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Vážení a milí
spoluobčané,
před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad
Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky
jako nováček. S velkým odhodláním, elánem a chutí do nové
práce, ale také trochu obavami, co všechno mě čeká a zda
všechno zvládnu, jak bych
chtěla…, jak chcete vy, prostě
abych správně řídila obec. Jako
učitelka jsem se najednou ocitla tak trochu jako žák.
Mnohé jsem se za ty čtyři
roky naučila a zažila. Nebylo to
vždy jednoduché, ale tak už to
v životě bývá. Hlavně jsem však
ráda, že jste mé úsilí „ohodnotili“ při letošních komunálních
volbách, jejichž výsledkem je
mé znovuzvolení starostkou,
kdy jsem opět dostala díky vaší
důvěře a důvěře zastupitelů příležitost stát v čele naší krásné
vesnice. A za to vám upřímně
děkuji.
Je před námi mnoho práce,
možná i překážek, ale máme

PF 2015

před sebou cíle, které stojí za to
naplnit. (Ostatně věnujte pozornost také vyjádřením zastupitelů
v anketě zveřejněné na str. 3.)
Věřím, že společnými silami

posuneme rozvoj Horky nad
Moravou opět dál. Tak, aby se
nám v této obci dobře žilo, rádi
jsme se vraceli domů a také abychom měli mezi sebou hezké

vztahy. Přeji Vám krásné Vánoce, pevné zdraví a hodně štěstí
v roce 2015!
Vaše starostka
Sylva Stavarčíková

AKCE
1. 1. 2015
ohňostroj, 0.30
16. 1. 2015
školní ples
17. 1. 2015
dětský karneval
6. 2. 2015
ples hasičů
14. 2. 2015
Ostatky
28. 2. 2015
ples seniorů

BOHOSLUŽBY

Oddíl mladého hasiče při SDH Horka nad Moravou má dvacet dětí, pro které je připravován celoroční program (podrobnosti přinášíme na straně 8). Mezi chlapce a děvčata nezapomněli přijít 2. 12. 2014 čerti (také Mikuláš).

24. 12. ve 21 hodin,
25. 12., 26. 12., 28. 12.
vždy v 8.20 hodin
1. 1. 2015
v 8.20 hodin

Nelehké rozhodnutí
Vážení spoluobčané, dámy
a pánové, Horečáci,
rád bych Vás prostřednictvím
Horeckého zpravodaje seznámil
s tím, co už mnozí z Vás jistě vědí.
K 3. 12. 2014 jsem se rozhodl uvolnit své místo v zastupitelstvu obce. Ptáte se jistě – proč?
Ocitl jsem se ve svém životě na složité křižovatce cest.
Až do přijetí tohoto nelehkého rozhodnutí jsem vlastně byl
podnikatel, sportovec, myslivec,
zastupitel, předseda finanční
komise, činovník Western riding clubu, otec i dědeček, a to
ne vždy v tomto pořadí.
Hlavní náplní mého profesního i osobního života bylo převážně podnikání a výkon zastupitelské funkce v naší obci, kam jste
mne svými hlasy zvolili po čtyři
po sobě jdoucí volební období.
Za to Vám patří velký dík.
Dnes však musím zvážit, která z mých činností je pro obec
nejpřínosnější. A touto činností
je podnikání a jeho prostřednic-

tvím pak plnění obecní poklad- 13. 1. 2015. Tuto funkci jsem
ny formou daní a odvodů. Před vykonával celých 10 roků.
obcí jsou velké investiční akce, V číslech pak ve Western riding
jako je rekonstrukce čističky clubu za těchto 10 let vzrostl
odpadních vod, stavba senior počet členů z 1.300 na 4.850
klubu atd. Jsou to akce, na které a fungování WRC se plně stanení možno získat žádné dota- bilizovalo.
ce a musíme je realizovat plně
Z pohledu rozvoje obce bych
z vlastních zdrojů.
rád dál zůstal aktivní. Zejména
Ve společnosti Montix, a.s., mám v plánu podílet se na rese sídlem v Horce nad Mora- vitalizaci areálu Horecké skály,
vou, je k dnešnímu dni zaměst- střelnice, motokrosové trati,
náno 700 zaměstnanců, což okolní přírody. S komplexznamená významný příspěvek ním plánem bych Vás seznámil
do obecní pokladny každý mě- v některém z příštích vydání
síc. V průběhu
zpravodaje.
roku 2015 se
Stejně tak jako
Motto: „Největším
pak počet spo- bohatstvím pro člověka v předešlých lel u p r a c ov n í k ů
tech budu finančje jeho zdraví.“
ve firmě zvýší
ně podporovat záo dalších 300
jmové a sportovní
lidí díky otevření nového pro- organizace v obci – házenou,
vozu v Mohelnici.
malou kopanou, rybáře, myslivAbych se této činnosti mohl ce, senior klub a další.
věnovat na 100 %, uvolním
Tímto jsem Vás v krátkosti
i svoji funkci presidenta Wes- seznámil se svým rozhodnutím
tern riding clubu ČR, a to i plány do budoucnosti. Své
na slavnostním galavečeru místo v zastupitelstvu tímto

C + M + B + 2015
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Kdybychom dětem na Štědrý
den ráno řekli, že letos budou Vánoce o něco později, až po novém
roce, a že tedy budou muset ještě
počkat, nevím, jak by se na nás
dívaly. Asi by neměly pochopení.
Pro část křesťanů, a to pravoslavných, začínají Vánoce opravdu
později, až 6. ledna. V katolických
kostelích se v ten den slaví svátek
Zjevení Páně, lidově nazvaný Tří
Králů. Jde o připomínku pohanských králů, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíši
a přinesli mu dary zlato, kadidlo
a myrhu. Zlato velkému králi,
kadidlo pravému Bohu a myrhu
k jeho pohřbu, jak kázal a vysvětloval sv. Petr Chryzolog v 5.
století. Mudrci, jak bývají někdy
také nazýváni tito králové, těmito
dary vyjádřili svou víru, že toto
maličké dítě narozené v chudých
podmínkách je veliký Král a pravý Bůh, který bude trpět a zemře.
Svým klaněním ho přijali za svého Pána a Krále, a stali se tak vzorem a příkladem pro ostatní.
O svátku Tří Králů se v katolických kostelích žehná zlato,
kadidlo a křída. Svěcenou křídou
se potom označují dveře domů
písmeny C+M+B, v naší zemi
obvykle K+M+B, s přidáním letopočtu. Když jsem se jednou

dětí v náboženství ptal, proč se
píší ta písmena na dveře domů
a co znamenají, tak se jeden klučina hbitě přihlásil a řekl, že si je
píši důchodci, aby si při odchodu
z domu připomenuli, že si nesmí
zapomenout vzít s sebou tři věci:
klíče, mobil a brýle. Zasmál jsem
se a řekl jsem mu, že takový výklad jsem ještě neslyšel.
Nápis K+M+B nejsou ani počáteční písmena jmen tří králů:
Kašpar, Melichar a Baltazar, která
se objevila až později ve středověku. Jedná se o první písmena z latinských slov Christus mansionem
benedicat, která znamenají Kristus
ať požehná tento dům. Jde tedy
o modlitbu, ve které prosíme,
aby ten, při jehož narození andělé
ohlašovali lidem pokoj na zemi,
přinesl pokoj, radost a spásu
všem, kteří bydlí v tom domě.
Proto znaménko „+“ mezi písmeny neznamená „plus“, ale kříž.
Až k Vám během letošních Vánoc přijdou ke dveřím tříkráloví
koledníci, tak je můžete vyzkoušet, zda ví, co píší posvěcenou křídou na dveře Vašeho domu.
Přeji Vám pokojné a milostiplné Vánoce a Kristus ať požehnaná
Vaše domovy!
Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

předávám panu Ing. Aleši Suchému, čímž Sedlisko získává
do zastupitelstva svého „rodáka“. Dle mého názoru bude
pan Ing. Suchý takto svěřenou
funkci vykonávat s úsilím jemu
vlastním. Při důvěře mu Vámi
svěřené.
Udělám vše pro naplnění
konkrétních bodů volebního programu, které rozdělím
do harmonogramu 4 roků.
Budu se minimálně dvakrát
ročně scházet se svými voliči
a vyhodnocovat, co se nám
povedlo, případně na co se
máme ještě zaměřit. Zajímá
mne názor a podnět každého
občana.
Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu a porozumění
spoluobčanů Horky.
Nechť Vás a Vaše blízké provází štěstí, spokojenost a pevné
zdraví.
S pozdravem a přáním
všeho nejlepšího v roce 2015
Váš Vlastimil Sedláček

