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Važme si míru – nemají ho všude
Dne 7. května 2015 se konala
vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí osvobození Horky
nad Moravou. Po setkání občanů u pomníku padlých se konal
průvod k Autodemontu, kde byl
připraven program, ve kterém
vystoupily jednak členky Klubu seniorů, jednak žáci základní
školy.
Spoluobčany oslovila v rámci
tohoto podvečeru se svým projevem také starostka Sylva Stavarčíková:
„Pamětníci si jistě vzpomenou na atmosféru prvních májových dnů roku 1945. Na neděli
6. května, kdy na naši obec v devět hodin dopadl první granát,
který prorazil zeď ve mlýně.
Podle zaznamenaných událostí
další granáty dopadly na obec 7.
května a pak také ještě i 8. května, kdy hořelo mnoho domů,
které bylo velmi obtížné hasit,
protože Němci rozstříleli stříkačku. Podle tehdejšího kronikáře
bylo nad vesnicí tolik kouře, že

byla v pravé poledne tma, těžké
bomby otřásaly zemí. Při boji
o Horku docházelo ke zraněním i ztrátám na životech. První
Rusové vnikli do vsi po silnici
od Olomouce, poslední německé tanky prchaly po hrázi kolem
Moravy až k jezírkům. Později
odpoledne palba zeslábla…, válka skončila.
Tyto skutečnosti jsou dnes
pro naši mladou či nejmladší
generaci možná nezajímavé,
ale měli by si uvědomit, že bez
svobody by tu nebyli ani oni.
70 let je středoevropský prostor bez války.
A přesto tady v Evropě,
na starém kontinentě, vznikaly
nejrůznější ideologie, byla zde
spousta příkoří a emocí. Zárukou míru je tu dnes Evropská
unie, jejímž cílem je poskytovat lidem prostor svobody,
bezpečnosti a práva. Prostřednictvím Schengenu můžeme
svobodně cestovat, seznamovat
se s nejrůznějšími kulturami,

V rámci 70. výročí osvobození se konal v Horce nad Moravou průvod.

lidmi… Mír není jen slovo.
Je to přání obyčejných lidí
v mnoha zemích, které sužují
lokální války a totalitní režimy,
v nichž vládne nenávist a touha po moci.

70 let žijeme v míru v zemi,
která se – i přes své nemalé
problémy – neustále snaží pomoci utlačovaným národům,
pro které je slovo MÍR prozatím vysněným přáním.“

Glosa k 600. výročí smrti mistra Jana Husa
Běží Husův rok 2015 a roztodivné úvahy a proslovy o tom,
čím je Hus pro naši dobu, neberou konce. Máme se na co těšit,
uvážíme-li, že Husa si (k svému
obrazu) přivlastňoval kdekdo.
I komunisté! Jen jim vadilo, že byl
kněz. Např. Zdeněk Nejedlý viděl
v husitských táboritech bolševiky
středověku. Pro prof. Jiřího Hanuše je Hus disidentem 15. století. A Václav Klaus se před časem
snažil udělat z Husa bojovníka
proti Evropě.
Co si povíme o Husovi my, zde
v Horce, kde se „pálení Husa“ stává opravdu lidovou tradicí? Neboť
popel z hranice usedne na naškrobené kroje Hanáků a Hanaček již
po patnácté!
Naše řeč budiž neučená, prostá, jak se sluší na lidovou slavnost.
Tedy: Jak Hus vypadal bez historických přemaleb? Měl vůbec
nějaké lidské slabosti, skrze které

by se nám hřejivě přiblížil? Předně: hodlí sedat „u kněžských stolů
Hus nebyl vysokým štíhlým aske- hojnosti“. V jednom z listů přitou, jak je idealisticky zobrazován znává: „Chtěl jsem být brzo kněna nesčetných obrazech (např. zem, abych měl dobré bydlo a byl
Hus před kostnickým koncilem lidem vzácen.“ Leč tomuto muži
od V. Brožíka).
nedovolilo
Naopak, z dojeho svědomí
Horka nad Moravou
bových prame„kázat vodu
neděle 5. 7. 2015
nů víme, že byl
a pít víno“.
Program začíná setkáním
menší postavy,
Jednat v souve 14.45 u zrekonstruované
měl růžolící
ladu se svým
„husitské kapličky“,
tvář, která se
svědomím – to
pokračuje průvodem na Doly,
léty ještě více
je Husovo nozapálením hranice, kulturními
zaoblovala. Je
vum!
vystoupeními včetně country
potěšující, že
Václav Hakapely a ohnivé show.
hrdina nemusí
vel dokonce
vypadat jako
říká, že důraEastwood či Redford v nejlepších zem na svědomí předjímá Hus
letech.
hodnoty, které jsou uloženy v záPodtrhněme také, že tento kladech dnešního ideálu lidských
církevní reformátor se nechtěl práv.
stát knězem proto, aby zkaženou
Je lidsky dojímavé, když dvacírkev napravoval, ale aby se měl cet dní před svým upálením píše
dobře. Sám píše, že do Prahy ho Martinovi z Volyně toto napopřivedla představa, jak bude v po- menutí: „Bratře nejmilejší, ne-

