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Nedávno jsem zažil nádherný 
kulturní a  zároveň duchovní zá-
žitek, o  který bych se s  vámi rád 
podělil. 

V  sobotu 13. května, v  den 
100. výročí prvního zjevení Pan-
ny Marie ve Fatimě, jsme vyrazili 
s farníky na pouť do Českomorav-
ské Fatimy Koclířov. Cestou to jed-
nu chvíli vypadalo (kvůli poruše 
autobusu), že budeme muset změ-
nit plány a místo Koclířova vymy-
slet náhradní program. Nakonec 
jsme se však do Koclířova zdárně 
dostali. 

V  poutním kostele jsme ještě 
stihli závěr přenosu bohoslužby 
z  Fatimy, při které papež Fran-
tišek svatořečil dvě děti, Františ-
ka a  Hyacintu, kterým se zjevi-
la Panna Maria. Prošli jsme si 
poutní areál, občerstvili jsme se 
v místní cukrárně a poslechli jsme 
si povídání o Fatimě a významu 
zjevení i pro dnešní dobu. Nejsem 
žádný velký milovník vážné hud-
by, ale byl jsem zvědavý na kon-
cert Händelova oratoria Mesiáš 
v  podání třebíčského souboru 
Musica animata, kterým měl být 
ozdoben den. Z  tohoto oratoria 

je totiž známé snad nejslavněj-
ší Haleluja, které jsem nejednou 
slyšel ve filmu nebo od účastníků 
hudebních soutěží. 

Před koncertem každý dostal 
text Mesiáše v angličtině s českým 
překladem a s vyprávěním o vzni-
ku tohoto díla. Právě informace 
o tom, co předcházelo vzniku ora-
toria, bylo pro mě překvapením. 
Händelovi nebylo ještě šedesát let, 
cítil se však už starý a  unavený 
životem. Nacházel se v  hluboké 
tvůrčí i  finanční krizi. Na  jeho 
dveře klepali věřitelé. Byl na dně. 
Jedné noci roku 1741 se vrátil bez 
naděje do svého chudého bytu. Tu 
padl jeho pohled na  těžký balík. 
Otevřel jej. Nalezl text s názvem 
Duchovní oratorium. Händel se 
rozzlobil na  podřadného básní-
ka a  zvláště na  jeho poznámku: 
„Bůh mě pověřil tímto úkolem.“ 
Lhostejně listoval v textu. Najed-
nou jeho oči spočinuly na  jedné 
řádce: „Byl v  opovržení a  pohr-
dání lidí… kdekdo se ho zřekl… 
jeho rány nás uzdravily.“ Slova, 
která četl, se týkala údělu Mesi-
áše, jak ho popisuje starozákonní 
prorok Izaiáš, a přesně popisovala 

situaci, v níž se Händel nacházel. 
Tato slova se dotkla jeho srdce. 
Z  jednotlivých citátů měl dojem, 
že byly napsány přímo pro něho. 
A když četl dále: „Já vím, že můj 
Vykupitel je živ… Jásej, Halelu-
ja!… Hoden jsi, Pane, přijmout 
slávu, moc i čest“, tu všechna slova 
v Händelovi ožívala. Ze slov byly 
tóny a  jeho nitro bylo naplněno 
nádhernými zvuky. Jiskra shora 
v něm roznítila oheň.

Händel sáhl po  peru a  začal 
psát. S neuvěřitelnou rychlostí se 
stránka za  stránkou plnila nota-
mi. Příštího rána ho našel jeho 
sluha skloněného nad psacím sto-
lem. Postavil podnos s jídlem tak, 
aby byl Händelovi po ruce, a ode-
šel. Ten se jej však ani nedotkl, 
neboť Händel psal a psal. Občas 
vyskočil ze židle, vrhl se ke svému 
cembalu, běhal sem a tam, mával 
rukama a zpíval z plného hrdla: 
„Haleluja, Haleluja!“ Sluha se 
obával, že se Händel zbláznil, 
když mu řekl, že se otevřely brány 
nebe a  sám Bůh že je nad ním. 
Tři týdny pracoval Händel jako 
posedlý, takřka bez odpočinku 
a  stravy. Potom padl vyčerpán 

na lůžko. Před ním ležela hotová 
partitura.

Premiéra Händelova Mesiáše za-
zněla 13. dubna 1752 v Dublinu 
v rámci série dobročinných koncer-
tů. Při jednom z  prvních uvedení 
v Londýně se král Jiří II. při sborové 
písni Haleluja zvedl ze svého se-
dadla a celé publikum ho následo-
valo. Traduje se, že lord Kinnoull 
prý vychvaloval Händelovo dílo 
jako ušlechtilou zábavu. Händel 
po chvíli zamyšlení řekl: „Bylo by mi 
líto, kdyby moje dílo posluchače jen 
pobavilo. Přál bych si, aby zásadně 
ovlivnilo jejich život.“

Neváhejte a  pusťte si doma 
na  youtube oratorium Mesiáš 
nebo aspoň Händelovo Haleluja. 
Samozřejmě nejlepší by bylo slyšet 
to naživo v provedení velkého sbo-
ru a orchestru.

Pokud by někdy do vašeho živo-
ta přišly těžké a bezvýchodné oka-
mžiky, přeji vám, abyste podobně 
jako Händel zakusili, že s vámi je 
Mesiáš, který vás nese a neopouští, 
a  z  vašeho srdce vytrysklo jásavé 
aleluja. 

Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

Händelův Mesiáš aneb jiskra naděje v těžkém období

Sluňákov zve obyvatele Horky k oslavám
Sluňákov působí v  Horce 

nad Moravou již 23 let. Po  ce-
lou dobu se snaží lidem i dětem 
přibližovat krásu a  jedinečnost 
místní přírody a  rozvíjet vztah 
člověka a  krajiny, kterou obývá 
nebo navštěvuje. Horečtí vnímají 
Sluňákov a jeho působení v obci 
různě. Setkali jsme se se stížnost-
mi na ruch spojený s pobyty dětí 
nebo s pořádáním svateb (ty jsou 
důležitým zdrojem příjmu právě 
pro zajištění činnosti pro školy). 
Někteří lidé si stěžovali na přetí-
žení městské hromadné dopravy 
z Olomouce. Naopak mnozí lidé 
oceňují nabídku programů pro 
děti v  zájmových kroužcích, po-
byt dětí z Horky na táboře po ni-
čivých povodních zdarma, spo-
lupráci na  některých kulturních 
akcích.  Pokračování na str. 2
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Týden čtení dětem

Pokračování ze str. 1
Promítání starších filmových 

záznamů z Horky pro veřejnost, 
společný programy s místní ško-
lou, aktivity pro rodiče s dětmi, 
propagaci Horky v celé ČR.

Dvě události byly pro Sluňá-
kov i obec zásadní. V roce 2007 
se Sluňákov přesunul z  míst-
ní mateřské školky do  nízko-
energetického domu Sluňákov 
v  lokalitě Rozvišť u  místního 
hřbitova. V  roce 2014 pak byl 
v  okolí domu realizován zce-
la unikátní park s  uměleckými 
díly našich předních umělců. 
Domnívám se, že zejména park 
přijali lidé v Horce s povděkem 
a využívají jej ke svým procház-
kám, k  odpočinku ve  volných 
chvílích, společným zážitkům 
s  rodinou i  s  přáteli. Když lidi 
z Horky v areálu potkávám, vel-
mi často mluví o pěkném místu, 
kde je jim příjemně.

Letos je to právě deset let 
od  zahájení činnosti v  nízko-
energetickém domu a  toto vý-
ročí chtějí Sluňákovští oslavit 
přímo v Horce. Srdečně zveme 
všechny občany Horky v  době 
letních prázdnin na  celodenní 
program, který bude oslavou 
deseti let od  zahájení provozu 

v  nízkoenergetickém domu. 
Toto setkání je připraveno 
na sobotu 26. srpna 2017.

 Program začíná již dopoled-
ne komentovanými prohlídka-
mi v  obecní čistírně odpadních 
vod a  v  malé vodní elektrárně. 
Po obědě se mohou zájemci pře-
sunout do areálu Domu přírody 
Litovelského Pomoraví a  pobýt 
také v Rajské zahradě Františka 
Skály a v nitru Sluneční hory Mi-
loše Šejna. Archeolog Filip Šrá-
mek nabídne lidem k ochutnání 
chléb upečený v peci, která byla 
letos postavena v  areálu Domu 
přírody jako kopie dávných míst-
ních historických nálezů. Díky 
podpoře projektu Státním fon-
dem životního prostředí České 
republiky a  na  základě rozhod-
nutí ministra životního prostředí 
chlebovou pec postupně doplní 
i další pece na keramiku a železo 
a výheň na odlévání bronzu. Při 
procházce areálem se lidé mohou 
osvěžit také při setkání s  uměl-
ci, kteří se jim představí v rámci 
mezinárodní umělecké dílny Bo-
hemiae Rosa. 

Večer po  vernisáži výsledků 
fotografické dílny Vladimíra 
Janka (fotky z Litovelského Po-
moraví) a  výstavy výtvarných 

prací dětí se lidé mohou setkat 
s členy skupiny Projektil archi-
tekti, kteří jsou autory nízko-
energetického domu, oceněné-
ho významnou cenou Grand 
prix architektů. Architekti pro-
vedou zájemce domem a vzpo-
menou si společně na  příběhy 
provázející jeho realizaci. Svou 
zajímavou práci pak předsta-
ví lidem v  poutavé přednášce. 

Na závěr celého dne bude uve-
den v rámci Rajské zahrady dal-
ší hudební koncert.

Budeme potěšeni, když se 
na této akci potkáme také s lid-
mi z Horky a oslavíme společně 
desetileté narozeniny domu.

Michal Bartoš, ředitel 
Sluňákov – centrum  

ekologických aktivit města  
Olomouce

V týdnu od 5. do 9. června se 
horecká škola a knihovna zapoji-
la do 7. ročníku akce Celé Česko 
čte dětem. 

V  rámci této akce probíhaly 
na škole, v knihovně a mateřské 
školce sdílené čtení a další akce 
spojené se čtením a čtenářstvím 
vůbec. 

Horecká škola podporuje 
u žáků vztah ke knize, žáci mají 
ve škole dílny čtení, podporuje se 
prožitkové čtení. Rozšířila se na-
bídka školní knihovničky a sami 
učitelé jdou dětem příkladem.

Během celého týdne žáci de-
vátých rodčníků navštěvovali 
školkáčky na  školní zahradě, 
kde jim četli pohádky a učili je 
první předčtenářské dovednosti. 
Sami deváťáci tak mohli předat 
to, co se ve škole naučili. 

Ve škole a na školní zahradě 
pak probíhalo sdílené čtení for-
mou autorského čtení mezi žáky 
druhého stupně a prvního stup-
ně. Velcí s  malými si vyprávěli 
o  knihách, které čtou, co jim 
čtení dává a společně tvořili čte-
nářské stromy. Ale hlavně četli.

Kroužek čtenář pod vedením 
Anetky Kamínkové uspořádal 
čtenářskou kavárnu, kde se opět 
četlo a povídalo za hojné účasti 
rodičů. 

Děti z  družinky měly mož-
nost navštívit výtvarnou dílnu 
s  ilustrátorkou dětských knih 
Evou Chupíkovou a  vyzkoušet 
si tvorbu knižní ilustrace. Je-
jich dílka jsou vystavena v  ko-
ridoru školy. Prvňáčci byli pa-
sování v  knihovně na  čtenáře 
za  přítomnosti rodičů a  autora 
dětských knih Martina Šinkov-
ského, který pro ně připravil za-
jímavý program.

