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Vodácký kemp v Horce

V polovině května letošního
roku zahájil v Horce nad Moravou provoz vodácký kemp.
„Kdo by si pomyslel, že budeme
mít v Horce přístav,“ uvedla při
slavnostním spuštění provozu s nadsázkou starostka Sylva
Stavarčíková. Je sice malý, ale
poskytuje potřebné zázemí vodákům a nabízí také příjemnou
občerstvovací zastávku cyklistům i ostatním, kdo sem zavítají třeba kvůli posezení u řeky.
Další informace poskytl Horeckému zpravodaji zakladatelem
a provozovatel Zdenek Bezloja.
Co vás vedlo k tomu zřídit
toto vodácké tábořiště?
V roce 2010 jsem vybudoval
půjčovnu lodí, mým snem bylo
navázat na to zřízením vodáckého kempu. Takže se mi to nyní
naplnilo. I když to nebylo jednoduché a dva roky jsem bojoval s různými nástrahami úředního šimla. Musím však ocenit
přistup ze strany CHKO Litovelské Pomoraví, Povodí Moravy, majitelů pozemků i samotné
obce, bez jejichž vstřícnosti bychom 14. května 2016 nemohli
slavnostně zahájit první sezónu.

Co všechno je tu k dispozici?
Především je tu místo pro
stanování, toalety s převlékárnou, pak tu jsou tu dvě ohniště,
kde si mohou návštěvníci opéct
od nás koupené nebo vlastní
špekáčky. Posezení s výhledem na řeku. Máme tu bufet,
v němž nabízíme různé druhy
piv včetně např. Břeclavi, kte-

rou byste jinde na Olomoucku hledali marně, samozřejmě
různé nealko, máme tu udírnu,
v níž připravujeme různé druhy uzenin i maso, makrely, také
děláme langoše, hranolky, děti
si mohou smlsnout na různých
nanucích.
A těm, co přijedou na kole,
můžeme nabídnout základní

Svatá brána – třeba je tu i pro Vás

Máme před sebou letní měsíce, ve kterých mnozí z nás budou vyrážet na dovolenou do zahraničí nebo se vydají na krásné
místo v naší zemi. Mám pro vás
tip, kam případně vyrazit nebo
se aspoň cestou zastavit. Jedná
se o Svatou bránu milosrdenství.
O co jde?
Souvisí to se Svatým rokem milosrdenství, který papež František
vyhlásil 8. prosince minulého roku
a který ještě potrvá do 20. listopadu tohoto roku. Ve středověku, kdy
se začaly konat poutě do Říma, se
v jubilejní roky (každých 50 a 100
let) otevíraly Svaté brány 4 hlavních římských bazilik, které byly
jinak zazděny. Papež František
dovolil, aby poprvé v dějinách byly
takové Svaté brány i mimo Řím,
v každé diecézi. Jednoduše řečeno,

jde o dveře kostela, který byl vybrán
jako místo, kde člověk může hledat
a zakusit milosrdenství Boží v situaci, která ho trápí a tíží.
Jak lépe porozumět Svaté
bráně? Skrze dveře vstupujeme
do prostoru, kde někdo přebývá.
Tak například skrze vchodové
dveře vstupujeme do domu či
bytu. Skrze chrámové dveře vstupujeme do domu Božího, na místo Boží přítomnosti. Svatá brána
nám výjimečným způsobem připomíná nesamozřejmost našeho
vstupu do Božího domu. Jaká je
to skutečná výsada a milost dostat se do Boží blízkosti! Ježíš říká
v Novém zákoně: „Já jsem dveře.
Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn … a bude mít život v plnosti.“ (srov. Janovo evangelium 10.
kapitola) Vejít Svatou branou je

jako vstoupit do Ježíšova srdce,
které si nás zamilovalo a obětovalo se za nás.
Někomu pro přiblížení smyslu
Svaté brány pomůže odkaz na báseň Poklad z Erbenovy Kytice – pro
velmi krátký čas je otevřený vchod
ve skále, který vede k pokladu.
Zde jsou na omezený čas několika
měsíců otevřeny dveře, které vedou
k pokladu, který je v Ježíšově srdci.
Kdo vstoupí, nalezne poklad milosrdenství.
Každý z nás máme v životě
něco, co nás tíží, s čím si nevíme
rady, a druzí o tom nemusí ani
vědět. Může se jednat o problémy v manželství, s dětmi, rozbité vztahy, šrámy na duši, vážnou
nemoc, nespravedlivé křivdy, které se nám staly, bolestné tragédie,
rozpadlá manželství, rozhádané