miluj skvělého šatu, jaký já jsem,
žel, miloval a nosil, nedávaje tak
příklad pokory lidu, kterému
jsem kázal.“ Takových míst v dopisech, kde Hus odkrývá svou
tvář, je celá řada. Nejdojímavější
je snad list obsahující poslední
pořízení o jeho skromném majetku. Dává nám znát (v dnešní
době církevních restitucí), jak
po příkladu svého Pána Ježíše
Krista, dával přednost evangelijní
chudobě. Svým žákům odkázal
jednu kopu grošů a dvě sutany.
Vše, co měl! O třetí sutanu – tu
kacířskou – přišel na kostnické
hranici. Připomínáme si smrt
čestného a pravdivého muže,
který za lidskost, principiálnost
a věrnost svému svědomí, zaplatil
nejvyšší možnou cenu. Chci věřit, že svědomí, čest a pravdivost
není v jeho národě „obnošenou
vestou“. 
Rostislav Valušek,

farář husitský

Odešel Vlastimil Sedláček

2

Ve čtvrtek 19. března 2015
ohromila celou Horku nad
Moravou nečekaná zpráva
– zemřel Vlastimil Sedláček.
Podnikatel, zastupitel, sportovec, myslivec, především
však dobrý člověk.
Napsat tuto zprávu je pro mě
jeden z velmi nesnadných úkolů,
před kterým jsem se jako novinářka s více než pětadvacetiletou
praxí ocitla – zejména proto, že
jsem pana Sedláčka znala delší
dobu a velmi si ho vážila.
Než jsem si sedla k počítači a začala psát první písmena
tohoto sdělení, znovu jsem se
vrátila k jeho vyjádření zveřejněném v prosinci loňského

roku v Horeckém zpravodaji,
kdy se rozhodl uvolnit funkci
zastupitele a věnovat se podnikání.
Pan Sedláček tehdy kromě
jiného uvedl: „Ocitl jsem se
ve svém životě na složité křižovatce cest. Až do přijetí tohoto nelehkého rozhodnutí
jsem byl vlastně podnikatel,
sportovec, myslivec, zastupitel, předseda finanční komise,
činovník Western riding clubu,
otec i dědeček. Hlavní náplní
mého profesního i osobního
života bylo převážně podnikání a výkon zastupitelské funkce
v naší obci. Teď však musím
zvážit, která z mých činností je

pro obec nejpřínosnější. A touto činností je podnikání a jeho
prostřednictvím pak plnění
obecní pokladny formou daní
a odvodů.“
Pan Vlastimil Sedláček měl
široké srdce, což se projevovalo
jeho štědrým přístupem k činnosti místních spolků a sdružení – ostatně čtenáři Horeckého
zpravodaje to zaznamenali téměř
v každém vydání. Není divu, že
na posledním rozloučení s panem Sedláčkem se 2. dubna sešly stovky lidí, všichni se vlastně
do obřadní síně ani nevešli. Loučíme se také touto cestou, cestou
vzpomínek a ohlédnutí…
Marie Hovadíková

Starostka Sylva Stavarčíková:
„Poznala jsem pana Vlastimila Sedláčka v osobním i pracovním životě.
Byl přítelem mého otce. Jejich společným koníčkem byla
myslivost. Trávili spolu hodně
času a zažili spoustu úsměvných příhod. Vlastík stál při
mém tatínkovi a pomohl mu
zvládnout těžkou životní situaci – smrt manželky. Asi je tedy
zbytečné popisovat, jak moc
si rozuměli a že spolu trávili
dost času. Byl to zvláštní druh
přátelství a historky by byly
na knihu.
Pracoval v zastupitelstvu
obce již čtvrté volební období.
Byl to člověk aktivní, nápaditý, i když ne všechny nápady
byly realizovatelné. Dokázal ale
uznat, že nemá vždy pravdu.
Byl to člověk svérázný, měl
spoustu příznivců, ale také
odpůrců. Podílel se významně na novodobé historii naší
obce, a to ocení další generace.
S jeho osobou je spjata spousta
aktivit a činností, prostě bude
nám velmi chybět...“
Lenka Boková:
„Celý svůj život zasvětil práci a plně se věnoval rozvoji firmy, ve které trávil všechen svůj
čas, nedopřál si odpočinek. Ze
svého hlediska vyžadoval stejný přístup i po zaměstnancích.
Nikdo nechápal, kde bere tu
přemíru energie ve spojení se

svým koníčkem – myslivostí.
Přes den od pondělí do neděle Autodemont, karosářské
díly, Lovecká chata, Poděbrady
a později také firma Montix,
navečer či zrána hupky do lesa
na posed do přírody a vstřebat
trošku klidu a energie na nový
den.

a soudržnost rodiny byly mottem jeho života.“
Josef Fiala:
„Pan Vlastimil Sedláček, jak
asi všichni víte, byl mecenášem
horecké kopané. Nebyl ovšem
jenom majitelem našeho klubu, ale i naším spoluhráčem.
I ve svém, pro naprostou většinu lidí již nefotbalovém věku,
byl součástí našeho týmu jako
obránce, který při svém pobytu
na hřišti nikdy nevypustil jediný souboj. Zápas, ale i trénink
odmakal vždy na sto procent.
Takový byl podle mého názoru i v životě. Pana Sedláčka
jsem znal mnoho let, ale za tu
dobu si opravdu nepamatuju,
že bych ho někdy viděl odpočívat. Do všeho, co dělal, šel
vždycky naplno. A to je jedna
z věcí, pro kterou jsem si ho
vždy vážil. Čest jeho památce!“
Ludmila Nepožitková:
„Na pana Vlastimila Sedláčka budeme v klubu seniorů vzpomínat vždy v dobrém.
Už od samého počátku byl
naším příznivcem a každoročně připravoval pro naše
členy zajímavé akce – besedy
na chatě i na Poděbradech, byli
jsme na exkurzi v závodě. Nikdy nám nezapomněl popřát
ke Dni seniorů a vždy přišel
s nějakým darem. Obdivovali jsme jeho vitalitu a nápady.
Bude chybět nejen nám, ale
celé obci!“
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Vydává obec Horka nad Moravou
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783 35 Horka nad Moravou
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Registrováno u Ministerstva kultury,
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Vždycky si dokázal udělat
čas na svou vnučku Aničku,
která mu dělala radost i z toho
důvodu, že se zamilovala
do stejného „koníčka“ jako
pan Sedláček – do koní. Naučil
ji westernovému ježdění, kdy
se už od svých 5 let účastnila
profesních závodů. Při jejím
vystoupení bylo na dědečkovi
znát, jak je dojatý a hrdý. Jen
v její společnosti byl ochoten
dát průchod citům, které jinak
nikdy nedával najevo. Práce