Celý týden se četlo, ale vzni-
kaly i záběry ze sdílených čtení 
a výpovědi našich žáků byly za-
znamenány na  kameru. Výsle-
dek celé akce můžete zhlédnout 
v  nejbližších dnech na  webo-
vých stránkách školy. 

Děkujeme všem malým i vel-
kým čtenářům, kteří se do akce 
zapojili. Mohli si tak vyzkoušet 
své čtenářské kompetence a po-
sílit vztahy na naší škole.

 Kateřina Lerchová

Sluňákov zve obyvatele Horky k oslavám

Sluneční dům – Sluňákov: 10 let životadárné energie
26. 8. 2017, 9:30–21:00, Dům přírody Litovelského 

 Pomoraví (Sluňákov), Horka nad Moravou
Program pro veřejnost u příle-
žitosti oslav 10 let od realizace 
nízkoenergetického domu:
9.30 Komentovaná prohlíd-
ka v  čistírně odpadních vod 
v Horce nad Moravou.
10.30 Komentovaná prohlíd-
ka ve vodní elektrárně v Horce 
nad Moravou.
13:00 Den otevřených dveří 
v  Domu přírody Litovelské 
Pomoraví.
13:00–16:00 Vstup do  Raj-
ské zahrady Františka Skály 
a Sluneční hory Miloše Šejna. 
Bohemiae Rosa: ukázka práce 
mezinárodní umělecké dílny.
Živá archeologie: ukázka ar-

cheologické pece s  pečením 
chleba.
16:30–17:00 Vernisáž výtvar-
ných prací školních dětí k níz-
koenergetickému domu. Ver-
nisáž fotografické dílny DDM 
Vladimíra Janka. Komentova-
ná ukázka nízkoenergetického 
domu za účasti Projektil archi-
tekti.
17:00–19:00 Přednáška a be-
seda: Tvorba Projektil archi-
tekti.
19:00 – 20:30 Koncert v Raj-
ské zahradě. 

Aktuální program naleznete 
před akcí na: www.slunakov.cz
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Píseň probouzí zájem o historii
V  učitelském sboru Základ-

ní školy v Horce nad Moravou 
je řada zajímavých osobností. 
Jednou z nich je učitel prvního 
stupně – muzikant Jan Přeslič-
ka. Jeho skupina Epydemye se 
může dokonce pochlubit Ce-
nou Anděla.

Jak vlastně vznikla skupi-
na, proč takový název?

Skupinu Epy de Mye, jejímž 
jsem členem, jsme zakláda-
li s  Lukášem Kazíkem a  Lucií 
Cíchovou v  Týně nad Vltavou 
na sklonku roku 2005.

První veřejné a  soutěžní 
vystoupení jsme však ze zdra-
votních důvodů nebyli schop-
ni odehrát. Na  lůžka nás totiž 
všechny uložila v té době řádící 
epidemie. Tak nějak vznikl i ná-
zev kapely. I když dodnes vede-
me spory, proč tam tehdy někdo 
napsal tvrdá y. 

Jaký žánr vlastně hrajete, 
jakými směry vedla vaše umě-
lecká dráha?

Po  téměř raketovém startu 
na  folkové scéně a  úspěších 
na  festivalech Porta a  Zahra-
da jsme vydali album Stopy 
nezmizí (2008), které bylo 

zúčtováním tříleté existence 
kapely.

15. 5. 2009 jsem poprvé na-
vštívil Horku nad Moravou, 
když jsme zde účinkovali na fes-
tivalu Horecké struny. Tehdy 
jsem ještě netušil, že přibližně 
za  čtyři roky se stanu učitelem 
na místní škole...

Následovala těžká rána, ze 
zdravotních důvodů nás opustil 
Lukáš Kazík. V dobách hledání 
nové tváře kapely jsme vydali 
album MASO! (2011) Z  ryze 
folkové, tehdy ještě Epy de Mye 
se stala folkrocková Epydemye. 
Zahráli jsme si na  mnoha roc-
kových festivalech. (Rock for 
People, Přeštěnice Open Air, 
Votvírák). 

Jaká je současná sestava ka-
pely?

Sestava se vytříbila a ustálila, 
opět jsme tři, hrajeme ve slože-
ní:
Jan Přeslička – zpěv, akustická 
a elektrick á kytara, hudba, tex-
ty.
Miroslav Vlasák – zpěv, akus-
tická kytara, hudba, texty.
Lucie Vlasáková dříve Cíchová 
– zpěv, kontrabas. 

V této sestavě skupina zreali-
zovala nápad natočit tematické 
album z  klíčových událostí 20. 
století. Do písní jsme se pokusili 
vtělit příběhy vojáků odvede-
ných do 1. světové války, legen-
dárního tria odbojářů, přezdí-
vaného Tři králové, parašutistů 
– hrdinů i  zrádců, Milady Ho-
rákové, Arthura Londona, Jana 
Palacha, emigrantů a  také tak 
trochu nás, v  širším slova smy-
slu. Album Kotlina (2015) bylo 
v žánru folk a country oceněno 
prestižní cenou Anděl 2015.

To je obrovský úspěch…
Největší ocenění je pro mě 

ale fakt, že s  albem začali pra-
covat někteří učitelé ve  svých 
hodinách a  vzbuzují tak v  dě-
tech zájem o české moderní dě-
jiny. Od  natočení alba Kotlina 
si na  některé koncerty zveme 
do svých řad jako hosty dva ex-
kluzivní muzikanty, kytarového 
hráče Josefa Štěpánka a bubení-
ka Davida Landštofa.

Jak je to s vaší muzikantkou 
aktivitou v  současnosti a  jaké 
máte plány?

