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KAUZA KRALUPOL: OBEC USPĚLA U KRAJSKÉHO SOUDU
V minulém vydání jsme vás
informovali o právě probíhajícím jednání u Krajského soudu
v Ostravě v souvislosti se stavbou zásobníků LPG Kralupol.
Obec se na soud obrátila se
správní žalobou proti rozhodnutí Krajského úřadu v Olomouci (potvrdil rozhodnutí
magistrátu města Olomouce,
aniž by byla obec vyzvána
k doplnění odvolání, ve kterém chtěla předložit Bezpečnostní zprávu vypracovanou
Vysokou školou báňskou v Ostravě). Krajský soud dal obci
za pravdu. Obec je tak opět
ve hře, vše se vrací do územního řízení. Firma by sice neměla
začít stavět, ale pravda je složitější – existuje platné stavební
rozhodnutí. „Není to sice vyhraná válka, ale dílčí úspěch
a budeme dál bojovat,“ uvedla
starostka Sylva Stavarčíková.
„Celou dobu říkáme, že je
špatně, když je vydáno stavební povolení bez rozhodnutí
správního soudu o naší žalobě
v územním řízení,“ zdůraznila starostka. Obec totiž podala správní žalobu, ale ještě
než o ní soud rozhodl, tak již
stavební odbor olomoucké-

ho magistrátu vydal stavební
povolení (!). K velkému překvapení vedení obce nebyla
Horka nad Moravou účastník
stavebního řízení. Úředníci to
odůvodnili tím, že obec jako
vlastník sousedních pozemků
není navrhovaným rozšířením
stávajících zásobníků na svých
vlastnických právech dotčena.
To podle starostky Stavarčíkové zcela postrádá logiku. „Rozsudek bereme střízlivě jen jako
dílčí krok v úsilí obce, aby se
sklad LPG nerozšiřoval,“ dodává starostka.
V souvislosti se stavebním povolením obec podala
na Krajský úřad v Olomouci
správní žalobu, že nebyla přizvána jako účastník stavebního řízení (současně obec požádala Krajský soud, aby bylo
toto jednání veřejné), a zároveň žádost o odkladný účinek
stavebního povolení – toto
však Krajský soud neuznal (je
to dost nelogické, když před
tím vrátil celou věc do fáze
územního řízení, ale je to tak pozn. red.). V současnosti probíhá ze strany Krajského úřadu přezkum stavebního řízení,
zda Magistrát města Olomou-

OPĚT DO ŠKOLNÍCH LAVIC
Velmi dobrá nálada panovala 1. září 2014 před horeckou
základní školou. První děti se
začaly před budovou scházet
už okolo půl osmé, měly si
toho po prázdninách hodně co
vyprávět. Krátce před osmou
bylo v okolí školy hodně „narváno“, protože mnoho malých
dětí doprovodili i rodiče a prarodiče. Jako by si tu důležitost
slavnostní chvíle uvědomilo
i počasí, které zahnalo mraky
pryč a rozsvítilo se sluníčko,
aby společně s ředitelkou Kateřinou Glosovou pomohlo
přivítat a pozitivně naladit
zejména prvňáčky, kterých se

letos sešlo skoro šest desítek.
„Není to tak dávno, co jsem
vám tady z tohoto místa přála
hezké prázdniny a už jsem tu
zase, abych vám popřála hodně sil a školních úspěchů,“ připojila se starostka obce Sylva
Stavarčíková.
Do 1. A třídy nastoupilo
29 dětí, dalších 27 dětí zahájilo povinnou školní docházku
v 1.M (Montessori) třídě. Celkem navštěvuje Základní školu v Horce nad Moravou 362
žáků, 125 na 2. stupni.
-horzpr-

ce nepochybil, protože neoslovil a nevzal v potaz vyjádření
Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a obecního
úřadu coby dotčeného orgánu
z hlediska ochrany obyvatelstva.

do územního řízení? Je pravda, že byla podána „kasační
stížnost“? 2. Firma Kralupol
už získala stavební povolení vyčkáte se stavbou, než se věc
dořeší, nebo na to nebude brát
ohled a začne stavět?).

V červnovém vydání jsme
také psali o tom, že se obec
obrátila na ministra zemědělství Mariana Jurečku (předtím
do Horky přišel od něj dopis
„s nabídkou pomoci politika
z regionu při řešení problémů“). Byla to však slepá cesta. Žádné jednání s Marianem
Jurečkou neproběhlo, ministr věc postoupil ministerstvu
zemědělství, které pro věcnou
nepříslušnost postoupilo tuto
žádost ministerstvu pro místní rozvoj, to ji poslalo zpět
s odůvodněním, že příslušným
orgánem k vyřízení žádosti je
krajský úřad. Pokud vám to
připomíná pohádku o kohoutkovi a slepičce, tak jste se trefili.

Mluvčí Kralupolu Matin Doležal nám zaslal tento
stručný mail:
Společnost Kralupol a.s.
se vzhledem k oboustranně
probíhajícím právním úkonům nebude v současné době
k případu „Rozšíření LPG
skladu v Horce nad Moravou“ vyjadřovat.

Požádali jsme o vyjádření
také Kralupol (1. Co říkáte
tomu, že obec uspěla u Krajského soudu v Ostravě se správní žalobou a celá věc se vrací

„Celé čtyři roky řešíme
trpké plody nešťastného rozhodnutí, které kdysi zasel někdo jiný,“ komentovala kroky
bývalých zastupitelů starostka Sylva Stavarčíková. Tento
druh podnikání do obce nepatří, o tom už dávno nikdo
z místních nepochybuje. „Nic
není uzavřeno, uvidíme, jak se
bude vše vyvíjet po volbách.
Pro mě je to priorita číslo jedna!,“ je odhodlaná dál bránit
bezpečí obyvatel Sylva Stavarčíková.
Marie Hovadíková

KRONIKA OBCE – STUDNICE INFORMACÍ PRO PŘÍŠTÍ POKOLENÍ
Kronikářkou naší obce je od roku 2011 paní Mgr. Jaroslava Krejčí
(roz. Vepřková). Jak se svěřila Horeckému zpravodaji, tato specifická práce spojuje dvě její velké záliby: historii (zvláště tu regionální)
a český jazyk, jež také vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
HZ: Co všechno kronikářka
HZ: Jaký je Váš vztah k Horce? dělá?
„V Horce žiji od narození, takže „Hlavní náplní práce kronikářjsem už také pomalu pamětník ky spočívá v pozorném sledojejího vývoje a rozvoje. Navště- vání všeho, co se v obci děje,
vovala jsem místní MŠ i ZŠ, tedy shromažďovat nejrůznější
volný čas jsem trávila s kama- materiály o životě v Horce v přírády poznáváním různých kou- slušném roce. V současnosti je
tů Horky. Mám tu své přátele obecní kronika vedena v eleka hlavně svou rodinu. Zájem tronické podobě a až posléze vyo historii Horky u mě vzbudila tištěna a uchována na obecním
zejména moje babička, která zde úřadě. Když do ní nahlédnete
sice už dlouhou dobu nebydlí, (je uveřejněna také na weboale narodila se tu, prožila zde svá vých stránkách obce), zjistíte,
mladá léta a zažila v Horce zrov- že pozornost je věnována jak
na ty nejvíce převratné události informacím o činnosti obecv minulém století, o nichž mi ního zastupitelstva, kulturním
také velice často vyprávěla, a tak událostem, školství, sportu, tak
jsem se ponořovala do života také nejrůznějším „aktuálním
místních lidí během meziváleč- kauzám“, které hýbou životem
ných let i druhé světové války. v obci. Ale ne vždy se všechA to byl jen odrazový můstek no donese k mým uším, proto
k mé zálibě.“
budu velice ráda, když se dozví-

