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Žádné školní lavice, ale společné aktivity

Využila jsem pozvání paní ředitelky Kateřiny Glosové, abych
se zúčastnila výjezdu pedagogického sboru ZŠ a MŠ Horka nad
Moravou, který se letos konal
24. – 26. srpna na Severomoravské chatě v Jeseníkách. Ve středu
ráno nastoupili všichni učitelé
do autobusu, samozřejmě dobře naladěni, odpočinuti a plni
očekávání. Téma tohoto setkání
bylo „Nejsem v tom sám“.
Bylo zajímavé pozorovat
učitele v jiném prostředí než
ve škole, někdo má výborné
organizační schopnosti, někdo
vymýšlí strategie, někdo plní
úkoly. Naplnil se však cíl a smysl tohoto setkání – všichni jsou
součásti týmu. Nadchlo mě, jak
učitelé šli do všech aktivit naplno, s velkým nasazením a zápalem. V různých týmech se

sešli různí lidé, ale všichni spolupracovali a pomáhali si. (Bylo
nutné vymyslet, jak splnit daný
úkol, takže všichni museli dát
hlavy dohromady a zapojit se
podle svých schopností a sil.)
Jedna aktivita střídala druhou, myslím, že to bylo velmi
podnětné a určitě pedagogové
něco využijí při výjezdech se
žáky.
Bylo velmi příjemné strávit
pár dnů se svými bývalými kolegy. Z pozice starostky jsem však
s dobrým pocitem mohla kvitovat, že naši „horečtí“ učitelé jsou
velmi inspirativní, mají zájem
vytvořit pro své žáky přívětivý
pedagogický tým, což utváří
pozitivní atmosféru této školy.
Díky její dobré pověsti a odborným zkušenostem učitelů,
kteří umí žáky naučit potřebné

základy, sem posílají rodiče děti
nejen z okolních obcí, ale také
krajského města. To si obec coby
zřizovatel velmi považuje, a proto jsme na svou školu pyšni.
Start do nového roku zvládl
pedagogický tým na „zlatou“.

Nejsme ale na olympiádě, takže přeji učitelům, aby jim elán
vydržel po celých příštích deset
měsíců, aby jím nakazili své žáky
a aby v TOM NEBYL NIKDO
SÁM.
Sylva Stavarčíková
(Foto také na str. 4)

Sylva Stavarčíková
Od září začíná fungovat provoz v přístavbě obecního úřadu. Podařilo se tak zajistit větší
komfort spoluobčanům, neboť je
sem bezbariérový přístup. Výtah
do 1. patra jistě využijí maminky
s kočárky, ale také starší občané.
Bude sem přestěhována knihovna. Nová zasedací místnost bude
sloužit nejen pro veřejná jednání

zastupitelstva, ale bude k dispozici také jako víceúčelový prostor
se zázemím (kuchyňkou) pro
veřejnost. Pravidelně se tu bude
scházet klub seniorů, maminky
s dětmi. Bude tu možné pořádat
rodinné oslavy. V přístavbě je
také nový archiv a kancelář.
Měli jsme v plánu prodej dalších stavebních parcel k výstavbě rodinných domů.
(Pokračování str. 2 a 3)

Anketa zastupitelů

V polovině funkčního období oslovujeme zastupitele
Horky nad Moravou s anketními otázkami. Smyslem je
přinést občanům – voličům
informace o tom, jak působení
současných zastupitelů napomáhá rozvoji obce a jaké jsou
jejich priority a plány.
1.	
Co považujete za největší
úspěch, pozitivum Vaší práce v zastupitelstvu?

2. Máte odezvu od občanů?
3.	Co Vás nejvíce trápí, co se
pokusíte za dobu svého dalšího působení změnit, prosadit?
4.	Poznámka (chcete-li, můžete využít tento prostor pro
poznámku, námět, úvahu,
zamyšlení, vzkaz občanům…)
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Mozaika aneb restaurování se netýká jen památek

Rád bych se podělil o jeden nevšední zážitek z léta, za kterým
jsem nemusel nikam cestovat. Určitě znáte aspoň zvenku hejčínský
kostel sv. Cyrila a Metoděje, který
stojí na rozhraní Hejčína a Řepčína na kraji Olomouce. Jeho věž je
nepřehlédnutelná při cestě do Olomouce. Uvnitř se nachází velká
mozaika. S patřičnou hrdostí říkám, že je to jeden z největších oltářních obrazů ve střední Evropě.
Poslední roky se postupně obnovuje po 80 letech výmalba interiéru
kostela. Letos v létě se restaurovala
výmalba presbytáře a vítězného

oblouku. Zvídavý restaurátor využil postaveného lešení a v přestávce
si prohlížel zblízka mozaiku. Při
detailním pohledu zjistil, že některé kamínky mozaiky za desítky
let získaly bílý povlak, některé víc,
jiné míň. Bylo úžasné pozorovat
čištění mozaiky. Čekal jsem se zvědavostí a rozechvěním, jaká barva
se po vyčištění na kamínku objeví.
Například ze šedivého kamínku se
najednou vyloupl zelený. Úžasné!
Já bláhový jsem si do té doby
myslel, jak nádhernou mozaiku
v kostele máme, zvláště když ji osvítí vycházející či zapadající slunce.

A nevěřil bych, že by mohla být ještě
krásnější a zářivější. I nás nemusí
napadnout, že život, který je pěkný,
by mohl být ještě krásnější. V zrcadle si všimneme, že nám šediví vlasy, ale nevšimneme si, že nám šediví
naše srdce. Rádi bychom zrestaurovali naše tělo, a nevidíme, že bychom potřebovali zrestaurovat především naši duši. Nepostřehneme,
jak se pomalu a nenápadně potahuje bílým povlakem a překrývá se její
původní krása a nevinnost darovaná Stvořitelem. Čištění mozaiky mi
připomnělo onu skutečnost, o které
se hovoří na prvních stránkách Bib-

le. Že každý člověk je stvořen k Božímu obrazu. Neseme v sobě jeho
obraz a podobáme se mu. Přirovnal
bych to k tomu, jako když se narodí
dítě a díváme se, po kom je, komu
se podobá, zda je po tatínkovi nebo
mamince. Žel, za roky života pod
vlivem času, událostí, špatností je
Boží obraz v nás zašpiněný, nejasný nebo dokonce změnil barvu či
odstín. Je třeba požádat Boha, toho
nejlepšího Restaurátora, aby v nás
zrestauroval svůj obraz, abychom
se zaskvěli v plné kráse Božích dětí.
Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