Krásné zabití času
„Čtení knih je nejhezčí způsob zabití času.“ To jsou slova
Josefa Fouska. Ano, já souhlasím. Často, především tedy
od dospělých, slýchávám při
vypůjčování knížek: „V televizi nic zajímavého nedávají,
radši si přečtu knížku.“ Tahle
slova potěší, i přesto, že člověk se nejdřív podívá do toho
televizního programu a až potom si vzpomene na knihovnu. Naše malá knihovna se
snaží nabídnout knihy pro
každou věkovou skupinu.
Díky výměnnému fondu
nám třikrát do roka městská
knihovna půjčí k půjčování
novinky, které přicházejí na
trh.
Zrovna poslední týden
v listopadu nám přišla várka
nových knížek, takže i tímto
zvu malé i velké čtenáře, ať už
jen k jejich prohlédnutí, tak
samozřejmě i k vypůjčení.
V roce 2014 evidujeme
145 čtenářů, z toho 81 čtenářů dětských. Malé čtenáře se
snažíme nalákat do knihovny několika malými akcemi,
jako je například „Noc s Andersenem“, pasování prvňáčků na čtenáře a také beseda-

mi se všemi třídami prvního
stupně. Noc s Andersenem se
letos na jaře opět uskutečnila
v tělocvičně a zúčastnilo se jí
30 dětí. Děkuji moc všem,
kteří se podíleli na přípravě,
zejména pak paní učitelce
Anetce Kamínkové, která pro
děti připravila celovečerní
hru „Pátrání s komisařem Vrťapkou“. Pasování prvňáčků
se letos účastnily dvě třídy
prvňáčků a společně s autorem právě už zmiňovaného
komisaře Vrťapky, panem
Petrem Morkesem, jsme je
pasovali na čtenáře.
Na příští rok máme v plánu opět Noc s Andersenem,
pasování čtenářů, besedy a možná také stěhování
do nových prostor. Snad nám
to vyjde a budeme moci přidat i další akce nejen pro
malé čtenáře.
Do nového roku Vám
všem přeji hodně úspěchů,
nejen pracovních, pohodu
v rodinném kruhu a neopomenu ani to zdraví a štěstí
po celý rok 2015.
Romana Janková
Knihovna
Horka nad Moravou
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Po volbách aneb zeptali jsme se za Vás
Zastupitelstvo obce Horka nad
Moravou má po říjnových komunálních volbách toto složení: Sylva Stavarčíková (starostka), Milan
Vysloužil (místostarosta), Milan
Štajgr ((místostarosta), Vladimír
Hladiš, Oldřich Nykl, Vlastimil
Sedláček, Ondřej Tománek, Ivo
Machar, Vojtěch Vitásek, Pavel
Vaněk, Marie Vepřková. Horecký zpravodaj oslovil (staro)nové
zastupitele s anketou, v níž jsme
položili tyto otázky:
1. Jaké oblasti se chcete coby
zastupitel věnovat (co prosadit,
změnit, navrhnout, rozšířit…)?
2. Máte nějakou prioritu, trápí
Vás nějaký problém, který by
se měl vyřešit?
3. Máte nějaké předsevzetí
do roku 2015?
MILAN VYSLOUŽIL,
místostarosta:
1. 
Plnění volebního programu
KDU-ČSL.
2. Realizace chodníků na ulici 1.
máje, dostavba OÚ, přechody
pro chodce, protipovodňová
opatření a zahájení stavebního
řízení stavby chodníků Nádražní a Skrbeňská.
3. V roce 2015 dokončit monitorování nátoku dešťové vody
do splaškové kanalizace v celé
obci akreditovanou firmou pomocí kouřové metody. Zajistit
používání kanalizace pouze
k určeným účelům.
MILAN ŠTAJGR:
1. Budu se snažit pomoci zejména ve stavebně – technických
záležitostech, jako je investiční výstavba a údržba obecních
nemovitostí. Dále budu podporovat naše sportovní kluby
a SDH.
2. Na tuto otázku je podle mě
jediná odpověď, a tou je rekonstrukce ČOV.
3. Upřímně řečeno, žádná předsevzetí neřeším…
IVO MACHAR:
1. Z pověření zastupitelstva budu
pracovat ve Školské radě Základní a Mateřské školy Horka nad Moravou. Od vzniku
rady působím jako její volený
předseda. Školská rada je orgán zřizovaný podle školského
zákona, který dohlíží na chod
a fungování školy, má řadu
kompetencí (např. schvalovat

jmenování ředitele/ředitelky)
i povinností (vyjadřovat se
k úpravám či změnám školního
řádu atd.). Dále se chci zapojit
do práce finančního výboru
a napomoci paní starostce při
řešení některých konkrétních
projektů, týkajících se životního prostředí a investic (např.
oprava ČOV, problematika
obce ve vztahu k CHKO aj.).
2. V podstatě ty priority jsou čtyři:
a) Pokusit se prosadit, aby obec
fungovala podobně jako zdravá firma, v níž se rozumně šetří
a vždy zvažuje vynaložení každé koruny finančních prostředků z hlediska smyslu, efektivity
i výhodnosti pro občany, kteří
zde žijí.
b) Druhá zásadní priorita je dobudování chodníků a přechodů v obci. Po úspěšné výstavbě
cyklostezky je to asi nejdůležitější úkol začínajícího volebního období. To, že na dopravně
frekventovaných místech Horky stále chodníky (i přechody pro pěší) chybí, je velkou
ostudou předchozích starostů,
a to musíme co nejdříve dořešit. Jsou úseky, např. na Skrbeňské ulici a na 1. máje, kde
jde chodcům téměř o život….
Krajský úřad vyhlásil malý
dotační program na podporu
výstavbu přechodů pro chodce (únor 2015), tak snad se
nám ten termín podaří využít,
k tomu by mohla napomoci
i nová funkce místostarosty
pro stavební investice. Existující chodníky jsou také základním předpokladem k tomu,
abychom mohli tlačit krajskou
správu silnic k opravě všech silnic III. třídy v obci, místy je to
spíše tankodrom než silnice.
c) Dalším problematickým „duchem“ z minulosti je existence
zóny havarijního plánování,
do níž patří polovina obce. Velký dík starostce, že tuto věc začala v minulém volebním období intenzívně řešit, rád v tom
budu pomáhat.
e) 
Čtvrtým velkým problémem
a prioritou k řešení je protipovodňová ochrana Sedliska
– musíme usilovat o majetkoprávní vypořádání pozemků a realizovat projekt opravy
protipovodňově hrázky a tlačit
správce toku do vyčištění koryta Častavy.

3. Předsevzetí do „nového roku“
považuji za alibismus, a tak si
je nedávám.
PAVEL VANĚK:
1. 
V zastupitelstvu jsem nováčkem, proto se musím nejprve
seznámit se všemi problémy.
2. Dlouhá léta pracuji v lese, denně jsem v kontaktu s přírodou,
proto jsem také aktivní myslivec. Stýkám se s kamarády
myslivci, kteří jsou členy MS
Haná Horka nad Moravou.
To, co se od nich dozvídám, že
se děje v tomto sdružení, je až
neuvěřitelné a možná i na hraně zákona o myslivosti… Špatné je, že MS nepořádá žádné
kulturní a veřejné akce, z čehož
by plynuly příjmy do společné
pokladny. Vzpomeňme například tradiční myslivecký ples,
který býval hlavním zdrojem
příjmů. Je toho ještě hodně, co
by se v tomto dalo změnit. Pevně věřím, že přístup a jednání
vedoucích funkcionářů se radikálně změní, obzvláště když budou žádat obecní zastupitelstvo
o příspěvek na svou činnost.
3. 
Předsevzetí – upozorňovat
na nešvary, o kterých se mezi
občany ví a které by měly být
napraveny.
VOJTĚCH VITÁSEK:
1. Rekonstrukce ČOV, přechody
pro chodce.
2. Dokončení chodníků, komunikace s občany, financování
oprav místních komunikací.
3. Konstruktivní spolupráce celého zastupitelstva.

