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Zřejmě jste zaznamenali diskusi kolem 
uvedení kontroverzní divadelní inscenace 
od chorvatského režiséra Olivera Fljiće s ná-
zvem Naše násilí a vaše násilí v Národním 
divadle Brno v  rámci festivalu Divadelní 
svět Brno. Přiznám se, že jsem ji neviděl. 
Snažil jsem se na internetu najít její prove-
dení, abych nepsal o něčem, co jsem neviděl, 
ale nepodařilo se mi to. Tak jsem si aspoň 
poslechl protichůdná vyjádření divadelních 
kritiků, kteří ji viděli, snažil jsem se zjistit 
něco o autorovi a přečetl jsem si názory růz-
ných lidí, abych měl co nejvíce informací. 

Asi největší kontroverze vzbuzuje scé-
na, ve které Ježíš Kristus sestupuje z kříže 
a  znásilňuje muslimku. Zcela upřímně 
řeknu – to mě jako křesťana pobuřuje a ne-
líbí se mi to. Když nejste křesťané, zkuste 
si místo Ježíše dosadit osobu, která je vám 
drahá. Jak byste se cítili, kdyby předváděli 
vašeho tatínka, jak znásilňuje cizí ženu, 
a bylo by to obhajováno svobodou projevu 
a umělecké tvorby? Bylo by vám to jedno 
nebo byste se ozvali a vyjádřili nesouhlas?

I  když se argumentuje, že jde pouze 
o  vyjádření myšlenky komplikovanosti 
vztahů soudobého světa a že smyslem in-

scenace je, jak řekl Tomáš Halík, „drastic-
kými prostředky vykřiknout: Podívejte se, 
v jak šíleném světě žijeme!“, tak si myslím, 
že by to šlo vyjádřit i  jinak, bez použití 
tak nechutné a urážlivé scény. 

V  souvislosti s  tím mě napadá spousta 
otázek: Měla by mít provokace vedoucí 
k  přemýšlení nějakou hranici? Světí účel 
prostředky? A  může být svoboda projevu 
bezbřehá? Připomněly se mi slova Ivana 
Karamazova ve známém románu F. J. Do-
stojevského Bratři Karamazovi: „Není-li 
Bůh, pak je všechno dovoleno.“ Ateistické 
ideologie 20. století mu dávají za pravdu. 
Bez víry v Boha snadněji padají mravní 
zásady a morální zábrany. 

Jsem přesvědčen, že člověk by měl před 
tím, než něco vyřkne, zhodnotit, nakolik 
jsou jeho výroky pravdivé, spravedlivé, 
rozumné a  zda jsou neseny úctou k dru-
hému člověku. I vyřčená pravda bez úcty 
k druhému může hluboce zranit, ponížit 
druhého a  zabít lásku. Mnozí to známe 
z rodiny. Představte si dítě, které se vysmí-
vá druhému dítěti pro jeho tělesný handi-
cap. Budete ho obhajovat, že má právo vy-
jádřit svůj názor, nebo ho upozorníte, že 

tím zraňuje druhého, a vysvětlíte mu, že 
takovým způsobem s druhými nemluvíme? 

Vybavuje se mi scéna, kterou jsem kdysi 
zažil při křtu v kostele. Jedno dítě během 
obřadu pobíhá po kostele. Přiběhne k ol-
táři a začne si hrát s kyticí, která tam je. 
Vytahuje jednotlivé květiny a  trhá okvět-
ní lístky. Rodiče se usmívají a komentují 
to slovy: jak si to naše dítě pěkně hraje. 
Ve  mně to vře. Jsem naštvaný a  smutný, 
že se zničila nádherná květinová výzdoba 
a  že se znehodnotila práce paní, která ji 
chystala, a  že především nikdo nezasáhl, 
nikdo se neomluvil a  nikdo to nespravil. 
Já jsem zíral. Samozřejmě dítě za  to ne-
mohlo, jen si svobodně dle libosti hrálo. 
Rodiče mu nestanovili hranice při hraní 
a nevysvětlili, že se kytičky netrhají tady, 
ale venku na louce.

Jsem přesvědčen, že svoboda projevu 
by měla být doplněna i  dalšími kritérii 
– pravdivostí, rozumností, spravedlností 
a především úctou a  slušností. K  tomu je 
třeba vést již malé děti a sami jim být dob-
rým příkladem. Ať se vám to daří!

Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

Svoboda projevu nemůže být bezbřehá

Základní škola v  Horce nad Mora-
vou má velmi dobrou pověst, získala ji 
kvalitou výuky, přístupem pedagogů 
i  alternativními formami vzdělávání. 
Školu navštěvují nejen děti z  Horky 
a okolí, ale také Olomouce. Ke spoko-
jenosti žáků i  rodičů je však potřeba 
také kvalitní zázemí. Škola je sice opra-
vená, má novou tělocvičnu, co však 
není prostorově ideální, je školní jídel-
na. To se však brzy změní, jak vyplývá 
z  rozhovoru Horeckého zpravodaje se 
starostkou obce Sylvou Stavarčíkovou.

OT: Jak vlastně začal projekt přestavby 
školní jídelny?