V  současné době hrajeme 
trochu méně, plníme si radost-

né mateřské povinnosti, ale 
nové písně přesto vznikají, a tak 
by rok 2018 mohl být příslibem 
nového alba.

Během necelých 12 let naší 
existence po nás krom tří oficiál-
ních alb zůstala poměrně vydat-
ná audiovizuální stopa. Natočili 
jsme několik pořadů, koncertů 
i  rozhovorů pro televize, rádia 
a  podobně. Některé jsou do-
hledatelné na  našich webových 
stránkách www.epydemye.cz, 
portálech youtube a  facebook. 
Stačí zadat do vyhledávače…

Děkuji za rozhovor.  
Marie Hovadíková

Děti zleva: Sára Zámečníková, Šimon Medek, Adéla Buksová, Josef Kurek, Ondřej Nepustil, Barbora Kováčiková.

Vítání občánků Horky nad Moravou

Nejbližší koncerty
22. 7. TÝN NAD 
VLTAVOU, slavnosti města
29. 7. VILÉMOV, festival 
Country půlení léta (15:30)
6. 8. TELČ, festival 
Prázdniny v Telči, s námi 
Cop
18. 8. DOLNÍ ÚJEZD 
U LITOMYŠLE, festival 
Újezdské babí léto
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Žáci v akci
Jarní měsíce byly ve  škole 
opravdu rušné. Sportovní, 
dovednostní a  vědomostní 
soutěže střídaly jedna dru-
hou a  nejlepší žáci školy 
měli možnost poměřit se 
na  úrovni okresu či kraje. 
Zde jsou některé z nich:

Turnaj v házené
Horečtí házenkáři vyrazili 

v  dubnu na  regionální kolo 
Novinářského kalamáře – 
dlouhodobé soutěže školních 
družstev. Na  hráče čekala  
4 utkání. I přes jednu prohru 
dokázali turnaj vyhrát a domů 
odjížděli zlatí. Krajské kolo 
bylo na  programu v  květnu 
v  Olomouci. Po  dramatic-
kých bojích skončilo družstvo 
ZŠ Horka nad Moravou dru-
hé, k  postupu do  národního 
finále moc nechybělo. 

McDonald's Cup
Žáky z  3. ročníku čekal 

v květnu ve Slatinicích fotba-
lový turnaj. Naši si odvezli 2. 
místo a  postup do  okresního 
kola. To proběhlo v  Grygově 
a ani zde se Horka neztratila. 
Ke krásnému 3. místu pomoh-
la vydatná podpora fanoušků. 

Krajský přebor  
v šachu

Základní škola v  Hor-
ce nad Moravou byla letos 
v květnu pořadatelem krajské-
ho přeboru družstev starších 
žáků v  šachu. Většina týmů 
přijela v  silných sestavách 
a boj o krajské přeborníky byl 
velmi dramatický. Naši žáci 
do  něj bohužel příliš nepro-
mluvili, obsadili až poslední 
5. místo. Vždy to nevyjde. 

Soutěž mladých 
zdravotníků 

V  květnu vyrazili dva 
týmy z naší školy na okresní 
kolo zdravotnické soutěže 
do Olomouce. Letošní účast 
byla slabší, v kategorii 2. stu-
peň ZŠ se zapojila pouze tři 
družstva. Účastníci si museli 
poradit s  přepravou zraně-
ného, prokázat znalost první 
pomoci. Horecká družstva 
obsadila 1. a 2. místo, v červ-
nu na  regionálním kole už 
bude konkurence větší, mla-
dým zdravotníkům držíme 
palce.  Martin Malenovský

Z klubu seniorů
Ráda bych vás seznámila s ně-

kterými akcemi našeho klubu. 
Pozvání do našeho klubu přija-
la ředitelka litovelského muzea 
paní Mgr.  Zdeňka Frištenská. 
Seznámila nás s  životem jed-
noho z  nejslavnějších českých 
zápasníků – Gustavem Frišten-
ským, který se proslavil nejen 
u nás, ale i  v  zahraničí. Ne na-
darmo se stal symbolem síly, vy-
trvalosti, správné výživy a  dob-
rého charakteru.

O svých cestách po ostrovech 
Mauricius a  Reuniomu nám 
vyprávěla paní Hana Fojtíková-
-Minářová.

V květnu jsme byli na pozná-
vacím zájezdě. Prohlédli jsme si 
město Svitavy – krásné náměstí 
s  podloubími, navštívili jeden 
z nejstarších českých hradů Svo-
janov. V Olešnici jsme se sezná-
mili s  ruční výrobou modrotis-
ku v  dílně rodiny Danzingerů. 
V  Boskovicích jsme se zastavili 
v  známém zahradnictví pana 
Lebiše. V červnu jedeme na dal-
ší zájezd do  Litomyšle a  také 
do Čech pod Kosířem.

Krásné odpoledne jsme strávili 
v kostele sv. Mořice s varhaníkem 
panem Karlem Martinkem, kte-
rý bydlí u nás v Horce. Seznámil 
nás s varhany a také na ně zahrál. 
Byl to opravdu zážitek.

V  klubu jsme také oslavili 
Den matek s  verši i písničkami 
s  harmonikou pana Stejska-
la. Pobavit i  zatancovat si jeli 
naši členové na kloboukový bál 
do  Štěpánova a  na  seniorskou 
veselici do  Flory v  Olomou-
ci. Ještě připravujeme vycház-

ku olomoucké růžové zahrady 
a pololetí ukončíme v pivovárku 
u Melichárků a v hospůdce Pád-
lo. Přes prázdniny už tradičně 

jezdíme na kole po cyklistických 
stezkách.

Hezké léto přeje za klub 
seniorů Ludmila Nepožitková

Zlatý list
Členové přírodovědného 

kroužku (žáci 4.–6. ročníku) 
vyrazili reprezentovat školu 
do krajského kola přírodovědné 
soutěže Zlatý list. 