Odpovědný redaktor:
Marie Hovadíková

Run and Help
projekt

Naše škola se připojila k charitativnímu projektu Run and
Help, který zajímavou formou
propojuje sportování a pomoc
zdravotně
postiženým.
Nejednalo se o závod, vítězi
byli všichni. Běželo se
13. dubna.
Děti a učitelé prožili
společný
zážitek a strávili hodinu na čerstvém vzduchu. Celkem se uběhlo 636 km a vybralo 20 000 Kč,
kterými jsme přispěli Jakubovi
na sportovní vozíček. Příspěvek
byl předán přes Konto Bariéry.
Těšíme se na další ročník.

Veronika Smitková

Skutečně zdravá
škola

ZŠ Horka nad Moravou se
počínaje tímto školním rokem
zapojila do projektu Zdravá
škola, který by měl trvat celkem 5 let. V rámci projektu
proběhnou přednášky věnované zdravé výživě, které budou
určeny kuchařkám i dalším
zaměstnancům školy, ale také
žákům a rodičům.
Školy zapojené do projektu
se zavazují, že se v nich nebudou prodávat potraviny a nápoje s vysokým obsahem tuku,
soli a cukru, nebo že k dochucování jídel nebudou používat
glutamát. Podrobné informace si můžete přečíst na www.
skutecnezdravaskola.cz.
	
Monika Kolářová

a Markéta Kudličková

Chodník
na ulici 1. máje

V minulém čísle jsme psali o zahájení stavebních prací
a nyní již můžeme konstatovat, že je hotovo. Zase kousek
bezpečné cesty…
Nyní se pozornost soustředí
na chodník na ulici Skrbeňské. Je to jedno z posledních
míst, kde je opravdu nebezpečno.
Tisk: FGP studio, s. r. o.,
Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc
Uzávěrka příštího vydání 31. 8. 2015

V sobotu 18. dubna 2015 se uskutečnilo další
vítání občánků Horky nad Moravou

Podpora včelařů

Včely žijí v přírodě již tisíce roků, jsou užitečné a nepostradatelné. V naší obci
má chov včel dlouhodobou
tradici. Největší rozvoj byl zaznamenán v šedesátých letech
minulého století, kdy bylo
registrováno 29 včelařů s 290
včelstvy. V té době ještě nebyla pole tolik chemicky ošetřována, bylo více luk, příroda
se moc neničila, nekácely se
stromy a pěstovaly se plodiny
vhodné pro včely, jako je jetel,
mák, slunečnice…
V současné době není stav
příliš povzbudivý. V katastru
obce Horka se chovem včel
nyní zabývá pouze 8 včelařů. Starší včelaři odcházejí
a mladší generace většinou
neprojevuje o chov včel zájem.
Navíc jsou včelstva více než
kdy jindy v minulosti napadána takovými typy nemocí,
jako je mor včelího plodu, kdy
uhyne celé včelstvo.
Velkou zásluhu na udržení
chovu včel v Horce má obecní zastupitelstvo, které se snaží v rámci programu finanční
podpory zájmových činností
podpořit i včelaře, kterým tak
alespoň zčásti přispěje na obnovu včelstev, léčiva a krmivo
pro včely nacházející se v katastrálním území obce Horka
nad Moravou.

Milan Vysloužil

Pohoda i za deště

Foto č. 1 zleva: Natálie Štulířová, Zuzana Bolová, Michaela Vodičková, Jan Gabrlík
Foto č. 2 zleva: Jan Kamínek, Filip Blaženec, Eliška Kutílková, Jakub Učík, Daniel Sťahel

Děti v květnu potěšily maminky
Děti z mateřské školky Modré třídy s prvky montessori potěšily naše milé maminky v měsíci květnu hned dvakrát.
V pátek před druhou květnovou nedělí Svátku matek děti
maminkám předávaly dárečky. Vyrobily přáníčka, společně uvařily pampeliškový med
a vše předávaly maminkám
s kytičkou a písničkou. Druhé
překvapení čekalo maminky,

babičky a tetičky 28. 5. 2015.
Odpoledne jsme se společně
vypravili do Sluneční hory
za fotbalovým hřištěm. Hora
byla vyzdobena rozsvícenými
lampami vlastní výroby, které podkreslily tajemnou slavnostní atmosféru. Děti zazpívaly několik písniček, některé
zahrály na flétničky a pak vyzvaly ke společnému zpívání
maminky.