te o nějaké zajímavosti, podělíte
se o ni se mnou. Největší překážkou, se kterou se současný
kronikář musí potýkat, je zákon
na ochranu osobních údajů.
Z tohoto důvodu je kronika
ochuzena o spoustu „perliček“,
neboť by se dostaly do rozporu s tímto zákonem. Zároveň
musím poděkovat paní starostce, zaměstnancům obecního
úřadu, představitelům spolků
a sportovních oddílů za ochotu
při vzájemné spolupráci.“
HZ: Mohou s Vámi nějakou
formou spolupracovat i občané?
„Určitě. Využívám této možnosti a obracím se na spoluobčany
s prosbou, pokud by měl někdo
doma nějaké fotografie či jiné
materiály o historii Horky, zda
je ochoten mi je ukázat, případně uveřejnit v obecní kronice,
aby mohly doplnit naše znalosti
o obecní historii. Stačí mi zanechat vzkaz a kontakt na obecním úřadě.“

KOMUNÁLNÍ VOLBY

KANDIDÁTI

Volby do zastupitelstva obce se konají
10. a 11. října 2014,

v pátek v době od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8
do 14 hodin. Místem konání voleb jsou
v Horce nad Moravou 2 okrsky:

- okrsek č. 1:

Obecní úřad, nám. Osvobození 16/46, Horka nad Moravou,

- okrsek č. 2:

Základní škola, Lidická 9. Horka nad Moravou.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti
občanským průkazem, popř. cestovním pasem
a prokázání občanství ČR.
Každý volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. Hlasovací lístky budou k dispozici rovněž
i ve volebních místnostech.
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V Horce nad Moravou kandiduje v letošních komunálních
volbách pět politických subjektů:

HŘBITOV
Hřbitov v Horce nad Moravou čeká revitalizace. V současnosti byla zadána studie,
která má obsahovat návrh ozelenění, nový mobiliář, opravu
chodníčků. Konkrétní opatření, která mají přispět k důstojnější podobě místa posledního
odpočinku horeckých občanů,
by se měla realizovat v příštím
roce.
-red-

ZATOULANÝ KŮŇ
Kuriózní případ se stal
na počátku července. Na hrázce u lesa byl spatřen osamocený kůň, pak se přesunul
k Lovecké chatě. Případ řešila
především obec, která sháněla
pomoc u městské policie, u veterinářů se radila, co s ním…
(doporučené zahnat do kouta,
nasadit ohlávku), až se nakonec ozval majitel ze Sedliska,
že mu kůň chybí. Není jisté, zda mu na čerstvý vzduch
někdo škodolibý nepomohl.
Každopádně z hlediska bezpečnosti nejde o žádnou legraci, protože splašený kůň by
mohl v dopravě natropit velké
škody, také by se mohl střetnout s cyklistou či chodcem.
Naštěstí se takové případy neopakují moc často.
-red-

ANO pro Horku, KSČM, KANALIZACE KŘELOV
KDU-ČSL, ODS, Sdružení neKanalizace v sousední obci
závislých kandidátů. Celkem se
Křelov – Břuchotín se chýlí k doo přízeň voličů uchází 55 kandikončení. Zhruba dvouměsíční
dátů, nejmladší má 28, nejstarší zpoždění způsobilo prodloužení
71 let.
do části obce s novou zástavbou
(Večeřova ul.), na kterou bylo
Před čtyřmi lety kandidovaly potřeba získat stavební povolev Horce čtyři politické subjekty ní. Součástí investiční akce za
(44 kandidátů), k volbám přišlo 100 milionů korun byla také
téměř 55 procent oprávněných nová čistírna odpadních vod,
kde bude 18. října uspořádán
voličů (1031 občanů).
-red- pro veřejnost Den otevřených
dveří.
-r-

Ve středu 11. června byl slavnostně zahájen provoz na cyklostezce
v úseku od Poděbrad do Horky nad
Moravou, avšak v noci z 14. na 15.
6. 2014 se na jejím mobiliáři vyřádili vandalové, kteří poškodili obě
dřevěná odpočívadla a skleněné výplně dvou železničních signalizačních
návěstidel. Škoda je vyčíslena bezmála na 127.000 Kč.
V současné době je sice případ
odložen pro neznámého pachatele,
avšak vyšetřování nadále probíhá.
(čtěte také Policejní okénko na str. 7)

BAŽINKA DO „BAŽIN“ NEPATŘÍ! (…POSLANCI BY MĚLI SVŮJ NÁZOR NA ZÁKON PŘEHODNOTIT)
Den otevřených dveří uspořádala 5. září 2014 lesní škola Bažinka
v Horce nad Moravou. K návštěvě ji využilo pět maminek, jedna
z nich hned přihlásila své dítě, další se rozhodují.
Možnosti podívat se zblízka
do prostředí, o kterém se teď
hojně diskutuje v parlamentních lavicích, jsem ráda využila také, abych se na vlastní
oči přesvědčila, jak to v takové
lesní školce vypadá. Zrovna
v době, kdy se do Horky nad
Moravou přijel podívat také
poslanec Roman Váňa. (Nový
zákon o dětských skupinách se

Rodiče dávají důraz na samostatnost, vyhovuje jim, že
se dětí učí jedno od druhého,
okoukávají se, jde to přirozenou
cestou. Tak jako všechno v lesní
škole Bažinka. Děvčátka a kluci
pomáhají dospělým, umývají
po sobě nádobí, nosí židličky,
ty starší se zapojují do přípravy
ohně. Všechno se děje na zdravém vzduchu, v úžasné krajin-

