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Masopustní veselí utužuje vztahy se sousedy

Nápad obnovit tradici masopustu v Chomoutově přišel
na Nový rok 2015. Adventní
jarmark a setkávání se sousedy
se moc vydařily a lidem se moc
líbily. Nic podobného dosud
v Chomoutově nebylo. Z historických fotografií od občanů bylo patrné, že přibližně
do roku 1963 se masopustní
oslavy dodržovaly téměř pravidelně. Zmínka o masopustním průvodu se objevila v roce
1995, prý to však byl jenom
průchod pár masek Chomoutovem a to bylo vše. Žádná
hudba, veselí, pochovávání
basy. Takže v roce 2015 to bylo
opět po dlouhé době se vším
všudy.
Veškeré detaily ohledně scénáře, dodržení tradic až po zadání výroby basy, ozdobení
kapličky a scény pohřbívání
basy zajistila Katka Kohoutová,
která se jela poradit do Příkazského skanzenu. Co bylo potřeba udělat? Sepsat scénu „Předávání práva“ a „Pochovávání
basy“, kdy se mezi účastníky
vedl dialog nebo bylo potřeba

sehrát scénu, kde plačky pláčou
a farář káže všem zúčastněným
o konci období radovánek a začátku půstu.
Obecní basu vyrobil místní
truhlář, na ní bude každý rok
vypálen datum konání masopustního průvodu – letos

které symbolizoval dřevěný meč
ozdobený krepovým papírem.
Samozřejmostí byla živá kapela,
kterou zajistila Dechová kapela
z Postřelmova. Součástí průvodu byli také žongléři z Kejklířského spolku Cascabel z Černovíra.

11. března 2017. Zahájení
průvodu proběhlo dle tradice
předání „práva“ chase pořádat
toto masopustní veselí. Vůdcem chasy je stárek, který žádá
starostu (předsedu) o právo,

Tradice předepisuje postavy
v masopustním průvodu – letošní množství masek a jejich
různorodost předčila očekávání. Největší problém bylo sehnat stěžejní postavu průvodu

– medvěda. Nakonec se nám
podařilo! Medvěd měl v průvodu úkol tančit s každou panímámou u jejích dveří jako
odměnu za pohoštění, které
připravila. Příspěvky do kasičky dávali hlavně občané Chomoutova, a tak se nám podařilo
vysbírat téměř 5 000 Kč, které
budou použity na pořádání jiné
kulturní akce pro občany (koncert vážné hudby).
Zastávek bylo opravdu hodně,
lidé měli napečené masopustní
vdolky a koláčky, kterými hostili
průvod…, nemluvě o panáčcích,
které účastníky průvodu zahřály
na těle i na duši. Taky v průvodu si mohl každý zakoupit zabijačkové speciality a přispět tím
do kasičky. Basa jela celou cestu
v průvodu a tady byla vyzdvižena ze žebřiňáku a byla nesena
za knězem s celým smutečním
průvodem ke kapličce, kde byl
celý obřad pochování proveden.
Děti byli spokojené a všichni odcházeli s pěknými zážitky. Smysl
akce – vrátit na vesnici tradici,
která přináší pěkné zážitky – se
naplnil.  Barbara Omelková

Kříže a jejich poslání v našem životě
Každý z nás může na procházkách krajinou spatřit u rozcestí
nebo u polních a lesních cest kříže.
Zpravidla kolem nich projdeme
bez zastavení. Já sám se v duchu
aspoň krátce pomodlím a občas se
ze zvědavosti snažím najít na kříži
letopočet nebo si přečíst nápis, který na něm někdy bývá. Potěší mě,
když vidím, že okolí kříže je upravené a před křížem je čerstvá kytka
polního kvítí. S vděčností myslím
na neznámého člověka, o němž Bůh
ví a nezapomene na něj.
Víte, kolik křížů se nachází
v Horce a nejbližším okolí? Zkuste
si někdy udělat „tour“ po horeckých
křížích a spočítat si je. Bylo by určitě zajímavé znát příběh, který se
k nim váže. Kdo, kdy, v jaké situaci
a proč je nechal postavit? Osobně
mě zajímá kříž, který se nachází

v blízkosti hřbitova u lesní školky
Bažinka. Je dost sešlý, deska s nápisem je poškozená, nečitelná. Zajímalo by mě, co na ní bylo napsáno.
Proč zde někdo postavil tento kříž,
když o pár desítek metrů je hřbitov
s velkým křížem? Nebo byl snad zde
dřív než hřbitov? Kdo ví? Možná by
se něco našlo v obecní či farní kronice. Kdo byste něco věděl o historii
tohoto kříže i ostatních v obci, dejte
mi prosím vědět. Proč lidé stavěli
kříže? U polí, aby se u nich mohli modlit před a po skončení práce
nebo v poledne, kdy zvony vyzývají
k modlitbě. Byli si dobře vědomi, že
„bez Božího požehnání marné lidské namáhání“, jak nám zachovali
svou životní zkušenost v lidovém
rčení. Na rozcestí nacházíme kříže,
abychom se na různých životních
křižovatkách zastavili, ztišili a dob-

ře rozhodli, kudy dál. Někdy kříže
byly stavěny na místech tragických
událostí, abychom se modlili za ty,
kdo odešli z tohoto světa nečekaně
a nepřipraveni. Také byly stavěny
z vděčnosti za vyslyšení modliteb
v tíživé životní situaci.
Na Velký pátek při obřadech
v kostele se za zpěvu třikrát buď
ukazuje kříž, nebo postupně odhaluje, abychom si uvědomili jeho
poselství a smysl. Obdobně i v životě vidíme nebo děláme mnohé věci
opakovaně, než se nám konečně rozsvítí a poučíme se. Kříž je znamením křesťanské víry a přesvědčením,
že Bůh není lhostejný vůči lidskému
utrpení. U proroka Izaiáše ve Starém zákoně je pasáž, která se prorocky vztahuje k Ježíši na kříži: „Byly
to však naše nemoci, jež nesl, naše
bolesti na sebe vzal.“ (Iz 53,4).