Po programu si mohli rodiče prohlédnout Sluneční horu,
která má „magickou“ atmosféru.
Mohli si zazvonit na zvon,
poslouchat zvuk protékající
vody a pod kouzelným kamenem si přát tajné přání. Děkujeme Sluňákovu za spolupráci
a zapůjčení klíčů od hory.
Ladislava Hufová
a Jana Glueck, učitelky

Letošnímu 10. ročníku Horeckých strun počasí nepřálo.
Bohužel od večerních hodin pršelo, po celý den byla zima. Počasí nikdo neovlivní… a nikdo
nemůže tušit, jak bude, když
se vše plánuje, a to až půl roku
dopředu.
Festiválku se i tak zúčastnilo
kolem 200 lidí, kteří byli spokojeni se skupinami a celým děním festivalu. Bylo tam spousta
tanečníků, kterým déšť vůbec
nevadil. Byli jsme spokojeni
s výborným zvukem, profesionální moderátorkou, přijely
všechny kapely včetně Jardy
Wykrenta, který to na závěr
rozjel ve velkém stylu.
Večerní country bál se už ale
kvůli velkému dešti nekonal
venku, ale vevnitř v hospůdce,
kde byla také úžasná atmosféra.
Rád bych touto cestou poděkoval všem sponzorům za finanční podporu této krásné akce. 

Jaromír Husárek
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Přišlo jaro

A my v bažince jsme se rozhodli po zimě vymést pavučiny
a taky něco udělat a vylepšit
na našem pozemku, aby se děti
mohly těšit na nové a neosahané. Sami bychom to asi nezvládli, ale ještě že máme takové úžasné rodiče. V neděli 24.
května se k nám sjelo hned 7
rodin, jejichž děti navštěvují náš
lesní klub a díky jejich odhodlání vznikla třeba nová bahenní

kuchyně, kde mohou děti vařit
své kouzelné lektvary. Nebo venkovní dílna s malou dětskou kozou na řezání dřeva, kde šikovní
kluci a holky mohou zatloukat
hřebíky, řezat pilkou nebo vrtat
ruční vrtačkou. Také jsme postavili venkovní stolek, u kterého si
můžeme všichni spolu posedět
a najíst se na čerstvém vzduchu.
Skupinka statečných maminek
s neméně odvážnými ratolestmi

se navíc vydala na dobrodružnou výpravu do nedalekého lesíka. Z té se vrátili s černými pytli
plnými nepěkného odpadu, který do přírody rozhodně nepatří.
Donesli dokonce i jednu pneumatiku. Těm skvělým lidem se
podařila kromě výše zmíněných
věcí ještě další spousta práce
a za to jim patří náš vřelý dík.
A věřím, že jejich děti jim také
poděkují. Přinejmenším svou

Projekt Pomáháme školám k úspěchu
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Jsme hrdi na to, že naše škola je od srpna 2012 zapojena
do projektu Pomáháme školám
k úspěchu. Jeho hlavním cílem
je, aby se každý žák učil naplno
a s radostí. To je hezká vize. Jak
ji ale uskutečňovat?
Dlouhodobým posláním každé projektové školy je neustále
zlepšovat výuku a předávat získané zkušenosti dalším školám
v České republice. Projekt iniciovala a financuje Nadace THE
KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových (www.
kellnerfoundation.cz).
Projekt dává naší škole velké
možnosti a současně velkou svobodu i zodpovědnost. Sami si
určujeme, v čem přesně se chceme rozvíjet, aby to mělo co nejlepší vliv na žáky. Naši učitelé se
dohodli, že se zaměříme zejména na rozvoj čtenářských a matematických dovedností žáků.
Po téměř třech letech sledujeme velký pokrok v učení žáků
ve všech třídách. Například
na podporu čtení zavedli učitelé
pravidelně jednou týdně dílny
čtení. Děti si nejdříve potichu
čtou knihu, kterou si samy vybra-

ly, a potom sdílejí své čtenářské
prožitky se spolužáky. Ve všech
předmětech zařazujeme aktivity
zaměřené na to, aby se děti učily
hodně přemýšlet o tom, co čtou.
Na chodbách jsme vybudovali
čtenářské koutky, které dětem
umožňují v klidu si číst kvalitní knihy třeba i o přestávkách.
A jaký je výsledek? Děti opravdu
rády a se zájmem čtou. A častěji
než doposud.
V oblasti matematiky postupně zavádíme do výuky metodiku
pana profesora Hejného. Ze zkušeností jiných škol a také z našich
zkušeností vyplývá, že děti vedené touto metodou matematiku
používají v reálném životě a mají
k ní lepší vztah. Hodně dětí rozvíjí své logické myšlení v odpoledních kroužcích matematiky
Hejného a šachu.
To ale není zdaleka všechno,
v čem nám projekt pomáhá.
V našich početných třídách také
pracují asistenti pedagoga, které
projekt financuje. Jsou to začínající učitelé, kteří se učitelskou
práci učí u zkušených kolegů
a pro naše děti vyrůstají další
učitelské osobnosti. V některých
třídách zvláště v hodinách čes-

kého jazyka a matematiky tedy
pracují dva učitelé najednou.
Díky tomu můžeme výuku připravit zajímavěji a můžeme mít
individuálnější přístup k dětem.
Zaměřujeme se i na další
předměty, protože každý učitel
si může stanovit i své vlastní rozvojové cíle. Například v oblasti
přírodopisu zavádí paní učitelka
některé hodiny badatelsky orientované. Děti se učí vytvářet
hypotézy, bádat, experimentovat
v praxi, objevovat a dokazovat.
Dobré vztahy ve třídách se učíme rozvíjet pomocí třídnických
hodin, stmelovacích výjezdů
tříd na začátku školního roku,
pobytů v přírodě a nejrůznějších
preventivních projektů a aktivit.
Projekt nám umožnil pozvat si
ke spolupráci nejlepší odborníky
a lektory v Česku.
Projekt nám umožňuje také
úzce spolupracovat s dalšími
školami z celé České republiky. Skupiny učitelů se setkávají
na inspirativních dvoudenních
oborových setkáních. Otevírají
svou výuku pro kolegy, diskutují
a hodnotí dopad učení na žáky,
hledají důkazy o tom, že žáci se
zlepšují a posouvají. V tomto

