Bez její podpory a pomoci by náš
sen zůstal jen nesplněným snem.

Vladimír Hladiš

Vybíráme poplatky

Poplatek je možno poslat na účet:
180 17 333 99 /0800, variabilní symbol:
číslo popisné vašeho domu. Je možno
poslat jednou částkou platbu za celý dům
či rodinu. Při platbě na OÚ upřednostňujeme platbu kartou. Fakturu za stočné
obdržíte e-mailem nebo do schránky.
Info na e-mail: obec@horka.cz
-oú-

Upozorňujeme občany, že je již možné platit poplatek za odpady a psy (splatnost poplatku je 30. června 2021).
ODPADY
– sazba za 1 osobu s trvalým pobytem
v obci a rok je 500 Kč
– za neobydlený dům (není nikdo přihlášen k trvalému pobytu) 500 Kč
– slevu mají děti do 5 let včetně a občané od 70 let včetně – platí 250 Kč
PES
– sazba za psa je 150 Kč
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Tříkrálová sbírka

Přestože se letošní Tříkrálová sbírka nekonala obvyklým způsobem,
vybralo se do pokladniček na obecním úřadě celkem 16 365 Kč.
-u-

Tisk: FGP studio, s. r. o.,
Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc
Uzávěrka příštího vydání 31. 5. 2021