S. S.: Minulý rok na podzim mi zavolal 
nějaký projektový manažer, že Minister-
stvo financí vypsalo dotaci na zvýšení vý-
ukových kapacit.  Pokračování na str. 3

Nová školní jídelna

Do 8. ročníku Týden čtení dětem se v týdnu od 4. do 8. června zapojila horecká škola a knihovna.
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Vítání dětí Horka nad Moravou 24. února 2018

Pomyslný rozhovor s Janem Husem 
(u jeho hranice v Horce nad Moravou)

Zleva: Beáta Rašťáková, David Grigar, Stella Nastoupilová.

Zleva: Juliana Minárová, Lukáš Karhan, Anna Faltýnková.

Mistře Jane, o  tobě je známo, že jsi 
zemřel za  pravdu. Než tě upálíme, 
rádi bychom věděli, o  jakou pravdu 
šlo?

Předně, já jsem neprosazoval žádnou 
svou pravdu, tak jak to dělají vaši po-
litici. 

Mě šlo o pravdu, která nás všechny 
přesahuje. Je to pravda Boží, kterou 
jsem poznal z Ježíšova evangelia lásky.

Ale tato věrnost Boží pravdě a evan-
geliu lásky tě stála život!?

Není ctnosti bez věrnosti. Než mě 
stihla klatba, věrně jsem deset let Boží 
pravdu hlásal v Betlémské kapli. Tehdy 
to byl největší kazatelský sál Evropy! 
Během několika dní se tam vystřídala 
celá Praha. A prostý lid byl demokratic-
ky smíšen se šlechtou. Pravda, královna 
měla privilegované místo na galerii.

Mistře Jane, k medializaci Boží prav-
dy – když ještě ani nebyl vynalezen 
knihtisk – jsi prý používal komiks?

My tomu tak neříkali. Pravda je, že 
jsem na stěny kaple dával kreslit aktu-
ální výjevy ze života Prahy a  k  tomu 
výjevy z  evangelií, na nějž jsem někdy 
i třikrát denně kázal. Díky kresbám lid 
souvislostem lépe rozuměl. Však se naší 
metodě dostalo uznání od  samotného 
kardinála Piccolominiho, když vyčinil 
prelátům, že husitské ženy znají evan-
gelium lépe než oni.

Mistře Jane, tvé hlásání Boží pravdy 
tě přece jen na hranici přivedlo. Ne-
musel jsi na  ní stát! Mohl jsi přece 
odvolat! 

Odvolat jsem nemohl! Musel bych 
zradit sebe, své svědomí, Boží pravdu 
i lid, kterému jsem o pravdě kázal. Vel-
mi mne potěšilo, když se v  roce 1999 
v Římě za mou smrt omluvil papež Jan 
Pavel II. 

A  když tamtéž na  Lateránské uni-
versitě řekl váš první polistopadový 
president Václav Havel toto: Jednat 
v souladu se svým svědomím je Huso-
vo novum. Vklad Husa do evropských 
dějin je v  jeho osobním, tedy v  Bohu 
zakotveném ručení, o  nějž by se měla 
opírat celá moderní civilizace, nechce-
-li dopadnout špatně. 

Mistře Jane, můžeme dopadnout špatně?
Ano. Může se to stát. Když necháte 

v době, jíž říkáte postpravdivá, mluvit 
o  pravdě, demokracii a  lidských prá-
vech ústa, která lžou a extremní lži vy-
dávají za názor. Pozor! To už tady jed-
nou bylo a vedlo to ke vzniku fašizmu! 
Nepodlehnout extremistům a jejich ná-
zorům, to je to, oč tu ve vaší době běží. 

Mistře Jene, tvé varování si vezmeme 
k  srdci. Dovol ještě otázku. Co říkáš 
našemu „pálení Husa“?

Velice si považuji, jak pěknou hrani-
ci postavili hasiči k 100. výročí republi-
ky i k mému upálení. Hanačkám a Ha-
nákům zde není žádná hana. Neuhnou 
kouři ani popelu, který se z  mé hra-
nice snáší na  jejich naškrobené kroje. 
Opravdu – já přece neumím lhát – celý 
rok se těším, až mne upálíte! Odpověď: 
Mistře Jane, děkujeme ti za rozhovor…

Mgr. Rostislav Valušek,  
farář husitský
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Nová školní jídelna
Pokračování ze str. 1

Po mém povzdechnutí, že my potřebu-
jeme spíše novou jídelnu než učebny, jen 
prohodil, že by to asi taky šlo. Společně se 
zastupiteli jsme museli rozhodnout, jestli 
do toho jít, termín byl totiž šibeniční. Bylo 
třeba rychle připravit projekt, tedy sehnat 
projektanta, sestavit rozpočet a  do  dvou 
měsíců podat žádost. A  současně oslovit 
agenturu, která zpracuje žádost o  dotaci, 
nevěděli jsme, zda bude reálné tuto admi-
nistraci tak rychle zvládnout. Obojí se po-
dařilo.
OT: Jaké byly další termíny tohoto pro-
jektu?

S. S.: Žádost jsme podali a  na  konci 
března nám přišlo vyrozumění, že máme 
přislíbeno z MF cca 21 mil. Samozřejmě 
jsme měli obrovskou radost, ale taky nás 
čeká hodně práce. Je nutné dokončit pro-
jekt a získat stavební povolení, následně vy-
brat zhotovitele, to vše máme v plánu letos. 