K návštěvě Bažinky byli pozváni všichni poslanci z Olomouckého kraje – zareagovali pouze tři. Osobně přijel v pátek 5. září Roman Váňa
(na snímku) a v pondělí 8. září pak Jitka Chalánková.
setkal s vlnou protestů, protože ce Vodního parku v sousedství
ohrožuje existenci lesních ško- chráněné krajinné oblasti Lilek a rodinných center a klubů tovelské Pomoraví. Děti chodí
pro předškolní děti. Zužuje do lesa za každého počasí, učí se
totiž možnosti pravidelné péče poznávat přírodu, pozorují ptáo předškoláky na dětskou sku- ky, poslouchají šumění lesa.
V maringotce, která se v zimě
pinu nebo mateřskou školu.
Lesní školky nesplní přísná hy- samozřejmě vytápí, odpočívají
nebo při obzvlášť nepříznivém
gienická nařízení.)
„Dnes jsme vařili s dětmi počasí si hrají. Od prázdnin,
z toho, co donesly ze zahrádky kdy tu byl příměstský tábor, je
– připravili jsme to ve velkém stále ještě k dispozici indiánské
kotlíku, používali jsme k tomu týpý.
„Byla by to velká škoda, kdyhmoždíř, mlýnek, drtili o kameny. Děti si samy vybraly, co by lesní školky nemohly fungoby chtěly v polévce mít,“ po- vat tak, jak fungují,“ svěřil se
psala část pátečního programu tatínek Aleš Niessner, který sem
ze Štěpánova vozí jednou týdLibuše Bečicová.
Zatímco jsme si povída- ně už druhým rokem čtyřletéli, děti si kreslily a po spaní se ho Matyáše. „Pro nás by to byl
občerstvovaly. Samy si vytáhly velký problém, protože nejsme
svačinku z batůžku, případ- zastánci očkování a do klasické
ně ochutnaly čerstvě upečený MŠ by nám tedy chlapce nevzaštrúdl, na stolku bylo také ovo- li.“ Pan Niessner je účastníkem
ce a dětské lahvičky s pitím, ka- petice za zachování lesních škoždý človíček hned věděl, která lek určenou Senátu. (K záchraně téměř 3000 míst pro děti
mu patří.

v lesních školkách se spojilo už
13 000 lidí, o dalším osudu lesních mateřských školek právě
v těchto dnech znovu rozhodují
poslanci, kam se zákon vrátil –
pozn. red.)
Plnou podporu má Bažinka
u obce Horka nad Moravou.
„Lesní školka se mi líbí, je to zajímavá alternativa. Kdyby to tu
bylo o několik let dříve, určitě
bych tam dala svého syna Tomáše, toho by to nadchlo,“ řekla
starostka Sylva Stavarčíková.
Maminka Jakoubka Zuzana
Staroštíková z Grygova využila
aktuální přítomnosti poslance Romana Váni a obrátila se
na něj s naléhavou prosbou:
„Jak to můžeme ovlivnit?, co
máme udělat?“ Poslanec Roman
Váňa řekl, že těmto starostem
rozumí, protože sám má dítě
dva a půl roku staré, které už
od tří měsíců s rodiči kempuje.
„Myslím, že je to zajímavá alternativa, spíše bych ji podpořil.
Život nejsou jen krásné slunné
dny, jako je ten dnešní, ale tyhle
děti budou mít výhodu a budou
lépe připraveny.“
Paní Staroštíková, která by
do Bažinky ráda dala časem také
svou malou holčičku, je na poslance, kteří schválili jedinou
povolenou formu péče o dítě
a nepřipustili žádnou jinou odlišnou alternativu, docela rozhněvaná. A nejen ona. “Nevadí
mi, že tu dítě nemá splachovací
záchod, vidím, jak je kluk spokojený, zdravý, má dobrou imunitu. Chápu, že je nutné nastavit nějaké parametry, ale přece
já jako rodič rozhoduji, co je
pro mé dítě nejlepší!“ Navíc si
myslí, že tu jde o jistou finanční
diskriminaci – na děti ve školce

stát přispívá, tady si rodiče hradí všechno sami.
Stejný názor má i Jana
Rosskohlová z Nákla: „Naše
Anežka je tu neuvěřitelně spokojená a těší se sem.“ Maminka
čtyřleté holčičky dokonce kdysi
uvažovala, že by své děti vzdělávala doma sama, ale nakonec
si na to prý netroufla. Syna má
ve 3. třídě Montessori v horecké ZŠ.
Poslanec Váňa názory rodičů i „pečovatelů“ s pedagogickým vzděláním Michala Knitla
a Ludvíka Kalibána se zájmem
vyslechl. Podle něj celá diskuse
spočívá ve střetu názorů poslanců s profesními zkušenostmi ze školství a rodičů, kteří
chtějí pro své děti alternativní
předškolní výchovu. „Vytahují
se vzdělávací plány, normy, řeší
se velikosti záchodků,“ vyjmenoval Roman Váňa argumenty
svých kolegů poslanců a dodal,
že je třeba najít kompromis.
Ludvík Kalibán upozornil,
že lesní školky samozřejmě počítají se školním vzdělávacím
programem. A zdůraznil, že
děti se v Bažince nejen baví,
ale také učí. Například když
najdou malé a velké šneky, ty
pak rozdělí do skupinek podle
velikosti a počítají. Je to logické
a pro děti jasné.
Svůj rozum a logiku by při
novém projednávání zákona
měl zapojit také Parlament. Pak
jistě zákonodárci selským rozumem přijdou na to, že lesní
školky nejsou o hygienických
normách, ale o přístupu k životu.
Marie Hovadíková

Setkání v indiánském duchu
„TAWICASA ITAZIPA“ (Přítel luk)
4. října 2014 od 9.00 hodin

Horka nad Moravou okolí lesní mateřské školy
Bažinka ( za Sluňákovem u hřbitova )
Akce pro táty (dědečky, strýce,...) s dětmi,
při výrobě tradičního luku,
spojená nejen s indiánskými radovánkami a hrami.
Co s sebou: větší pevný ostrý nůž, /kdo může/ menší hoblík , sekerku, bude se hodit i poříz.
Cena: Příspěvek na materiál, nástroje, tábořiště …
• 550,- Kč materiál na výrobu 1 ks luku, pobyt v areálu
• 60,- Kč originál materiál na tětivu (Dacron)
Strava: svačina-vlastní, oběd - rádi připravíme na objednávku - 50 kč/osoba,
k večernímu posezení nezapomeňte špekáček či něco jiného na prut
Přihlášení předem nutné. Více informací:

Stopař, Lbecica@email.cz, 736 601 623
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V ZŠ HORKA MÁME HODNĚ PLÁNŮ
Vážení a milí čtenáři,
ani jsme se nenadáli a je
po prázdninách. Co je nového
ve škole, co pro letošní školní
rok připravujeme, na co se těšíme?
Celé prázdniny probíhaly
plánované rekonstrukce – v pavilonu C oprava vodovodního
řadu, v pavilonech B a C úprava
a dovybavení hygienických zařízení. Nevyhovující hromosvody
prošly celkovou opravou. Děkujeme zřizovateli, že o naši školu
stále pečuje.
Z projektu EU Peníze školám
jsme pořídili pět bílých a dvě
interaktivní tabule, na které
také přispěl projekt Pomáháme
školám k úspěchu stejně jako
na první fázi rekonstrukce školní
počítačové sítě.
Každý rok, my učitelé a vy-

chovatelé, připravujeme poslední týden v srpnu školní rok
na letní škole. Letos jsme byli
v krásném prostředí Ostravice
společně s pedagogy naší pilotní
školy Mendelova v Karviné. Naplánovali jsme program roku,
pod vedením předních školských lektorů jsme se vzdělávali v oboru komunikace se žáky
a hodnocení.
I přes špatné meteorologické
předpovědi jsme zahájili školní
rok tradičně na zahradě, dokonce zasvítilo i sluníčko. Paní
starostka Sylva Stavarčíková
nám popřála povedený rok, deváťákům dobrou volbu budoucí
školy a společně jsme přivítali
nové prvňáčky.
V září vyjely 4. až 9. ročníky
na třídenní stmelovací tematické výjezdy tříd. Pro rodiče a děti