radostí ze všeho krásného, co se
podařilo vytvořit. A pokud se
i vám prostředí našeho lesního
klubu líbí, rád bych připomněl
možnost zúčastnit se našich příměstských táborů, které jsou již
sice téměř plně obsazené, ale
stále máme ještě pár místeček
v termínu 3.–7.8. 2015. Více informací najdete na našich stránkách www.bazinka.cz.
Michal Knitl

školním roce proběhlo 7 takových sdílení zkušeností zaměřených například na výuku cizích
jazyků, informatiku, ale také
na činnost školní družiny a školního klubu.
Pro rodiče pořádají naši učitelé odpolední „vzdělávací kavárny“, aby rodiče viděli, jak
s dětmi pracujeme v matematice, ve čtenářství, šachu a kam
chceme naši školu rozvíjet.
Projekt Pomáháme školám
k úspěchu zkrátka podporuje
školu ve všem, o čem jsou naši
učitelé přesvědčeni, že je pro
naše děti důležité a pomáhá jim
v učení a rozvoji. Vytváří nám
výborné podmínky pro vzdělávání učitelů, zajišťuje pomoc
odborníků, financuje práci asistentů pedagoga a poskytuje nám
i pomoc materiální (počítače,
notebooky, zasíťování internetu…).
Za celou dlouhou praxi
ve školství jsem se nesetkala
s užitečnějším a smysluplnějším
projektem, který přímo, transparentně a efektivně pomáhá
škole rozvíjet každého žáka.
Kateřina Glosová,
ředitelka školy

Konflikt a válka
Od konce druhé světové války letos uplynulo 70 let. Lidé však
rychle zapomínají, k válečným konfliktům dochází stále. Spousta
informací se na nás valí z médií, jen málokteré dítě si však dovede
představit válečné útrapy obyčejných lidí.
5. a 6. května proběhl na 1. stupni naší základní školy projektový den, který jsme nazvali Konflikt a válka. Naším
cílem nebylo poskytnout žákům další fakta, ale
chtěli jsme jim zprostředkovat pocity a prožitky, které mohly zažívat stejně staré děti před
sedmdesáti lety.
Na příběhu Anny Frankové si žáci mohli uvědomit nesmyslnost a nespravedlivost,
s jakou byli pronásledováni Židé. Pozvaní
pamětníci paní Nogolová a pan Machát
vzpomínali na své dětství prožité za války a odpovídali dětem na otázky, kterých nebylo málo. Pomocí moderní
techniky jsme nasimulovali letecký
nálet a s ním spojený urychlený
přesun do krytu, kde děti seděly při svíčkách za rachotu
„dopadajících bomb“. Pro
mnohé bylo překvapením,
že i v naší obci se nachází
pomník obětem obou světových válek.
Při závěrečné reflexi zazněly také následující myšlenky: (viz naskenované ruce)
			
Soňa Pavlíková,

Jana Hrušková

V neděli 28. června 2015
od 9 hodin se v hasičském areálu
„Na dolech“ koná

dětská soutěž,
která je zařazena do ligy
mladých hasičů
v požárním útoku.
Štafety požárních dvojic v rámci dovednostních disciplín.

Veřejnost je srdečně zvána.
Přijďte fandit mladým hasičům!
Současně chceme upozornit,
že přijímáme nové členy
mladých hasičů
v kategorii MLADŠÍ (5–10 let),
trénink probíhá každou středu
(od 16:30) a pátek (od 16:00).
Soutěž v požárním útoku V Doloplazích.
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Léto a září na Sluňákově
a v Domu přírody Litovelského Pomoraví
Během léta přijďte na komentované prohlídky areálu
Domu přírody Litovelského Pomoraví. Při této prohlídce si rodiče i děti mohou prohlédnout
zevnitř Rajskou zahradu a Sluneční horu, které musí být jinak
uzavřeny. Budeme vám vyprávět
příběh této galerie v přírodě.
Upozorníme na pozoruhodné
detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci,
které se snažili vytvořit umělci

František Skála, Miloš Šejn,
Miloš Fekar, Marcel Hubáček
a další. Komentované prohlídky
areálu pro rodiče i děti začínají
o víkendech a svátcích v 10, 13
a 15 hodin.
Léto na Sluňákově bude zasvěceno příměstským táborům.
Letos z důvodu velkého zájmu
nabízíme nově i 2 termíny příměstských táborů v krásném
prostředí nově zrekonstruované
hájenky na Šargounu u Litovle (jedna ze staveb Domu pří-

rody Litovelského Pomoraví).
Příměstský tábor pro MŠ (Se
zvířátky do pohádky) se koná
v termínu 10.–14. 8. 2015, příměstský tábor pro ZŠ se koná
v termínu 17.–21. 8. 2015 (Ostrov pokladů). Více informací
najdete na www.slunakov.cz
V září (4. 9.) můžete společně s námi prožít Netopýří noc
s podvečerní vycházkou za živými netopýry, nachystané budou
i další hravé aktivity nejen pro
děti.