Samozřejmě se objevuje spousta překážek, 
ale ty zvládneme a příští rok postavíme.
OT: Jak bude stavba vlastně probíhat?

S. S.: Stávající jídelna s  vývařovnou se 
nachází v  blízké budově mateřské školy. 
Neumožňuje bezbariérový přístup, k  dis-
pozici je pouze 90 míst k  sezení. Přitom 
kapacita je 550 strávníků.

Přístavba jídelny bude navazovat na sou-
časné prostory školy. Dojde k rozšíření ša-
ten, vybudování žákovské kuchyňky. Výva-
řovna zvýší kapacitu na cca 700 jídel, zvětší 
se i počet míst k sezení na 200 míst. Sou-
časná školní kuchyňka bude uvolněna pro 
další výukový prostor základní školy.
OT: Bude mít jídelna i jiné využití?

S. S.: Doufáme, že nová jídelna poskyt-
ne obci chybějící prostor k uspořádání spo-
lečenských akcí. Je nám jasné, že to není 
kulturní dům, ale určitě i takto se zvýší vy-
bavenost naší krásné obce. 

Vážení čtenáři  
Horeckého zpravodaje,

často se mě někdo ptá, zda se těším 
do  důchodu. Netěším. Ale těší mě, 
že za sebou nechávám kus práce i kus 
srdce. Těch 18 let, co jsem stála v čele 
vaší školy, uběhlo jako voda.

Když se ohlédnu v čase, musím po-
děkovat všem, kteří mi stáli po boku. 
Skvělým kolegům pedagogům. S nimi 
byla práce kreativní, zábavná, přátel-
ská, někdy dobrodružná, ale smyslupl-
ná. Mají můj obdiv za to, jakou máme 
školu. Velký dík mým zástupkyním, 
první byla Jaruna Vymětalová, 10 let 
spolupracuji s Martinou Hricovou. Je 
pro mě zázemím, jistotou a kamarád-
kou. 

Dík vedoucí vychovatelce Milušce 
Žitníkové za to, že nejen děti, ale i já 
jsem u ní našla dobré slovo, podporu 
a pozitivní myšlení!

Dík také spolehlivému ekonomic-
kému týmu v  čele s Liduškou Ham-
plovou, která mi všechny zlepšovací 
nápady spočítala a některé tím zatrhla.

Dík také našim uklízečkám, které 
vždycky trochu brblaly na neukázně-
né hosty a nezvedená děcka, ale stejně 
všechno poctivě daly do kupy. A pá-
nům školníkům, co se jich tu za ta léta 
vystřídalo! 

Dík obětavým rodičům ze Sdružení 
rodičů! V čele s Romanem Pěružkem 
a teď s Milanem Štajgrem vytvářejí při 
akcích pro veřejnost vždy výborné zá-
zemí.

Dík všem v  mateřské škole v  čele 
s  vedoucí učitelkou Radkou Klímo-
vou. Mají přeplněno, děti sem chodí 
rády.

Dík všem ve školní jídelně. Po ve-
doucí paní Stachové přebrala kormi-
dlo paní Olina Blažencová. Ve stísně-
ných podmínkách výborně vaří pro 
550 náročných strávníků. 

Díky bývalému starostovi Oldovi 
Nyklovi! Odvážně se pustil do  pře-
stavby školy a  školního areálu. Sou-
časná starostka Sylva Stavarčíková se 
školou nikdy nepřerušila přátelský 
kontakt. Jezdí s námi na další vzdělá-
vání, letní školu. Díky ní se rozšířila 
kapacita mateřské školky, vznikla pří-
rodní zahrada. Jsou připravené plány 
na další zlepšování prostředí pro děti. 

A  vám, milé děti a  mládeži, patří 
můj největší dík! Jsem přesvědčena, 
že naučit vás učit se a vzdělávat je to 
největší bohatství, které vám můžeme 
předat.  Kateřina Glosová

 ředitelka ZŠ

V naší obci je pár jedinců, kteří neplatí 
včas poplatky za odvoz odpadů a za stoč-
né. Jedná se skoro pravidelně o  cca 10 
případů. Tito lidé svým počínáním zby-
tečně zatěžují pracovnice obecního úřa-
du. To však není jediný problém, kterým 
je nutné se zabývat.

Dále je pár domácností v  naší obci, 
které neukázněným chováním úmysl-
ně poškozují kanalizaci a  zaměstnávají 
tak pracovníky OÚ čištěním kanalizace 
a odstraňováním závad na čističce odpad-
ních vod. Tito by mohli vykonávat jinou 
práci pro obec. Čerpadla bývají ucpaná 
houbičkami a hadry na umývání nádobí, 

hadry na umývání podlah, hygienickými 
potřebami a  jiným „pevným“ materiá-
lem, který do  kanalizace nepatří. Takto 
se zbytečně zvedají náklady na  čištění 
a opravu kanalizace (viz foto).

Děkujeme občanům a  vzorné třídění 
odpadů, ale stále jsou mezi námi občané, 
kteří vhazují do  popelnic a  kontejnerů 
nezmáčknuté plastové lahve. Před vhoze-
ním stačí na lahev s povoleným uzávěrem 
stoupnout, tím se objem sníží na třetinu 
a v kontejneru zůstane víc místa.