pomoc v rámci servisního místa
Moolbike.
Jak je to s půjčovnou lodí –
co máte k dispozici?
Půjčujeme dvoumístné Noahy, plastové lodě Vydry, třímístné Turany, které jsou vhodné i pro rodiny s dětmi a rafty,
celkem pronajímáme 20 lodí.
Pokračování na str. 3

vztahy a nekomunikace s příbuznými kvůli sporu o dědictví nebo
jen pocit viny a výčitky svědomí.
Může se jednat i o události, které
se staly dávno, a už jsme si nějak
zvykli s nimi žít. Vědom si těchto
věcí projitím Svaté brány říkám:
Bože, tohle se mi stalo, tíží mě to,
prosím pomoz mi s tím. Proto papež František říká, že jde „o bránu Milosrdenství, kde každý, kdo
tudy vstoupí, bude moci zakusit
lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“.
Kdo bude chtít, tak si určitě
na internetu najde, kde takovou
Svatou bránu najde u nás nebo
v zahraničí. Čas je omezený. Proto
neváhejte a vstupte.
Přeji Vám poklidné a šťastné
letní dny! :-) Marian Masařík
farář Horka nad Moravou
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Léto s knihou v ruce

Knihy, to jsou příběhy. Některé vám běží naproti, jiné jsou
skryté. A je na vás, jak je přijmete. Jen vy jim dáváte šanci znovu
ožít. Znovu a znovu. Neboť ony
příběhy ožívají právě ve chvíli,
když knihu otevřete, když v ní
zalistujete, když se do ní začtete.
V tu chvíli můžete být kdekoliv
a čímkoli.
Můžete být jen pozorovatelem,
sledujícím děj z dáli a nadhledu.
Ale můžete v mysli do příběhu
vstoupit. Stát se jeho součástí.
Tím vším se vám kniha odvděčí
za to, že díky vám opět ožívá její
příběh, na pár chvil.
To vše, co ukryto bylo do jejich stránek. Blíží se nám léto
a s ním prázdniny a dovolené. Až
pojedete na dovolenou, neměla
by vám chybět kniha.
Právě proto, abyste pak v klidu večer po celodenním koupání
v moři či celodenní túře po horách sedli se sklenicí dobrého vína
do pohodlného křesla a ocitli se
uprostřed příběhu, který právě
máte rozečtený. Ale teď se ještě
vrátíme do reality a připomeneme si akce, které v knihovně byly
a které se chystají.
Ve středu 1. 6. 2016 v knihovně proběhlo „Pasování čtenářů“. Na čtenáře byli pasovaní
žáci prvních tříd základní školy
a na pomoc nám přijela spisovatelka Klára Smolíková se svým
programem ke knížce Knihožrouti. V průběhu prázdnin nás
čeká stěhování do nových prostor
na obecní úřad.
Doba, kdy bude knihovna
zavřena, ještě není dána. Čtenáři budou ale včas upozorněni.
V září už pak v nové knihovně
přivítáme pana Filipa Rychlebského s jeho Pišlickými příběhy.
Přeji krásné léto, krásné nové
zážitky i krásné čtení.
Těší se na Vás
Romana Janková, knihovnice

Úspěšné třídění
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V jedenáctém ročníku tradiční
soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI v Olomouckém kraji byly 7. června vyhodnoceny celkem čtyři kategorie
podle velikosti obcí a měst. Pěkné
5. místo obsadila v kategorii obcí
Horka nad Moravou.
Horka nad Moravou je průkopníkem v zavedení „popelnic“
na plast a papír. Modrých a žlutých nádob může být v obci ještě
více, pokud se do tohoto třídění
zapojíte Vy! 	
-red-

Přístavba obecního úřadu je u konce

Firma E. PROXIMA s.r.o.
ukončila stavební práce a předala stavbu dle smlouvy dne
31. května 2016. Nyní bude
následovat vybavení interiérů,
následně bude budova otevřena
veřejnosti.
Autorem
projektu
je
ing. arch. Viktor Čehovský.