Tradičně proběhne i velký den
pro rodiny s dětmi, letos inspirovaný tématem kořenů. Kořenový
den se uskuteční v sobotu 19. 9.
2015. Zjistíme, které kořeny jsou
jedlé, prozkoumáme kořeny pod
mikroskopem a občerstvit se můžeme u pokrmů z kořenové zeleniny. Na svatého Václava v neděli
28. 9. vyrazíme na tradiční houbařskou vycházku s odborníkem
z mykologické poradny. Nože
a košíky s sebou. Za Sluňákov
Monika Chmelíková

Z klubu seniorů

V březnu jsme jeli na výlet
do Kroměříže do Květné zahrady, kde jsme obdivovali nejen
krásnou zahradu, ale především
rozkvetlé kamélie v nově opravených sklenících. V dubnu jsme
zajeli do Frýdku-Místku na exkurzi do závodu MIKO, kde se
vyrábí medovníky Marlenka.
Samozřejmě jsme ochutnali a nakoupili jejich dobroty.
Také jsme si prohlédli frýdecký zámek. Další poznávací zájezd
plánujeme začátkem července.
Do našeho klubu jsme pozvali paní Alenu Ceplovou, která
nám vyprávěla o svém putování
po Nepálu – a za několik dní
jsme s lítostí sledovali následky
zemětřesení, které tuto chudou
zemi zasáhly.
Velmi poučnou besedu jsme
měli s paní Kráčmarovou o zdra-

votnických potřebách a pomůckách pro seniory. Členové našeho klubu se zapojují do všech
významných akcí v obci. Podíleli jsme se na oslavě 70. výročí
Osvobození – zajišťovali jsme
fotografickou
dokumentaci
a naše členky zatancovaly Českou besedu. Letos uplyne 600
let od upálení Mistra Jana Husa,
do tradičního průvodu půjdeme
v hanáckých krojích, které zapůjčujeme i nečlenům klubu.
Do prázdnin ještě chystáme
exkurzi do Sluňákova, posezení
v pivovárku, písničkové odpoledne. O prázdninách nemáme
klubové schůzky, ale pro zájemce připravujeme malé výlety
na kole.
Přeji všem krásné prosluněné
léto!
Ludmila Nepožitková
vedoucí klubu

Policisté zvládnou první pomoc
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Ve dnech 6. a 7. května 2015
se zúčastnili policisté OOP ČR
Olomouc IV kurzu Základy
první pomoci, pořádaného Českým červeným křížem. V rámci
tohoto kurzu byli policisté proškoleni z oblasti teorie poskytování první pomoci, kdy byli
také seznámeni s nejnovějšími
trendy. Policisté absolvovali
praktické cvičení, které jim připravila Mgr. Mária Kosmályová
přímo na ulici mezi nic netušícími občany. Jednalo se o nehodu
osobního vozidla s člověkem,
kde se vyskytlo hned několik
raněných osob. V této modelové
situaci museli policisté prokázat
nejen odbornost, ale také týmovou souhru a umění se správně
a rychle rozhodnout. Dále si po-

licisté v praxi vyzkoušeli své znalosti z poskytnutí první pomoci osobě s otravou alkoholem,
s epileptickým záchvatem nebo
třeba s otevřenou zlomeninou.
Celý dvoudenní kurz byl zakončen písemným testem, který
všichni zúčastnění splnili a obdrželi Průkaz absolventa kurzu
Základy první pomoci.
Jsme nesmírně rádi, že jsme
mohli absolvovat tento kurz,
uvedli účastníci kurzu. Určitě
nám to hodně dalo a pokud by
se někdo z nás ocitl v situaci,
kdy by bylo nutné dát někomu
první pomoc, budeme v jakékoliv situaci mnohem jistější než
před tímto kurzem. Tento kurz
můžeme vřele doporučit i dalším policistům. 
-kaš-

Horecké hasičky zahájily novou soutěžní sezónu nejlépe, jak to šlo – vítězstvím
v Hynkově. Běžela se štafeta a prováděl požární útok. Současně hasičky využily
možnost po hasičsku pokřtít svého velitele a trenéra Petra Hrbka (okrsek pro
Horku, Příkazy, Skrbeň a Hynkov).

Šachisté mají za sebou
úspěšnou sezónu
Šachový oddíl ŠK ZŠ Horka nad Moravou skončil v sezóně 2014/2015 na druhém
místě v Okresním přeboru
Olomouce. Pětičlenné družstvo Horky pětkrát zvítězilo (se
Žerotínem, AŠK Olomouc C,
Přáslavicemi, Šternberkem C
a Litovlí D), jednou remizovalo (se Sigmií Olomouc C)
a dvakrát prohrálo (s vítězem

soutěže Uničovem B a Grygovem D). V uplynulém ročníku
se do sestavy Horky zapojilo
7 hráčů: učitelé Richard Pavel (6 bodů/8 utkání), Miroslav Kubíček (5,5/8), Martin
Malenovský (6/8), Barbora
Čulíková (0/1), dále pan Roman Deak (3/7) a žáci Adam
Dokoupil (2/4) a Lukáš Staňo
(3/4).  Martin Malenovský

Okresní přebor Olomouce 2014/2015
Družstvo
V
1. ŠK DUE POP Uničov B
7
2. ŠK ZŠ Horka n. M.
5
3. ŠK Žerotín
4
4. Agentura 64 Grygov D
4
5. AŠK DA Olomouc C
4
6. Matador Přáslavice ŠK
3
7. ŠK Šternberk C
2
8. Sigmia Olomouc C
2
9. Tatran Litovel D
0
10. Garde Calcio Olomouc
0