Pro šestileté dítě je nástup do školy velký životní krok. V Základní škole v Horce nad
Moravou dělají capartům první školní den doprovod žáci posledních ročníků. Na snímku doprovází prvňáčka Honzíka Vašíčka při slavnostním zahájení nového školního roku
z pódia do třídy deváťák Jakub Walwell. Vpravo ředitelka Kateřina Glosová.

připravují učitelé na 1. stupni
informační třídní schůzky, seznamovací akce a kavárny zaměřené na čtenářství a matematiku pana profesora Hejného.
V říjnu k nim přibudou šachové
kavárny. V prosinci vás chceme
pozvat na vánoční dílny pro rodiče a děti, na turnaj v kopané
a vánoční jarmark.
V lednu pořádá předseda
Sdružení rodičů Milan Štajgr se
svou rodičovskou partou školní
ples a dětský karneval v Autodemontu. V únoru připravuje
školní družina jógu pro rodiče a děti a jarní výtvarné dílny.
Sedmáci pojedou v březnu
na lyžařský výcvik do Petříkova.
Učitelé 1. stupně nabízejí
v dubnu přírodovědnou stezku
Putování s bobříkem pro rodinné týmy. Učitelé s žáky 2. stup-

ně připraví v květnu sportovní
odpoledne pro veřejnost. Děti
čtvrtých tříd pojedou v květnu
na třídenní exkurzi do Prahy,
žáci 2. stupně na týdenní výměnný pobyt do Londýna.
Po celý školní rok máte
možnost navštěvovat rodičovské kavárny, a seznámit se tak
s výukovými metodami v matematice a čtenářství, zahrát si
šachy apod.
V červnu slavnostně odprezentují deváťáci své absolventské práce na vybraná témata
(těšíme se, loňský první ročník měl vysokou úroveň). Se
školním rokem se rozloučíme
na zahradní slavnosti. A možná
vám zase zahrajeme divadlo.
Jestli to všechno stihneme…
Kateřina Glosová,
ředitelka školy

Druhý zářijový týden vyjeli žácí sedmých tříd do Radíkova, kde se zapojili do projektu „Poselství od protinožců“. Chlapci a děvčata soutěžili v nejrůznějších pohybových
disciplínách, ale především se učili spolupráci, bez které se žádné velké dílo neobejde.

VÍCE ZE ŽIVOTA
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Nedávno jsem při hledání nějakého oblečení ve skříni
úplně dole ve spodní části objevil schovanou starou kšiltovku
s reklamním potiskem „více ze
života“. Možná si mnozí z vás
pamatujete na ten reklamní slogan z devadesátých let minulého
století: „Eurotel – více ze života“.
Tato kšiltovka mi připomněla,
jak jsem byl tehdy zasažen touto
reklamou. Ale ne v tom, že bych
se přidal k tomu správnému operátorovi. Díky tomuto sloganu
jsem se rozhodl pro to mít „více
ze života“, ale jinak, než jak vybízela reklama. Ze školy si toho
mnoho nepamatuji. Ale z doby

středoškolských let mi utkvěl
v paměti výrok Alberta Einsteina, který si občas připomínám:
„Člověk se spokojuje s filozofií
prasat.“ Z prázdninových pobytů u babičky na Valašsku, kdy
jsem navštěvoval chlév a pozoroval tamější obyvatele, jsem
poznal, jaká je filozofie prasat.
Ne, nechci se spokojit ve svém
životě s filozofií prasat. Mít plný
talíř je sice dobré a pěkné. A ne
každý má tu možnost. Chci ale
ještě „více ze života“.
V Bibli v Novém zákoně
v Janově evangeliu čteme, jak
Ježíš říká lidem: „Přišel jsem,

abyste měli život a měli ho
v hojnosti.“ Je zde někdo, kdo
mi nabízí život v plnosti, jít
do hloubky lidské existence
a nezůstávat pouze na povrchu,
byť domněle spokojen.
Po letech vím, že usilovat
o „více ze života“ je namáhavé.
Člověk velmi snadno zůstane
u toho dobře se najíst, napít,
k tomu nějaká ta zábava přesně podle římského hesla „chléb
a hry“, kterým si římští císaři
získávali přízeň obyvatel v pozdním úpadkovém období římské
říše.
Někdy také v touze po „více
ze života“ dělá člověk kroky,

které nejsou ty nejlepší. Tak
například člověk nespokojený v manželství opouští svého
partnera místo toho, aby si dal
práci a skrze nánosy nedorozumění i zranění z uplynulých
let znovu odkryl prvotní lásku
a dal jí nově a jinak se projevit
v životě.
S kšiltovkou v ruce se znovu
rozhoduji usilovat o „více ze života“. A co vy?
Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

SLOUPEK ENERGETICKÉHO PORADCE: JAK NEUZAVŘÍT SMLOUVU PŘES TELEFON
Způsob uzavírání smluv
přes telefon (tzv. distančním
způsobem) je – jak jsme psali
v minulém vydání Horeckého
zpravodaje – stále běžnější záležitostí. Vaši dodavatelé vám budou chtít podstrčit „dodatky“
ke smlouvám a slibovat úsporu. Cizí dodavatelé energií vás
budou zase přesvědčovat o výhodnějších podmínkách, pokud
k nim přejdete.
Je potřeba si nechat řádně vysvětlit všechny okolnosti.
Smyslem „dodatků“ je vázat zákazníka na další období – 2, 3
až 10 let. U nového dodavatele
si zjistěte, jestli „akční“ ceník,
na který se vás snaží nalákat,
neplatí třeba jen půl roku a pak
spadnete do standardního režimu.
Jak postupovat při telefonátu, abyste se – pokud chcete –

dozvěděli co nejvíce informací
a přitom neuzavřeli něco, co si
nepřejete – tedy novou smlouvu?
• Hned v úvodu, když vám
operátor oznámí, že váš hovor
bude „monitorován“ (tedy nahráván), sdělte mu, že si nepřejete, aby vás někdo nahrával. Jinak skončíte rozhovor.
Tím odpadne první podmínka
k možnému uzavření smlouvy
– důkaz, že jste vůbec s někým
hovořili.
• Během hovoru určitě přijdou na řadu otázky typu: měl
byste zájem o tento produkt…?,
zajímala by vás tato nabídka…?
Na tyto otázky nikdy neodpovídejte přímo. Vyhněte se odpovědi „ano“ nebo „měl bych
zájem…“. Raději řekněte: „pošlete mi svou nabídku písemně,
abych si ji mohl v klidu přečíst“