Většinou nemáme odpověď
na všechna proč, která se derou
z utrápeného srdce, zvláště pokud jde
o utrpení nevinných. Naštěstí křesťanské Velikonoce nekončí tragédií
Velkého pátku ani u hrobu na Bílou
sobotu, ale velikonočním nedělním
ránem, kdy hrob zeje prázdnotou
a smrt je překonána vzkříšením.
To, co se zdálo nesmyslným, je viděno najednou v novém světle. Když
budete procházet na svých cestách
kolem kříže, můžete si uvědomit, že
na těžké chvíle v životě nejste sami
a že utrpení a smrt nemá poslední
slovo, a třeba položit s vděčností čerstvou kytici nebo aspoň v duchu říci
děkuji.
Přeji Vám požehnané Velikonoce!
Marian Masařík
farář Horka nad Moravou
fahorkanm@ado.cz

Tak nám zamrzl „Mlýňák“

Pochválena budiž tato zima,
která způsobila radost sněhem
zejména dětem. Spolu s prvními sněhovými přeháňkami
o Vánocích klesly teploty vzduchu pod nulu. Před novým rokem výrazněji pod nulu.
Ve vodním toku Střední Moravy – „Mlýňáku“ začalo docházet k prvním ledovým jevům.
Šustící ledová tříšť vznikající
v meandrech mezi Hynkovem
a Horkou pomalu zaskládala
za několik dnů koryto Střední
Moravy tak, že došlo k vytvoření celistvé ledové plochy po celé
délce vodního toku až do Hynkova a dále. K zamrznutí vodního toku v takovém rozsahu došlo naposledy v roce 2011. Pro
správce toku, Povodí Moravy
a.s., provozovatele MVE Horka a obecní samosprávu tímto
začalo období nepřetržitého
monitorování těchto ledových
jevů. Denní sledování průtoků přímo v terénu, udržování
provozuschhopných
stavidel
na jezech, průběžné hodnocení
možných rizik při náhlé oblevě.
Místostarosta Milan Vysloužil
zajistil obhlídku toku s přítomností Ing. Květoslava Tomka,
zástupce PK ORP Olomouc.
Přítomní provedli obhlídku
a rozsah zámrzu na vodních dílech Hynkov, Tři mosty, MVE
Horka a jez v Chomoutově.
Konstatovali, že ledovou celinu
je vhodné ponechat v rozsahu,
v jakém se právě nachází a pro-

zatím neprovádět žádné zásahy,
které by narušily ledovou vrstvu
místy tlustou až 60 cm!
Milan Vysloužil potvrdil
připravenost místního sboru
dobrovolných hasičů v Horce,
kteří mohou v případě potřeby
okamžitě spolupracovat při oblevě. Jaká rizika či krizové situace tedy hrozily? V případě, že
dojde k náhlému zvýšení průtoku ve Střední Moravě, může
samovolně dojít k narušení
ledové vrstvy,která se začne lámat a ve vytipovaných místech
vytvoří překážku tekoucí vodě.

V takových místech může dojít k místním rozlivům. Přímo
v Horce nad Moravou jsou
taková místa tři – pod a před
mostem na Vodní ulici, dále
před MVE Horka a pod ČOV
v Horce.
Ostatní místa neohrožují přímo lidská obydlí nebo

majetky. Abychom předešli
či omezili krizové situace,
připravme se. Nevytvářejme
ve vodním toku žádné překážky z prořezaných větví, kmenů
apod. Nenarušujme kamenné
záhozy na březích vodního
toku. Nezasahujme zbytečně
do ledové vrstvy. Nesnižujme si na hranicích pozemků
úmyslně břehy. Obyvatelé
v blízkosti vodního toku mohou pozorovat měnící se stav
ve vodním toku, informovat
se a informovat o možných
nebezpečích. Pokud ke krizové
situaci přeci jen dojde, s rozvahou pomoci k jejímu zvládnutí. V současné době jsou
na různých úrovních zpracovány postupy, manipulační řády
a jiné dokumenty, ve kterých
jsou známé situace po postupy
popsány a spíše lidský faktor
způsobí další škody nepromyšleným, svévolným a zbrklým
rozhodnutím.
I nadále budeme ve spolupráci se správcem toku, místní
samosprávou spolu s místním
SDH Horka monitorovat „Mlýňák“ tak, abychom včas dokázali reagovat.
Poděkování patří vedení základní školy v Horce, které informovalo žáky o možném nebezpečí při vstupu na led v řece.
S přírodou, tedy i s vodou nelze
bojovat. Můžeme ji však poznat
a přizpůsobit se dějům kolem ní.

Martin Galásek

Velikonoce
ve skanzenu

Akce Velikonoce v hanáckém skanzenu v Příkazích se
bude konat v sobotu 8. dubna 2017 od 10 do 16 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit
na jarmark, ukázky řemesel,
vystoupení folklórního souboru, muziku, divadélko či
dílničku pro děti.
Zájemci si budou moci
uplést vlastní pomlázku.
Nebude chybět ani občerstvení v tamní hospůdce.-red-

Ukujte si hřebík

Fort Křelov srdečně zve
na první ročník setkání kovářů Olomouckého kraje.
Bude se konat 27. a 28.
května 2017.
Uvidíte ukázky kovářského umění profesionálních
kovářů při práci na společném uměleckém díle za použití klasických kovářských
technik a postupů.
V přímém kontaktu poznáte sílu a krásu jednoho
z nejstarších řemesel na světě, a to nejen jako pouzí diváci.
Návštěvníci si ve spolupráci se zkušeným mistrem
mají možnost sami vykovat
svůj drobný výkovek, který
si následně mohou odnést
domů. Pro děti je přichystáno pracoviště, kde mají jedinečnou možnost vykovat
si s kovářem svůj opravdový
kovaný hřebík.
Dále je zde výstava kovářských prací klasických i moderních, vyrobených našimi
olomouckými kováři a jejich
hosty.
Prodej drobných uměleckých předmětů, zhotovených ručním kováním.
Mistři cechu kovářského
vám rádi vyrobí libovolnou
kovářskou práci na zakázku.
Akce je vhodná pro celou
rodinu.