Ve velké konkurenci obsadili 
5. místo. Museli prokázat své 
znalosti o  přírodě a  referovat 
o  činnosti kroužku v  průběhu 
školního roku.

Run and Help
Ve středu 3. května proběhl 

v areálu Sluňákova třetí ročník 
charitativní akce RUN AND 
HELP. I letos děti i učitelé bě-
hali s úsměvem a dobrou nála-
dou pro Filipa z 2. A. Perníček 
nazdobený písmenem F byl pro 
všechny účastníky zaslouženou 
odměnou. Naběhané kilometry 
se spočítat nepodařilo, ale pe-
níze v kasičce se sečetly a výsle-
dek byl 23 300 Kč. 

K  této sumě ještě škola při-
dala část vydělaných peněz 
z  akce „Férová snídaně“ a  ko-
nečná vybraná částka se tak za-
okrouhlila na krásných 25 000 
korun. Symbolický šek bude 
opět předán Filipovi a jeho ro-
dičům na  zahradní slavnosti. 
 -red-
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Co je férová snídaně?

Sobotní snídaně ve škole
V sobotu 13. května se v zá-

kladní škole v Horce nad Mora-
vou konala Férová snídaně aneb 
zažít školu jinak.

Akce začala výstavou O  fair 
trade výrobcích (česky též 
spravedlivý obchod či féro-
vý obchod – pozn. redakce) 
a odpovědné spotřebě potravin 
ve  světě, umístěné v  koridoru 
školy (výstavu zapůjčila nadace 
Na Zemi). Celý týden jednot-
livé třídy vyplňovaly pracov-
ní listy a  bavily se o  smyslu 
fair trade a  spotřebě potravin 
ve světě.

Ve  čtvrtek a  pátek pak žáci 
hlavně devátých ročníků začali 
v  kuchyňce školy připravovat 
dobroty na  férovou snídani, 
pokud možno z  lokálních po-
travin (olmácké mléko, domácí 
vajíčka, bio tvaroh apod.)

Svůj stáneček na snídani měl 
i ekotým z naší školy, který na-
bízel čerstvé bylinky ze školní 
zahrady, bylinkové nápoje a ně-
kteří s sebou mohli odnést i by-
linky na zasazení do zahrádky.

Do  akce se zapojila i  školní 
jídelna, která je v projektu Sku-
tečně zdravá škola oslovila své 
dodavatele z  regionu. Ti spon-
zorsky dodali kváskový chleba 
z pekárny Příkazy, ovocné moš-
ty z Mezic a ochutnávku mléč-
ných výrobků ze Zemědělského 
družstva Senice na Hané.

V  jídelně připravili rovněž 
pomazánky, které se pravidelně 
připravují do  MŠ a  na  svačin-
ky pro žáky ZŠ. V sobotu ráno 
se část učitelského sboru a žáci 

zapojili do  přípravy snídaně. 
Některé děti přinesly i  ochut-
návku domácích produktů 
(marmelád, pomazánek, medu 
apod.).

Velký dík patří paní Švarco-
vé, spolumajitelce restaurace 
Chomout v Chomoutově, která 
na snídani zasponzorovala vaře-
ní čerstvé fair trade kávy.

Snídaně probíhala v  době 
od  8.30 – 11hodin. Celkem 
bylo zaregistrováno 230 lidí – 
rodičů s  dětmi. Nemohla chy-
bět ani starostka obce Sylva 
Stavarčíková: „Bylo to výborné. 
Děkuji organizátorům i  spon-
zorům. Naše škola opět pro-
kázala, že její dobrá pověst je 
zasloužená – připravila další vý-
bornou akci, do  které zapojila 
veřejnost.“ Nálada byla skvělá, 
všichni ochutnávali a  povídali. 
Byl to velký happening.

Na pódiu školy zahrála škol-
ní kapela Horečka pod vede-
ním paní učitelky Kateřiny 
Kačmárové maminkám ke Dni 
matek a  žáci dramatického 
kroužku vystoupili s představe-
ním o Ekopadouchovi.  

Cílem celé akce bylo, aby se 
naši žáci, budoucí spotřebite-
lé, začali zajímat o  spravedlivé 
podmínky obchodu ve  světě 
a místní potraviny. Škola je za-
pojena do  projektu Ekoškola, 
a  pořádáním této komunitní 
akce chtěla ukázat, že jí nejsou 
lhostejné podmínky enviro-
mentu – životního prostředí. 

Kateřina Lerchová – 
školní psycholožka

Co je to fair trade?
Fair trade dává pěstitelům 

ze zemí Afriky, Asie a  Latin-
ské Ameriky možnost uživit 
se vlastní prací za důstojných 
podmínek. Zemědělci dostá-
vají za  své kakao nebo kávu 
spravedlivě zaplaceno, pěstují 
s ohledem na životní prostře-
dí a jejich děti mohou chodit 
do školy. Fairtradový výrobek 
poznáte například podle certi-
fi kační známky Fairtrade® (viz 
obrázek). Více informací na-
jdete na webu NaZemi.

Férová snídaně Na Zemi je 
piknikový happening na  pod-
poru lokálních a fairtradových 
pěstitelů. Koná se při příleži-
tosti Světového dne pro fair 

trade, což je svátek, který slaví 
druhou květnovou sobotu tisí-
ce lidí na  celém světě. V  roce 
2017 snídalo 7800 lidí na 168 
místech republiky! 
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V letošním roce bude zahá-
jena revitalizace hřbitova. Celá 
akce je rozdělena na  tři etapy, 
každý rok bude upravena jedna 
část. První přijde na řadu zad-
ní část hřbitova, kde je navrže-
no rozšíření kapacity pohřbí-
vání formou urnových hrobů. 
Nově navržené chodníky na-
vážou na současné již existující 
trasy, po  celé ploše hřbitova 
bude umožněn pohyb všemi 
směry, bez vzniku slepých uli-
ček. Chodníky budou sypané 
jemným štěrkem a  lemovány 
betonovými zahradními ob-
rubníky. Plocha bude doplně-
na lavičkami a dosadbou zele-
ně (stromy, keře, popínavky, 
bylinný porost, cibuloviny, 
travnaté plochy).