... Anketa zastupitelů
(Pokračování ze str. 1)
Podařilo se zasíťovat 19 stavebních pozemků I. V 1. etapě
jsou všechny prodány, do rozpočtu obce po odečtení nákladů
přišlo cca 9 mil. Nyní probíhá
zasíťování 11 stavebních pozemků, poptávka předčila nabídku – máme přes 40 zájemců.
Postupné se budují chodníky a zvyšuje tak bezpečnost kolem krajských komunikací – ul.
Olomoucká, 1. máje, zbývá ul.
Skrbeňská. Opravily se místní
komunikace – Ul. Okružní, ul.
Na Častavě, ul. Nádražní. Vybudováno je parkoviště před ZŠ
a MŠ. Přes všechny peripetie se
podařilo zprovoznit cyklostezku
z Horky do Olomouce. Mnoho
starostí jsme měli s rekonstrukcí a intenzifikací ČOV, ale už
v tomto měsíci začnou potřebné
práce. Můžeme být pyšni na třídění odpadů v obci, stali jsme
se průkopníkem při zavedení
popelnic na plast a papír přímo
u domů.
Asi jsem první na řadě – nejen v čele obce, takže to občas schytnu z první ruky – jak to
pozitivní, tak to negativní. Jak
už to v životě bývá, kritici jsou
hodně hluční, ti ostatní tak slyšet
nejsou… Ale nemůžu si stěžovat,
lidé oceňují, že se pro ně snažíme
rozvíjet naši krásnou obec a plníme to, co jsme si předsevzali – viz
předchozí řádky.
Trápí mě nezájem a neochota lidí podílet se na úpravě
veřejných prostranství, posekat
si trávník před domem, zvednout papír, vytrhnout plevel
– pro někoho nepředstavitelný
problém, vždyť je to obecní. Pokud by měla vše zajišťovat obec,
musí přijmout další pracovníky,
a to jde z rozpočtu obce a tyto
peníze pak budou chybět na investice, opravy. Tohle však není
jen problémem naší obce.
Práce mě baví, jsem ráda
v kontaktu s lidmi.
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Milan VYSLOUŽIL
Za svůj úspěch považuji
postupné zvyšování bezpečnosti obyvatel, což je mnohdy
nepopulární opatření, ale cíle je
postupně dosahováno. Velkým
úspěchem je pořádek ve vesnici, který je dle mého názoru
o 100 % lepší. A za další úspěchy považuji údržbu zeleně,
odhalení nedostatků připoje-
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ní některých rodinných domů
na splaškovou kanalizaci a vyřešení této situace, přidělení dotací pro SDH, včelaře a holubáře
a také se mi podařilo získat finanční prostředky od sponzorů
pro SDH. Velké pozitivum vidím v tom, že mezi členy zastupitelstva panuje vzájemná souhra, bez rozlišování politických
stran, že všichni prosazujeme
investice a rozvoj obce. Z toho
mám radost.
Ano, s občany jsem v každodenním kontaktu a s jejich
náměty a nápady na zlepšení dál
pracujeme. Jejich problémy, pokud jsou řešení reálná, pomáháme řešit k jejich spokojenosti. Je
ale nutné říct, že někteří občané
mají nereálná, neuskutečnitelná
přání, která není v našich silách
vyřešit.
Nejvíce mě trápí neukáznění spoluobčané, kteří úmyslně obci škodí – skládky kolem
popelnic, do kanalizace se hází
hygienické potřeby, plast, hadry, houbičky na nádobí, což
všechno ucpává kanalizaci a poctiví spoluobčané na to doplácí. Mnoho závad je zbytečných
a jejich odstraňování nadměrně
zaměstnává pracovníky obce.
Také mě trápí nezájem některých našich spoluobčanů, kteří
zastávají názor, že obec musí
vše. Rád bych během druhé
poloviny funkčního období
pomohl k vybudování přechodů pro chodce v nebezpečných
úsecích obce, dovybavení SDH
a rozšíření osvětlení hřbitova.
V obci se nám podařilo zrealizovat mnoho akcí, investic, podporujeme další rozvoj
obce, zájmové spolky v obci,
ale zároveň se vytrácí dobré
sousedské vztahy, kamarádství,
radost, převládá zloba, závist,
pomluvy. Je ještě mnoho občanů, kteří vidí jen po svůj práh
a ostatní za tímto prahem považují za problém obce a odmítají
se na věc dívat z našeho pohledu a hledat řešení, kompromis.
Z tohoto jednání je mi smutno.
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Milan ŠTAJGR
Za pozitivum mé práce v zastupitelstvu považuji svou
účast při realizaci a přípravě investičních a neinvestičních akcí
jako například rekonstrukce
ČOV, studie rekonstrukce nám.
Osvobození, oprava dvorního
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traktu objektu dětské lékařky
a lékárny, dokončení přístavby OÚ a další. Dále pak práci
ve výběrové komisi, která má
za úkol vyhodnocovat výběr
dodavatelů pro realizované akce
v rámci obce.
Toto je velice individuální.
Jednu skupinu našich spoluobčanů zajímá téměř vše a druhou vůbec nic.
Protože souběžně působím
ve dvou sportovních organizacích (TJ Sokol a FK Autodemont) a jako předseda sdružení rodičů při ZŠ v Horce nad
Moravou, nejvíce mě trápí to, že
v naší obci nemáme vnitřní prostory pro pořádání sportovních
a společenských akcí. Bohužel
vyřešit tento problém, který trápí v naší obci generace sportovců a aktivních občanů, nebude
zřejmě v silách současného zastupitelstva.
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Ivo MACHAR
Asi největší časový prostor
mi zabírá Školská rada, kde
zastupuji obec jako zřizovatele
základní školy. Úspěchy horecké Základní školy jsou pravidelně představovány na stránkách
obecního informátoru (mimochodem jsou skvělé) a myslím,
že k nim i Školská rada dosti
přispívá svojí pozitivní podporou pro vedení školy.
Občas se dozvím, že Školská
rada je málo akční a měla by
být vůči ZŠ více kritická – ale
nic konkrétního.
Nejdříve co mě netrápí –
mám velkou radost, že jsme
realizovali cyklostezku z Horky
na Olomouc. Ještě by bylo potřebné dořešit úsek na Skrbeň
u Skaly, který je pro cyklisty velice rizikový (silnice zde v dlouhém rovném úseku přechází horizont, za nějž není vidět...).
Horka nutně potřebuje dobudovat základní dopravní infrastrukturu – chodníky pro pěší
kolem frekventovaných silnic,
přechody pro chodce zejména
v místech významných jako cesta
dětí do školy.
To je podle mého názoru absolutní priorita. Jinak potřebných
investičních akcí je v Plánu rozvoje obce (dostupný u starostky)
hodně. V neposlední řadě máme
velký problém s nutnou rekonstrukcí čistírny odpadních vod,
která se již řeší.
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Aleš SUCHÝ
Jelikož jsem nejnovější a nejmladší člen v zastupitelstvu
(snad se ostatní neurazí :-), tak
se tato otázka hodnotí velice
težko. Spíše se rozkoukávam,
seznamuji s fungováním zastupitelstva. Jako předseda finančního výboru se spolu s ostatními členy-zastupiteli podílím
na kontrole hospodaření obce.
Odezvu od občanů mám spíše od těch mladších z mého
okolí, kteří působí ve spolcích
podporovaných obcí. Ta je kladná, takže jsem spokojen.
Mám pozitivní nadhled a práci v zastupitelstvu beru jako
týmovou práci a ne práci jednotlivce. Myslím, že všichni v zastupitelstvu vědí, co je potřebné pro
spokojený společenský život nás
všech v Horce, ať jde o zvelebování veřejných prostranství, tak
třeba i rozšíření čističky atd.
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Ondřej TOMÁNEK
Nechci se sám hodnotit, to
ať udělají jiní. Pro mě je důležité že jako zastupitelé se dokážeme rozumě domluvit.
Ano, mám odezvu, setkávám se s reakcí veřejností,
ale i přesto bych rád viděl na veřejných zasedáních větší účast.
Spoustu občanů má zájem
o dění v obci, ale spíše si to
řeknou mezi sebou a k zastupitelům se to dostává z „druhé ruky“.
Přitom na veřejném zastupitelstvu se mohou na cokoli zeptat.
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Marie VEPŘKOVÁ
Začala jsem se více rozhlížet
po obci, zda akce a projekty,
které jsme schvalovali, zlepšují
podmínky prostředí a bydlení
občanů všech generací naší obce.
Po prvním roce práce trochu
ustoupila tréma a nesmělost.
To musí posoudit občané
sami.
Tak jako v každé obci a každém městě to je automobilová doprava, jízda v obci a bezohlednost mladých řidičů. Trápí
mě vandalismus mládeže.