MARIE VEPŘKOVÁ:
1. Podporovat a rozšiřovat aktivity zájmových organizací, hlavně u organizací pracující s dětmi, mládeži, se seniory.
2. Dodržování zákazu parkování
na chodnících a místech, kde
to není povoleno, dokončení
chodníků, zřízení přechodů.
Více si všímat seniorů, osamocených, zajistit pro ně zdravotnické a sociálních služby,
podporovat aktivity maminek
a prodejních bazárků.
3. V nové práci zastupitele bych
chtěla svou měrou přispět
k dobré práci celého zastupitelstva.
VLADIMÍR HLADIŠ:
1. 
Zapojení spolků do života
v obci.
2. Chodník na ulici 1. máje.
3. Předsevzetí si nedávám – snad
jen dožít se roku 2016.
OLDŘICH NYKL:
1. 
V ZO se chci věnovat práci
v kontrolním výboru. Chtěl
bych uplatnit zkušenosti, které
jsem získal za mého dřívějšího
působení v zastupitelstvu.
2. Minulým zastupitelstvem jsou
rozpracovány investiční akce,
které by měly v příštím roce realizovat. Mrzí mě vzhled obce.
Chtěl bych opět iniciovat úpravy náměstí Osvobození (zeleň,
komunikace, lavičky, chodníky
apod.)
3. Vzhledem ke svému věku a poučen minulostí si již nějaká závazná předsevzetí nedávám.
Marie Hovadíková

Postupně se daří v Horce nad Moravou budovat chodníky, které velmi výrazně přispějí k bezpečnosti chodců v blízkosti frekventovaných cest. Ostatně je to jedna z priorit, které se chtějí zastupitelé v dalším volebním období
věnovat. Na snímku je nově vybudovaný chodník na Skrbeňské ulici. Jeho
začátek u kapličky sice ještě není hotov, ale to se dořeší při úpravách prostranství u kapličky..
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Ze života v Bažince...
Před koncem roku se vám
opět hlásíme z lesního dětského klubu Bažinka. Co je u nás
nového? LDK Bažinka funguje
nyní čtyři dny v týdnu od úterý

pravidelně věnuje předškolním
dětem. To nám přináší pro nás
nesplnitelné požadavky na velikost vnitřního prostoru a další
vybavení. Naštěstí vláda ČR se

Chlapci a děvčata v lesní školce Bažinka tráví většinu času venku na čerstvém
vzduchu. Umí se u toho náramně zabavit, někdy „přeperou“ i svého učitele.

do pátku, vždy od 7.30 do 15.30
hodin. Děti navštěvují náš klub
pravidelně – většinou dva až
tři dny v týdnu. Celkový počet
dětí je dvacet tři, denní kapacita je třináct dětí. S dětmi jsou
vždy dva pedagogové (učitelka
a učitel – dbáme na vyrovnanost
mužského a ženského elementu)
a dopoledne jim pomáhá asistentka. Máme také dva odpolední kroužky – hudebně pohybový
a kroužek flétny. Každý čtvrtek
dopoledne připravuje náš učitel
hravou lekci angličtiny.
V minulém čísle jsme vás informovali o tom, že jsou lesní
školky ohroženy zákonem o dětských skupinách. Zákon byl přes
protesty přijat včetně povinné
registrace pro každého, kdo se

zavázala zákon novelizovat, což
se má uskutečnit na začátku
roku či do jara. Z různých stran
od ministrů a poslanců jsme
ujišťováni, že lesní školky zrušeny nebudou, a my se tím zatím
řídíme.
Rozšířili jsme pozemek školky,
rodiče s dětmi na něm vysadili
jedlé keře a stromy (rybíz, maliny, jeřabiny aj.). Na jaře přibudou záhonky pro malé zahradníky. Postupně s rodiči vybavujeme
jak pozemek, tak maringotku
a uklízíme okolí od odpadků.
Nadále přijímáme nové děti
a připravujeme rozšíření na pět
dní v týdnu. Rodiče, kteří o zápisu uvažují, mohou využít jedno
ukázkové dopoledne v Bažince
zdarma (dítě se účastní s rodi-

čem). Na léto opět chystáme příměstské tábory.
Každé pondělí se u nás setkávají
maminky s dětmi od 1,5 do 3 let
– takové mateřské centrum v přírodě. Při špatném počasí v zimě
bude setkávání na Sluňákově.
A jak vypadá lesní školka
v adventním čase?
Ráno se zahřejeme nošením
dřeva, zatopíme v maringotce,
zapálíme svíčku na adventním
věnci, povídáme si o statečné
Barborce a o štědrém Mikulášovi
a učíme se koledy. Posilněni svačinkou vyrážíme objevovat zimní
přírodu – zvonkohru z rampouchů a květiny schované v ledu.
Na prvním sněhu stopujeme
veverky nebo sami sebe. Odpoledne malujeme a vystřihujeme
postavičky do Betléma. Společně
s rodiči na závěr ozdobíme v lese
stromeček, projdeme tajemnou
cestu po svíčkách a pustíme skořápkové lodičky po rybníčku.
Na závěr je důležité poděkovat: Lesní dětský klub Bažinka by
nevznikl bez podpory MAS Moravská cesta a obce Horka nad
Moravou. Velké díky patří panu
Vlastimilu Sedláčkovi za pronájem pozemku a především
za vytvoření krajiny vodního parku, kterou mají děti moc rády.
Za finanční podporu v tomto
roce děkujeme Eleně a Radimovi
Opletalovým z Křelova, advokátní kanceláři Tomáše Cimboty
z Olomouce, Nadačnímu fondu
Dalkia a Úřadu práce Olomouc.
Více informací o činnosti najdete na www.bazinka.cz a aktuální zimní fotografie na facebooku.
Bílé a voňavé Vánoce

všem čtenářům přeje
Jiřina Popelková

Šachy nejsou panenky pro kluky
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Šachy nejsou panenky jenom
pro kluky, hrát si s nimi mohou
i dívky! Alespoň na Základní
škole v Horce nad Moravou to
soudě podle úspěchů místních
žákyň platí.
Šachové kroužky na ZŠ letos
vstupují už do třetí sezóny a jsou
to již dva roky, co se s našimi
žáky účastníme soutěží v regionu. Od té doby se horečtí školáci stali pravidelnými účastníky
olomoucké šachové ligy, body
i zkušenosti získávají na Grand
Prix Olomouckého kraje a družstvo složené z horeckých učitelů, žáků a letos nově i rodičů

se pevně zabydlelo v okresním
šachovém přeboru. Nemalý podíl na zviditelnění horeckého
šachu mají také dívky. V šachu
obecně platí, že podíl děvčat je
v porovnání s počtem chlapců

minimální. Alespoň v Horce se
ale snažíme s tímto stavem něco
dělat. Naše žákyně se pravidelně
účastní výše zmíněných soutěží
a vzhledem k menší konkurenci
v kategorii dívek pravidelně vozí
domů medaile.
Mezi nejtalentovanější dívky
z horecké školy patří trio sedmaček Anna Martinková, Jana Přikrylová a Denisa Seidlerová. Radost z dobrého umístění už ale
okusila i páťačka Nela Klímová.
Všem mladým hráčům i hráčkám přejeme mnoho úspěchů
nad šedesáti čtyřmi poli.

Martin Malenovský

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle (9/2014) HORECKÉHO ZPRAVODAJE jste
byli informováni v článku „KAUZA KRALUPOL: OBEC USPĚLA U KRAJSKÉHO SOUDU“
o záležitosti, která již několik let
ovlivňuje naše reálné obavy o život a zdraví s ohledem na provoz
a rozšíření stáčírny LPG.
Paní starostka nám všem dává
sice pravdivou, ale i velice diplomatickou informaci o celé anabázi,
kterou obec absolvovala v případě
této kauzy. Pokud jste si přečetli
tento článek a jednotlivé věci si dali
do souvislostí, zjistili jste jako já, že
nález správního soudu poukazuje
jen na formální chyby, kterých se
dopustil Krajský úřad v Olomouci
v souvislosti s potvrzením rozhodnutí magistrátu města Olomouce.
Jak je patrno, žádný z uvedených
státních úřadů ani soud nevzaly
na zřetel odborný posudek, který
nechala obec vypracovat Vysokou
školou báňskou v Ostravě, tedy
bezpečnostní zprávu k problematice rozšíření stáčírny LPG v Horce
nad Moravou. Žádná instituce
moci výkonné ani soudní nebrala
zřetel na tento pro nás tak závažný
dokument, protože všichni postupovali „v souladu s platnými předpisy“.
V této situaci bohužel můžeme
jen konstatovat, že současný právní
řád tohoto státu od dob privatizace,
kdy rozkradení státního majetku
bylo povýšeno na jeden ze způsobů
podnikání, uznává jen jednu prioritu, a to jsou peníze.
Život a zdraví občanů je odsunuto do pozadí jako nežádoucí produkt při „úspěšném
podnikání“, přestože je garantován Listinou základních práv
a svobod (ÚZ č.2/1993 Sb. ve znění ÚZč.162/1993 Sb., hl. 2, odd.
1, čl. 6, odst. 1).
Pokud moc zákonodárná, výkonná i soudní bude založena
na těchto principech, nemá prostý
občan šanci „dovolat se svého práva“. To, že vymahatelnost práva
je vlastně nulová, si převážná část
z vás asi již vyzkoušela sama na
sobě.
Vzhledem k této situaci je nanejvýš nutné, aby se každý občan
zamyslel a řádně zvažoval, komu
dá v příštích volbách do zákonodárného ústavu svůj hlas.Vážení
občané, stali jsme se jen „nepatrnou překážkou“ v soukolí státního
mechanismu a „významného podnikatelského záměru“, který nás
patrně převálcuje!
Budeme tomu jen přihlížet?
Vojtěch Vitásek,
člen zastupitelstva