nebo si nechte sdělit webové
stránky, kde se dozvíte víc. Získejte čas, abyste si promysleli
postup, mohli se s někým poradit! Nespěchejte. Jestli jste dosud platili za energie více, ještě
to pár dnů vydržíte.
• Dalším neklamným ukazatelem, že operátor chce s vámi
uzavřít smlouvu, je, že se pod
nějakou záminkou bude snažit
od vás vylákat vaši adresu a datum narození. Tyto údaje přes
telefon sdělujte jen svým nejlepším kamarádům. Většina z nás
má nějaký e-mail, nechte si zaslat potřebné materiály na něj.
Pokud dodržíte nahoře uvedené tři body, máte jistotu, že
jste se k ničemu nezavázali.
Přesto nemáte jistotu, že to ještě nezkusí, že se nepokusí vám
poslat písemně smlouvu, kterou
jste (ne)uzavřeli, a kterou musí-

te už jen podepsat.
Každou smlouvu uzavřenou přes telefon máte možnost
do 14 dní zrušit bez jakýchkoli
sankcí. Odstoupení od smlouvy
musí být ale písemné.
Jste-li přesvědčeni, že nový
dodavatel s vámi uzavřel smlouvu podvodným způsobem, můžete podat podnět ke správnímu
řízení na Energetický regulační
úřad (eru.cz), ale v tomto případě doporučujeme poradit se
s odborníkem.
Příště vám poradíme, co
byste měli vědět, než uzavřete
smlouvu na dodávku energií.
Mojmír Tichý
poradce Optimal Energy, a. s.
Bezplatné energetické
poradenství na telefonu:

731 138 299

CHARITA OLOMOUC POMÁHÁ LIDEM V RŮZNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Narodilo se Vám dítě a nevíte,
kde vyřídit dávky? Existuje ještě pořád porodné?
Zůstala jste sama s malým
dítětem a přemýšlíte, z čeho
budete žít? Bydlíte v nájemním
bytě a nevíte, z čeho ho nyní
budete hradit? Víte, že si můžete požádat o sociální dávky jako
porodné nebo příspěvek na bydlení? V první řadě navštivte
Úřad práce – referát státní sociální podpory, kde si můžete vyřídit několik sociálních dávek,
které jsou vyjmenovány níže.
Když zjistíte, že ani tyto dávky
Vám nestačí na pokrytí Vašich
nákladů, můžete si zkusit vyřídit
dávky pomoci v hmotné nouzi,
které se také vyřizují na Úřadě
práce, ale na referátu hmotné
nouze.
Mezi dávky státní sociální
podpory patří: porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek,
přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení.
Porodné je jednorázová
dávka poskytovaná v závislosti
na výši příjmu. Poskytuje se jen
v případě narození prvního dítěte. Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč.
Pohřebné je jednorázová
dávka, která nezávisí na výši příjmu. Je stanoveno pevnou část-

kou ve výši 5 000 Kč. Pohřebné
náleží osobě, která vypravila
pohřeb nezaopatřenému dítěti,
nebo osobě, která byla rodičem
nezaopatřeného dítěte.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý
kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě,
které je nejmladší v rodině,
a to až do vyčerpání částky
220 000 Kč, nejdéle do 4 let
věku tohoto dítěte. Příjem rodiče není sledován.
Přídavek na dítě je dávkou
poskytovanou rodinám s dětmi,
která jim pomáhá krýt náklady,
spojené s výchovou a výživou
nezaopatřených dětí. Nárok
na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině,
jejíž rozhodný příjem je nižší
než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Výše přídavku na dítě se liší věkem nezaopatřeného dítěte.
Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům
s nízkými příjmy. Poskytování
příspěvku podléhá příjmům
rodiny za předchozí kalendářní
čtvrtletí. Podmínkou poskytnutí příspěvku na bydlení je mít
v bytě trvalé bydliště a být vlastníkem bytu či nájemcem bytu.

Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat, obraťte se od pondělí
do pátku na:

DLUHOVOU PORADNU CHARITY OLOMOUC
Wurmova 5, 779 00 Olomouc
E-mail: skp@olomouc.charita.cz,
Web: www.olomouc.charita.cz, Tel.: 585 203 102
Adéla Adámková, koordinátorka: 739 249 223,
Eva Koblihová, sociální pracovnice: 736 764 804

Služby jsou zdarma! Můžete zaslat SMS s prosbou o zavolání a my Vám zavoláme zpět.
Od 1. 7. 2014 se Poradenské centrum změnilo na Dluhovou
poradnu v důsledku poptávky našich klientů. Co nabízíme – orientaci ve finanční situaci, komunikaci s věřiteli a exekutory, nastavení
rodinného rozpočtu, sepsání splátkového kalendáře, sepsání návrhu
na oddlužení, sepsání námitky proti nákladům řízení i odporu proti
platebnímu rozkazu, pomoc se zvýšením svého příjmu (jako je vyřízení sociálních dávek, hledání zaměstnání i levnějšího bydlení).
Zpracovala: Eva Koblihová

Vážení spoluobčané obce Horka nad MORAVOU!

Oznamuji Vám otevření

Psího salonu HAF HAF
na ul. Baarova 2a, v Chomoutově, kde provádím koupání,
stříhání, trimování a kosmetické úpravy všech plemen psů.
Veškeré informace najdete na www.salonhafhaf.cz, facebooku:
Psí salon HAF HAF, na seznamu FIRMY,
stačí zadat – Jana Janíčková.

Objednat se můžete na tel. 775 275 770.
Těším se na vaší návštěvu
Jana Janíčková, majitelka salonu
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ADAPTACE ŠTĚNĚTE NA NOVÝ DOMOV
„PES MÁ KRÁSU BEZ JEŠITNOSTI, SÍLU BEZ KRUTOSTI
A LIDSKÉ CNOSTI BEZ LIDSKÝCH VAD“
Georgie Gordon Byron
Pro nervovou soustavu štěněte je přechod do nového prostředí šokem, který musíme snížit
na minimum. Je třeba si uvědomit, že štěně se poprvé ve svém
životě ocitne osamoceno, mimo
svoji původní smečku (matka
a sourozenci) v cizím neznámém
prostředí, než bylo doposud přivyklé.
To se projeví jeho určitou
nervozitou, nejistotou a určitě
začne trpět pocitem opuštěnosti,
který se projeví jeho „pláčem“
a hledáním matky a sourozenců.
Záleží jen na nás, jak rychle se
mu podaří tyto počáteční potíže
překonat, zejména první nejkritičtější první noc a den.
Po příchodu domů umístěte štěně do malého ohrazeného prostoru (pelíšku) tak, aby
štěně nemělo bez vaší pomoci
možnost tento prostor opustit.
Při jeho tesknění a pocitu opuštěnosti, kdy naříká, je opatrně
vezměte jednou rukou pod zadečkem a druhou rukou kolem
hrudníku. Vlídným hlasem je
oslovte jménem a pochovejte je,
než se uklidní.
Na noc je dobré dát do pelíšku ohřívací láhev dostatečně
zabalenou v přírodní tkanině,
která mu bude nahrazovat teplo
matky a sourozenců. Pro uklidnění můžete k pelíšku postavit
tikající budík, tikot štěně uklidňuje a uspává. Někteří kynologové jsou přesvědčeni, že tento
zvuk mu připomíná tlukot srdce matky, já si to nemyslím, ale