1
2
3

Vojtěch VITÁSEK
Zastupitelstvo obce Horka
nad Moravou čítá jedenáct
členů, tudíž je i různorodé jak
věkově, tak i názorově.
(Dokončení na str. 3)
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... Anketa zastupitelů
(Pokračování ze str. 2)
Při řešení projednávaných
úkolů se to samozřejmě projeví a někdy to i řádně „zajiskří“.
Za úspěch a pozitivum považuji,
že konečný „verdikt“ zastupitelstva je společným rozhodnutím ve prospěch občanů obce.
Hodnotit sám sebe v tomto dění
nepokládám za nutné, protože zastupitelstvo v konečné fázi
rozhoduje kolektivně a veřejně.
Zastupitelstvu jsem předložil návrh na vydání vyhlášky o zákazu
podomního prodeje a zastupitelé
tento návrh přijali a realizovali,
což také pokládám za pozitivum
ve vztahu k občanům.
Zastupitelstvo při svém rozhodování musí brát zřetel
na nepřehledné množství předpisů, finanční stránku projednávaného projektu, na reálnost
jeho splnění a prospěšnost pro
obec. Zákonitě tak musí docházet i k tomu, že na jedné straně
rozhodujeme ve prospěch většiny, ale na straně druhé omezíme
na právech jednotlivce, nebo
upřednostníme jinou část obce
před druhou. Tím pádem je
odezva občanů na naši činnost
kladná a zároveň i záporná.
Nejvíce mne trápí přehlcení
státní správy předpisy a vyhláškami, které mají v průběhu
svojí funkčnosti spoustu dalších
doplňků a změn. Tím také narůstá administrativa a různé
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lhůty, které značně ovlivňují
realizaci schválených projektů
zastupitelstva. Zastupitel obce
se nemůže schovat v Parlamentě
nebo Senátě, když neplní to, co
sliboval před volbami, protože
je každodenně občanům obce
„po ruce“ a je výmluva na státní
byrokracii neuspokojí.
Do budoucna si přeji, aby se
nám podařilo realizovat plánované akce, jako je rekonstrukce ČOV a v rámci bezpečnosti
silničního provozu dobudovat
chodníky na ul. Olomoucké,
Skrbeňské, dále pak přechody
pro pěší a rekonstrukci vozovky
v ul. Na vinici. Na první pohled
se zdá, že jsem málo náročný, ale
věřte, že tyto akce jsou organizačně i finančně pro obec velice
náročné.
Nejsme chudá ani nadmíru zadlužená obec. Pokud
chceme, aby tomu bylo tak
i do budoucna, musíme hospodařit tak jako každá domácnost.
Uvážlivě vyžínat finanční prostředky a hospodárně plánovat
jednotlivé akce, na které máme
peníze. Myslím si, že doposud
se nám to daří.
Anketu připravila
Marie Hovadíková
(Pozn. Zastupitelstvo obce
Horka nad Moravou má celkem
11 členů – Oldřich Nykl, Pavel
Vaněk a Vladimír Hladiš svá vyjádření nedodali.)

Nehezké zákoutí se často vytváří u kontejnerů na Olomoucké ulici. Přitom není problém zažádat na obecním úřadu o žlutou i modrou popelnici
a mít ji přímo u domu. Pořízení i vyvážení je zcela zdarma.
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V těchto dnech začíná rekonstrukce a intenzifikace ČOV. Protože obec
neuspěla se žádostí o dotaci, musí náklady ve výši 19 milionů zaplatit
z vlastního rozpočtu. Pokusí se však o peníze zažádat znovu na počátku
roku 2017.

Bude mít Horka zastoupení v kraji?

Na kandidátní listině do krajských voleb nelze přehlédnout
známé jméno – Sylva Stavarčíková. U politického uskupení
Starostové a nezávislí je starostka Horky nad Moravou uvedena na 11. místě. Starostové
a nezávislí kandidují společně
s PRO Olomouc – koalice Starostové ProOlomoucký kraj.
Co Vás vede k tomu kandidovat v krajských volbách?
Za šest let, co jsem starostkou
obce Horka nad Moravou, jsem
často přišla do styku s krajskými
politiky a úředníky. Vyslechnou,
slibem neurazí, ale nakonec si
musím pomoci sama. Podobně to slýchám i od svých kolegů
starostů z malých obcí. Na co
takový kraj máme? Jsem ale
přesvědčená, že to jde i jinak, že
lidé, kteří nabrali zkušenosti při
řízení a správě obcí, dokážou být
lepšími politiky na kraji. Staros-