Horecké hasičky
Asi po 30 letech založily
Horecké ženy družstvo sboru
dobrovolných hasiček. Vloni na podzim začaly trénovat
a v letošním roce se zúčastňovat
závodů v hasičském sportu.
První
okrskové
závody
na Hynkově byly těžké, nepřálo počasí, takže druhé kolo
v požárním útoku muselo být
zrušeno, také se přidala tréma
v prvním pokusu vůbec prvního
závodu, takže se holky propadly
až na třetí místo. Ale všechno zlé
je k něčemu dobré, na dalších
závodech netradičního požárního útoku (s překážkami) byly
bezkonkurenčně první.
Trénování ženského družstva
se ujal br. Petr Hrbek (vedoucí
mládeže) a protože je také vodák, přihlásil ženy na Rafting
cup pořádaný SDH Chomoutov.
Podařilo se poskládat smíšené
družstvo ženy – muži a z pěti
těchto smíšených družstev dorazit do cíle jako první v dost náročné trati po řece Moravě -37
min.
Na dalších závodech v požárním útoku si vedly naše ženy
zdatně s velmi dobrým časem:
Topolany 1. místo; Náměšť 8.
místo, Savín 1. místo; Skrbeň
1. místo; Bělkovice 2. mís-

to. Bělkovice jsou posledním
závodem v roce, proto jsou
okořeněny netradičně, start
začíná nasednutím do raftu,
přeplutím ba-zénu, kde naskočí
velitel družstva a pluje se zpět,
poté požární útok. Horecké hasičky porazily jen domácí ženy,
které získaly náskok na raftech.
Ženy se také zapojily do všech
akcí pořádaných SDH Horka
nad Moravou. Určitě si zaslouží poděkování za kladný přístup
ke vstupu do SDH, k trénování
a jestli se zúčastní v příštím roce
ligy požárního sportu žen, je jen
na nich!
-ph-

Horecké hasičky se mohou pochlubit 3. místem v „Netradiční hasičské soutěži“.

Zleva: Lucie Andrejší, Jana Vychodilová, Jana Řehulková, Petr Hrbek, Hana Bayerová, Jitka Hamplová,
Jana Andrejší, Hana Nováková.

 PREVENCE  PREVENCE  PREVENCE  PREVENCE  PREVENCE  PREVENCE 
První
adventní neděle je
za námi, obchody se již nějaký
čas honosí vánoční výzdobou
a mnoho z vás jistě stále přemýšlí,
jaké dárky pořídí pro své nejbližší.
Pokud vybíráte klasickým způsobem, tedy chozením po nejrůznějších obchodech, věnujte se
nejen vybírání vhodného dárku,
ale rovněž kontrolou svých věcí.
Čas Vánoc je, bohužel standardně,
impulsem pro nejrůznější kapsáře
a zlodějíčky, kteří si jsou moc dobře vědomi zvýšeného počtu lidí
v obchodech a tím pádem i větší
možnosti bohatého „úlovku“. Stačí pár vteřin nepozornosti a místo
poklidného nákupu budete vyřizovat nové doklady.
Jak říká staré rčení, opakování je matkou moudrosti. Proto si,
v zájmu zachování vaší pohody
a klidu v období Vánoc, znovu
vštěpte do paměti následující „desatero prevence“:

1) Nenoste u sebe větší množství finanční hotovosti.
2) Peněženku noste nejlépe
ve vnitřních kapsách bund a kabátů.
3) Preferujte placení platební
kartou, ale NIKDY u sebe nenoste pin kód. Čtyři čísla si jistě
zapamatujete.
4) Mobilní telefony noste,
stejně jako peníze a doklady,
rovněž ve vnitřních kapsách
bund a kabátů.
5) Kabelky, tašky či batohy
nezavěšujte ani neodkládejte
do košíků.
6) Dbejte zvýšené ostražitosti
při cestování městskou hromadnou dopravou.
Batohy a kabelky si dejte
na hrudník nebo pevně držte
pod paží.
7) Auto není výloha! Jdete-li
nakupovat, ukryjte veškeré věci
z auta do kufru nebo je vezměte
s sebou.
To platí i pro autorádia. Věci
v autě totiž působí na zloděje

jako magnet a rozbít okénko
u vozidla jim zabere pár vteřin.
8) Při nakládání nákupu
do vozidla nepokládejte kabelky
a peněženky na přední sedadla
a následně neodcházejte vykládat nákup z vozíku za auto.
9) Po naložení nákupu do auta
vozidlo uzamkněte. Deset
sekund, než zavezete vozík, je
pro vás možná chvilička, avšak
pro pachatele je to naprosto dostačující k uskutečnění jeho záměru.
10) Nakupujete-li přes internet a neznáte firmu, od níž věc
pořizujete, vyhledejte si recenze zákazníků, kteří s ní už mají
zkušenosti. Tím předejdete nepříjemnému zjištění, že jste byli
podvedeni.
Pro motoristy, ještě jedna malá bonusová rada:
11) Při parkování se podívejte,
ve které řadě a na jakém parkovacím stání parkujete. Několikrát
se již v minulosti stalo, že nešťastní občané volali na linku 158, že

jim někdo „ukradl“ auto, avšak
když policisté přijeli na místo,
zjistili společně s „okradeným“,
že zaparkoval své vozidlo na jiném parkovacím místě, a v předvánočním shonu zapomněl, kde
ho vlastně ponechal.
Věřím, že spousta z Vás tato
pravidla zná a řídí se jimi běžně,
pokud ne, teď je ten správný čas
začít. Ušetříte si nejen peníze,
ale především nervy a čas, který
můžete trávit se svojí rodinou.
Důkazem, že naše doporučení
nelze brát na lehkou váhu, budiž
tři vloupání do osobních automobilů za měsíc listopad v obci
Horka nad Moravou, kdy v každém případě nechali majitelé
v autě viditelně položené věci,
jež se staly lákadlem pro zloděje
a následně i jejich kořistí.
S přáním hezkého a poklidného prožití svátků vánočních
a úspěšného vstupu do roku
2015 jménem Obvodního oddělení Policie ČR Olomouc IV.
nstržm. Bc. Ivana Kašpárková
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Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista a každý rok si
připomínáme vlastně jeho narozeniny. Od Kristova narození
počítáme náš letopočet. Oslavě
narození předchází čtyřtýdenní
období očekávání a půstu zvaným advent, který Vánocům
předchází a slouží jako příprava na slavnost. Čtyři adventní
neděle bývají někdy označovány
postupně jako železná, bronzová,
stříbrná a zlatá, což nemá nic
společného s křesťanskou tradicí, mají čistě komerční význam.
Poslední den adventu se nazývá
Štědrý den (24. prosince). Štědrý
den býval svátkem pokory, úcty
a skromnosti. Na štědrý den se
tradičně strojí vánoční stromek
a lidé usedají k tradiční štědrovečerní večeři. Večeře ještě spadá
do období adventu, proto jsou
připravovaná jídla postní (rybí
polévka, smažený kapr a bramborový salát).

Ježíšek
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Po večeři se nadělují dárky.
Podle tradice je pod stromeček nepozorovaně přinesl Ježíšek. Děti
Ježíškovi před Vánoci posílají
dopis, ve kterém ho prosí o to, co
by si přály pod stromečkem najít.
Dárky se staly nedílnou součástí
Vánoc až v 19. století. Bylo zvykem obdarovávat členy rodiny,
ale i služebnictvo. Domácí chasa
například dostávala ošacení nebo
malou finanční částkou na přilepšení k celoroční mzdě. Dárky
se dávaly také žebrákům nebo tulákům bez domova, kteří v době
křesťanských svátků zaklepali
na dveře bohatších domácností.
Na počátku 20. století se pod vánočním stromkem kromě potřebných věcí stále častěji objevovaly
drobnosti a hračky jen pro radost. Štědrý den tradičně vrcholí
půlnoční mší, na které se zpívají
koledy, a začíná církevní oslava
narození Krista. Vánoce začínají 25. prosince a končí na Křest
Páně (první neděle po 6. lednu,
resp. 13. leden). Po Štědrém dnu
následuje Boží hod vánoční (25.
12.) a druhý svátek vánoční (26.
12.), což je svátek sv. Štěpána,
kdy je tradicí chodit po koledě
a navštěvovat příbuzné a známé.