Třídění v číslech
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Občané Horky nad Moravou využívají možnost
třídění do modrých a žlutých popelnic přímo u svých
domů. V současnosti bylo
rozvezeno 413 kusů žlutých
popelnic a 305 kusů modrých popelnic. Čísel popisných je v Horce 740. -red-

Bohatý program ve školní družině
Školní rok ve školní družině startujeme přihlašováním
a rozdělováním dětí do oddělení, nabídkou zájmových kroužků, kalendáriem. Kapacita ŠD
je navýšena tak, aby mohly
být přijaty všechny přihlášené
děti z 1. až 5. ročníků. Letos je
rozděleno 189 žáků do sedmi
oddělení, provoz začíná v 6:20
před vyučováním a končí v 17
hodin.
V září se setkáváme s rodiči
prvňáčků, spolu s třídními učitelkami připravujeme program
k navození příjemné atmosféry
pro další spolupráci s rodinou.
Dětem dáváme prostor pro
rozvoj zájmů a učíme je si organizovat a vhodně trávit svůj
volný čas! Od začátku školního
roku zaznamenáváme posun
ve výběru i nabídce volnočasových aktivit při ranním a odpoledním pobytu dětí ve školní
družině. Děti si osvojují pravidla stolních a společenských
her, samostatně se rozhodují
a organizují činnost. Stolní
a deskové hry se stávají běžnou
aktivitou, posilující komunikaci, kamarádské vztahy, spolupráci. Spolu s dětmi vybíráme
a rozšiřujeme nabídku stolních
her, učíme se znát a dodržovat
pravidla! Pokud se hra jen zakoupí a zařadí do regálu, není
pro děti aktivní a zajímavá.
Pravidelně zařazujeme čtenářské chvilky. S dětmi čteme,
předvídáme, vyjasňujeme, shrnujeme, navazujeme na práci
ve třídách. Ve volných chvílích
si děti často vybírají knihu jako
zdroj zábavy a způsob relaxace.
Knihy využíváme k motivaci
k výtvarným činnostem, čteme
i mimo třídu, např. na školní
zahradě nebo v areálu Sluňákova. Zařazujeme čtenářské
minidílny, děti si přinášejí své
knihy nebo vybírají z družinové knihovny. Dodržujeme pravidla čtenářských dílen, čteme
všichni a společně sdílíme zážitky z četby. Pomáháme dětem
i rodičům s výběrem vhodných
a osvědčených knih, děti se podílejí na výběru nových titulů
do ŠD.
Zájmové kroužky probíhají v rámci provozu ŠD, jsou
vedeny vychovatelkami dle jejich zájmu a probíhají v době
od 14.30 do 17.00. Z nabídky zájmových kroužků školní
družiny si mohou děti vybrat:

Keramika, Výtvarník, Čtenář,
Flétna, Dílničky, Joga pro děti,
Aerobic, Děti na startu. Kroužky jsou maximálně naplněné
a využívané.
Joga pro děti (1.–2. ročník)
děti se postupně seznamují s jogovými pozicemi, učí se
vnímat své tělo. Snaží se relaxovat a v nesoutěživém prostředí rozvíjí důležité dovednosti.
Běháme, skáčeme, napodobujeme zvířátka. Cvičení dětem
přináší radost, pozitivní naladění i sebevědomí. Živé děti
joga zklidňuje a naopak méně
aktivní povzbuzuje k činnosti.
Dlouhodobým cílem je prvky
jogy zařazovat do aktivit v běžném programu školní družiny.
Připravujeme lekci pro rodiče
a děti.
Čtenář (2.–4. ročník) sledujeme pokrok v hlasitém čtení,
v porozumění i přemýšlení nad
textem, rozvíjíme čtenářské
strategie, dramatizujeme.
Děti na startu (1.–4. ročník)
letos nově zařazen a pro velký
zájem rozdělen na dvě skupiny)
kroužek zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti
a síly dětí mladšího školního
věku.
Vánoční dílny připravujeme
ve spolupráci s třídními učitelkami i rodiči. Organizačně
je akce docela náročná, ovšem
výsledek stojí za to. Za jediné

společné odpoledne s rodiči
a dětmi připravíme výrobky
k prodeji na jarmark! Děti pracují spolu s rodiči a tráví spolu
příjemné chvíle ve škole.
Únor je v družině ve znamení příprav na Karneval. Děti
a vychovatelky si postupně
ve všech odděleních užily karnevalový rej plný kostýmů, tance, soutěží a her.
Po jarních prázdninách nás
čekají přípravy na jarní dílny
pro rodiče, prarodiče a děti.