Doporučuji také občanům sledovat 
informace na úřední desce.

 Milan Vysloužil 

Zbytečné problémy
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Stejně jako minulý rok se také le-
tos v  naší základní škole v  Horce nad 
Moravou pořádala férová snídaně. My 
jako žáci deváté třídy jsme na přípravu 
snídaně měli celý týden. Byli jsme roz-
děleni do  skupinek a  každá měla něja-
kou práci. Jedna skupinka měla za úkol 
udělat výstavu k  férové snídani o  glo-
bálních tématech, které nás zajímají, 
a  druhá skupinka měla za  úkol zjistit 
informace o  samotném projektu férové 
snídaně. Chodili jsme se ptát na  různé 
otázky do jídelny, jako například odkud 
se dováží potraviny. Paní ředitelky jsme 
se ptali, co škola dělá, aby šetřila s  vo-
dou, elektřinou a  chránila tím životní 
prostředí. Taky jsme se byli ptát paní ve-
doucí obchodu Hruška, odkud se dováží 
potraviny a ovoce do obchodu. 

Čtvrtek a pátek pro nás byly dny pří-
prav. Žáci hlavně devátých tříd začali 
vařit a  péct. Jídlo má být připraveno 
hlavně ze zdravých potravin, potra-
vin značky Fair trade a nejlépe výrob-
ků z  farem. Děti z  jiných tříd se taky 
střídaly v kuchyňce a všichni jsme byli 
natěšení.

Férová snídaně začínala v sobotu 12. 
května v 9 hodin. Žáci měli přijít o půl 
hodiny dříve, aby pomohli s přípravou. 
Každá třída měla svůj stoleček. I  naše 

Férová snídaně se opět vydařila

Fair trade (česky též spravedlivý ob-
chod či férový obchod) je organizova-
né sociální hnutí a tržní přístup, který 
usiluje o  pomoc producentům v  ze-
mích třetího světa a propagaci udrži-
telnosti. Hnutí prosazuje platbu „spra-
vedlivých cen“ za produkty, stejně jako 
dodržování sociálních a  environmen-
tálních standardů při produkci široké 
škály komodit. Zaměřuje se zejména 
na  export z  rozvojových do  rozvinu-
tých zemí světa. Šestici nejprodávaněj-
ších fairtradových produktů tvoří ba-
nány, kakao, káva, bavlna, cukr a čaj.

Zdroj: Wikipedie 

školní jídelna přidala skvělé pomazán-
ky a  chleba od místního pekaře, který 
dodává chleba do  školní jídelny. Ne-
chyběla ani fairtraidová káva a limoná-
da, kterou připravovali žáci ze školního 
Ekotýmu z  bylinek ze školní zahrady. 
O program venku se starali mladší žáci, 
kteří zpívali a  předváděli divadlo. Ce-
lou akci podpořil projev paní ředitelky, 
dokonce ho doprovázelo krásné počasí. 
Tak jako každý rok přišla spousta hla-
dových a natěšených lidí. Akci jsme si 
moc užili a držíme palce, aby se vydaři-
la i příští rok.
Miroslava Steierová a Monika Musilová, 

žákyně 9.A
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Noc kostelů v Horce nad Moravou

Celá škola běžela pro Filipa

V  pátek 25. května mezi 19. a  21. 
hodinou otevřel své brány kostel sv. Mi-
kuláše v  Horce nad Moravou v  rámci 
akce Noc kostelů. První část programu 
patřila poslechu varhanních skladeb. 
Pozvání usednout za  místní varhany 
přijala rodina Konečných z Olomouce. 
Postupně zahrálo hned 6 jejích členů 
(5 na  varhany a 1 na flétnu). K  jedné 
ze skladeb se pak přidal hrou na hous-
le Marek Adamec. Následně probíhalo 
promítání historických filmů ze života 
farnosti (Růžová slavnost, Velikonoce) 
a  fotografií ze současného dění ve  far-
nosti. Dále bylo možné si prohléd-
nout kostel, kůr a varhany či vystoupat 
na věž a rozhlédnout se po obci i okolí 
nebo zaklonit hlavy a obdivovat zvony 
sv. Mikuláše a  Panny Marie. Pro děti 
byla připravena pátrací hra, v  níž se 

setkali s  českými světci. Pro tuto pří-
ležitost byl u  kostela instalován obraz 
s těmito světci, vytvořený Mirkou An-

drlovou. Prostor byl vyhrazen také pro 
rozhovor s  P.  Marianem a  ke  ztišení 
před svatostánkem.  Jaroslava Krejčí 

Již IV. ročník charitativního běhu 
Konta Bariéry Run and Help se usku-
tečnil v  areálu ekologického střediska 
Sluňákov za  krásného slunečného po-
časí v  pátek 25. května 2018. Stejně 
jako v  minulém roce jsme běželi pro 
našeho žáka z 3. A Filipa Medka, který 
si část trasy dlouhé 1 200 metrů prošel 
společně se svou maminkou. 

Velký úspěch měla děvčata z  týmu 
Pohyb do škol, která se společně s Jiřin-
kou Bačovou postarala o zahřátí a pro-
tažení účastníků před během. Obrov-
ský obdiv patří dětem a  pedagogům, 
kteří v  rámci této akce naběhali neu-

věřitelných 800 kilometrů. Za  své vý-
kony byli všichni odměněni perníčky, 
na jejichž přípravě se podílela Filipova 
asistentka Andrea Němcová a žáci 3. A. 
Krásně je nazdobily děti v  odpolední 
družině. 