Vánoce

Tradice, zvyky

Slavení vánočních svátků je
spojeno s mnoha tradicemi a zvyky. Vánoční cukroví a jeho pečení
jedna z obecně rozšířených vánočních tradic, která je ve velké
části českých domácností dodržována. Neodmyslitelný vánoční
stromek je tradicí velmi mladou.
Poprvé se v českých zemích objevil vánoční stromeček počátkem předminulého století, v roce
1812. Další „vánoční rostlinou“
je jmelí. Darované jmelí nosí
štěstí. Pod zavěšeným jmelím má
muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Další z tradic je zlaté
prasátko, kdy se tvrdí, že pokud
vydržíte celý Štědrý den se postit,
večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost
a dobrou úrodu na celý příští rok.
Mezi štědrovečerní kouzla patří,
že přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí,
protože byste si vynesli štěstí. Při
samotné večeři počet strávníků
musí být vždy sudý, pokud není,
dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí
šupinky, které si pak každý dá
do své peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok.
Také se nesmí zapomenout, že se
od svátečního stolu nesmí vstávat
a odcházet až do skončení večeře.
Protože kdo to udělá, ten se už
„příštích Vánoc nedožije“.

Štědrý večer

Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko, napříč, tedy kolmo na stopku. Kdo

ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých
jadérek, v příštím roce ho čeká
zdraví a štěstí. Zvyk lití olova je významový zvyk – podle
tvaru, do kterého olovo ve vodě
ztuhne, přítomní usuzují, co
dotyčného čeká. Svobodné dívky se v něm snaží rozeznat tvář
či monogram toho, kdo je jim
určen. Výsledný tvar olova je
také možné číst jako odpověď
na předem položenou otázku.
Pouštění lodiček z ořechových
skořápek – plavba skořápky
předznamenává životní dráhu
toho, kdo ji vyslal. Když vydrží
dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se
lodička pustí na volnou vodu,
dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma.
Házení střevíce, kdy dívky hází
střevícem přes hlavu a pokud
dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále doma. Pokud ale
bota zamíří špičkou ze dveří
ven, čekají dotyčnou vdavky
a odchod od rodičů. Adventní
věnec je tradiční symbol západní církve sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů
adventu. Obvykle má podobu
věnce z jehličnatých větví ozdobeného 4 svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další
svíčka.

Betlémy

Rovněž bývá zvykem na Vánoce stavět jesličky nebo betlém. V Čechách se tento zvyk
objevuje roku 1560 v kostele

sv. Klimenta v Praze. Tradiční barvy vánočních ozdob jsou
červené, zelené a zlaté.
Červená symbolizuje krev
Ježíše, která byla prolita v jeho
ukřižování, zatímco zelená
symbolizuje věčný život, a zejména symbolizovaný jehličnany, které neztrácí své listy
v zimě. Zlato je barva spojená
s Vánocemi, jako jeden z tří
darů tří králů, zlato zde symbolizuje královský původ Ježíše. Velice silnou tradicí je
tradice koledování, která sahá
v českých zemích až do středověku a ještě v nedávné době byl
tento zvyk součástí především
venkovského prostředí. Koledníci obcházeli stavení, zpívali
písně a za přání všeho dobrého
dostávali od hospodářů výslužku. Hlavní dobou koledování bylo období mezi Štědrým
dnem a svátkem Tří králů (tj.
24. 12.–6. 1.).

Výzdoba, úklid,
setkávání

Období adventu letos začalo
první adventní nedělí 30.11.
Města a obce jsou vánočně vyzdobena. Osvětlená a nazdobená náměstí nám připomínají, že
je adventní období, blíží se sv.
Mikuláš a vánoční doba. V této
době, provádíme vánoční úklid
domácností, pečeme vánoční
cukroví. Můžeme trávit volný
čas svátečně. Můžeme navštívit
vánoční trhy, vánoční koncerty
a vystoupení, výstavy, rozsvěcení vánočních stromů, dětské
besídky, ukázky prací s vánoční
tématikou, můžeme se podívat
na betlémy, apod. Celé období
před Vánocemi má sváteční nádech. Vánoce jsou obdobím, kdy
si lidé na sebe udělají čas a jsou
na sebe hodní, navštěvují se, dávají si dárky a dělají si radost.
Zkusme tedy více „nasávat“
vánoční atmosféru a klid, nenechme se pohltit vánočním
stresem a užijme si toto sváteční
období, buďme k sobě navzájem
laskaví.
Přeji všem klidné a pohodové
vánoční svátky, hodně zdraví
a štěstí v novém roce.

Milan Vysloužil

Z klubu seniorů
1. října se od roku 1998 slaví Den seniorů. V našem klubu
jsme samozřejmě tento den také
oslavili. A měli jsme milé hosty.
Přišla nás pozdravit paní starostka Sylva Stavarčíková a člen
obecního zastupitelstva pan
Vlastimil Sedláček.
Připravili nám výborné pohoštění a hlavně nás potěšila zpráva
o stavebním povolení k přístavbě
budovy obecního úřadu, kam by
se měl přestěhovat náš klub. Poklepali jsme na základní kámen
a pak rozkrájeli obrovský dort,
který byl sladkou maketou budovy obecního úřadu.
Pan Sedláček nás pozval
hned na druhý den na exkurzi
do jeho podniku Montix. Většina z nás toho využila. Byli
jsme velmi překvapeni, co vše
za krátkou dobu vybudoval a že
zaměstnává převážně horecké
občany. Také k nám seniorům
je velice vstřícný. Děkujeme nejen jemu, ale hlavně obecnímu
úřadu za podporu naší činnosti.
Pozvání do našeho klubu přijala textilní výtvarnice Mgr. Věra
Mičková – rodačka z naší obce
– rozená Směšná. Zaměřuje se
na tkaní gobelínů. Její významnou prací je soubor dvaceti go-

belínových replik slavných výjevů z českých dějin. Inspirací
jí byly iluminace z Dalimilovy
kroniky. Vytvořila na 200 gobelínů a její největší prací je replika
slavné tapisérie z francouzského
Bayeux. Tvoří ji 27 pásů o délce
65 m. Musím také vzpomenout
bratra paní Mičkové – Vojtěcha Směšného. Byl to významný olomoucký grafik, medailér
a také autor gobelínů. Snad se
nám podaří uspořádat výstavu
těchto našich rodáků.
Připomenu ještě některé klubové akce. S výrobou přírodních mýdel nás seznámila paní
Vaníčková, s cestovatelskými
zážitky se s námi podělil ing.
Coufal a velkou sbírku odznaků
nám představil pan Štogl.
V klubu připravujeme Mikulášskou nadílku a předsilvestrovské pobavení a určitě pojedeme na Mikulášskou zábavu
do Skrbeně.
Musím pochválit naše členy – jsou aktivní, umí se bavit
a vždy přijdou dobře naladěni.
Děkuji členkám výboru
za celoroční dobrou práci.
Krásné pohodové Vánoce
a šťastný nový rok přeje všem
Ludmila Nepožitková

Průzkum odhalil nedostatky
V říjnu 2014 byl ve dvou ulicích v Horce nad Moravou proveden monitoring splaškové kanalizace akreditovanou firmou
pomocí kouřové metody. Bylo
zjištěno 7 závad v napojení kanalizace. Žádáme proto všechny
občany, kteří nemají napojenu kanalizaci podle předpisů,

aby zpytovali svědomí a uvedli do září 2015 své kanalizační
přípojky do souladu s platnou
legislativou, jinak se vystavují riziku možných sankcí. V příštím
roce bude provedena kontrola
napojení kanalizace v celé obci.

Milan Vysloužil
místostarosta obce

SLOUPEK ENERGETICKÉHO PORADCE:
SMLOUVY NA DOBU URČITOU – ANO ČI NE?
Dnešní díl bude o tom, jestli
uzavírat s dodavateli elektřiny
a plynu „výhodné“ smlouvy vázané na určitou dobu, během
níž je cena stálá a klient nemůže
změnit dodavatele. Čili je zafixován.
Agentura IBRS se v letošním
roce zaměřila na analýzu úspor
spojených se změnou dodavatele elektrické energie. Vyplývá
z ní, že lidé nedokážou posoudit výhodnost změny dodavatele. Výsledkem této neznalosti je
71 % odběratelů, kteří změnou
dodavatele elektřiny prodělali,
a to průměrně 314 Kč. Přitom

Nerozhodujte se na základě
jedné nabídky, jednoho dodavatele – ten vám určitě nebude
říkat, že u sousedů mají lepší
ceny, naopak spoléhá na vaši
neinformovanost
Drtivá většina nabídek, kterými jste v současné době hojně zásobováni, jsou produkty na dobu určitou – chcete
výhodnější cenu, podepište
smlouvu na dva, tři… roky. Podle dlouhodobého vývoje cen
však všechny fixace delší než 2
roky vycházejí nevýhodně.
Zjistěte si všechny poplatky
– nejen kolik bude stát 1 MWh