tové podle mě můžou změnit
staré pořádky. Není to rozhodně
nic proti tradičním politickým
stranám, jen si myslím, že je čas
na změny. V kampani si sice jdou
většinou po krku, ale když uspějí,
tak spolu zase kamarádí a problémům se pokud možno vyhýbají.
Proč právě Starostové a nezávislí?
Kandiduji jako nezávislá,
ale zároveň jsem týmový hráč
a vím, v jakém dresu jdu do voleb. Hnutí STAN není žádný
nováček a mě osobně těší, že silné hnutí dává šanci starostům.
Umíme si pomoci sami, umíme
hospodařit, obracíme každou
korunu dvakrát, protože víme,
co to je malý rozpočet.
V regionální politice se pohybujete už několik let, takže máte
určité zkušenosti, zejména v komunikaci s lidmi.
Před šesti lety jsem kandido-

vala do obecního zastupitelstva
s cílem něco změnit a ne jen
mluvit o tom, že jsem nespokojená. Stejné je to i teď. Chci
na kraji prosadit to, co jsem se
při správě obce naučila. A jako
starostka si nesu jedno důležité
poučení: jsme tu pro lidi. Jak
na obci, tak na kraji. Na obci je
to přirozená věc, že potkáváte
lidi a nemusí to být příjemné.
Ale zase vám to hodně dá a hlavně na to jen tak nezapomenete.
Určitě to byl před šesti lety
velký krok do neznáma – přejít z pozice učitelky do vedení
obce…
Před volbami v roce 2010
jsem váhala, zda kandidovat.
Dnes jsem ráda, že jsem do toho
šla, dokonce jsem se stala historicky první ženou v čele naší
vesnice. Po šesti letech ve funkci
starostky umím řídit obec, zvládám řešit problémy lidí a vidím

za sebou a mými kolegy kus práce. Chci jít dál a krajské volby
jsou podle mě logickým krokem. Myslím, že žen je v krajském zastupitelstvu i vyšších politických orgánech zoufale málo.
Přitom právě ženy vidí některé
záležitosti velmi pragmaticky,
jde jim o věc a nikoli o politiku
a hašteření.
Pokud se Vám podaří dostat
se do krajského zastupitelstva,
co bude Vaše priorita?
Určitě je nutné, abychom
měli co největší zastoupení,
protože prosadit něco jako jednotlivec je těžké, nemožné. Ale
myslím si, že každý musí začít
vždy u sebe a ne se schovávat
za většinu. Chci lidem naslouchat a být vždy pro ně zastupitelem, protože my jsme pro ně
a ne oni pro nás.
Děkuji za rozhovor
Marie Hovadíková
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Kalendárium školního roku 2016–2017
Základní školy v Horce nad Moravou
ZÁŘÍ 2016
20.–22. 9.	5.A – Začínáme spolu,
Pohořany
20. 9.	Informační třídní schůzky,
akce s rodiči 2.A
21. 9. Informační třídní schůzky 4.A
21. 9.	Informační třídní schůzky,
akce s rodiči (1.M, 2.M,
3.M) červená třída
22. 9.	Informační třídní schůzky,
akce s rodiči (1.M, 2.M,
3.M) žlutá třída
19. 9.	Informační třídní schůzky,
akce s rodiči 5.M
Projekt Les ve škole – škola v lese
		 (celoroční) – 4. ročník
ŘÍJEN 2016
Projekt Naše obec – 3.A, 3.M
Projekt Lovci mamutů – 6. třídy
4. 10. Akce s rodiči 3.A
6. 10. Informační třídní schůzky 1.A
7. 10. Cvičení CO
10.–11. 10. Sběr papíru
12. 10. Akce s rodiči 4.M
12. 10.	Projektový den Evropa nás
zajímá
Podzimní vycházky s rodiči (ŠD)
26.–27. 10. Podzimní prázdniny
LISTOPAD 2016
Projekt Vesmír – 5.A, 5.M
15. 11.	Projektový den Cena demokracie (Dětská práva)

23. 11.	Pedagogická rada, třídní
schůzky
PROSINEC 2016
7. 12.	Vánoční dílny s rodiči
(1. st. + ŠD)
7. 12.	Vánoční dílny s rodiči
(Monte + ŠD)
10. 12. Vánoční turnaj v kopané
14. 12. Vánoční jarmark
23. 12.–2. 1.	Vánoční prázdniny, nástup
3. 1. 2017
LEDEN 2017
3. 1.	Nástup do školy
Projekt Egypt – 6.A, 6.B
11. 1. Konzultační třídní schůzky
13.–14. 1.	Školní ples, dětský karneval,
pořádá Sdružení rodičů
25. 1. Pedagogická rada
27. 1. Zápis do 1. třídy
31. 1. Pololetní vysvědčení
ÚNOR 2017
2. 2.	Projektový den Žijeme
vedle sebe – menšiny
3. 2. Pololetní prázdniny
27. 2.–5. 3. Jarní prázdniny
BŘEZEN 2017
Projekt Evropa – 5.A, 5.M
5.–10. 3.	Lyžařský výcvik pro 7.–8.
ročník, Petříkov

DUBEN 2017
11. 4.	Jarní výtvarné dílny s rodiči
(ŠD)
13.–14. 4. Velikonoční prázdniny
19. 4. Pedagogická rada
26. 4.	Den Země (odpolední
putování pro děti a rodiče)
24. 4.–5. 5.	Projektový den Místo,
kde žijeme III
KVĚTEN 2017
10. 5. Konzultační třídní schůzky
15.–16. 5. Sběr papíru
24. 5. Sportovní odpoledne
ČERVEN 2017
14. 6.	Schůzka rodičů budoucích
1. tříd
14. 6.	Pedagogická rada 1.–3. tř.,
4.A
19.–23. 6.	Pobyt v přírodě 1.– 3. tř.,
4.M + 5.M
20.–22. 6. Exkurze Praha 4.A
22. 6. Výměna učebnic 2. st.
22. 6. Pedagogická rada 4.–9. tř.
23. 6.	Projektový den Ukliďme
svět – 2. st.
26.–28. 6. Výjezdy, exkurze 2. st.
27. 6.	Projektový den Ukliďme
svět – 1. st.
29. 6. Zahradní slavnost
30. 6.	Slavnostní zakončení
školního roku

Učitelé se na výjezdu v Jeseníkách nenudili
(viz Žádné školní lavice, ale společné aktivity na str.1)