faktem je, že to v převážné míře
funguje.
Vymezte štěněti místo pro
spánek, které musí být na teplém a tichém místě bez průvanu. Než si štěně přivykne
na jeho místo, budete jej muset
i několikrát na toto místo odnést. Při jeho ukládání do pelíšku je přívětivým hlasem oslovte
„ Tak je hodný, místečko, zůstaň“ a za odměnu jej pohlaďte.
Zásadně si nikdy neberte štěně
do postele, ani „pro začátek“,
protože to předsevzetí už nikdy
nedodržíte. Věřte nevěřte, ale je
to tak!
V následujících dnech mu
dopřejte více volnosti, aby se
začalo seznamovat s novým
prostředím, ve které bude trávit svoje budoucí léta. Tak jak
jste štěněti vymezili místo pro
spaní, tak stejným způsobem
určete i místo pro krmení. V prvopočátku vám doporučuji krmit stejným krmivem, jak bylo
krmeno u chovatele. Snižuje se
tím jeden ze stresových faktorů
a zabráníte tak i případnému
průjmu.
Pokud budeme chovat štěně v bytě, je nutné, aby se co
nejrychleji naučilo dodržovat
čistotu. Tento nácvik od vás
bude vyžadovat především velkou trpělivost a vytrvalost. Před
započetím tohoto nácviku se ale
ujistěte, že štěně je v dobrém
zdravotním stavu a dostává vyváženou stravu. Tento nácvik
se nedá realizovat, pokud štěně
trpí průjmem.

Tak jak jsme štěněti vymezili prostor na spaní a krmení,
musíme mu vymezit i prostor
pro vykonání jeho potřeby. Každé štěně má od přírody vrozené nevykonávat svou potřebu
v místě, kde spí nebo dostává
potravu. Proto bezprostředně
po spaní, krmení nebo napojení štěně přeneseme na toto
vymezené místo. Pokud zde
štěně udělá loužičku, nešetříme
chválou. Štěně musíme pozorně
sledovat, protože před močením
bývá neklidné, pobíhá z místa
na místo a nápadně kolem sebe
čichá, tak jej urychleně přeneseme na určené místo. Musíme
počítat s tím, že se štěněti nepodaří vykonat potřebu tam, kde
si přejeme. Nikdy tento poklesek u štěněte neřešte fyzickým
násilím. Přistihnete-li štěně při
močení mimo vámi vyhrazený
prostor, dejte mu povel „Fuj!“
a to dostatečně hlasitě v zákazové intonaci hlasu a přeneseme je
na určené místo.
V převážné většině fyzický
trest vyvolá u štěněte pasívní
reakci a může je tak odradit
od vykonávání potřeby v určeném prostoru. Štěně se při vykonání potřeby začne schovávat
na místa za nábytkem, pod křeslem atd. a období výchovy k čistotě se nám značně prodlouží.
Dalším důležitým úkolem je,
aby se štěně postupné seznámilo
se všemi členy rodiny a přáteli,
kteří nás pravidelně navštěvují.
Zejména děti je třeba předem
poučit, jak se mají ke štěněti
chovat a ponechat mu i nezbytný čas na odpočinek, zejména

po krmení. V tomto období je
také třeba, aby štěně postupně
poznávalo nejen byt a bezprostřední prostory domova, ale
i jeho nejbližšího okolí, včetně
rušivých vlivů obce nebo města.
Před vycházkou si připravte
vodítko, obojek, igelitový pytlík, papírové kapesníčky nebo
ubrousky a oblíbené pamlsky
na odměny. V novém a neznámém prostředí mějte vždy
štěně upoutáno na vodítku
a pozorně sledujte jeho chování a reakce na různé předměty,
osoby a zvířata. V případě pasivní reakce na některé vnější
podněty štěně podpořte při
jejich nenásilném překonání,
nejen hlasem, ale i pamlskem.
V případě silné pasivní reakce
raději štěně vezměte do náručí
a tento prostor raději opusťte,
a vraťte se v jiném čase, až se
štěně uklidní.
V případě, že v průběhu vycházky štěně vykoná svou potřebu, použijte již zmiňovaná
pytlík a ubrousek a po štěněti ukliďte. V první řadě je to
slušnost vůči ostatním spoluobčanům a ve druhé řadě je to
povinnost každého průvodce
psa. V neposlední řadě se tak
vyhnete případným sankcím ze
strany státní správy. Ten, kdo
z nedbalosti neodstraní trus
svého psa, naplňuje skutkovou
podstatu přestupku pro přestupkové řízení podle zákona
o odpadech a poškozování životního prostředí.
Vojtěch Vitásek,
člen zastupitelstva

SLUŽBY ANO, PLATIT NE?!
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Říká se, že život ve městě na rozdíl od obce je více anonymní
– lidé se tak neznají, nevšímají si jeden druhého, netuší, kdo žije
spořádaně, kdo je naopak neplatič, dlužník. Ale není to tak, jak dokládají zkušenosti z Obecního úřadu v Horce nad Moravou.
Jsou mezi námi spoluobčané, kteří – ač byli upozorněni – dosud
neuhradili poplatky za vývoz odpadu a poplatky za stočné. Dokonce
jim byly doručeny předvyplněné poštovní poukázky! Ty asi vyhodili
nebo je používají jako záložky. Poplatky nemají uhrazené, ale odpad
si nechávají vyvážet, WC splachují…
Dlužná částka za neuhrazené poplatky se vyšplhala na 40 tisíc
korun. Referentkám z obce to samozřejmě není příjemné někoho
urgovat a je docela trapné, že „notoričtí neplatiči“ sice při osobním
jednání slíbí dluh uhradit, ale stejně to neudělají. Přitom je možné,
pokud má někdo ekonomické potíže a je pro něj částka k jednorá-

zové platby vysoká, domluvit se na obecním úřadu na splátkovém
kalendáři. Samozřejmě jsou i jiné možnosti, které v jiných obcích
a městech uplatňují – např. exekutor. S takovým neplatičem se
pak skutečně nikdo nepárá a k dluhu se mu automaticky připočte
za vymáhání 7 800 korun. A to se tedy prodraží!
Seznam poplatků v obci Horka nad Moravou
a jejich termín úhrady:
Odpady – leden až březen
Stočné vždy rozdělené na pololetí
– říjen až prosinec/leden až březen
Zahrádky – leden až březen
Psi – leden až březen