Akci bude realizovat v  ob-
dobí červenec až září fir-
ma Zahrada Olomouc s.r.o. 
za 1 039 144 Kč. -red-

Čas na pěknou 
knížku

Léto začíná a s ním přichází čas na odpočinek a pěknou 
knížku. Nezáleží na  tom, zda budete volno trávit u  ryb-
níka, u moře, na chalupě či v horách. Vyjma opalovacího 
krému, slunečních brýlí a dalších dovolenkových propriet 
by bylo dobré si zabalit i nějakou dobrou knížku. S do-
poručením dokonalého čtení nejen na  léto je to těžké. 
Ty tituly, které pro někoho mohou znamenat mrtvolnou 
nudu, mohou být pro jiné čtenáře naprostými literárními 
orgiemi. 

Pro snadnější výběr vám zde nabízím pár knižních 
tipů, které se objevily na pultech v posledních týdnech. 
Pro milovníky „historického čtení“: Jan Bauer – Ďábel 
Valdštejn, romantického ražení je Lynne Graham – Krás-
ná rebelka, něco pro detektivy: Franck Thilliez – Smr-
tící DNA, pro dívky doporučuji: Kiera Cass – Koruna 
a určitě nezapomenu na děti: Yvona Bednarová – Samuel 
a Hortenzinka. 

A  než se rozletíme do  různých koutů světa s  nějakou 
tou knížkou, podívejme se ještě ve stručnosti na statistiku 
roku 2016 v horecké knihovně. Počet aktivních čtenářů: 
105, z toho 35 do 15 let. Počet knih: 2319. Akce: 21.–22. 
3. 2016 besedy s třídami 1. stupně základní školy a mateř-
ské školy, 1. 4. 2016: Noc s Andersenem, 1. 6. 2016: Paso-
vání prvňáčků na čtenáře, září 2016: stěhování knihovny 
do nových prostor obecního úřadu, 12. 11. 2016 autorské 
čtení Pišlických příběhů Filipa Rychlebského, 5. 12. 2016 
Den pro dětskou knihu a zdobení perníčků. 

V nových prostorách obecního úřadu se nám líbí a daří. 
Můžeme se pochlubit nejen novými akcemi, ale i  zvyšu-
jícím se počtem aktivních čtenářů. A  to především dětí, 
za což jsme velmi rádi. Takže Vy, co jste u nás v knihovně 
ještě nebyli, neváhejte a  přijďte se podívat a  vybrat ně-
jakou tu knížku na  prázdniny. Otevřeno je každé úterý 
od 15 do 18 hodin (i během prázdnin). 

Krásné prázdniny všem přeje
Romana Janková, knihovnice

Výrazná proměna horeckého hřbitova
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Cénci – dramatický závěr sezony
Sezona 2016/17 pro hokejo-

vý klub HC Cénci Horka skon-
čila 9. 4. 2017 posledním zápa-
sem, kterým jsme vybojovali 3. 
místo v celkovém pořadí týmů. 
Loňský titul se nám obhájit ne-
podařilo, ale v letošním ročníku 
bylo prakticky nemožné porazit 
vítěze – Šneky Újezd.

Poslední zápasy byly docela 
dramatické. Kvůli zranění ne-
mohl nastoupit náš kapitán Petr 
Seidler a  na  výkonech to bylo 
hned poznat. Prohráli jsme 3 
zápasy v  řadě a  šance na druhé 
místo se změnila v boj o 3. mís-
to, které bylo ve velkém ohrože-
ní. Tady je soupis nepodařených 
zápasů.

HC Delfíni Blatec – Horka 
6:4; HC Medvědi Charváty – 
Horka 6:3; Horka – Kaprodrom 
1:4.

Po  těchto 3 zápasech se na-
štěstí marodka vyprázdnila 
a  odehráli jsme jedno snazší 
utkání, kdy jsme porazili Velký 
Týnec 12:0, ale to hlavní nás ješ-
tě čekalo.

HC Věrovany – pro nás ne-
oblíbený tým, se kterým máme 
tradiční problémy. Vyrovnaný 
zápas, který se nám ze stavu 0:1 
podařilo otočit až ve 3. třetině, 
kdy se prosadil Miroslav Tichý 
a Stanislav Husák a  slavili jsme 
výhru 2:1.

Tiens Kosi – totožný soupeř 
jako Věrovany. Prakticky každý 
zápas s Tiens je dost vyhecova-
ný, jelikož se jedná o tým z hor-
ní pětky. Letos měli Tiens pořád 
šanci na  umístění kolem 3.–4. 
místa, tak se očekával boj jako 
o život. Skóre bylo jako na hou-
pačce, po  vedení 1:0 jsme pro-
hrávali 1:2 a první třetina skon-
čila za  stavu 2:3. Druhá třetina 

byla pro nás perfektní, jelikož se 
podařilo 2krát skórovat a  skóre 
otočit na naši stranu v poměru 
4:3. V  začátku 3. třetiny jsme 
odskočili na  rozdíl 2 branek 
na 5:3, ale to bohužel nestačilo 
a  během chvíle bylo srovnáno 
na 5:5. Potřebovali jsem nutně 2 
body, abychom měli šanci na 3. 
místo a udrželi odstup od Kap-
rodormu, který byl bodově hned 
za námi. Nakonec se to podařilo 
a po spolupráci Tomáše Valenty 
a skórujícího Matěje Lakomého 
jsme otočili na konečných 6:5.