Vyrobíme jarní a velikonoční
ozdoby a dekorace, kterými si
vyzdobíme školu i domov.
Samozřejmostí je každodenní pobyt venku, společné stravování ve školní jídelně, péče
o zdraví, příjemná atmosféra
a bezpečné prostředí.
Naplněnost oddělení, zájem
o kroužky ŠD i akce pro rodiče jsou pro nás signálem, že to
snad děláme dobře.
Za vychovatelky ŠD
Miluše Žitníková

,,Bobříci“ opět v Bažince

Jaro už se hlásí libozvučnými ptačími trylky a při Bažince začíná již třetí 12týdenní
turnus dopoledního programu ,,Bobříci“ pro děti od 2,5
do 3 let, které zatím nechodí
do školky. „Bobříci“ se budou
scházet od března do května
(29. 3.–14. 5.), každou středu
od 8.30 do 11.30 hod. v zázemí LK Bažinka. Ve skupince
bude 6 dětí.
Co malé bobříky čeká:
• volný pobyt a hrátky v přírodě
• setkávání s novými kamarády malými i velkými
• učení se samostatnosti, samoobslužnosti
• pozorování přírody, její proměny a zvířátka v ní
• umění radovat se z každého
dne a za každého počasí

• t voření inspirované přírodou
• a určitě i něco víc, co přinese
den!
Mámo, táto,
neboj se
a dej mě sem!

Bobříci – motto:
Ať je teplo nebo zima,
nám je venku prostě prima,
s přírodou jsme kamarádi
a máme se všichni rádi.
Máme úsměv na líci,
říkáme si Bobříci!
Informační schůzka pro
přihlášené: středa 22. 3. 2017
od 9.30 hod. Cena 2500 Kč
(12 dopolední). Přihlášky a informace Lvanka@seznam.cz
Li Bečicová Vaňková
lektorka programu
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Obce spojil Košt

V sobotu 11. února se v Chomoutově konal první ročník
Koštu hanácké pálenky. Akce,
v níž chtějí pořadatelé pokračovat i v příštích letech, má i další
důvod. Chtěli jsme s obcí Horka
nad Moravou a Skrbeň uspořádat tuto akci pro podporu zlepšení nebo spíše navázání vztahů
mezi našimi obcemi. Naše komise městské části Chomoutova
se od svého zvolení snaží pořádat
akce, které by navrátily tradice
do obce.
Pořádáme Masopustní průvody, adventní setkávání, Pálení
čarodejnic a nově i Košt pálenek.
Z hlediska organizace považuji
tuto akci za dobře připravenou.
Abychom dodrželi tradice, nechali jsme si poradit od místních majitelů pálenek, kteří mají

s košty zkušenosti jako porotcové. Proto jsme nakonec rozhodli,
že první část hodnocení vzorků
bude neveřejná a komise bude
složená z dobrovolníků a odborníků v této oblasti. Nakonec
jsme dali dohromady čtyřčlenný
tým. Dva členové byli majitelé
pálenek a dva byli občané Chomoutova. Ráda bych, aby v dalších ročnících bylo v komisi více
členů.
Jednalo se o anonymní degustaci. Lahve byli jednotného
vzhledu a byly opatřeny pouze
číslem. Porotci věděli jen základní údaje o vzorku: z jakého ovoce
je destilát, obsah alkoholu, ročník. Letos jsme přijali do soutěže
34 vzorků, takže jsme nakonec
mohli uspořádat košt i pro veřejnost. Každý návštěvník dostal

Kategorie Ovocné pálenky
1. místo: vzorek hruška 2016
Kouřil Michal, Šumvald
2. místo: vzorek hruška 2015
Brynda Jan, Horka nad Moravou
3. Místo: vzorek hruška 2015
Spurný Tomáš, Skrbeň
Kategorie Slivovice
1. místo: vzorek slivovice 2012
Omelka Jaroslav, Uherské Hradiště
2. místo: vzorek slivovice 2006
Zarivnij Nikolaj, Olomouc

3. místo: vzorek slivovice 2016
Ulčík Zdeněk, Skrbeň
Kategorie Likéry
1. místo: vzorek ořechovice 2015
Šlezar Petr, Horka nad Moravou
2. místo: vzorek višňovka 2015
Miroslav Stavarčík, Horka nad Moravou
3. místo: vzorek arónie 2014
Omelková Marie, Uherské Hradiště
Kategorie Nejoblíbenější vzorek laické komise:
vzorek višňovka 2015
Miroslav Stavarčík, Horka nad Moravou

Z klubu seniorů
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Ráda bych ještě vzpomenula
prosincovou výstavu betlémů
a vánočních dekorací, kterou
náš klub připravil pro veřejnost.
Musím poděkovat všem, kteří
se na ní podíleli a bylo se na co
dívat. Krásné betlémy různých
velikostí i materiálů a vkusné
dekorace. Výstava byla hojně
navštívena a hlavně nás potěšili
žáci MŠ a ZŠ z Horky a i ze Skrbeně. Krásnou vánoční atmosféru oživili koledami.
Také jsme se dobře pobavili
na naší předsilvestrovské zábavě.
Připravili jsme program a pohoštění a byli jsme moc rádi, že
nám přišel zahrát k tanci i zpěvu
pan Stejskal.
A už jsme v novém roce. Kromě klubové činnosti jsme společně jeli na film Anděl Páně 2.
Moc se nám líbil. Zajímavá a poučná byla beseda s bylinkářem
ing. Štenbauerem.
18. 2. jsme uspořádali náš
tradiční seniorský ples. Je to
hodně starostí a zařizování.
Kromě našich členů se přišli

ke vstupence sklenku s potiskem
a mohl zdarma degustovat všechny vzorky. Nakonec mohl dát
svůj hlas jednomu vzorku. Ten,
který získal největší počet hlasů,
získal cenu za nejoblíbenější vzorek.
Při plánování jsme předpokládali počet návštěvníků kolem
100 osob. Nakonec jich přišlo
36. Trochu mě to zklamalo, ale
věřím, že další ročníky se budou
potkávat s větším zájmem. Chceme oslovit i vzdálenější oblasti
Hané, abychom si udělali představu, jaké pálenky se zde dělají.
Podrobnější popis o celé akci
je popsaný na stránkách www.
chomoutov.eu/kost2017
Barbara Omelková,
předsedkyně KMČ
Chomoutov