Pojal přístavbu jako moderní
budovu, která odpovídá parametrům 21. století. Objevují
se názory veřejnosti, proč není
budova stejná jako původní
objekt, proč se neopraví fasáda
původní budovy atd. Jako v jiných případech, některým se
to líbí, jiným ne, ale rozdílnost

názorů má v demokratické společnosti své místo. Musíme si
uvědomit, že původní budova
je z roku 1925 a nová z roku
2016, takže rozdíl musí být
vidět a nové pojetí odpovídat
dané době.
V souvislosti s přístavbou
byla provedena výměna oken

v budově stávající. Dřevěná
okna netěsnila a bylo velmi
obtížné vytopit stávající prostory. Vedení obce děkuje všem
za pochopení a shovívavost,
kdy bylo nutné překonat svízele a nepohodlí související se
situací při propojování budov.
Sylva Stavarčíková

Jaká máte plány na sezónu,
chystáte nějaké akce pro veřejnost?
V letních měsících chceme zorganizovat akci pro děti
– Plavbu pohádkovým lesem,
o víkendu tu budeme pořádat country večery, Pokud
jde o zlepšení služeb, chceme
vbrzku na řece u kempu instalovat převozový vor, který bu-

dou moci využít lidé z druhého
břehu, aby k nám mohli zavítat.
Vzhledem k tomu, že je to u cyklostezky, jistě tuto občerstvovací zastávku uvítají hlavně kolaři.
Jistě máte radost, že se vám
naplnil sen…
…trochu mi ještě dělá starost, že sem zajíždějí lidé autem,
přitom na polní cestě nemají
bez povolení co dělat.
-red-

První problém, na který si
návštěvníci stěžovali, byl právě
stav příjezdové komunikace. Tu
již opravila na své náklady obec
Křelov. Velkým tématem je svoz
a likvidace odpadků. „Jedná se
sice o svozovou oblast obce Horky, na druhou stranu většinu návštěvníků zde tvoří Olomoučané.
Přispíváme tedy finančně na náklady za úklid a odvoz odpadu.
Letos zde přibudou odpadové
nádoby podél břehů od restaurace až po nudistickou pláž, svoz
odpadu zajistí Technické služby
města Olomouce,“ upřesnil Aleš
Jakubec. Náklady na udržování
čistoty uhradí dílem obec Horka a dílem soukromý majitel
a provozovatel restaurace, formou dotace na tuto úhradu přispěje výrazně i město Olomouc.

„Chceme umožnit návštěvníkům
Poděbrad pohodlné třídění plastů
a napomoci zvýšení čistoty podél
pláží. Pro začátek přidáme k restauraci dva kontejnery na plasty a čtyři kontejnery na směsný
komunální odpad. Na každém
z dalších asi patnácti vytvořených
stanovišť budou vždy dvě nádoby
na odpad, žlutě označená bude
sloužit pro třídění plastových odpadů,“ doplnil ředitel TSMO
Miroslav Petřík s tím, že počet
kontejnerů a celkové odpadové
hospodářství se v sezoně může
operativně podle potřeby měnit.
Výsledkem těchto jednání
a dohody bude letní sezona
s čistšími plážemi a okolím
koupaliště i solidnější příjezdová cesta z hlavní komunikace.

-tz-

Vodácký kemp v Horce
Pokračování ze str. 1
Zajišťujeme odvoz po trase
okolo Moravy třeba až do Hanušovic, máme auto pro osm
lidí, časem se kapacita zvýši
na devět. Jsme schopni tuto
službu zajistit i jinam, např.
do Uherského Hradiště. Nabízíme místní převozovou službu lodí, to znamená mezi naším kempem a Pod mlýnem,

kde mohou vodáci pokračovat
v plavbě dál do Olomouce.
Jaká je otevírací doba občerstvovacího zařízení ve vodáckém
kempu?
Zatím jsme měli otevřeno
v týdnu od 15 hodin a o víkendu od 10 hodin, o prázdninách
tu však budeme k dispozici každý den od 10 hodin do pozdních večerních hodin.