Vybrané peníze škola odešle na účet 
Konta Bariéry. Symbolický šek bude 
rodičům Filipa předán na  zahradní 
slavnosti 29. června 2018. Za  finanč-
ní příspěvky děkujeme žákům, rodi-
čům i zaměstnancům školy. Věříme, že 
i v příštím roce si opět zaběháme a sou-
časně přispějeme na dobrou věc. Na zá-
věr předáváme vzkaz od Filipových ro-

dičů: „Chtěli bychom poděkovat škole 
nejen za organizování běhu pro našeho 
Filípka, ale hlavně všem dětem, kte-
ré pro něj velmi ochotně běhaly. Také 
děkujeme paní učitelce Švehlové za or-
ganizaci i  celému učitelskému sboru 
za účast a podporu dětí při běhu. Váží-
me si finanční podpory od rodičů, kteří 
přispěli. 

Výtěžek z  tohoto běhu použijeme 
na rehabilitace, které Filipovi pomáhají 
k tomu, aby se mohl zařadit mezi zdra-
vé děti.

Moc děkujeme – Medkovi.
Marta Švehlová

Bezpečně do školy
Cesta do  školy v  Horce nad Mo-

ravou je pro děti s  ohledem na  sou-
časnou dopravní frekvenci riziko-
vá. Množství aut přivážejících děti 
do školy a do školky se každým rokem 
zvyšuje, ne každý řidič dodržuje sní-
ženou rychlost. Situací se zabývalo ve-
dení obce a dospělo k řešení – během 
prázdnin bude vybudován chodník 
v ulici Školní.

Nyní finišují poslední práce na pro-
jektové dokumentaci na ulici Lidické. 
Pokud se podaří získat stavební po-
volení bez průtahů, je možné že ještě 
na podzim stihneme vybudovat a ces-
ta do  školy bude lemována dalším 
chodníkem, po kterém se děti dosta-
nou bezpečně do školy. -red-
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Jaro jakoby příroda letos přeskočila. 
V  jeden čas byly stromy ještě holé, bez 
listí a  pak najednou, mávnutím prout-
ku, se všechno začalo zelenat, až oči pře-
cházejí. I děti si tohoto rychlého skoku 
všimly. Při jedné procházce podél Mlýn-
ského potoka poznamenaly, že: „tu cestu 
vůbec nepoznávají, vypadá jinak než ob-
vykle, a že si připadají jako v džungli“.

Ač je tedy teprve začátek června, léto 
už je v  plném proudu. V  Bažince jsme 
ovšem na jaro nezapomněli a vychutnali 
si ho se všemi svátky a  tradicemi, které 
k němu patří.

Proč vůbec s dětmi slavit svátky a pře-
dávat jim tradice? Není to už překonané 
a trochu staromódní a „středověké“? 

Svátky a  tradice pomáhají dětem 
„ukotvovat se“ v čase. Učí je lépe chápat 
čas, a  to, že každé období má nějakou 
svoji hodnotu, o kterou je dobré pečovat.

V zimě, kdy příroda odpočívá, choulí 
se do sebe, i člověk má možnost schoulit 
se v době adventní a vánoční do sebe.

Na  jaře se příroda probouzí, začí-
ná všude proudit míza, všechno znovu 
ožívá. V  tento čas slavíme Velikonoce, 
Zmrtvýchvstání, nový život.

Léto, ze semen se stávají plody. Slaví-
me Letnice, vychutnáváme plody práce 
přes rok. Užíváme si teplo a slunce.

Na podzim, v době sklizně a hojnos-
ti, nabiti novou silou, slavíme dožínky. 
Vydáváme se na novou cestu, do nového 
školního roku, plni očekávání a také úz-
kosti, co nás čeká. Na této cestě nám po-
máhají ctnosti svatých: svatého Václava, 
Svatého Michaela, sv. Martina, sv. Miku-
láše až nakonec Všech svatých zemřelých.

 To už se podzim opět překlápí 
v zimu, kdy vše utichá a uléhá k spánku, 
aby na  jaře zase opět všechno povstalo 
k životu.

Na  květen připadá Mezinárodní den 
lesních mateřských školek. I  naše Ba-
žinka se zapojila do slavení. Také proto, 
že letos slavíme 5 let od svého založení. 
V rámci Dne otevřených dveří jsme při-
pravili tvořivé dílničky pro děti, bese-
du pro rodiče a  ochutnávku domácích 
svačinek od  našich rodičů pro všechny 
příchozí. Návštěvníků přišlo akorát, 
i počasí nám přálo, tak jsme byli všichni 
spokojení.

V  květnu také proběhl zápis dětí 
do naší školy, která bude od září v rejst-
říku škol a školských zařízení. Jednak to 
pro nás znamená trochu více papírování, 
ale pro rodiče možnost platit nižší školné 

a mít u nás svoje předškoláky bez toho, 
aby museli do státní školky na přezkušo-
vání. Prokousali jsme se i přes GDPR, ale 
čekají nás kontroly z ČŠI a jiné, tak nám 

držte palce, ať se prokousáváme úspěš-
ně dál. Naše děti jsou u nás spokojené, 
chtěli bychom, aby to tak bylo i nadále. 
Je to pro nás ta největší odměna.