pobavit také senioři z okolních
klubů. Moc nás potěšila vzácná návštěva – přišel mezi nás
známý řezbář, rodák z Horky,
pan Jiří Halouzka. Do tomboly nám věnoval plastiku anděla. Jsme rádi, že ji vyhrála naše
členka. Také mezi nás přišli
mladí tanečníci Adam Čadílek a Eliška Fialová. Krásně
zatančili standartní i latinské
tance. Se svým programem
vystoupila také naše seniorská

taneční skupina. Ples se nám
opravdu vydařil. V březnu
máme hodně akcí, klubovou
oslavu MDŽ, besedu nám přislíbil pan Jiří Halouzka, s cestováním po ostrově Mauricius
nás seznámí Hana Fojtíková,
na taneční zábavy jedou naši
členové do Skrbeně a Křelova
a na ochotnické divadlo do Těšetic. Je dobře, že se umíme bavit a nesedíme doma.
Ludmila Nepožitková

Ples seniorů – předsedkyně klubu Ludmila Nepožitková s Jiřím Halouzkou.

Velký úklid Česka,
přidejte se také!

Zhruba tři týdny před hlavním termínem dobrovolnické
akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko evidovali organizátoři již
1 000 úklidových akcí. Podaří se
aktivně zapojit kýžené 1% obyvatelstva ČR? Desítky tisíc dobrovolníků budou uklízet v lesích,
obcích a městech, podél komunikací, ale také na řekách, v podzemí, v chráněných územích…
Desetitisíce
dobrovolníků
v Česku se vydají udělat dobrý
skutek, nejen pro přírodu, ale
i pro sousedy, pro své děti, pro
čisté životní prostředí, pro svůj
pocit odpovědnosti. Dobrovolnický úklid toto všechno v sobě
má. Jeden den společně uklízí,
mnoho dní poté se dobrovolníci radují z výsledku. Jejich nová
zkušenost tak může úplně změnit
jejich pohled na vytváření odpadu i vznik černých skládek. Zároveň mohou být svým činem sami
inspirací pro okolí.
„Česká unie sportu vítá a podporuje dobrovolnickou iniciativu
Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Sportovci představují v drtivé
většině měst a obcí významnou
složku společenského života a věříme, že část z nich se do této
prospěšné akce zapojí a přispěje
ke zlepšení životního prostředí
ve svém okolí. Sportovcům podobné aktivity nejsou cizí,“ říká
generální sekretář České unie
sportu Jan Boháč.
„Letošní ročník oficiálně podporuje i Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Dobrovolní
hasiči se přirozeně zapojují, protože jejich hlavním posláním je
pomoc společnosti při ochraně
životů, zdraví a majetku. Měsíc
před akcí bylo zaregistrováno již
přes 30 sborů dobrovolných hasičů po celé republice.
Organizátoři akce vyzývají veřejnost – zapojit se může každý,
stačí udělat první krok, přidat se
k úklidu, který si vyberete z interaktivní mapy plánovaných
akcí na stránkách www.UklidmeCesko.cz. Momentálně je
možné vybírat již z tisícovky akcí
po celé republice a denně desítky
nových přibývají. Na tom, jak vypadá naše prostředí, se podílíme
všichni, i za jeden den lze udělat
velkou změnu. Pojďme do toho
společně 8. dubna.
Kontakt: Český svaz ochránců
přírody, Radek Janoušek –
777 176 675, Kateřina Landová
– 773 198 015

Jarní záplava akcí na Sluňákově

Xylofon v Kouzelném lese zvuků.

Sluneční paprsky pomalu prostupují skrz mraky
a po dlouhé, mrazivé a tuhé
zimě probouzí k životu celou
přírodu. Na Sluňákově vítáme
jaro mnoha akcemi, na které
jste srdečně zváni.
Dne 17. března od 18 hodin
vás přivítá houkání v rámci Soví
noci, kde strávíte večer se sovami ze stanice pro handicapované živočichy. Čeká vás večerní
procházka a drobné aktivity pro
děti. Ukončení po 20. hodině.
Vstup zdarma. Hned druhý
den ráno, 18. března od 9.30

hodin se můžete vydat na procházku kolem našeho rybníka,
kde si našla domov bobří rodinka. Budeme vám vyprávět
o jejich rodinném životě, ale
také o dramatických osudech.
Průvodce RNDr. Vlastimil
Kostkan, PhD. Po 30min. procházce se můžete přidat k dětské skupině a projít bobří svět
s využitím několika aktivit.
Vstup zdarma.
Dne 31. března od 16.30 hodin si děti budou moci zahrát
na pekaře a v rámci programu
Vypečená houska se podívají

a vyzkoušejí si, co vše je třeba
udělat, než z trouby vyndáme
voňavé čerstvé housky. Rodinné vstupné 100 Kč. Přihlaste se
na email: eva.kadlckova@slunakov.cz, tel. 585 154 882.
Na Apríla, tedy 1. dubna
od 13.00 hodin společně zkusíme probudit nejen Sluneční
horu snů, ale i celý areál Domu
přírody ze zimního spánku
a připravit se tak na novou sezonu. Pro děti budou připraveny tvořivé a hravé stanoviště.
Rodinné vstupné 100 Kč. Pro
všechny ranní ptáčata jsme 22.