-red-

POLICEJNÍ OKÉNKO
Na dodržování bezpečnosti, veřejného pořádku a klidu dohlíží
Policie ČR. Horku nad Moravou má na starosti policistka s územní odpovědností slečna nstržm. Bc. Ivana Kašpárková z Obvodního
oddělení Policie Olomouc 4, které sídlí na ul. Na Trati 78,
v Olomouci - Řepčíně, která slouží u Policie ČR od r. 2010. Ve své
působnosti má kromě Horky nad Moravou, také Křelov - Břuchotín, Skrbeň, Topolany a městskou část Olomouc - Chomoutov.
Dle nového uspořádání je služební obvod Obvodního oddělení
Olomouc 4 rozšířen také o část Nové ulice a Tabulového vrchu,
mezi nimiž je celá Fakultní nemocnice, dále např. ulice Balcárkova,
Bacherova, Brandlova, Brněnská, Hněvotínská, I. P. Pavlova, Jana
Zrzavého, Kšírova, Mošnerova, Na Tabulovém vrchu, Pod Lánem,
Okružní, Prof. Fuky, Thomayerova, Puškinova, Valašská, Za nemocnicí a ul. Za Vodojemem. Policisté z Obvodního oddělení Olomouc 4 se také v obcích spadajících do jejich územní odpovědnosti
starají o veřejný pořádek, bezpečnost na pozemních komunikacích
a zajištění bezproblémového chodu společenských akcí. Obvodní
oddělení Olomouc 4 také disponuje tzv. cyklohlídkou, která se využívá pro hlídkovou činnost na místech pro vozidlo méně dostupných či zcela nedostupných.
Ačkoliv letní měsíce jsou pro většinu lidí obdobím klidu, dovolených a odpočinku, u Policie ČR tomu tak nebylo. Dokládají to
i případy, které v letních měsících zaměstnávaly policisty v Horce
nad Moravou a jejím okolí. Zmíníme se o několika případech:
Lovecká chata
Jedním z opakovaných případů jsou krádeže měděných dešťových svodů, kdy tomuto činu se nevyhnula ani občany a cykloturisty oblíbená Lovecká chata. Z této neznámý pachatel odcizil 14 m
měděných dešťových svodů a měděné okapy v délce 27 m. Tímto
jednáním vznikla majiteli chaty škoda odcizením měděných okapových svodů bezmála za několik tisíc korun.
Krádeže na přírodním koupališti Poděbrady a u Sluňákova
V letních měsících na vyhledávaném přírodním koupališti Poděbrady došlo také k několika případům vloupání do osobních
motorových vozidel a krádežím věcí lidem, kteří si zde šli odpočinout od denního shonu. Byly zde zaznamenány případy vloupání do osobních motorových vozidel, krádeže věcí z „deky“ během
chvilky, kdy si občané šli do vody zaplavat. Také lze zmínit případ,
kdy neznámý pachatel odcizil batoh cykloturistovi, který přespal
pod širým nebem během svého putování po krásách Hané. V těchto
případech byly odcizeny hodnotné věci, jakými jsou např. fotoaparáty, videokamery či tablety. Okradeným pak zůstaly po příjemně strávené chvilce u vody oči pro pláč. Proto Policie ČR apeluje na občany, aby dávali zvýšený pozor na své osobní věci. Pokud
opouštíte vozidlo, nenechávejte zde věci, které mohou být lákadlem
pro zloděje. Mějme na paměti, že auto není trezor. Takovéto případy krádeží zaznamenali policisté také na parkovišti u Sluňákova.
Neztratit nervy
Většina občanů se již v minulosti setkala s případem, že jim někdo něco odcizil, nebo poškodil. Většina by pachatele, kdyby se jim
dostal do rukou, zajisté potrestali po svém. V jednom takovém případě, který se odehrál začátkem července na příjezdové komunikaci
k přírodnímu koupališti Poděbrady, se jednání mladíka vymstilo
majiteli vozidla, kterému dotyčný poškodil vozidlo. Jelikož majitel
vozidla v něm zrovna seděl, vystoupil z poškozeného vozidla, mladíka chytil a fyzicky napadl. V tomto případě se rázem z poškozeného
stal podezřelý. Proto apelujeme na občany, aby nebrali spravedlnost
do svých rukou, avšak ihned zavolali na linku 158.
Podomní prodej
Policie ČR zaznamenala případy podomního prodeje, kdy obchodní zástupce nejmenované společnosti navštívil seniorku s ex-

kluzivní nabídkou výhodného uzavření smlouvy na odběr plynu.
S příslibem, že se nemusí seniorka o nic starat, že vše za ní vyřídí,
a to včetně výpovědi u stávajícího dodavatele. Seniorka však nesouhlasila a nic prodejci nepodepsala. Avšak do týdne se nestačila divit,
když ji dodavatel energii zaslal „její“ rukou podepsanou smlouvu,
plnou moc a další dokumenty. V tomto případě se jednalo o podvodné sepsání smlouvy, kdy prodejce za seniorku podepsal smlouvu
a další náležitosti. Tento případ je stále v šetření Policie ČR.
V návaznosti na tento případ opětovně upozorňujeme občany,
zejména pak seniory, aby si do domu či na pozemek nepouštěli cizí
lidi, kteří se k nim vnutí pod nejrůznějšími záminkami.
Proto NIKDY NIKOHO nevpouštějte na svůj pozemek nebo
domů, pakliže osobu neznáte. Pokud se dotyčný vydává za zaměstnance energetické firmy, chtějte vidět jeho průkaz, nebo přímo zavolejte na infolinku dané firmy.
Prázdninové akce
Ve druhé polovině června se konal 4. ročník festivalu Rocková Horka v areálu Sokolky. Následně Fichtlfest v Dolinách a další
prázdninové radovánky. Ve všech případech navázala Policie ČR
perfektní spolupráci s organizátory, kdy veškeré prázdninové akce
proběhly bez narušení veřejného pořádku.
Kůň na procházce
Zatoulaný kůň ze Sedliska (podrobnosti na jiné straně Horeckého zpravodaje) je sice úsměvná historka, ale z hlediska bezpečnosti
silničního provozu a bezpečnosti pro občany vzniká veliké riziko.
Volně pobíhající koně na silnici nepatří, co všechno by se mohlo
stát, nechceme raději ani domýšlet...

Z KLUBU SENIORŮ
Na každé pololetí připravujeme plán činnosti. Naším cílem je aktivizace života seniorů,
vzájemné setkávání, pobavení
i poučení, společenské a kulturní vyžití. Oblíbené jsou besedy.
Velmi poutavým a osobitým
způsobem vyprávěl o svém pobytu v Rusku řezbář Jiří Halouzka, se zážitky z Indie se s námi
podělila Mgr. Soňa Pavlíková,
sbírku motýlů našich zahrad
a luk představil pan Hubáček,
o krásných hanáckých krojích
vyprávěla paní Vitoslavská, líbily se také dřevěné výrobky
a hračky manželů Sýkorových.
Odpoledne plné písniček připravil Mgr. Jiří Vymětal.
Vydařil se nám ples a velikonoční výstava. Rádi jezdíme
na poznávací zájezdy - měli jsme
tři: Valašské Meziříčí muzeum
a manufaktura gobelínů, zámky

v Častolovicích a Novém Městě
nad Metují, Velehrad, Tupesy,
Modrá a Střílky.
Účastníme se také akcí sousedních klubů: plesy, výstavy,
oslavy ve Skrbeni, Štěpánově, v Chomoutově, ve Velkém
Týnci, kde vystupujeme se
svým tanečním programem.
Do Olomouce jezdíme na filmy
i do muzeí.
Ve školní tělocvičně máme
pravidelná cvičení. O prázdninách jezdíme na kole hlavně
v Litovelském Pomoraví.
Závěrem chci poděkovat
členkám výboru klubu, které
obětavě připravují všechny akce,
pohoštění na každou schůzku,
také všem členům, kteří se aktivně účastní klubových akcí.
Velmi si také vážíme podpory
vedení obce.
Mgr. L. Nepožitkova