Teď je před námi poslední měsíc. 
Čeká nás loučení s  předškoláčky s  pře-
spáním ve  školce bez rodičů. Probíhají 
poslední předškolní přípravy a  pak už 
hurá na dovolenou. 

 Zázemí Bažinky ale nebude o prázd-
ninách opuštěné. Pořádáme příměstské 
tábory s  indiánskou tematikou a  také 
Letní Bažinku, kde si mohou vaše děti 
vyzkoušet týdenní docházku do  lesní 
školky. Otvírací dobu můžeme tentokrát 
přizpůsobit potřebám rodičů.

 Připravujeme také pobytový tábor 
pro rodiny s dětmi, který se bude konat 
ve  skautském tábořišti ve Vysokých Ži-
břidovicích pod Králickým Sněžníkem. 
Více informací a přihlášky najdete na in-
ternetu. 

Užijte si prázdnin a léta a na podzim 
zase na počtenou!  Hanka Matulíková

Co se děje v Bažince?

První pololetí v Klubu seniorů
Velmi oblíbené u našich členů jsou po-

znávací zájezdy. Už v březnu jsme vyjeli 
do  Valašského Meziříčí. Navštívili jsme 
nově otevřené muzeum řeznictví. Sou-
částí prohlídky byla ochutnávka produk-
tů řeznictví Krásno i nákup v podnikové 
prodejně. K Valašsku patří výborné frgály 
a na ty jsme si zajeli do Hrachovce.

V  dubnu jsme jeli do  Bruntálu, kde 
jsme si prohlédli krásný zámek, a slunné 
počasí nás nalákalo na procházku po hrá-
zi přehrady Slezská Harta. V květnu jsme 
uspořádali zájezd do Hlinska. Prošli jsme 
se památkovou rezervací Betlém, obdi-

vovali zachovalé dřevěnice a  nenechali 
si ujít expozici masopustních obchůzek 
a  masek Hlinecka, které jsou od  roku 
2012 součástí Světového nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO. Pak jsme 
si zajeli do Pekla Čertoviny. V pekelném 
šenku jsme si pochutnali na  výborném 
obědě. Obdivovali jsme celý interíér – 
řezbářské i kovářské práce. A už jsme se 
octli v Pekle v podzemí, kde byl připra-
vený program. A bavili jsme se opravdu 
čertovsky. V červnu se chystáme do Čej-
kovic – do  bylinkového ráje Sonnetor 
a vinných sklepů.

V  klubu jsme uspořádali několik be-
sed. O  svém pobytu v  Izraeli vyprávěla 
Hana Fojtíková /Minářová/. O své zážit-
ky z pouti do Santiaga de Compostela se 
s námi podělil Mgr. Jiří Vymětal. Do klu-
bu přijal pozvání propagátor hanáčtiny 
spisovatel Petr Linduška. Dvě hodiny 
jsme se bavili jeho vtipnými hanáckými 
historkami.

O  prázdninách se nescházíme v  klu-
bovně, ale podle počasí vyjíždíme na kole 
na malé výlety.

Hezké léto přeje za klub  
Ludmila Nepožitková

Aktuální nabídka 
od září

–  Lesní mateřská škola Bažinka – dvě 
volná místa (přijímáme děti od 3 
let věku)

–  Skřítci – dopolední program pro 
děti od 1,5 do 3 let v doprovodu 
rodičů

–  Bobříci – dopolední program pro 
děti od 2,5 do 3,5 let

–  NOVINKA – Lesní družina pro děti 
ZŠ (1.–5. třída) – dva dny v týdnu 
od 13 do 16 hod.
Přihlášky prosím posílejte nejlépe 

do konce června. 
Více informací a přihlášky na www.

bazinka.cz, nebo kontaktujte Jiřinu 
Popelkovou, tel: 725027940, e-mail: 
jira.popelkova@gmail.com.
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Tento projektový den byl jeden z  těch 
nejlepších. Bavilo mě hrát rugby na vozíč-
ku, goalball, curling. A  zároveň to bylo 
poučné, protože jsme mohli vyzkoušet být 
na místě handicapovaných.

Možná by se rugby na  vozíčku mělo 
pořádat i  pro lidi bez handicapu – je to 
zábava a skvělý zážitek.

Jen škoda, že jsme nemohli vyzkoušet 
všechno.

...Uvědomila jsem si, že lidé s  jakým-
koliv postižením mají velmi těžký život...

...Přemýšlím nad tím, že bych to asi 
na jejich místě nezvládla...

...Bylo by zajímavé poznat další para-
lympioniky…

Toto jsou některé reakce žáků druhé-
ho stupně po prožití projektového dne 
věnovaného sportu a  handicapovaným 
sportovcům, který byl připraven ve spo-
lupráci s FTK UP Olomouc.