Koupaliště Poděbrady
Letní horka jsou za dveřmi, a s nimi i téma koupání.
V Olomouci se stále více lidí
rozpomíná na kouzlo přírodního koupaliště Poděbrady. Zajistit jeho bezproblémový provoz
je ale nelehký úkol. Zástupci
radnice a Technických služeb
města Olomouce (TSMO)
o tom před nedávnem jednali
s představiteli CHKO Litovelské Pomoraví, majiteli části
pozemků, provozovatelem restaurace a obcí Horka nad Moravou.
„Vloni v době velkých veder
jezdilo na Poděbrady stále více
Olomoučanů. Po návštěvnících
pak v nejexponovanějších dnech
zůstávalo až čtyřicet velkých pytlů s odpadky,“ uvedl náměstek
primátora Aleš Jakubec, kte-

rý jednání inicioval. Radnice
má dlouhodobě snahu pomoci situace kolem přírodního
koupaliště pomoci, roli města
ale ztěžuje to, že zde nevlastní
ani kousek pozemku. Majetkoprávní vztahy v této lokalitě
jsou přitom poměrně složité.
Část patří CHKO Litovelské
Pomoraví, část obcím Horka
a Křelov a část soukromému
vlastníkovi. O provoz restaurace a přilehlého okolí včetně
plochy na hraní a půjčovny
sportovních potřeb se navíc poslední léta stará společnost Be-Life, která je nájemcem onoho
soukromého vlastníka. A aby
komplikací nebylo málo, část
komunikace a parkoviště u Poděbrad oficiálně ani neexistuje
či nemá žádného vlastníka.
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Představení školní kuchyně
a jídelny rodičům žáků

Dne 13. 4. 2016 proběhla v prostorách školní jídelny
druhá rodičovská kavárna, tentokrát spojená s ochutnávkou
jídel a produktů, ze kterých se
vaří ve školní kuchyni.
Akce se účastnily na tři desítky rodičů, kteří akci oceňovali,
a jídlo jim moc chutnalo.
Rodiče našich žáků mohli
ochutnat i z nabídky mléčných
výrobků Zemědělského družstva Senice na Hané. Pekařské
výrobky ze soukromé pekárny
Luďka Bečicy a cukrářské výrobky z cukrárny Tomáše Bukvy z Mezic prezentovali osobně samotní výrobci. Nabízená
zelenina a ovoce pochází rovněž
od regionálních dodavatelů,
podobně jako ovocný mošt,
který pravidelně dostávají žáci
k obědu.
Školní kuchyně dokázala
rodičům, že ne nadarmo je zapojena do projektu „Skutečně
zdravá škola“. Ve školní kuchyni se snaží vařit z regionálních
produktů a snaží se jídelníček

obohatit novými jídly, která se
ne vždy setkávají s úspěchem
u dětí. Ke každému obědu však
nikdy nechybí zelenina nebo
ovoce. Do školky a do školy
dodává školní jídelna svačinky,
které si oblíbili i učitelé a jsou
pravidelnými odběrateli.
Rodiče měli možnost vyjádřit
se ke školnímu stravování formou anonymního dotazníku.
Z odpovědí vyplynulo, že jídlo

jejich dětem většinou chutná
přiměřeně k věku dětí a někteří
rodiče upřímně přiznali, že jejich děti neocení dobré zdravé
jídlo, které se ve školní kuchyni
připravuje.
Velký dík patří paní vedoucí školní jídelny Evě Stachové
a celému týmu kuchařek, které
celou ochutnávku připravily,
a byly ochotny trávit v kuchyni
celý den.
Kateřina Glosová

Pozitivní energie

V dubnu nás oslovili kolegové ředitelé a učitelé z Hranicka
a Zábřežska, zda by se mohli podívat do naší školy jako do Školy
dobré praxe. Dva květnové úterky k nám přijely asi třicetičlenné
skupiny pedagogů. Ti se rozdělili do pěti skupin a zúčastnili se
výuky v deseti hodinách na prvním a druhém stupni. Po každé
hodině následovalo hodnocení
a otázky s učiteli a návštěvníky.
Formou prezentace jsme je potom seznámili s filozofií, programem a organizací naší školy.
Po obědě si celou školu prohlédli. Obě setkání byla velmi
příjemná a milá, ze zpětné vazby od hostů jasně vyplynulo, že
je pro ně naše škola inspirativní
a přínosná.
Mimo jiná ocenění zaznělo
také: „Neuvěřitelně pozitivní
energie z celého dne, emotivní
a racionální složka, podporována vedením školy, u pedagogů
ZŠ je u mě vnímána jako neuvěřitelná a nese se celou školou.“
„Paní ředitelko, změníme své
chování jen tehdy, když vidíme,
že to pro nás má smysl...a Vaše
škola je toho krásným příkladem“.
Kateřina Glosová