POMNÍK
V příštím roce plánuje obec úpravu prostoru u pomníku obětem
1. a 2. světové války (byl postaven v roce 1946, je na něm uvedeno celkem 42 jmen horeckých mužů - hrdinů). Počítá se s novým
vydlážděním a úpravou okolí. Vše by mělo být hotovo do května
2015, tedy k 70. výročí konce druhé světové války.
-red-
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HORECKÁ HÁZENÁ
Je tomu pár dní, co začal
nový školní rok a házenkářům
nová sezóna. Toto období je pro
horeckou házenou obzvláště klíčové a důležité, a to hned z několika důvodů. Děti, které před
několika lety po útlumu házené
v Horce, oživily a začaly hrát
házenou, dorostly do věku, kdy
přešly do kategorie mladšího dorostu, a za spolupráce olomouckého klubu TJ STM Olomouc
vytvořily nové družstvo s názvem „Handball 99“, které bude
hrát Moravskou ligu.
Další důležitá událost, která
je právě v těchto dnech realizována, je rekonstrukce hřiště
na Sokolce. Zásluhou nejen házenkářského oddílu se podařilo
zrealizovat přestavbu zastaralého
asfaltového hřiště na moderní
hřiště s umělým povrchem. Tak
budeme moci plnohodnotně
trénovat a odehrávat mistrovská
utkání. Až doposud jsme museli využívat pro odehrání domácích mistrovských utkání hřiště
ve Velké Bystřici. Některé obce
v okolí mají pěkná moderní hřiště a haly, ale nemají dostatečnou
základnu hráčů a trenérů. My
máme stále se rozšiřující základnu dětí i trenérů, ale v současnosti využíváme školní hřiště,
které nemá potřebné rozměry
pro házenou, a tak utkání mladších žáků se odehrála pouze s vý-

PARKOVIŠTĚ
jimkou.
A co jsme zvládli v průběhu prázdnin? Od 4. srpna jste
mohli vidět mladší dorostence
na svých pravidelných každodenních trénincích, kdy nejednou svou vytrvalost zkoušeli při
běhu v horeckém lese. V dalším
týdnu pak družstvo zamířilo
na týdenní soustředění do Velkých Karlovic, kde hráči nabírali potřebný fyzický fond.
Další kategorie mladšího
žactva a starších žáků začaly se
svými tréninky o týden později a závěr prázdnin završily
týdenním soustředěním, které
proběhlo v Horce v areálu ZŠ,
v prostorách školního hřiště. Děti trénovaly dvoufázově,
vždy ráno a odpoledne. Své tréninky měly i ty nejmenší děti
z miniházené. Poslední týden
prázdnin se pak vídaly denně
na házenkářském příměstském
táboře. Byl to týden plný her,
výletů a zábavy. Mimo jiné
se děti vydaly na procházku
do horeckého lesa, na exkurzi
do Olomouce k Hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého kraje, navštívily Javořičské
jeskyně, určitě budou rádi vzpomínat na pohádkovou prohlídku hradu Bouzova a nebo třeba
výstavu betlémů řezbáře Jaroslav Beneše z Loštic.
Poslední prázdninový ví-

kend jsme uspořádali dva turnaje. V sobotu to byl již 3. ročník
tradičního turnaje v kategorii
miniházené, pod názvem „Házenkářské naděje 2014“, který je největší v Olomouckém
kraji a kterého se zúčastnilo 15
družstev. V neděli jsme prázdniny završili turnajem, který byl
uspořádán pro kategorii mladších žáků a kterého se zúčastnilo
celkem 8 družstev.
V nadcházejících týdnech
čeká děti série mistrovských
utkání a turnajů podzimní části soutěžního ročníku 2014 /
2015. Jako vždy zveme příznivce horeckého sportu na všechna
domácí utkání.
Karel Němec

Teprve v těchto dnech se začíná u ZŠ a MŠ budovat parkoviště se 13 parkovacími místy.
Zpoždění způsobily administrativní záležitosti, které
bylo nutné vyřídit před započetím úprav. Původní plány počítaly s pracemi o prázdninách,
lhůty se však nepodařilo zkrátit.
Podstatné je, že rodiče budou moci konečně kde zaparkovat a nevhodně odstavená
vozidla nebudou ohrožovat
bezpečí dětí.
Připomínáme, že v dané lokalitě je obytná zóna, kde je povolena rychlost maximálně 20
km/hod!
-red-

OTEVŘENÍ

DOMU PŘÍRODY
LITOVELSKÉHO POMORAVÍ
aneb Ořechový den pro rodiče s dětmi

sobota 20. září 2014
(v areálu Sluňákova)

od 9.30 do 17 hodin
Můžete se těšit na:

• Hravá stanoviště s úkoly pro děti a rodiče z připravovaných materiálů projektu Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví.
• Komentované prohlídky areálu DPLP k autorským dílům F.
Skály (Rajská zahrada), M. Fekara (Lesní chrám, Kouzelný les),
M. Šejna (Sluneční hora), M. Hubáčka (Ohniště Zlaté spirály)
za účasti autorů. Sraz účastníků u vchodu do Sluňákova v 10.00,
11.30, 13.00 a 14.30 hodin.
• Divadlo Tramtárie: Pohádka O Pračlovíčkovi v 10.30 v sále.
• Premiéra filmu Litovelské Pomoraví (režie Miroslav Souček)
ve 13.00 a v 16.00 (druhé promítání spojeno s besedou o areálu
DPLP) v sále s účastí autorů uměleckých děl Františka Skály,
Miloslava Fekara, Miloše Šejna, Marcela Hubáčka a Projektil
arcitekti.

V sobotu 6. září se v Křelově konal v rámci tradičních hodů volejbalový
turnaj „O pohár starosty“. Účastnila se čtyři družstva, zvítězili a putovní trofej si odvezli volejbalisté z Horky nad Moravou. Hráči zleva:
Miroslav Tichý, Dagmar Berková, Jan Dohnal, Sylva Stavarčíková, Luděk Dvořák.
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• Koncert v 18.30 v areálu Domu přírody: skupina Květy, Jarda
Svoboda a Jana Kaplanová (Traband).
• Vstup zdarma – domácí výrobky z ořechů 0 Kč
Jednotlivé vstupné 30 Kč
Rodiny s dětmi 60 Kč
Odpovědný redaktor:
Marie Hovadíková.

Tisk: FGP studio, s. r. o.,
Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc.
Uzávěrka příštího vydání 30. 11. 2014