R
1
1
1
1
0
0
2
2
2
0

P
0
2
3
3
4
5
4
4
6
0

Body
22
16
13
13
12
9
8
8
2
0

Skóre
29,0
25,5
23,5
20,0
20,5
17,5
17,0
16,0
11,0
0,0

HC Cénci Horka sezona 2014–2015
V březnu ukončil hokejový
tým HC Cénci Horka svou 14.
sezónu v amatérské hokejové
lize. V posledním kole a zároveň
derby se Skrbení jsme bojovali
o 5. místo celkového pořadí, ale
tento zápas jsme bohužel těsně
prohráli 2:3 a zůstali na 6. místě.
Vítězem soutěže pro letošní rok
se stal tým Weber Štěpánov, který byl letos opravdu nedostižný.
(22 výher, 1 remíza, 3 prohry –
skóre 149/71).
My jsme odehráli 26 utkání:
14 výher, 1 remíza, 11 proher
a celkem bodů 29, skóre 99/97.
Naše umístění je dobrým výsledkem vzhledem k sestavě, se
kterou jsme v této sezoně nastupovali. Letos jsme neměli v našem kádru žádného „bývalého“
hokejistu, který by se umisťoval
na předních místech útočníků
ve statistikách soutěže, jak tomu
bylo v minulých letech. Proti
loňské sestavě jsme posílili o Jaroslava Mana a Václava Horáka.
Z našeho týmu odešel Josef Sobolík.
Jarda Man si bohužel hned
za začátku sezony poranil kole-

no a nebylo možné využít jeho
rychlosti v útoku. K marodům
se ještě přidali další stabilní hráči Martin Richtárik, Petr Říha
a taky Jindřich Berka, který ale
pil živou vodu a po operaci kolena ještě naskočil do rozjeté sezony, aby výraznou měrou pomohl
na ledě.
Bez výraznější osobnosti byl
náš tým velmi vyrovnaný a společným bojovným výkonem
jsme vybojovali zmiňované 6.

místo. Z našeho týmu je potřeba
zmínit letošního Cénkostřelce
Miroslava Hada Tichého, který
se účastnil nejvíce zápasů – 23
a při dosažení 38 kanadských
bodů (20+18) se umístil na 15.
místě bodování všech útočníků
soutěže. Ještě lépe si v bodování obránců vedl Tomáš Valenta,

který při 20 zápasech dosáhl 21
bodů (11+10) a umístil se na 4.
místě celkového hodnocení
všech obránců.
Zde jsou nejlepší střelci našeho týmu. Kompletní statistiky
jsou na webu: www.oahl.cz
1.
2.
3.
4.
5.

Tichý Miroslav
Seidler Petr
Valenta Tomáš
Valenta Jiří
Berka Jindřich

23 20 18 38
21 12 13 25
20 11 10 21
22 7 11 18
18 9 7 16

Sezona 2015–2016 začne
standardně prvními tréninky
v srpnu, kdy „zamrzne“ olomoucká plecharéna a soutěž
vypukne opět v září. Do nové
sezony si přejme zápasy bez zranění, pevnou mušku při střelbě
do soupeřovy brány, nepropustnou obranu a dobrou pohodu
na střídačce.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za veškerou finanční
podporu, kterou dostáváme
od Sokola a dalších soukromých
subjektů – je to pro nás velmi
důležitá pomoc.
Milan Koloušek – tiskový
mluvčí HC Cénci Horka

Kuželky
Kuželkáři TJ Sokola Horka nad Moravou na kuželně
HKK Olomouc získali již 7.
titul Okresního přeborníka
družstev a ještě 2 druhá místa.
6.února při utkání SK Sigma MŹ – Horka 2:8 František Zatloukal zlepšil svůj
osobní rekord a tím překonal
rekord Sokola na 100 hodů
výkonem 491 kolků. Dosavadním držitelem je František Dvořák výkonem 483
kolků.
Poslední zápas mezi družstvy TJ Sokol Přemyslovice –
Horka 4:6. Tím se kuželkáři
stali přeborníky okresu pro
rok 2014 – 2015.
Poslední sestava kola:
Antonín Smička
410 kolků
Jiří Vodák
411 kolků
Libor Koudelný
418 kolků
František Zatloukal
426 kolků
Hodnocení jednotlivců:
1. Libor Koudelný
2. František Zatloukal
3. Jiří Vodák
4. Antonín Smička



438,6
425,9
413,9
394,6

Antonín Smička
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Horecká házená se chce postupně
vrátit k časům slávy

Závěrečný nástup a hodnocení společného tréninku rodičů a dětí, který se uskutečnil 4. května.
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Na otázky Horeckého zpravodaje odpovídá Libor Žůrek.
Kolik má házená v současnosti družstev a členů, které družstvo je nejpočetněji zastoupeno?
V současné době má oddíl
házené celkem 6 družstev čítající družstvo přípravky, mladšího
minižactva, staršího minižactva,
mladšího žactva, starších žáků
a mladších dorostenců. Nejvíce zastoupené jsou již tradičně družstva nejmenších, tedy
mladšího a staršího minižactva.
Vzhledem k věkovému posunu
pro příští soutěžní ročník, tj.
2015/2016 plánujeme 5 shora
uvedených družstev vyjma kategorie starších žáků.
Jak probíhá „nábor“ nových
členů, resp. je zájem o členství?
Nábor nových členů probíhá
celoročně, kdy se děti mohou
přijít podívat na trénink, vyzkoušet si ho, a podle toho jak
je házená zaujme se rozhodnou,
zda se připojí k naší sportovní
„rodince“ nebo zvolí jinou alternativu trávení svého volného
času.
Jak je to s trenéry a ostatními činovníky – daří se udržet
stabilní kádr, který je ochoten
věnovat svůj čas mládeži?
U trenérů a ostatních dospělých, kteří pomáhají u nás
s mládeží je to, asi jako v každém
sportu, složité. Všichni svoji činnost dělají ve svém „volném“
čase, dobrovolně a mnohdy
na úkor svých rodin. Proto právě
těmto patří velký dík, že se podílejí na budování sportovního