Bezplatné energetické poradenství
na telefonu: 731 138 299
nejčastějším důvodem změny
(pro 89 % respondentů) byla
právě touha po nižší ceně.
Propastný rozdíl mezi očekávanou úsporou a skutečně zaplacenou částkou je často způsobený navýšením o poplatky
za volání na zákaznickou linku
a další položky, jako je stálý
měsíční poplatek, který většina zákazníků neřeší nebo např.
poplatek za garanci nižší ceny,
za kterou zákazníci u Bohemia
Energy platí 21 Kč měsíčně.
Plně se projevuje fakt, že odběratelé jsou lákáni na nízkou
cenu, ale další poplatky jim
často zůstávají skryty.
Druhým a ještě významnějším faktorem je pohyb cen
na trhu s energiemi. Delší
dobu ceny spíše klesají, a proto ti, kteří si před 2 nebo 3 lety
zafixovali ceny u dodavatele,
v současnosti prodělávají, protože ceny jiných dodavatelů šly
dolů.
Co s tím můžeme udělat?
Pokusím se nejdříve říct, co bychom určitě dělat neměli, abychom pak nebyli zklamáni:

elektřiny nebo plynu, ale všechny další poplatky, které každý
měsíc budete platit.
Nespoléhejte se na modelové
příklady, kterými se dodavatelé
snaží argumentovat, a nechte si
spočítat úsporu pro vaši konkrétní spotřebu.
Pokud využijete pro výpočet
úspory některou z kalkulaček
dostupných na internetu, doporučuji udělat pokusně víc
výpočtů pro různé spotřeby.
Budou-li při různých vstupních
údajích o spotřebě vycházet stále stejní dodavatelé jako nejvýhodnější, je celý výpočet velmi
podezřelý.
Nemáte-li jistotu, je dobré
se poradit s energetickým poradcem, nechat si zpracovat nabídku (většina to dělá zadarmo)
a vysvětlit všechna úskalí.
A jedna rada na závěr – do ničeho se nepouštějte ve spěchu
– opravdu zvažte, chcete-li se
někomu uvázat na delší dobu,
a jestli to stojí za to.
Mojmír Tichý
poradce Optimal
Energy, a. s.

Cyklostezka – pozemky
V příštím roce vykoupí obec
všechny pozemky pod cyklostezkou, na které byly zatím
uzavřeny smlouvy o smlouvách
budoucích. Nejprve bylo totiž
nutné provést kolaudaci a zaměření dle katastru. Celkem jde
o 19 majitelů s dotčenou pů-

dou o rozloze 4.051 m2, kterým
bude zaplaceno 100 Kč za metr
čtvereční. Výjimkou jsou pozemky obce Křelov–Břuchotín
o rozloze 3 728 m2, které „sousedé“ prodají Horce za celkovou
„sousedskou cenu“ jeden tisíc
korun.	
-mah-
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Oddíl mladého hasiče při SDH Horka nad Moravou
Rodiče se často ptají, jakou
náplň má oddíl a jestli je to spíše
pro kluky. Myslím, že naše družstvo žen dokazuje, že tomu tak
opravdu není. A zvlášť u dětí to
platí dvojnásob, na své si přijde
kluk i holka.
Oddíl mladého hasiče funguje s malou přestávkou celoročně,
je určen dětem 4-6 let Přípravka,
6-11 let, mladší kategorie a 1115 let starší kategorie. V současné chvíli do hasiče dochází 20
dětí.
Jakmile počasí dovolí, trénují mladí hasiči převážně požární útok. V požárním útoku
je 7 členů, ti po odstartování
vybíhají ke svým pozicím, zapojí spojky do sebe a rozvinou požární vedení k terčům,
zároveň nasadí koš na savice
(u ml. kategorie) a ponoří ji
do kádě. Starší kategorie provede tzv. nalívačku (zavodnění
savic a mašiny) plus si i navíc
sami obsluhují stroj. V mladší
kategorii dělá strojníka vedoucí. Důležitá je souhra všech,
týmová spolupráce, postřeh
a vzájemná pomoc...
Každý nový člen si v podstatě projde všemi pozicemi
v požárním útoku, než si najde
tu „svou“. Zprvu jsou to ty jednodušší, kdy je potřeba zapojit
B hadice k sobě a do mašiny

a následně hadice roztáhnout,
což pro malé dětské ručičky
(zvlášť u přípravky) je nelehký
úkol. Největší „bitka“ je samozřejmě o proudnici. Snad každé
malé dítě někdy snilo o tom, jak
je z něj hasič a hasí požár. Ale
ani proudnice není jednoduchá.
Zapojit, správně zakleknout
a zamířit na terč, to chce trénink. A což teprve rozdělovač!
Kdo ho někdy držel v rukou,
ví, že je docela těžký a dokáže
pěkně potrápit. Jeden člen tu
zapojuje naráz tři spoje…, však
také při nejednom tréninku
nezůstalo oblečení suché…:-)
mnoho sucha si neužijí ani hasiči u kádě, kde musí namontovat
koš (u ml. kategorie) a následně
ponořit do kádě. Tady už zůstat
suchý opravdu nejde!
V průběhu roku dále trénujeme štafetu požárních dvojic,
štafetu 4x 60m a štafetu jednotlivců. Dále se připravujeme
na Branný závod požární všestrannosti, kde se mladí hasiči
učí základům zdravovědy, topografii, uzly, požární značky,
střelbu, zorientovat mapu, hasicí prostředky a jejich vhodnost
užití.
V letošním roce jsme se zúčastnili celkem 9 soutěží, jednu
jste mohli postřehnout i na naší
domácí půdě v Horce, kde se

sjelo neskutečných 64 družstev
a celé Doly se tak zaplnili mladými hasiči z okolí.
V podzimních a zimních
měsících se nám podařilo v loňském roce vyrobit si požární
autíčko, vyzdobit si společnými pracemi zbrojnici a vánoční
stromeček, letos jsme si 2x udělali soutěž ze znalostí z branného závodu, kdy mladí hasiči
nesoutěžili jako tým, ale mezi
sebou jako jednotlivci. V tomto
měsíci se konají ještě dvě schůzky, na které se snad všichni členové nejvíc těší, a to mikulášská
a vánoční besídka.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nás
podporují, sponzorům, všem
členům, kteří pomohli při organizaci soutěže a jiných akcí, vedoucím, kteří obětují svůj volný
čas k trénování, i mladým hasičům za reprezentování v soutěžích. Vždyť co víme, třeba některého mladého člena chytne
„hasičina“ natolik, že se v budoucnu stane členem zásahové
jednotky při SDH v Horce nebo
se stane hasičem profesionálem.
Pokud i vaše dítě touží být hasičem, přiveďte ho mezi nás...:-)
SDH Horka nad Moravou

Děti v kostele
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V měsíci říjnu jsme v rámci projektového dne „Místo, kde chodíme do školy“ navštívili
horecký kostel. Dozvěděli jsme se, že kostel je zasvěcen sv. Mikuláši, poznali jsme několik svatých patronů, prohlédli si interiér kostela. Pan kostelník nás pustil i na kůr, kde
jsme prozkoumali varhany. Nakonec jsme si poslechli krátké ukázky kostelního zpěvu
a vychutnali si tak krásnou akustiku. Když jsme se vrátili zpět do školy, použili jsme
získané vědomosti a dojmy k vytvoření vlastní knížečky nebo myšlenkové mapy. Tímto
děkujeme paní Vepřkové, která nám prohlídku zajistila a po celou dobu nás provázela.

Irena Mrtvá, asistentka a Hana Nováková – tř. učitelka 3.M

Dar Kralupolu místním hasičům
Sdružení dobrovolných hasičů obce Horka nad Moravou
obdrželo dne 9. 12. 2014 darem od společnosti KRALUPOL a.s. tři kompletní sady
dýchacích přístrojů v celkové
hodnotě 112.000 Kč. Předání
daru zaštítila obec Horka nad
Moravou zastoupená starostkou paní Mgr. Sylvou Stavarčíkovou. Dar předal statutární
ředitel společnosti KRALUPOL a.s. pan Ing. Tomáš
Chytráček.
Jedná se přístroje dodané
přesně podle požadované specifikace místních dobrovolných
hasičů. Nová technika nahradí
všechny dosavadní starší přístroje, kterými bylo sdružení
dosud vystrojeno, a které již
nevyhovovaly současným potřebám hasičů, tedy končila
jejich životnost. Dýchací přístroje slouží hasičům k zásahům v prostředí zakouřeném
nebo jinak nedýchatelném
a pro efektivní zásah hasičů při
požárech nebo i zahoření jsou
nezbytné. Nová technika bude
jistě sloužit místnímu sdružení

spolehlivě několik příštích let.
Společnost
KRALUPOL
byla informována o nastávající potřebě obměny přístrojů
v průběhu probíhajícího součinnostního nácviku v areálu
provozovny společnosti KRALUPOL a.s. v měsíci říjnu,
při kterém byly stávající dýchací přístroje cvičně využity.
Společná cvičení tematicky
obměňovaných námětů mají
letitou historii a slouží k secvičování místní hasičské jednotky se zaměstnanci provozovny
KRALUPOL a.s. Tato cvičení
upevňují znalost členů místní
jednotky o podmínkách v provozovně a vedou ke zdokonalování v používání techniky,
kterou jednotka disponuje. Zaměstnanci společnosti pak procvičují spolupráci také s profesionálními hasiči a učí se tak
poznávat reálné procesy, které
při zásahu hasičského sboru
probíhají. Tato součinnost je
tak jistě prospěšná oběma stranám.
Tento dar není první, kterým
společnost podpořila místní

hasiče. Již v roce 2007 a 2008
přispěla částkou 50.000 Kč
na zakoupení cisternové automobilové stříkačky, v roce
2009 činil další příspěvek
60.000 Kč. V roce 2011 pak
120.000 Kč na pořízení evakuačního autobusu. Podpora
nesměřovala pouze k hasičům
v Horce nad Moravou. V roce