dubna od 7.30 hodin připravili Vítání ptačího zpěvu, kde si
budeme povídat o ptáčcích, ale
zkusíme je také podle hlasu určit. Dalekohledy nezapomeňte
vzít s sebou. Pořádáno ve spolupráci s Českou společností
ornitologickou. Vede Evžen
Tošenovský tel.: 777 771 196,
e-mail: tosenovsky@birdlife.cz.
Týden na to, tedy 28. dubna
od 17.00 hodin, si poslechneme hlasy dalších živočichů, a to
krásných žabek, které se u nás
zastaví při své náročné cestě ze
zimovišť do vodních tůní, jezer,
rybníků a nádrží. Beseda s promítáním a večerní vycházka
za žabím koncertem a vodním
životem tůní.
V posledním jarním měsíci
jsme si pro vás připravili dvě
akce. První se uskuteční 19.
května od 18 hodin, kde všechny děti budou moci prožít
a na vlastní kůži zažít Živelnou
noc se všemi živly, které nás
obklopují. Akce se koná v rámci Muzejní noci v Olomouci.
Rodinné vstupné 50 Kč. Druhá akce je určena spíše dospělákům, které zveme 20. května
v 10.30 hodin a v 14.00 hodin na komentované prohlídky areálu Domu přírody, kde
vám přiblížíme, jak uvažovali
autoři staveb a možná i jejich
předchůdci, budovatelé romantických areálů. Upozorníme na pozoruhodné detaily
a vzpomeneme na historky
z výstavby. 
-mp-

Sluňákov hledá víkendové pracovníky
Sluňákov nabízí dlouhodobou brigádu v informačním
centru Domu přírody Litovelského Pomoraví.

ory, osoby se sníženou schopností pohybu apod.

Náplň práce: Obsluha informačního centra – podávání informací, drobný prodej
a služby, občerstvení, prodej
vstupenek, půjčovna jízdních
kol apod. Práce v období duben – září převážně o víkendech a svátcích. Pracovní doba
10–17 h, červenec – srpen
10–18 h, očekávaný rozsah
20–30 dnů v sezóně. Konkrétní dny lze dopředu naplánovat.
Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci. Vhodné také
pro studenty VŠ, aktivní seni-

Požadujeme:
Spolehlivost,
dochvilnost, pečlivost, dobré
komunikační schopnosti, příjemné vystupování, základní
uživatelské dovednosti pro
práci s počítačem. Cizí jazyk
výhodou.

Odměna: 85 Kč/hod.

Kontakt:
Michaela Pavlíková,
tel.: 739 487 085

michaela.pavlikova
@slunakov.cz
Přihlašujte se do 20. 3. 2017.
Nitro Sluneční hory snů.
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Malá kopaná Horka nad Moravou pořádá
12. ROČNÍK
COUNTRY, TRAMPSKÉHO, BLUEGRASSOVÉHO
A FOLKOVÉHO FESTIVALU

PÁTEK - 19. května 2017 - začátek v 18.00 hod.
Hraní "POD KAŠTANEM"

POSLEDNÍ KOVBOJ - Prostějov
Heřmánek 1983 - Dolany

SOBOTA - 20. května 2017 - začátek ve 13.00 hod.
BO! BOSORKY - Ostrava
ARREST - Bruntál, Rýmařov
MARIAN A ÚLETY - Velké Bílovice
BRZDAŘI - Olomouc

ZATÍM BEZ - Ostravsko
ZATŮLANÍ - Prievidza (SK)
FREĎÁCI - Přerov
STOP TIME - Polička

country bál - AKVAREL - Olomouc
AREÁL NA SOKOLCE - HORKA NAD MORAVOU - HRAJEME ZA KAŽDÉHO POČASÍ
ANEB SUPER DVA DNY POD ŠIRÝM NEBEM PRO CELOU RODINU.
Moderuje: Blanka Tornádo Prudilová - Lipník nad Bečvou
Zvuk: Groundsound - Olomouc
Vstupné: sobota - 120Kč, děti do 15 let a držitelé ZTP - zdarma
v ceně je možnost spaní ve vlastním stanu a spacáku přímo v areálu nebo blízkém parku - 50m od areálu.
Zveme všechny příznivce dobré muziky a dobrého jídla
Po oba dny do pozdních ranních hodin velký JAM SESSION "POD KAŠTANEM"
Do Horky: přímo vlakem z Prostějova a z Olomouce. Ze zastávky v Horce je to 100m.
Autobusem z Olomouce MHD číslo 18 a 20 (č.18 z Náměstí hrdinů, č. 20 ze zastávky od spořitelny ).
V Horce vystoupíte na zastávce U kapličky a areál je 100m od zastávky.
Pořadatel: Malá kopaná Horka - www.horka.cz
Organizátor a dramaturg: Jarda - 723 988 763, Milan - 606 725 361
www.horeckestruny.webnode.cz - e-mail: horeckestruny@seznam.cz
sponzoři a mediální partneři:
Obec Horka nad Mor.
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MALÁ KOPANÁ
Horka nad Moravou
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Horka
nad Moravou

Chomoutov
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směr
Brno

směr
Lipník n. B.

Hokejová sezona je v plném proudu
a pomalu se blíží závěrečný finiš

Před Vánocemi jsme odehráli ještě 4 zápasy s bilancí 2 výhry, jedna remíza a jedna prohra. Prohráli
jsme s týmem HC Šneci 5:8, kteří jsou v letošní sezoně opravdu nejlepší.
Během Vánoc bylo volno a znovu se začalo hrát
7. 1. 2017. Sváteční hodování bylo na ledě přece
jen trochu znát.
Hned v prvním zápase po novém roce jsme prohráli s HC Bělkovice 3:6, ale v dalším týdnu došlo
na jeden z vrcholů sezóny: HC Cénci – HC Volvo
Bohuňovice. Vzhledem k tomu, že Volvo se pohybuje stabilně na špici tabulky, jsou to vždy velmi
cenné body a zápasy dramatické až do konce. Tentokrát tomu nebylo jinak. Po první třetině jsme
vedli 3:0, ve druhé třetině nepadla žádná branka
a ve třetí třetině začalo přituhovat, kdy se Volvu
podařilo postupně vyrovnat na 3:3. Tentokrát jsme
byli v koncovce zápasu silnější a naši střelci Mira Tichý a Standa Husák rozvlnili síť a zápas jsme dorvali
na 5:3. Branky: Husák 3, Tichý 2.
Další utkání mělo velmi podobný průběh, kdy
se nám podařilo porazit Lutín 3:2 Branky: Husák,
Seidler, Valenta Tomáš.