V  průběhu tohoto dne totiž měli 
příležitost vyzkoušet některé sporty, 
kterým se věnují lidé s  různým typem 
postižení, např. goalball (míčová hra se 
zvukovým míčem), sporty na  vozíku, 
zvukovou střelbu a  mnohé další. Další 

výzvou byla pro žáky možnost vyzkoušet 
si, jak se pohybují v běžném životě lidé 
s tělesným handicapem (pohyb na vozí-
ku), nebo měli možnost zjistit, jaké to 
je pohybovat se bez pomoci zraku či jak 
poskytovat asistenci lidem se zrakovým 
postižením. Měli jsme také obrovskou 

příležitost nejen besedovat s paralympi-
oniky Evou Kacanu a Tadeášem Křížem, 
ale v závěru dne také zhlédnout exhibici 
Tadeáše, který se věnuje biketrialu. Při 
jeho vystoupení by nikdo neuvěřil, že 
má zrakový handicap. 

 Míla Zapletalová

V rámci férové snídaně žáci deváté třídy na první stupni usku-
tečnili předčítání knih Největší přání a Farídova jízda rikšou. Obě 
publikace formou příběhu nabízí dětem pohled na témata globál-
ního vzdělávání. Žáci 1.–5. třídy pak nejen poslouchali vyprávění 
o Faridovi a v druhé knížce příběh o Modrém koníkovi, ale v rámci 
čtení odpovídali na dotazy jako např.: Kde je Bangladéš? Jak se tam 
Farídovi žije? Ve svých dopisech Farídovi žáci psali, co je u nás jiné 
než v Bangladéši a taky by žáci byli rádi, kdyby Faríd za nimi přijel 
do školy. Ve svých dopisech mu přejí, aby se měl v Bangladéši dobře.
Za všechny jedna ukázka z dopisu žáka 4. třídy

„Ahoj Faríde, my se tu máme v ČR dobře. Máme levné oblečení, 
pitnou vodu, jídlo. Naši rodiče dostávají velkou výplatu...“ -kl-

Paralympionici ve škole

Největší přání a jízda rikšou

Program 100. výročí republiky a 603. výročí Upálení Mi-
stra Jana Husa 6. července 2018:
14.45 – sejdeme se u „husitské kapličky“ (nám. Osvobození)
15.00 – průvod s dechovkou zamíří k hasičskému areálu Doly
15.25 – položíme kytici k památníku padlých (zazní hymna)
15.40  –  na Dolech promluví starostka Mgr. Sylva Stavarčíko-

vá a Mgr. Rostislav Valušek, farář husitský
16.00 –  Hranici zapálí Josefa Nogolová
16.15–19.00 – dechová hudba Nákelanka
 –  Nejmladší hasiči z Horky předvedou ukázky požár-

ního útoku
 –  Horecké seniorky vystoupí s taneční kreací na mo-

tivy Smetanovy skladby Vltava
19.00 –  střídání hudeb: hraje country kapela Karanténa
Bohaté občerstvení zajištěno!
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Jaro fotbalového klubu Společný den dětí a rodičů
„Máme rádi zvířata, protože jsou...“ 

Tak se jmenoval jeden z  květnových pro-
jektových dnů třeťáků v montessori třídě. 
K  výuce jsme tentokrát využili venkovní 
učebnu, a to bylo dobře. Kromě dětí a ně-
kterých rodičů se s námi totiž učilo i 6 psů 
různých ras, 3 morčata, králík, straka, hle-
mýžď pásový a akvarijní rybka.

Po představení zvířat jsme některé pej-
sky poslali s jejich dospělými majiteli domů 
v  rámci zajištění klidu při výuce. Děti se 
seznamovaly se způsobem života různých 
živočichů. Během výuky však stíhaly i péči 
o své mazlíčky. V poslední hodině děti vý-
tvarně zpracovávaly živá zvířátka, která se 
vzorně předvedla.

Odpoledne přišli rodiče a spolu se svými 
dětmi si zažili sportovní den, kdy vyzkou-
šeli různé sportovní disciplíny. Program 
pokračoval ve  třídě, kde si rodiče s dětmi 
zažili jednu lekci sociálně emoční výchovy 
Druhý krok, kterou měly děti zařazenou 
do výuky během prvního pololetí..

Podvečer patřil táboráku na  Sluňákově 
a  společnému opékání a  zpívání. Pro děti 
bylo velkým zážitkem vidět rodiče ze třídy 
s hudebními nástroji v rukou. Vznikla nám 
tak velká třídní kapela a všichni jsme si to 
moc užili. Mgr. Lea Höchsmannová

Čím začít? Jak už jsme předesílali, tak 
náš tým posílil na lavičce i v poli. Příchozí 
trenér vlil týmu novou krev do žil. Velkou 
pomocí byly i posily. Hráči skvěle zapadli 
do kádru, což se na hřišti značně projevilo. 
Naše mužstvo v jarní části sezóny na domá-
cí půdě ani jednou neztratilo. Za  to patří 
velký dík divákům a lidem, kteří se podílejí 
na celkovém chodu hřiště a občerstvení. Je 
na hřišti cítit, když se přijde na fotbal podí-
vat sto diváků místo třiceti.

Družstvo starších žáků, které se celou 
sezónu potýká s nedostatkem hráčů, hraje 
mezi posledními v tabulce, ovšem hráči bo-
jují a povedlo se jim pár pěkných výsledků. 
Například vítězství nad Tatranem Litovel 
na jeho hřišti. 