Škola chce komunikovat s rodiči také prostřednictvím „kaváren“
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V letošním školním roce připravujeme pro rodiče odpolední
kavárny, ve kterých budou mít
možnost poznat, jak a proč učíme
děti čtenářství, jak s dětmi číst,
aby se čtení pro ně stalo potřebou.
Nabídneme jim kavárnu,
ve které si mohou zkusit, v čem
je matematika Hejného jiná, než
matematika v jejich školních le-

tech, v čem je pro děti přínosná.
V šachové kavárně proberou
své úspěchy šachisté a zahrají si
s hosty šachy.
V kavárně s paní psycholožkou se rodiče poradí, jak reagovat na výchovné problémy svých
ratolestí, co je běžné a kde je potřeba hledat pro dítě odbornou
pomoc, jak s dětmi komuniko-

vat, abychom si navzájem porozuměli.
V další kavárně se setkají
s rodilým mluvčím anglického
jazyka Robertem Hansenem
a seznámí se, jak s ním výuka
probíhá. A zjistí, že naše děti se
opravdu umí anglicky domluvit.
Také připravujeme další akce,
jak rodiče a prarodiče přilákat

do školy. O těch vás budeme nejen v Horeckém zpravodaji včas
informovat.
Rodiče vítáni je nejen název
projektu, do kterého jsme se
vloni přihlásili, ale také výzva,
kterou se chceme celý rok řídit.
Kateřina Glosová
Ředitelka ZŠ Horka nad
Moravou

Podzim plný Sluňákova

Po krásném intenzivním táborovém létě nás na Sluňákově
a v Domě přírody čeká neméně
nabitý podzim.
Přijďte v sobotu 17. září
na tradiční akci pro rodiny
s dětmi: Sluňákovské dožínky
aneb Jak hladové Hanák svuj báchor načgal.
Čekají vás hravá stanoviště
od 9:30–17:00 hodin. Sluňákovské aktivity doplní Hanácké skanzen Příkazy, Lesní dětský klub Bažinka, Lesní školka
Sluněnka Olomouc, Mateřské
centrum Heřmánek a Pevnost
poznání.
Poslední vstup na stanoviště
v 16:30 hodin.
Doprovodný program:
•	volně otevřená Rajská zahrada
a Sluneční hora snů
• možnost nakrmit a pohladit
si koně
• písňohraní se Zdenkou Fridrichovou

• t vořivé dílny s Janou Talandovou
• aktivity ke třídění odpadu
sdružení EKO-KOM
• prodej regionálních produktů včetně domácího medu
a moštů z Mezic a další.
Ve středu 28. září se můžete těšit na Svatováclavskou
vycházku na houby, která je
určená všem milovníkům hub
a houbaření, těm kteří se sběrem hub začínají i těm zkušeným. A samozřejmě také těm,
kteří houby sice nejí a ani je
nesbírají, ale přesto se o nich
a jejich životě rádi dozvědí.
Průvodce prof. Vítězslav Bičík
z mykologické poradny Vlastivědného muzea v Olomouci.
Košíky, nože a další houbařské
vybavení s sebou.
Sraz na vlakové stanici Hlubočky-zastávka v 8 hod., návrat
do Olomouce dle chuti houbařů
např. vlakem v 13:24 hodin.

V pátek 7. října od 16:00 se
můžete zúčastnit Ptačího festivalu v domu přírody. Krátká
podvečerní procházka areálem
domu přírody s pozorováním
ptáků a údržbou rozmístěných
budek po hnízdní sezóně. Navíc ošetříme další skla budovy
Sluňákova proti nárazům ptáků. Budeme rádi, když se sejde
co nejvíce nadšených pomocníků jakéhokoliv věku!
Pořádá ČSO a MOS ve spolupráci s ekocentrem Sluňákov. Vede Evžen Tošenovský,
tosenovsky@birdlife.cz,
tel.:
777 771 197 a Monika Tošenovská, e-mail: monika.
tosenovska@slunakov.cz
tel.:
585 154 882.
Když vás přepadne chuť
tvořit, pak přijďte v pátek 14.
října od 16:30 na Odpadové
odpoledne pro (pra)rodiče
s dětmi. Hravé odpoledne pro
rodiny, inspirované odpado-

vými materiály. Vyzkoušíme
si hrátky s těmito materiály
a také vyzkoušíme něco užitečného vyrobit právě z odpadových materiálů.
Omezený počet míst, nutno
se přihlásit předem na e-mailu:
monika.vrastilova@slunakov.cz
nebo na telefonu 585 154 882.
Vstupné 50 Kč za dítě, 25 Kč
za další dítě v rodině, doprovod
zdarma.
Pokud na vás dolehne podzimní melancholie, přijďte
nám pomoci s Uspáváním
hory, a to 15. října, 13:00–
17:00, podzimní procházka
areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví. Pro všechny jsou připraveny drobné hravé a výtvarné aktivity. V rámci
akce se budete moci podívat
do běžně uzavřených objektů.
Poslední vstup na stanoviště v 16:00. Rodinné vstupné
100 Kč. Jednotlivci 50 Kč.

Lesní dětský klub Bažinka
v Horce nad Moravou.
Čeká nás jednoduchá práce
se dřevem. S lektorem Petrem
Kláskem se podíváme na struktury dřeva a popovídáme si o teorii ruční práce. Každý účastník
si vydlabe lžičku a také dřevěný
přívěšek – třeba pro svou maminku.
Ferda Mravenec a jeho přátelé
Dopolední program pro

rodiče s dětmi. 8. října 2016,
9:30–11:30.
Lesní dětský klub Bažinka
v Horce nad Moravou.
Pojďte s námi navštívit Ferdu Mravence, který nás provede podzimní přírodou a seznámí nás se svými malými přáteli:
motýlem, hlemýžděm a chrostíkem. Společně prozkoumáme živáčky žijící na louce
i ve vodě.

Pozvánky spolku Rozvišť
Srdečně vás sveme na akce
v rámci projektu S rodinou
do přírody, které pořádáme
díky podpoře Olomouckého
kraje. Podrobnosti a další pozvánky najdete na www.bazinka.cz
Za ptáky na Chomoutovské
jezero
Ornitologická exkurze pro
malé a velké. V sobotu 24. září
2016. Sraz v 8:50 na točně au-

tobusu č. 20 v Chomoutově,
nebo na parkovišti na konci Písečné ulice.
Poznávání ptáků v okolí jezera. Odchyt ptáků a ukázka ptáků v ruce. K dispozici několik
dalekohledů a knih. Hravé aktivity pro děti. Doporučený věk
dětí: od 5 let.
Jak vyřezat dřevěnou lžičku
Sobota pro tatínky s dětmi,
15. října 2016, 9:00–11:30,