V  tomto zápase zabraly naše 
opory, ale je potřeba pochválit 
celý tým, který toto těžké utkání 
ubojoval s maximálním nasaze-
ním.

Matěj Lakomý: 2 + 2; Standa 
Husák: 3 + 0

Před posledním zápasem jsme 
měli jeden bod náskok na Kap-
rodrom, ale před námi stál sou-
peř nejtěžší – Šneci Újezd. Zápas 
se musel odložit, jelikož většina 
zimních ploch už byla uzavřena, 
a tak boj o bronz přišel na řadu 
až začátkem dubna v Prostějově.

Před zápasem jsme jako ak-
tuální mistři předali pohár pro 
letošního vítěze Šnekům a začal 
boj o  bednu. Na  zápas jsme se 
opravdu koncentrovali a podali 
perfektní výkon, který v kontra-
stu s lehce oslabeným soupeřem 
přinesl překvapivý, ale zaslouže-
ný výsledek 7:1 a tím jsme si pro 
letošní ročník zajistili 3. místo.

Byl to takový ten zápas, kdy 
jsou oba týmy spokojené. Šneci 
slavili titul a my 3. místo.

Hodnocení sezony 2016–
2017 musí být úspěšné, pro-
tože jsme opět obstáli ve  velké 
konkurenci amatérských týmů, 
které neustále posilují, a úroveň 

celé soutěže stoupá.
V celkovém bodování útoční-

ků skončil Matěj Lakomý na 6. 
místě a  Standa Husák na  10. 
místě.

V hodnocení obránců skončil 
Tomáš Valenta na 6. místě.

Brankář Michal Kordula 
neměl úplně nejlepší sezonu 
a opustil tradiční místo v top 3. 
Letos skončil na 5. místě s prů-

měrem 3,26 branky na zápas.
Chtěli bychom poděkovat 

za podporu Sokolu Horka, jeli-
kož bez něj bychom museli sáh-
nout daleko hlouběji do  kapsy 
a  taky za  podporu fanoušků, 
kteří nás jezdí podporovat pří-
mo na zápasy.

Milan Koloušek – tiskový 
mluvčí HC Cénci Horka

Okresní přebor Olomouc  
v šachu 2016/2017

Družstvo V R P Body Skóre
1. AŠK DA Olomouc C 9 0 0 27 36,0
2. ŠK ZŠ Horka n. M. 8 0 1 24 33,5
3. ŠK Šternberk C 6 0 3 18 28,0
4. Sigmia Olomouc C 5 0 4 15 23,0
5. Agentura 64 Grygov D 4 1 4 13 23,0
6. ŠK Žerotín 4 0 5 12 21,0
7. ŠK Matador Přáslavice 3 1 5 10 17,5
8. ŠK Luká-Bouzov B 2 0 7 6 19,5
9. Tatran Litovel D 1 1 7 4 15,5
10. ŠK Luká-Bouzov A 1 1 7 4 8,0

Svou čtvrtou sezó-
nu v  okresním přebo-
ru družstev v  šachu má 
oddíl ŠK ZŠ Horka 
nad Moravou za  sebou. 
A byla to sezóna mimo-
řádně vydařená. Z devíti 
utkání dokázala Horka 
osmkrát zvítězit, jedi-
nou prohru jí připravil 
celkový vítěz soutěže AŠK Olo-
mouc C. Celkově se Horka umísti-
la na  druhém místě, čímž navázala 
na  totožný výsledek z  předminulé 
sezóny. Ve snaze o co nejlepší umís-
tění mužstvo nastupovalo většinou 

v  základní sestavě, tvo-
řené učiteli Richardem 
Pavlem (zisk 8 bodů 
z 9 utkání), Miroslavem 
Kubíčkem (4b/7), Mar-
tinem Malenovským 
(7b/9) a  rodiči našich 
žáků Romanem Dea-
kem (6b/9) a  Petrem 
Spurným (7,5b/9). 

Náš šachový dorost letos dostával 
příležitost hlavně v  soutěžích mlá-
deže, jeho čest v  soutěži dospělých 
statečně hájil Prokop Spurný z  8.A 
(1b/2).

 Martin Malenovský

Školní šachový oddíl druhý v okresním přeboru

1. HC Šneci 24 21 1 2 43 181:86 95
2. Volvo Bohuňovice 24 19 1 4 39 170:66 104
3. HC Cénci Horka 24 15 3 6 33 117:77 40
4. Kaprodrom rybník 24 14 4 6 32 113:78 35
5. Tiens Kosi Štěpánov 24 13 1 10 27 133:89 44
6. HC Bělkovice – Lašťany  24 11 4 9 26 118:95 23
7. AHK Lutín  24 12 0 12 24 134:127 7
8. Medvědi Charváty 24 8 6 10 22 94:107 –13
9. SLH Delfíni Blatec 24 8 5 11 21 110:120 –10
10. HC Věrovany 24 6 2 16 14 79:116 –37
11. Orli Štěpánov 24 5 4 15 14 69:109 –40
12. HC Kohouti  24 5 2 17 12 88:162 –74
13. HC Olšany  24 2 1 21 5 64:238 –174
14. HC Taran Olomouc 0 0 0 0 0 0:0 0

 Tabulka bodování našeho mužstva:
  Zápasy góly nahrávky celkem
1. Lakomý Matěj 23  34  26  60
2. Husák Stanislav 23  27  20  47
3. Tichý Miroslav 23  19  11  30
4. Valenta Tomáš 22  9  8  17
5. Berka Jindřich 23  7  10  17
6. Seidler Petr 19  6  9  15
7. Valenta Jiří 18  8  6  14
8. Grmolenský Ivo 19  2  7  9
9. Koloušek Milan 12  3  4  7
10. Říha Petr 22  1  6  7
11. Vodák Jiří 21  1  3  4
12. Melichar Radek 7  0  1  1
13. Kordula Michal 23  0  0  0
14. Dokoupil Radek 6  0  0  0
15. Richtárik Martin 4  0  0  0
16. Tichý Luděk 1  0  0  0
17. Alka Jan 1  0  0  0
18. Pírek Pavel 0  0  0  0
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Horecká házená slavila významné výročí
V  minulém čísle tohoto 

zpravodaje jsem zmiňoval pří-
pravu na  velký turnaj v  Praze. 
Za Horku nastoupila dvě druž-
stva, a  i  když jsme nedosáhli 
na  medailové pozice (turnaje 
se zúčastnilo přes 500 družstev 
z celého světa), tak děti určitě se 
ctí reprezentovali naši horeckou 
házenou.