V následujících zápasech nás zasáhla marodka
a jiné absence. Tým nastupoval v malém počtu, což
se projevilo na výsledcích proti silným soupeřům.
Porazili jsme Štěpánov 4:0. Branky: Lakomý 2,
Valenta Tomáš 1, Husák 1, ale pak prohráli 2 zápasy po sobě tenisovým výsledkem Delfíni Blatec 4:6
a Medvědi Charváty 3:6, kdy jsme hráli v 8 hráčích,
což je žalostně málo.
Momentálně jsme na 4. místě, ale věříme, že
bednu se nám podaří ve zbývající sezoně uhá-

Kuželky

jit. Do konce zbývá 7 zápasů. Od poloviny ledna
máme nové dresy a naši modrou barvu jsme vyměnili za šedou a tím jsme předešli situacím, kdy mají
obě mužstva podobné barvy. Dresy jsou moc hezké
a snad nám pomůžou uhájit pódiové umístění.
Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Šneci
Volvo Bohuňovice
Novosady
Cénci Horka
Bělkovice
Medvědi Charváty
Tiens Kosi Štěpánov
Lutín
Delfíni Blatec
Věrovany
Velký Týnec
Orli Štěpánov
Olšany

19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
18
20
19

35
30
25
25
20
20
19
16
16
14
12
11
5

Medvědi Charváty – HC Cénci
SLH Delfíni Blatec – HC Cénci
Orli Štěpánov – HC Cénci
HC Cénci – AHK Lutín
Volvo Bohuňovice – HC Cénci
HC Cénci – HC Bělkovice–Lašťany
HC Olšany – HC Cénci
HC Cénci – HC Šneci
HC Cénci – Tiens Kosi Štěpánov
HC Věrovany – HC Cénci

6:3
6:4
0:4
3:2
3:5
3:6
2:14
5:8
7:2
4:4

Přehled výsledků:
18. 2.
11. 2.
5. 2.
28. 1.
15. 1.
7. 1.
18. 12.
11. 12.
3. 12.
27. 11.

Šachová kavárna
ve škole

Šachové kavárny mají na naší
základní škole již několikaletou
tradici. Jsou místem přátelského setkávání rodičů, žáků, prarodičů a učitelů nad šachovou
hrou. Letošní kavárna proběhla
ve středu 8. února, tentokrát
za velmi slušné účasti.
Povídání o šachách a tréninku v kroužcích vedených horeckými učiteli jsme tentokrát
doplnili turnajem rodinných
dvojic. Zúčastnilo se ho sedm
rodinných párů (např. otec –
syn, dědeček – vnuk, dva bratři,
matka – syn), přičemž dospělí
hráli s dospělými a děti s dětmi.
Na závěr se vyhlašovaly nejlepší
dvojice. Všichni se snažili podat
co nejodpovědnější výkon, aby
jim pak doma nemohli nic vyčítat, a zároveň si užít hru.
Kdo byl nakonec vítězem,
není ani tak důležité (ostatně
žák, který se spolu se svým otcem umístil na prvním místě
a obdržel zlatou medaili, mi dva
dny na to hlásil, že už se mu
ji podařilo ztratit). Důležitější
jsou příjemně strávené chvíle
při hře, kterou máme rádi, která
nás rozvíjí a u které se baví a setkávají hráči nejrůznějšího věku.
Martin Malenovský

WINTER CLASSIC KRÁLÍKY
V lednu jsme se také účastnili výjezdu na venkovní utkání v Králíkách. Celou akci zařídil Standa Husák a bylo to výborné hokejové odpoledne
s nezaměnitelnou atmosférou. Hráli jsme jeden
zápas 3x30 min hrubého času na přírodním hřišti
v novém sportovním areálu. Počasí bylo bezvadné, pivo studené. Doufejme, že příští zima bude
stejně tak dobrá a podobnou akci bude možné
Milan Koloušek
opět zorganizovat.

Tvarůžkový festival

Členové výboru TJ Sokol
Horka nad Moravou si byli
17. 2. 2017 zasportovat na kuželně HKK Olomouc.
Po skončení kuželkářského
klání předal Antonín Smička všem zúčastněným medaile
za rozvoj sportu v obci Horka
nad Moravou.
Zleva nahoře:
Hana Skalická, Antonín Smička,
Zdena Pospíšilová a Libor Žůrek.
Zleva dole:
Oldřich Kadlec, Vladimír Hladiš
a Milan Štajgr.