V  končící sezóně se družstvo mlad-
ších žáků drží na parádním druhém mís-
tě v okrese, a to je výborné vysvědčení pro 
hráče i trenéry. Blahopřejeme! 

Pro horecký fotbal je důležité, že obě žá-
kovská mužstva budou přihlášena do nad-
cházející sezóny 2018/2019. Skutečně už 
start mládežníků v soutěži je úspěch, a ne 
v každém oddíle se to daří.

Naši nejmladší, hrající za mladší a star-
ší přípravky, pokračují na jaře v rozehrané 

soutěži. Se střídavými výkony, jak to bývá 
v  těchto kategoriích běžné, celkem dobře 
reprezentují horecký fotbal. Máme více než 
dvacet pět aktivních dětí. Pokud máte zá-
jem, nebo spíše Vaše děti, rádi Vás v našem 
týmu přivítáme. Za odměnu proběhne pro 
všechny mládežnické týmy závěrečná s ob-
čerstvením. Na start nové sezóny plánuje-
me tradiční soustředění, na které momen-
tálně vybíráme vhodnou lokalitu.

Jak jsme informovali v  minulém čísle 
Zpravodaje, před jarní sezónou jsme měli 
spoustu úkolů a plánů, co se fotbalového 
areálu týkalo. Rádi konstatujeme, že se 
nám vše podařilo realizovat. Největší úkol, 
kterým bylo odstranění navezených valů 
včetně srovnání terénu a zatravnění ploch, 
se nám povedl za podpory obce Horka nad 
Moravou. 

Za to patří obecnímu úřadu veliký dík. 
Doufáme, že si fanoušci fotbalu změny při 
příjezdu do  areálu povšimli… Nyní jsou 
před námi nové úkoly a výzvy. 

Všem mládežníkům FK Horka přejeme 
pohodové prázdniny, hráčům a fanouškům 
krásné léto! 

Za VV FK Horka nad Moravou  
zapsali Milan Štajgr a Luděk Procházka

Ještě nedávno jsme po letních prázd-
ninách zahajovali sezónu 2017/2018, 
a nyní se již blíží její ukončení. Druž-
stva celou sezónu reprezentovala svou 
věkovou kategorii nejen na  svých zá-
pasech a  turnajích v rámci soutěže, ale 
účastnila se i  dalších významných tur-
najů. 

První červnové víkendy se uskuteč-
nily poslední zápasy a turnaje družstev. 
Nejmladší věkové kategorie například 
vyrazily na významný Litovel MiniCup, 
kde předváděly to, co se za poslední rok 
naučily. Souběžně s  uvedeným turna-
jem, tedy 9. 6. 2018, proběhl již tra-
diční turnaj Staré gardy ve sportovním 
areálu „Sokolka“, kde se diváci mohli 
podívat na mužské výkony, ale zároveň 
si i  pochutnat na  makrelách a  dalším 
občerstvení.

Řádné zakončení sezóny by nemoh-
lo být bez závěrečného posezení hráčů, 
trenérů, rodičů a  funkcionářů, kde byl 
jako vždy zajištěn doprovodný program 

v podobě společných her a občerstvení. 
Rozloučení před prázdninovou přestáv-
kou proběhne pro jednotlivá družstva 
v  průběhu měsíce června. Starší do-
rostence čeká poslední rozlučka v dané 
kategorii, jelikož od  příští sezóny po-
stupují do kategorie mužů, kde budou 
hráči bojovat o další úspěchy.

Začátkem prázdnin však házenkář-
ské snažení nekončí: starší minižactvo, 
mladší žactvo a starší žáci vyráží na za-
čátku července do slovinského Koperu, 
kde budou reprezentovat Horeckou há-
zenou mezi mnoha zahraničními druž-
stvy. Tímto turnajem hráči získají obrov-
ské zkušenosti nejenom na hracím poli, 
ale i pro život. V průběhu srpna budou 
všechny hráče čekat přípravné tréninky 
na novou sezónu zakončené tradičními 
turnaji. Mezi největší letní mládežnický 
turnaj v Olomouckém kraji patří i námi 
pořádaný turnaj Házenkářské naděje, 
který se uskuteční o víkendu 1. a 2. září 
2018 a na kterém bude i bohatý dopro-

vodný program jako skákací hrad, ma-
lování na  obličej a  další atrakce, které 
ocení příchozí diváci. O  týden dřív se 
budou prezentovat na domácích turna-
jích na  Sokolce v  sobotu 25. 8. 2018 
nově vzniklé družstvo mužů a  o  den 
později 26. 8. 2018 i družstvo starších 
žáků. Tímto Vás srdečně zveme na tyto 
letní sportovní události.

Na  závěr si také dovolujeme pozvat 
všechny na již obvyklý týdenní příměst-
ský tábor pro děti, který pořádáme pro 
děti poslední týden v srpnu, kde si děti 
mohou užít spoustu zábavy, her, výletů 
a závěrečné odměny v podobě možnosti 
se zúčastnit turnaje v miniházené. Pří-
městský tábor je určený pro všechny 
děti od  pěti do  deseti let bez výjimky. 
V  průběhu celého září si také mohou 
děti vyzkoušet hrát házenou zdarma 
přímo na trénincích.

Přejeme Vám krásné a pohodové let-
ní dny a děkujeme za podporu!

 Jana Skalická

Házenkářské snažení pokračuje 