2010 byl poskytnut příspěvek
30.000 Kč pro potřeby HZS
Olomouc. Tyto dary považuje
společnost za účelně vynaložené a poskytnuté pro správný
účel, neboť jsou plně využitelné pro všechny, kteří mohou
pomoc hasičů potřebovat.
Ing. Miroslav Kašpárek,
Kralupol a. s.

Nový přístroj na místě vyzkoušel hasič Ondřej Tománek, se zájmem přihlížela
starostka Sylva Stavarčíková, ředitel Kralupolu Tomáš Chytráček a místostarosta (také hasič) Milan Vysloužil.

CHARITA OLOMOUC POMÁHÁ LIDEM V RŮZNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Přišli jste o práci a nemáte z čeho žít? Nemáte někoho blízkého, který by vám pomohl?
Celý život jste pracoval
v jedné firmě a pak jste dostal
výpověď pro nadbytečnost.
Jste v evidenci uchazečů o zaměstnání, práci si hledáte, ale
vzhledem k vašemu věku vás
nikdo nechce. K tomu ještě
nemáte nikoho, kdo by vám
mohl pomoci. Nyní ještě čekáte poslední podporu v nezaměstnanosti, ale co bude dál?
Z čeho budete žít?
Víte, že existují sociální dávky, které slouží k úhradě nákladů za jídlo a bydlení? Jedná se
o dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky vyplácejí Úřady práce (v Olomouci na ulici
Vejdovského 988/4). Žádost
si musíte podat v místě trvalého bydliště. Je důležité vědět,
že nárok na dávky nelze vyplatit zpětně, ale od prvního dne
měsíce, kdy jste žádost podali
(např. když podáte žádost dne
31. 1. 2014, nárok na dávku
máte za měsíc leden 2014).
Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi patří: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné
nouzi, která řeší nedostatečný
příjem osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem
o životním a existenčním minimu. V zákoně o pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny bližší informace o poskytnutí této dávky.
Mohu mít nějaký majetek,
když žádám o tyto dávky?
Při nároku na tuto dávku se
zkoumají vaše majetkové poměry (zda máte movitý či nemovitý majetek, finanční prostředky,
stavební spoření, kapitálové
životní pojištění a jiné). Často
se lidé obávají, že bude po nich
požadován prodej bytu, kde bydlí, což není pravda! I prodej
automobilu po vás nemusí být
požadován, jestliže se automobilem dopravujete k lékaři, dopravujete děti do školy apod.
Jakou roli hraje vyživovací
povinnost při podání žádosti
o tyto dávky?
Při nároku na dávku se dále
zkoumá, zda máte uplatněnou
vyživovací povinnost. Nový

občanský zákoník upravuje vyživovací povinnost: mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi
rozvedenými manžely, mezi potomky a předky a dále výživné
a úhradu některých nákladů
neprovdané těhotné ženě nebo
matce. Pokud jste tedy matka
samoživitelka a nepožadujete
po otci dítěte výživné, může
nastat problém při vyřizování
dávek pomoci v hmotné nouzi. Častým příkladem také bývá
zletilý nezaopatřený student,
který studuje vysokou školu
a nežije s rodiči. I tento student,
pokud by si žádal o dávky pomoci v hmotné nouzi, by si měl
uplatnit vyživovací povinnost
(žádat o výživné od rodičů).

Jaké příjmy budou „sociálku“ zajímat?
Výše příspěvku na živobytí se
odvíjí od vašich příjmů. Příjmy,
které se (ne)započítávají, jsou
uvedeny v zákoně o životním
a existenčním minimu.
Některé příjmy se nezapočítávají v plné výši, např. příjem
ze závislé činnosti se započítává ze 70 % a podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci
z 80 %. Při podání žádosti se
zkoumají příjmy za 3 předchozí měsíce od podání žádosti. Nejvýhodnější je podat si
žádost v měsíci, kdy o nějaký
příjem přijdete nebo je velice
nízký.
 Zpracovala: Eva Koblihová

Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat,
obraťte se od pondělí do pátku na:
DLUHOVOU PORADNU CHARITY OLOMOUC
Wurmova 5, 779 00 Olomouc, tel.: 585 203 102
e-mail: skp@olomouc.charita.cz, www.olomouc.charita.cz
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.
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Vítání občánků – podzim 2014
Krásnou a milou tradicí se stalo v Horce nad Moravou vítání dětí
do svazku obce. Na podzim se konala dvě – 18. října a 22. listopadu

2014. Věříme, že si na tento den rodiče dětí rádi vzpomenou a svým
chlapcům a děvčatům, až povyrostou, ukážou také tyto fotografie.

Termíny svozu odpadů v obci Horka nad Moravou v roce 2015

10

Malí házenkáři si zaslouží povzbuzení diváků
Od posledního vydání Horeckého zpravodaje se událo
spoustu nového. Začínáme plnit a realizovat naše cíle, které
jsme si dali na začátku soutěžní
sezóny.
Děti nám povyrostly a postoupily do starších kategorií.
To je prostor pro nábor nových
dětí do těch nejmenších kategorií. A musím říct, že horecká
házená se těší stále větší oblibě.
Je to znát i na podpoře místních
firem a podnikatelů. Za všechny
budu jmenovat našeho nejvýznamnějšího partnera – společnost MONTIX, a. s., vedená
panem Vlastimilem Sedláčkem.
I díky této podpoře se nám lépe
daří realizovat myšlenky spojené
se sportovní činností.
Jeden z dalších cílů, který se
podařilo zrealizovat, byla rekon-

strukce areálu Sokolka. To byla
jedna z prvotních myšlenek
od vzniku házenkářského oddílu v Horce nad Moravou. Společně do projektu rekonstrukce
asfaltového hřiště na moderní
hřiště s umělým povrchem se
začlenila i rekonstrukce fotbalového hřiště. Slavnostní otevření
proběhlo v polovině října. Zájem ze strany místních obyvatel
byl veliký. Byl jsem svědkem,
jak lidé, kteří jsou dnes již v důchodovém věku, vzpomínali
na to, jaké to bylo dřív, když
budovali areál Sokolky. Opravdu je veliká škoda, že v minulosti došlo k přerušení činnosti
házené v Horce. Vznikla časová
prodleva v přirozeném vývoji
generace, která by měla vychovávat další generace. Bude chvíli trvat, než vyroste současná

Co se dělo na Sluňákově
v roce 2014
Po krátké pauze, kdy v domě
probíhaly opravy po nehodě
vodovodního potrubí, se činnost Sluňákova rozběhla naplno. V domě i jeho okolí bylo
po celý rok řádně rušno: pobyty pro školy, denní výukové
programy, vzdělávací semináře
pro učitele, programy pro Mateřská centra, vycházky do přírody, Soví a Netopýří noc,
Ekologické večery v Divadle
hudby, festival Ekologické dny
Olomouc a květnový Ekojarmark na Horním náměstí
v Olomouci, ale i den pro veřejnost či dostavba Domu přírody Litovelského Pomoraví.
V létě bylo na Sluňákově
také živo – proběhly dva příměstské tábory pro předškolní děti, kde prožívaly dobrodružství s ježečkem Dupálkem
a nakonec se s živým ježkem
také setkaly. Pro starší děti
z Horky a okolí byl připraven
příměstský tábor s názvem
Pouští a pralesem. Účastníci
museli prokázat svoji odvahu,
připravit se na náročnou expedici do pralesa a získat od domorodého kmene vzácnou
rostlinu na výrobu léku.
Ani letos nechyběl stanový
tábor na Vysočině, kdy jsme se
s cestovní kanceláří CK Livingstone dostali do samotné Afriky
a po jejím zkrachování museli
překonat všechny nástrahy, se-

tkat se s domorodci, ochutnat
africké jídlo, vyrobit si vlastní
boty či se naučit bubnovat.
V září se konal Ořechový
den pro širokou veřejnost, plný
her, tvoření a dobrot z ořechů.
Velkým lákadlem této akce byl
právě otevřený Dům přírody Litovelského Pomoraví - nový areál určený pro širokou veřejnost,
kde se dá nejen příjemně procházet, ale také odpočívat a hledat inspiraci v Rajské zahradě
rostlin a živočichů, rozhlédnout
se do kraje z vyhlídky Lesního
chrámu či se ponořit do tajemné Sluneční hory a prozkoumat
všechna její zákoutí.