Apetu wašte aneb příměstské tábory po indiánsku

Již čtvrté léto v řadě se v Horce nad Moravou konaly příměstské tábory pro děti předškolního věku pořádané Lesním
dětským klubem Bažinka. Jako
zázemí indiánské osady posloužilo opět týpí, lovecký shelter
a letos prvně i nový mobilní
domek. Během obou turnusů
(18.7.-22.7. a 25.7.-29.7.) se
každé ráno děti vítaly při rituálním ohni za zvuků bubínků,
chrastítek, dřívek a všeho, co
dávalo hlasitě najevo, že zde indiánský kmen začíná svůj dobrodružný den plný nejrůznějších dovedností.
A co že to ti malí indiáni
všechno společně zažívali? Vše
započalo losováním svého silového zvířete, které pak každého
celý tábor doprovázelo a pomáhalo při výrobě triček s přírod-

ními kresbami, stejně tak jako
při vytváření indiánských masek
a zdobení totemu. Vrcholem tábora se stala indiánská stezka
odvahy za pokladem od samotného Manitoua. K tomu si
připočtěme indiánské hrátky,
výpravy do okolí (i na opravdovém koni), vyprávění indiánských příběhů, vaření zdravých
dobrot na ohni nebo projížďku na kánoi... Obou táborů se
zúčastnilo 27 malých indiánů,
o které se starali a program vymýšleli tři dospělí náčelníci.
Ani příležitostný déšť (týkal se
druhého turnusu) neměl šanci
zmařit skvělou táborovou náladu, neboť Manitou nás naučil,
že krásný den (apetu wašte) lze
prožít nezávisle na počasí.
I v novém školním roce se
můžete těšit na sobotní akce

(řezbářský workshop pro tatínky s dětmi, přírodovědný program pro rodiče s dětmi, ornitologická exkurze…). Sledujte

web www.bazinka.cz pro další
podrobnosti o jednotlivých akcích. Howgh!

Ludvík Kalibán
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Horečtí hasiči v okresní lize zabodovali

Sbor dobrovolných hasičů
byl v Horce nad Moravou založen v roce 1884. Od té doby
je významným spolkem v obci,
který se věnuje široké škále
činností v oblasti požární prevence, práce s dětmi a mládeží i pořádání kulturních akcí
pro veřejnost. V letošním roce
uplynulo už 132 let od svého
založení. Pro laickou i hasičskou
veřejnost v průběhu celého roku
pořádá množství sportovních
i kulturních akcí.
Jedna s těch větších sportovních akcí proběhla 19. června, kdy náš sbor pořádal opět
SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU,
která je zařazena do seriálu soutěží ligy olomouckého okresu.
Přijel rekordní počet 76 družstev, které byly rozděleny do tří
kategorií přípravka (do 6 let)
mladší žáci (6–11 let) a starší
žáci (12–15 let). Tímto bych
chtěl poděkovat všem členům
a kamarádů, kteří se podíleli
na hladkém a bezproblémovém
průběhu soutěže. Velký dík patří také našim podporovatelům,
jako je obec Horka nad Moravou, Kovoobrábění Vraštil, paní

Wernerová Sklo design, Kralupol a. s., manželé Galaskovi
a Olomoucký kraj. Družstvo
našich starších žáku svými výkony během celého roku a prvním

6

mouc) Slavnostní vyhodnocení
proběhne 25. 9. 2016 na Horním náměstí v Olomouci, kde
si naši „borci“ převezmou cenu.
Ondřej Tománek

Ze soutěže v Hlubočkách: zleva Anna Jenčke, Tereza Staňová, Ondřej Kebis, Petr Hrbek (trenér) Radek Čech, Markéta
Berková, Jana Přikrylová, Venďa Tománková.

Cénci na suchu

Hokejový tým HC Cénci Horka nad Moravou si
po úspěšné sezoně, kdy si ziskem 44 bodů zajistil historicky
druhý titul v OAHL, dopřál
zasloužený letní odpočinek.
Letní „suchou“ přípravu si
každý z hráčů volí individuálně – půlmaraton, výjezdy
na kolech, a taky nějaké to pivečko. Hlavní je si dávat pozor
na zdraví během letních měsíců, což se letos ne tak úplně podařilo a někteří hráči nastoupí
s menším zpožděním.
Za perfektní přípravu musíme pochválit našeho „sporťáka“
Miru Tichého, který zorganizoval cyklo výjezd Horka-Praděd-Horka. Výjezdu se účastnilo
několik hráčů základní sestavy
a tato akce určitě prospěla k vylepšení fyzické kondice, která
bude určitě zapotřebí v tomto
ročníku 2016/2017. Tým Horky bude pod tlakem ostatních
týmů a každý si bude chtít odnést skalp aktuálního mistra.
První trénink na ledě se
uskutečnil 24. srpna. Sestava

místem na soutěži v Hlubočkách 4. 9. 2016 skončilo v této
LIZE na celkovém třetím místě.
(v této kategorii se soutěže účastní cca 30 družstev s okresu Olo-

pro tento ročník by měla být
beze změny. 9. 9. 2016 proběhlo slavnostní zakončení soutěže, které podle tradice pořádá
vítězné mužstvo. Tento rok se
akce konala v hasičském areálu
na Dolech, kde došlo k setkání všech týmů, předání pohárů
vítězům a také v kanadském
bodování.
Týden na to se už začíná roztáčet další ročník 2016/2017
a jistě se bude tvrdě bojovat
na ledě za každý bod do tabulky ligy OAHL.
Držte týmu hokejek HC
Cénci Horka palce a snad se
nám podaří zopakovat výborný
výsledek – uděláme pro to maximum. Děkujeme!
Za Cénky: Milan Kolcon
Koloušek – tiskový mluvčí

Nový ročník FK Autodemont Horka

Před začátkem nové fotbalové
sezóny byla svolána valná hromada, na které bylo zvoleno nové
vedení klubu. Předsedou byl zvolen Petr Superata, který je zároveň
s Luďkem Procházkou jednatelem klubu. Petr Superata nahradil ve funkci předsedy pana Pavla Procházku, kterému bychom
chtěli společně s naším dlouholetým trenérem a správcem hřiště
panem Luďkem Benešem touhle
cestou poděkovat za dlouholetou
a poctivou práci ve fotbalovém
klubu.
Minulou sezónu jsme v mužské kategorii několik posledních
zápasů moc dobře nezvládli. Tento ročník jsme bohužel začali podobně, ale poslední zápasy jsme se
zlepšili a doufám, že to tak bude
i nadále. Mužstvo mužů zůstalo
ve stejném složení jako v minulém
roce, pouze ho doplnil druhý trenér Jaroslav Judas. Tímto máme
doplněné trenérské složení a v každé kategorii máme dva trenéry,
což je velmi důležité. V dorostenecké kategorii jsme první zápas

prohráli. Ale hráči na to, že věkově
teprve do dorostenecké kategorie
přecházejí, nebo jsou dokonce
jen starší žáci, podali velmi dobrý výkon. Mužstvo dorostenců je
na rozdíl od mužů celé nově postavené a věkově určitě nejmladší
v celé soutěži. Novými trenéry
dorostů jsou Gustav Sacher a Jaromír Sedláček.
Mužstvo starších žáků se letos kvůli nedostatku hráčů této
věkové kategorie do soutěže nepřihlásilo. Toto je velký problém,
s kterým se ale potýkají i ostatní
kluby. Největší radost nám dělají
kategorie těch nejmladších. Jsou
to mužstva mladších žáků, starších benjamínků a mladších benjamínků.
Mladší žáci měli úspěšnou premiéru, když rozdrtili Moravský
Beroun na jeho hřišti 7:1. Trenéry
mladších žáků jsou Milan Štajgr
a Petr Superata.
Starší benjamínci hráli úvodní
turnaj na domácím hřišti a porazili Náměšť na Hané 4:2, FC Olešnici 9:0 a v posledním krásném