dění v obci. Co se týče udržitelnosti těchto zapálených členů,
jde tato ruku v ruce, jak jsem již
zmínil, právě jak s osobním, tak
i profesním životem. Zájem ze
strany trenérů je, někteří by rádi
věnovali tréninkovému procesu a dětem více péče, ale časové
možnosti jsou omezené, zejména z důvodu, že naši trenéři jsou
v profesním produktivním věku
a pracovní nároky zaměstnavatelů jsou čím dál časově náročnější.
Mají rodiče zájem o činnost
svých dětí, chodí na zápasy?
V této otázce bych rodiče
rozdělil do dvou skupin, aktivních, tj. těch, kteří se pravidelně
účastní turnajů a mistrovských
utkání, aktivně pomáhají při
pořádání akci, zajišťování cen
pro děti, pomáhají s dopravou
na mistrovská utkání a skupinku
pasivních, kteří přijdou své ratolesti podpořit na domácí utkání.
Nicméně ze zkušeností a výměně názorů s trenéry z jiných sportovních odvětví a klubů vím, že
tato situace je ve všech klubech.
Někde ve větší, někde v menší
míře. Každopádně velký dík patří také rodičům, kteří se aktivně
podílejí na budování sportovního zázemí, tak i těm, kteří přijdou podpořit děti ve sportovním zápolení.
Před rokem jste projevili
přání (viz Horecký zpravodaj
6/2014), aby se vrátily časy slávy horecké házené, která byla
proslulá svými výbornými výkony – blíží se naplnění tohoto
snu?

V tomto mohu jednoznačně říct, že ano. Sice to na první
pohled tak nevypadá, nicméně budování úspěšné historie
není otázkou jednoho, či dvou
let, nýbrž prací systematickou
a dlouhodobou. Naše sportovní
výsledky jsou odrazem zejména
komplexního přístupu, tj. přístupu trenérů (plnohodnotný
trénink), hráčů (docházka na tréninky), vedení klubu (zajišťování
materiálních a finančních prostředků), rodičů (podpora svých
dětí, viz výše), institucí, zejména
pak obce (podpora finanční, viz
sportovní areál Sokolky), školy
(spolupráce na úrovni propagace
a vzdělávání), ale také veřejnosti (pozitivní přístup ke sportu
obecně).
Vloni na podzim jste se dočkali důstojného sportovního
areálu Sokolky, došlo k oživení
areálu, je zájem veřejnosti využívat jej?
Přes prvopočáteční negativní
názory ze strany některých spoluobčanů, mohu směle a opět
říct, že ano. Každý kdo navštěvuje areál Sokolky, jehož primárním účelem je zajišťovat sportovní zázemí, určitě vnímá, že obě
hřiště (malá kopaná, házená)
jsou ve všedních dnech v odpoledních hodinách neustále vytížena a o víkendech v podstatě
v průběhu celého dne a to jak
ze strany spolků, tak i ze strany
individuálních návštěvníků, tj.
dětí.
Oba sportovní povrchy jsou
jedny z nejmodernější na trhu,
takže jsme rádi, že všichni sportovci, ale i veřejnost může vyu-

žívat maximálního komfortu,
která tato hřiště nabízejí. Samozřejmě s tímto je spojená i omezení, která spočívají zejména
v zákazu kouření, vnášení gastronádob a jídel (zejména žvýkaček) na sportovní povrchy, jízda
na kolech a jiných kolečkových
prostředcích. Obráceně řečeno
např. na házenkářské hřiště je
vstup povolen pouze v sálové
obuvi, obdobně to platí u fotbalového hřiště. Samozřejmě tolerance těchto omezení je, např.
u malých dětí. V principu každý
vnímá, že hřiště jsou i pro veřejnost a záleží na nás všech, jak
o areál budeme pečovat, tak aby
nám sloužil dlouhá léta.
Jaké máte nejbližší plány
(bude se letos konat příměstský
tábor…)?
Blíží se období letních prázdnin a s tím je spojená i sportovní
„přestávka“. Děti se nám rozutečou k babičkám, na tábory, dovolené, aj. Proto chceme dětem
nabídnout i alternativu příměstského tábora, který již tradičně
pořádáme poslední týden v srpnu, tedy v termínu 24.–28. 8.
2015. Tábor je určený pro děti
narozené v letech 2004–2009,
děti se mohou těšit jako vždy
na sportovní náplň, celodenní
výlet, návštěvu policejní stanice, aj. V případě zájmu dětí
rád poskytnu bližší informace
prostřednictvím e-mailu: zuros@seznam.cz. Od srpna se
také „rozjede“ příprava všech
družstev na nadcházející sezónu
2015/2016, kdy veškeré aktuality budou dostupné na www.
HazenaHorka.cz

Společný trénink rodičů s dětmi. Rodiče tak měli možnost vyzkoušet si házenou
na vlastní kůži a děti se mohly pochlubit tím, co se naučily.