A co nás čeká v roce
nastávajícím?
Jako první velká akce proběhne na Sluňákově Šelmí den
(14. února 2015). V domě
i okolí budou pro děti nachystaná hravá stanoviště, na kterých si budou moci vyzkoušet
různé aktivity, tvořit, dozvědět
se zajímavé informace a ještě mnoho dalšího. Nebude
chybět ani občerstvení a něco
na zahřátí. Přijďte se podívat,
pobavit, odpočinout si nebo
třeba jen ohřát k ohni.
Monika Chmelíková
Sluňákov – centrum
ekologických aktivit
města Olomouce
www.slunakov.cz

generace dětí a ty budou učit
zase své děti. Myšlenky oddílu
jsou jasně dané. Chceme vychovat nejen sportovce, ale vést
děti k aktivnímu zdravému životnímu stylu, osvojování pozitivního sociálního chování
prostřednictvím smysluplného
využívání a organizaci volného času, kdy tímto vedeme
mládež k dodržování určitých
společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti a k odpovědnosti za sebe sama a své
jednání. Po sportovní stránce
vychovat dobré házenkáře. Nechceme jen vyhrávat, ale hlavně se rozvíjet herně. Jsem rád,
že nemáme děti „TURISTY“,
kteří s námi pouze jezdí po turnajích, ale nikdy si nezahrají.
U nás hraje každý, kdo má zájem. Toto je jen část filozofie

oddílu. Další ze splněných cílů
bylo uspořádat již 3. plesovou
veselici (14. listopadu). Tentokrát ve stylu „Film a pohádka“.
Zájem o tuto akci je již stabilně příjemný. O víkendu 6. – 7.
prosince proběhl Mikulášský
turnaj pro naše nejmenší děti.
Stejně jako loni a předloni i letos přišel čert s Mikulášem.
Budeme rádi, když se i vy, občané Horky nad Moravou, zapojíte do dění v klubu třeba tím,
že naše děti přijdete povzbudit
na některý z turnajů, které budeme v průběhu zimního období pořádat v tělocvičně základní
školy. Více informací včetně
pozvánek na jednotlivé turnaje
naleznete nejen na našich webových stránkách www.HazenaHorka.cz, ale také na obecních
vývěskách.
Karel Němec

Cvičím, cvičíš, cvičíme
Jana Andrejší miluje pohyb. Tuto zálibu si „nepěstuje“ jen pro sebe, a pokud
chcete, můžete se přidat i vy!
Horeckému zpravodaji se svěřila, jak to všechno začalo:
„Cvičení jsem založila před
cca pěti lety, protože tu nic
takového nebylo a já jsem
chtěla pro zdejší „holky všeho
věku“ něco udělat. Nejprve
jsem měla cvičitelky, ale bylo
to náročné. Pokud nějaká
nemohla, musela jsem rychle shánět jinou, a tak jsem
jednoho dne začala předcvičovat sama a už to tak zůstalo, časem se ke mně přidala
starostka Sylva Stavarčíková,
střídaly jsme se a cvičily pro
děvčata dvakrát týdně, časem se k nám přidala i její
dcera Martina Stavarčíková,

se kterou jsme po nějakém
čase na požádání skrbeňských děvčat rozjely cvičení
i ve Skrbeni a druhým rokem
cvičíme dvakrát týdně ve Skrbeni a dvakrát týdně v Horce.
V poslední době se k nám
přidala i má dcera Lucie Andrejší, tak jsme už pevná čtyřka připravená vyhovět dnes
již zdatným v super kondici
pozitivně naladěným slečnám, maminkám, pracujícím
ženám, ale i důchodkyním,
zkrátka každé, která má ráda
pohyb a při motivující hudbě
se řádně zapotit. K naší radosti a chutí to táhnout dál nám
přispívá i fakt, že na nás zdaleka nechodí jen holky z Horky
a Skrbeně, ale i z okolí např.
Hynkov, Příkazy, Břuchotín,
Olomouc atd.!“
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Splněný sen – Sokolka!
Myslím si, že tento název
článku nejlépe vystihuje to, co
se nám povedlo.
Podařilo se splnit sen mnoha sportovců v Horce a místo
starých nevyhovujících hřišť
máme nyní na Sokolce dvě
nová moderní sportoviště splňující požadavky a normy současné doby.
Jaká byla cesta ke splnění
snu? Již v minulém roce jsme
na schůzích výboru TJ debatovali, jak zlepšit nevyhovující
stav starých hřišť. Bylo jasné, že
bez získání dotací nelze s našimi omezenými prostředky pomyslet na jejich rekonstrukci.
Oddíl malé kopané se již v minulosti bezúspěšně pokoušel
dotaci získat. Každoročně je
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vypisován
dotační program pro podporu
materiálně technické základny
sportu. S pomocí poradenské
firmy a podpory obce jsme se
po prázdninách 2013 přihlásili
do tohoto programu s projektem rekonstrukce sportovního
areálu. Příliš jsme nevěřili, že
hned v prvním roce od podání
žádosti nám bude vyhověno.
Ale bylo! Koncem května jsme
obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace. Bylo třeba urychleně
dokončit projekt rekonstrukce,
doplnit dokumentaci, provést
výběr zhotovitele. Vzhledem
k výši přidělené dotace muselo být upuštěno od rozšíření
šaten. Vše se povedlo a již 12.
srpna převzala firma EKKL a.s.
Kroměříž areál a započala práce na rekonstrukci.
V rámci rekonstrukce bylo
vybudováno nové hřiště pro
malou kopanou s umělým fotbalovým trávníkem UT3G.
Rozměry hřiště jsou 44 m x
24 m – hrací plocha 40 m x
20 m. Odvodnění hřiště je provedeno pomocí nových drenáží
a liniových žlabů. Okolo hřiště je záchytné síťové oplocení
do výšky 5 m. Pro lepší využití
hřiště především v zimních měsících bylo vybudováno umělé
osvětlení. Na hřišti házené byla
provedena jeho rekonstrukce.
Na opravený asfalt byl položen barevný vodopropustný
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polyuretanový povrch EPDM.
Jeho odvodnění je provedeno do nových liniových žlabů. Za brankami je záchytné
oplocení vysoké 3 m, rohy
hřišť u chodníků jsou opatřeny
zábradlím. Na ploše jsou nalajnována hřiště pro házenou
a dvě hřiště pro miniházenou.
Obě hřiště jsou vybavena novými střídačkami a brankami.
Ty jsou z důvodu bezpečnosti
zajištěny proti převržení kotvením nebo přenosným závažím. Pro lepší využití prostoru
areálu bylo hřiště malé kopané
posunuto dál od šaten. Na plochách přiléhajících k hřištím
byla položena zámková dlažba
a umístěny nové lavičky.
Celá rekonstrukce byla díky
úsilí realizační firmy dokončena před termínem a již 18. října
jsme mohli nový areál předvést
veřejnosti. V rámci slavnostního
otevření nám naše ženy předvedly skladbu, se kterou se představí v příštím roce na Gymnaestrádě 2015 v Helsinkách. Malí
fotbalisté si jako první zahráli
na umělém trávníku, házenkáři
z Horky sehráli své první, skutečně domácí utkání na novém
hřišti. Doufáme, že rekonstrukce přinese další oživení areálu
a bude impulsem dalším adeptům sportu pro jejich zapojení do činnosti TJ. Areál bude
sloužit nejen našim členům,
ale i dalším zájemcům z Horky
a okolí.
Rekonstrukce stála nemalé
finanční prostředky. Celkové
náklady dosáhly 8 mil. Kč.
Čím lépe se budeme starat
o nová hřiště, tím déle nám
vydrží. Respektujte prosím
provozní řád hřišť a nebojte se
poukázat na jeho porušování.
Pomůžete nám tím proti bezohlednosti jedinců, ničících náš
společný majetek.
Myslíme, že jsme pro Horku a horecké občany v krátkém čase vybudovali hodnotné
dílo. Sluší se poděkovat všem,
kteří se na jeho tvorbě podíleli.
Poděkování patří i obci a starostce paní Sylvě Stavarčíkové.
Bez této podpory by náš sen
zůstal nesplněn.

Vladimír Hladiš
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