Fichtlgang Horka na Jadranu

Tak jsme to dokázali. Expedice, se kterou jsme v loňském
roce jen nesměle koketovali, se
stala skutečností a v pátek 1. 7.
2016 v odpoledních hodinách
jsme na našich oblíbených fichtlech vyrazili z Horky na 1. etapu
cesty do Chorvatska dlouhé celkem 1 000 km. První den jsme
v pozdních nočních hodinách

dorazili do Hrušek u Břeclavi, kde
jsme měli zajištěný nocleh. Ráno
tu bylo hned a my pokračovali
v přejezdu přes Slovensko, Maďarsko a Rakousko, kde jsme si
u Neusiedlerského jezera dopřáli
obědovou pauzu a jeli dál vstříc
noclehu, který nás čekal v kempu
cca 50 km od Slovinských hranic.
Třetí den jsme projeli deštivým

zápase remizovali s Příkazy 6:6.
Trenéry starších benjamínků jsou
Luděk Procházka a Petr Pavel.
Mladší benjamínci měli své
úvodní vystoupení v Olomouci na Nových Sadech a vyhráli
všechny své zápasy. Porazili mužstva Nových Sadů 5:2, Slavonína
6:1 a Příkaz 4:0. Trenéry naší nejmladší kategorie jsou Pavel Novák
a Petr Repček.
V těchto kategoriích ovšem
o výsledky, až tak nejde. V první
řadě jde o to, aby tyto děti neseděli pouze doma u počítače, ale měli
i radost z pohybu.
A na každém tréninku a zápase je vidět, že se to opravdu daří.
Za to si zaslouží velké poděkování
všichni trenéři ale i rodiče, kteří
nám pomáhají.
Veliký zájem o naše nejmenší
se potvrdil při letošním tradičním
soustředění ve Velkých Losinách,
kdy počet účastníků přesáhl počet
šedesát! K téměř čtyřiceti hráčům
a trenérům se přidala dvacítka rodičů. Za fotbalový klub zapsali

Josef Fiala a Milan Štajgr

Slovinskem na sever Chorvatska,
kde jsme si např. ve vesnici Gačeša
Sela připadali jako na konci světa. Neobydlená stavení, drolící se
cesty, rozbité mosty, před kterými
jsme zastavovali a zkoušeli, jestli
nás s fichtly vůbec udrží. Už se
blížil večer a my nemohli sehnat
místo k přespání. Nakonec nám
dovolili nocovat na dvoře místní
restaurace v obci Vojnič. Většina z nás se naskládala do přívěsu
našeho doprovodného vozidla,
kde jsme přečkali noc. Čtvrtý den jsme projeli přechodem
Velika Kladuša, na chvíli máváme Chorvatsku a projíždíme
Bosnou, kterou chceme opustit
na přechodu u města Tržačka
Raštela. Zjišťujeme, že přechod
je uzavřen, musíme tedy pokračovat Bosnou směrem na Bihač,

Z klubu seniorů
Připomenu některé naše
letní aktivity. V červnu jsme
uspořádali zájezd do Brna
na hrad Špilberk, projeli se lodí
po Brněnské přehradě a navštívili zámek v Blansku, kde jsme
obdivovali expozici umělecké
litiny. Letní klubové posezení
jsme měli v přírodě v hospůdce Pádlo. Líbilo se nám tam
i chutnalo. Už tradičně jsme
se podíleli na organizaci vzpomínkového odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husa.
Krásné hanácké kroje, které
jste viděli v průvodu, byly většinou majetkem klubu a velmi
rádi je na tuto akci zapůjčíme.
1. září jsme zahájili pravidelnou klubovou činnost
ještě u hasičů. 7. září jsme
uspořádali zájezd do Opavy
s prohlídkou města, návštěvou
výrobního družstvo Slezská
tvorba, kde se vyrábí vánoční
baňky a ozdoby. Také jsme zavítali na zámek v Kravařích.
Den seniorů oslavíme nejen v klubu, ale i na veselici
v Olomouc, také jdeme do divadla na operetu Rose Marie
a na koncert Jožky Černého.
Koncem září nás čeká stěhování do klubu na obecním
úřadě a chtěli bychom uvítat
nové členy, přístup tam je bezbariérový, pohodlný. Na závěr
bych chtěla moc poděkovat
hasičům, že nám umožnili
scházet se v jejich prostorách.
Ludmila Nepožitková
vedoucí klubu

kde konečně opouštíme Bosnu
nedaleko Plitvických jezer. Dále
se držíme směru na Zadar, projíždíme chorvatskými okreskami
a v odpoledních hodinách po překonání horského masivu sjíždíme
do cíle naší výpravy, do Pakoštane. Na místní promenádě postavíme naše dopravní prostředky
do řady a vychutnáváme si zájem
a obdiv od zástupu nejen českých
turistů. Dohodli jsme si ubytování v nedalekém domě a po dlouhé
a vyčerpávající cestě jsme si mohli
začít užívat moře.
První odpočinkový den naše
skupina trávila na zapůjčené lodi
na moři, další den následoval výlet do Zadaru a poslední den jsme
věnovali návštěvě NP Krk. Potom
už jen cesta na Pag do Novalji
a návrat domů. Pavel Vysloužil
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Horečtí házenkáři opět startují do nového ročníku!