Na Horním i Dolním náměstí se bude ve dnech 28.
a 29. dubna 2017 konat druhý
ročník Olomouckého tvarůžkového festivalu spojený s ochutnávkou tvarůžkových specialit.
Připraven je bohatý doprovodný
program: představí se gastroškoly Olomouckého kraje, taneční
a hudební skupiny, m.j. kapela
O5 a Radeček, hanácká kapela
Stracené ráj. V sobotu v poledne se uskuteční pravá hanácká svatba, připravena je také
cooking show „Vaříme s Karolínou“, sportovci se utkají v soutěži v pojídání tvarůžků.  -red-
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Zimní příprava horeckých házenkářů
Letošní zima byla obzvláště mrazivá a plná sněhu. A tak
se naše zimní příprava přesunula do tělocvičny v ZŠ a také
do haly v Olomouci. A ještě
tam nějaký čas vydržíme. Loňská zima byla mírná a dovolila
nám první trénink na venkovním hřišti uskutečnit již 15.
března.
A tady je malý přehled toho,
co jsme během této přípravy
stihli a co nás ještě čeká. A začneme od těch nejmenších dětí
– našich mladších minižáků.
Dne 3. 12. jsme uspořádali tradiční Mikulášský turnaj,
koncem ledna to byl turnaj
Pololetní jednička a 18. 2. Přípravný turnaj. Na konci března
to bude ještě turnaj Předvelikonoční vajíčko. Všechny tyto
turnaje hrajeme v tělocvičně ZŠ
Horka.
Starší minižáci, tak ti pořádali v prosinci Mikulášský turnaj,
v lednu to byl turnaj Pololetní
jednička a v únoru Přípravný
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turnaj. A protože se děti chystají
na největší turnaj u nás na Prague handball cup 2017, rozhodli
jsme se svoji přípravu nepodcenit a koncem února zařadit ještě
turnaj v Novém Jičíně a v polovině března turnaj Rakola cup
v Litovli. Pražský turnaj se pro
tyto děti hraje na velkém hřišti
a s koženým míčem, což je pro
naše děti změna. V této kategorii se standardně hraje na polovičním hřišti a s gumovým míčem. Koncem března nás ještě
čeká domácí turnaj Předvelikonoční vajíčko.
Mladší žáci, tak ti svou zimní přípravu začali již na konci
listopadu, a to víkendovým
turnajem v Rožnově pod Radhoštěm. V polovině ledna jsme
pořádali v Olomouci na Zoře
turnaj Winter cup a hned následující víkend hráči strávili na turnaji v Novém Veselí.
První neděli v březnu budeme
opět pořádat přípravný turnaj a závěr této zimní přípra-

vy bude účast mladších žáků
na již zmiňovaném pražském
turnaji.
A konečně přichází naše nejstarší kategorie, starší dorostenci. Ti v polovině ledna uspořádali turnaj O horecké balón
v Olomouci na Zoře. A v únoru sehráli přípravný zápas proti
olomouckému STM. Od 12.
února již hrají mistrovská utkání v soutěži 2. Moravská liga.
Záměrně jsem v tomto souhrnu neuváděl výsledky, ne
snad, abychom se za ně styděli,
ale protože horecká házená je
založena na filozofii hrát především pro radost. Pro ty, které
však zajímá, jak jednotlivé akce
dopadly, je možnost navštívit
naše webové stránky, kde je vše
zapsáno včetně fotografií.
Na konci ledna jsme uspořádali již pátou plesovou veselici.
Letos ve znamení Pyžamová
párty, kde nám k tanci hrála
skupina Fantajm a vystoupila
zde i taneční skupina Enola

Dances se svým tancem s boa.
Jsme rádi, že se v průběhu zimy
podařily zrekonstruovat i sprchy na Sokolce. Kdo v nich
v poslední době byl, tak určitě
věděl, že jejich stav již neodpovídal požadavkům a hlavně
většímu využití ze strany sportovců.
Letos 10. června nás čeká
velká akce spojená s oslavou
60. výročí házené v Horce.
U této příležitosti se uskuteční
turnaj staré gardy, soutěže pro
děti a posezení u živé hudby.
Pokud vás toto dění házenkářů zaujalo, tak určitě budeme rádi, když se našich akcí zúčastníte. Pro ty, kteří by chtěli
dát tomuto sportu ještě víc než
být divákem, tak určitě přijďte,
možností jak pomoci je určitě
spousta. A pokud si myslíte,
že házená je pro vaše dítě právě ten vhodný sport, tak není
problém začít právě nyní. Těší
se na vás horečtí házenkáři.

Karel Němec

TERMÍN
23.4.2017 v 15:00 hod.

SOUTĚŽ
2. liga

KATEGORIE
starší dorostenci

DOMÁCÍ
Horka n. M.

HOSTÉ
Sokol Sokolnice

7.5.2017 v 10:00 hod.

2. liga

starší dorostenci

Horka n. M.

TJ STM Olomouc

14.5.2017 v 15:00 hod.
14.5.2017 v 17:00 hod.

2. liga
krajská liga

starší dorostenci
mladší žactvo

Horka n. M.
Horka n. M.

Tatran Litovel
DHK Litovel

21.5.2017 v 17:00 hod.

krajská liga

mladší žactvo

Horka n. M.

Tatran Litovel

28.5.2017 v 11:00 hod.
28.5.2017 v 13:00 hod.
28.5.2017 v 15:00 hod.
28.5.2017 v 17:00 hod.

krajská liga
krajská liga
krajská liga
krajská liga

mladší minižactvo
starší minižactvo
starší minižactvo
mladší žactvo

Horka n. M.
Horka n. M. - lvíčata
Horka n. M. - tygříci
Horka n. M.

STM Olomouc, Kostelec na Hané, Zora Olomouc "A" a "B"
STM Olomouc "A" a "B", Tatran Litovel "A" a "B"
Hranice, Žeravice, Velká Bystřice "A"
Senice na Hané

4.6.2017 v 11:00 hod.
4.6.2017 v 13:00 hod.
4.6.2017 v 15:00 hod.
4.6.2017 v 17:00 hod.

krajská liga
krajská liga
krajská liga
krajská liga

mladší minižactvo
starší minižactvo
starší minižactvo
mladší žactvo

Horka n. M.
Horka n. M. - lvíčata
Horka n. M. - tygříci
Horka n. M.

Velká Bystřice "A" a "B", Zora Olomouc "A" a "B" (hráno v areálu ZŠ, ul. Lidická)
Zora Olomouc "A" a "B", Kostelec na Hané (hráno v areálu ZŠ, ul. Lidická)
Prostějov "A" a "B", Droždín, Litovel (hráno v areálu ZŠ, ul. Lidická)
Centrum Haná "B" (hráno v areálu ZŠ, ul. Lidická)

10.6.2017 v 9:00 hod.
10.6.2017 v 10:30 hod.

krajská liga
turnaj

mladší žactvo
stará garda

Horka n. M.
Horka n. M.

TJ Cement Hranice
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