Kromě sportovních zážitků 
děti navštívili i  různé památky. 
Dál už následovaly soutěže jed-
notlivých družstev. Kategorie 
miniházené a  mladších žáků se 
účastní krajské soutěže a  starší 
dorostenci hrají 2. Moravskou 
ligu. Zakončení sezony bude 
ve znamení plážové házené v So-
báčově, které se zúčastní druž-
stva starších dorostenců a  tre-
nérský výběr. Tuto akci chceme 
pojmout jako nezapomenutelný 
sportovně kulturní zážitek. Ještě 
než se děti rozutečou směrem 
k  létu, prázdninám, tak budou 
mít tradiční posezení s  trenéry 
a  rodiči, kde proběhnou zápasy 
dětí proti rodičům a  po  poda-
ných výkonech budou hodnotit 
uplynulou sezonu.

60. výročí založení 
házené v Horce

Je 10. června 2017, sobota 
brzo ráno spousta lidí ještě spí. 
Mě probouzí tlukot dešťových 
kapek, které se odráží od střechy 
domu. V ten okamžik si uvědo-
muju, že je to špatné. Dnes je to-
tiž dlouho plánovaná oslava 60. 
výročí od založení házené v Hor-
ce. Něco, na co jsme se dlouho 
těšili a připravovali. A nyní ten 
déšť. Hlavou mi probíhá, jak to 
budeme řešit, ale pak si říkám 
„však ono to nějak dopadne“. 
Kolem deváté přestává pršet, 
a  zatímco jsme připravili hlav-

ní stan s  lavičkami, vrháme se 
na přípravu hřiště, které vypadá 
spíš jako velký bazén. Po dvaceti 
minutách je vše připraveno a za-
čínáme mistrovským utkáním 
mladších žáků. Následuje turnaj 
staré gardy, kde házenkářské le-
gendy měří své síly. Pod hlavním 
stanem je připravený koutek pro 
děti, kde můžou malovat své 
obrázky na téma „házená očima 
dětí“. Za házenkářským hřištěm 
je pro děti po  celý den připra-
vený skákací hrad. Po obědě se 
na  fotbalovém hřišti rozjíždí 
dovednostní soutěže, které měly 
takový úspěch, že některé děti se 
zúčastnily této soutěže i  třikrát. 
Všechny tyto atrakce pro děti 

byly samozřejmě zdarma a za své 
výkony jsme dětem rozdali stov-
ky lízátek a jiných odměn.

Abychom zvedli úroveň to-
hoto dne, tak jsme přizvali mo-
derátora z  rádia Haná, který 
profesionálně celé odpoledne 
moderoval. Dalším dopro-
vodným programem byly dva 
vstupy šermířské skupiny Non-
scanti s  příběhem z  dob, kdy 
čest znamenala mnoho. Dalším 
zpestřením bylo i  vystoupení 
orientálních tanečnic Jahanara. 
Velké oblibě se těšilo i malování 
na obličej a nemalý zájem prová-
zel prezentaci Policie ČR, která 
přihlížejícím předvedla svoji vý-
zbroj a  výstroj. Večer nám pak 

hrála živá hudba. Slavnostního 
zahájení se zúčastnila starostka 
obce Horky nad Moravou Sylva 
Stavarčíková, předseda TJ Sokol 
Horka nad Moravou Vladimír 
Hladiš a  předseda Olomoucké-
ho krajského svazu házené Val-
demar Macharáček. 

Touto akcí jsme chtěli při-
pomenout historii i  současnost 
házené v  Horce nad Moravou. 
Snad se nám to povedlo a tento 
sport se v  naší obci bude dále 
rozrůstat.

Všem příznivcům házené dě-
kujeme za  podporu a  přejeme 
pohodové léto plné sluníčka a no-
vých zážitků a  po  prázdninách 
zase AHOJ. Karel Němec

Libor Žůrek, předseda oddílu házené se starostkou Sylvou Stavarčíkovou.

Výstava na Fortu
V pátek 16. června byla na For-

tu WVII v Křelově zahájena vý-
stava ke  100. výročí založení 6. 
střeleckého pluku „Hanáckého“. 
Výstava ke  100. výročí založení 
6. střeleckého pluku „Hanácké-
ho“ čs. legií na Rusi vás provede 
historií od založení pluku v Rus-
ku v roce 1917 přes transformaci 
v Pěší pluk 6 „Hanácký generála 

Janina“ až do jeho zrušení v roce 
1938 i  s  následným napojením 
na  II. odboj během nacistické 
okupace a poválečné období.

V  rámci výstavy můžete 
do  konce září zhlédnout uni-
formy, výstroj a  další předměty 
vztahující se k této jednotce, kte-
rá po  většinu své existence byla 
spjata s Olomoucí.  -red-

Přejeme Vám všem  
krásné léto, příjemnou  
dovolenou, hodně  
slunce, žádné starosti  
a hodně odpočinku. 

Dětem hodně zážitků  
a radostných chvil!