Píše se rok 2016, léto končí a pomalu přichází podzim.
I takhle by mohl začít náš pravidelný příspěvek oddílu házené. My se ale vrátíme do poloviny prázdnin na začátek srpna
do doby, kdy si naši trenéři a děti
rezervují svůj čas pro zahájení letní přípravy.
Ve školním roce 2016/2017
jsou za horeckou házenou otevřena družstva mladší a starší
minižáci, dále pak mladší žáci
a naše nejstarší naděje – starší
dorostenci.
Dorostenci zahájili svou přípravu odpoledními tréninky,
v dalším týdnu jim proběhlo soustředění v Horce. Borci začínali
ráno a končili večer, kdy mnozí
z nás usedali k večerním televizním novinám. Trénovali třífázově,
to znamená, že každý den začali
dopoledním tréninkem, následoval oběd v nedalekém Sluňákově.
Po poledním klidu následoval
odpolední trénink a na závěr dne
pak podvečerní trénink. I když letošní týden soustředění byl, co se
týče počasí velmi příznivý, teploty
se pohybovaly „pouze“ kolem 20
stupňů, tak dorostenci propotili
nejedno tričko, jak byla příprava
náročná.

Mladší žactvo svou přípravu
započalo ve stejnou dobu jako dorostenci. Svůj první týden přípravy trénovali od pondělí do pátku
vždy podvečer. Druhý týden přípravy děti trénovaly denně vždy
ráno a odpoledne. Poslední týden
prázdnin měly třikrát denně trénink.
Minižactvo zahájilo přípravu
v polovině srpna několika odpoledními tréninky. Následovalo
letní soustředění, které je vždy
pojato jako týden her, soutěží
a zábavy. Tento týden je otevřený
i pro děti, které nehrají házenou
a ani není podmínkou, aby byli
místní. Hlásí se nám i děti z Olomouce a blízkého okolí. To svědčí
o rostoucí oblibě. Jako bonus byl
pro děti i letos připraven výlet.
Tentokrát se děti vydaly do ostravského hornického muzea Landekpark.
Vrcholem letní přípravy všech
družstev byly tradiční turnaje
„Házenkářská naděje“. Kromě
družstev z Moravy a Čech se turnajů zúčastnila družstva ze Slovenska.
Minižáci své turnaje odehráli
v tělocvičně ZŠ Horka a na školním hřišti. Dorostenci bojovali
o své body v sobotu na Sokolce

a v neděli na témže místě i mladší
žáci. Horeckou prioritou těchto
přípravných turnajů je především
zaměření se na herní projev a první konfrontaci se soupeři.
Naše řady se rozrůstají, a to
nejen v náboru nových dětí, ale
i mezi dospěláky. Z nových trenérů můžeme přivítat Petra Němce,
který k nám přišel z olomouckého
STM. Petr má dlouholeté zkušenosti v trénování žactva. V Horce
bude trénovat mladší žáky. Další
novou posilou je trenérka Jana
Skalická, která je horecká rodačka
a zároveň bývalá hráčka olomoucké Zory. Již v průběhu minulé
sezóny naše řady rozšířila Andrea
Hrachovinová, která na svých fotografiích dokumentuje jedinečné
okamžiky turnajů, zápasů, tréninků a jiných akcí. Další skupinou
pomocníků jsou starší dorostenci,
kteří pomáhají s přípravou turnajů a jejich zajištění. Nesmím samozřejmě zapomenout i na dobrovolníky z řad rodičů, kteří nám
také vždy rádi pomůžou s přípravami našich akcí.
Co nás čeká v nové sezóně? Ze
sportovního pohledu nejmenší
minižáci odehrají od září do listopadu, 1x týdně turnaj, na kterém
se nepočítá skóre a neurčuje se

pořadí. Mladší žáci jsou přihlášeni do krajské soutěže a starší dorostenci, tak ty čeká 2. liga ČR.
Ve spolupráci s oddílem malé
kopané bychom chtěli společně
zrekonstruovat již nevyhovující
sprchy na Sokolce. Tradiční „Házenkářská veselice“ se uskuteční
počátkem příštího roku, tentokrát ve znamení pyžamových převleků. V zimní přestávce uspořádáme i několik přípravných
turnajů. Velká akce, která nás
čeká, je oslava 60. výročí založení
horecké házené. Na tu se můžete
těšit v červnu příštího roku.
Poslední řádky bych věnoval
všem rodičům, kteří ještě váhají
s mimoškolní aktivitou pro své
dítě. Z vlastní zkušenosti vám
mohu doporučit přihlásit vaše
dítě právě do oddílu horecké házené. Je zde místo pro každého,
a to nejen pro děti v první třídě.
Rádi uvítáme i děti starší. Házená
je kolektivní hra, která má snadno
pochopitelná pravidla. Přehledné informace o horecké házené
a veškeré kontaktní informace najdete na našich aktuálních stránkách: www.hazenahorka.cz nebo
na facebooku „Handball Horka
nad Moravou“. Za oddíl házené
Karel Němec

18.9.2016 v 11:30 hod.
18.9.2016 v 14:00 hod.

krajská soutěž
krajská soutěž

mladší mini žactvo
starší mini žactvo

Horka n. M.
Horka n. M.

Tatran Litovel, Senice na Hané, Velká Bystřice "B", TJ STM Olomouc - turnaj
TJ STM Olomouc 1, TJ STM Olomouc 2, Velká Bystřice "B", Žeravice - turnaj

25.9.2016 v 14:30 hod.
25.9.2016 v 16:00 hod.

krajská soutěž
2. liga ČR

mladší žactvo
starší dorostenci

Horka n. M.
Horka n. M.

SK Velká Bystřice
TJ FS Napajedla

2.10.2016 v 14:30 hod.
2.10.2016 v 16:00 hod.

krajská soutěž
2. liga ČR

mladší žactvo
starší dorostenci

Horka n. M.
Horka n. M.

Centrum Haná "C"
HK Bystřice pod Hostýnem

16.10.2016 v 12:30 hod.
16.10.2016 v 14:30 hod.

2. liga ČR
krajská soutěž

starší dorostenci
mladší žactvo

Horka n. M.
Horka n. M.

Sokol Sokolnice
TJ STM Olomouc "A"

30.10.2016 v 12:30 hod.
30.10.2016 v 14:30 hod.

2. liga ČR
krajská soutěž

starší dorostenci
mladší žactvo

Horka n. M.
Horka n. M.

Bohunice
SK Žeravice

6.11.2016 v 12:30 hod.

2. liga ČR

starší dorostenci

Horka n. M.

SK Žeravice

13.11.2016 v 14:30 hod.

krajská soutěž

mladší žactvo

Horka n. M.

Tatran Litovel

19.11.2016 v 10:30 hod.
19.11.2016 v 12:30 hod.

krajská soutěž
2. liga ČR

mladší žactvo
starší dorostenci

DHK Zora Olomouc
Horka n. M.

Horka n. M. (hráno v hale DHK Zora Olomouc)
Sokol Juliánov (hráno v hale DHK Zora Olomouc)

www.HazenaHorka.cz
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