Celá škola běžela pro Filipa

Již II. ročník charitativního
běhu Konta Bariéry Run and
Help se uskutečnil za krásného
slunečného počasí v pondělí
2. května 2016. Téměř všichni
žáci školy, pedagogové i ostatní
personál přišli, aby si zaběhali
a současně přispěli na dobrou
věc.
Letos jsme se rozhodli běžet
pro Filipa z 1. A. Trasa dlouhá
1 200 m se běžela v areálu ekolo-
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gického střediska Sluňákov. Nálada byla výborná. Podpořit nás
přišel i Filip společně se svým
tatínkem. Naběhalo se spoustu
kilometrů a propotilo mnoho
triček. Podmínkou nebylo zdolat celou trasu, ale délku si zvolil
každý sám. Někdo zvládl stovky
metrů, jiný i několik kilometrů.
Stejně dobrovolná byla i výše
příspěvku. Z řad žáků bylo slyšet slova: „Povedená akce, líbilo
se nám to.“ Všichni byli za své
výkony odměněni napečenými perníčky. S jejich přípravou
nám pomohli žáci vyšších ročníků. Vybralo se 25 000 Kč.
Škola odeslala peníze na účet
Konta Bariéry. Symbolický šek
bude rodičům Filipa předán
na zahradní slavnosti 29. června
2016. Vzhledem k úspěchu celé
akce věříme, že se příští rok opět
zúčastníme. Na závěr předáváme vzkaz od Filipových rodičů:
„Moc děkujeme za podporu
a také oceňujeme fyzickou snahu celé školy pomoci Filípkovi.
Jsme rádi, že i v dnešní době se
najde tolik solidarity.“
Marta Švehlová
a Andrea Němcová

18. května uspořádala Základní škola v Horce nad Moravou pro děti a veřejnost sportovní odpoledne. Prvňák Adam Chudada „dobývá“ vrchol.

Skřítci a Bobříci v Bažince

Každé středeční a čtvrteční dopoledne probíhá v zázemí Lesního dětského klubu Bažinka a jeho
přilehlém okolí program pro
všechny děti, které do školky sice
ještě nechodí, ale už se do ní těší.
Ve čtvrtek to jsou Skřítci (děti
od 1,5 do 3 let), kteří se scházejí
v doprovodu své maminky nebo
tatínka. Společně zpíváme, hrajeme na rytmické nástroje, cvičíme,
tvoříme a poznáváme přírodu.
Pokud se k nám chcete přidat,
nezapomeňte s sebou vhodné
oblečení a boty na ven, svačinu,
pití, pláštěnku. Občas i nějaké
pomůcky či materiál, který vždy
ohlásíme e-mailem přihlášeným
rodičům.
Snažíme se být venku za každého počasí, v případě potřeby

využíváme domeček na pozemku
školky.
Podobně laděný je i program
středečních Bobříků (děti od 2,5
let), který je určen pro děti, jejichž
starší sourozenec už do školky dochází. Malé bobříky čekají hrátky
v přírodě, setkávání s novými kamarády malými i velkými, učení
se samostatnosti a samoobslužnosti, tvoření inspirované přírodou a určitě i něco víc, co přinese
den. Pokud chcete přihlásit Vaše
dítko k Bobříkům, podmínkou
je stát se členem spolku Rozvišť,
z. s., a tím tak podpořit jeho činnost. Po domluvě předem se lze
na libovolný program přijít podívat – více na www.bazinka.cz
a Lmshorka@gmail.com

Mgr. Ludvík Kalibán

Zaujatí stavitelé hrázky.

Horecké struny 2016
Po třech deštivých letech se
akce konala ve velmi dobrých
klimatických podmínkách, bylo
výborné počasí. Podle organizátora Jaromíra Husárka možná
mohlo být více lidí, ale na druhé
straně je každý víkend spousta
kulturních lákadel, takže každý

si vybere, co se mu zrovna hodí.
Na letošní ročník zavítalo
přes 300 lidí, kteří si koncerty
užili a byli spokojeni jak s dramaturgií festivalu, tak s občerstvením.
Příští ročník se bude
konat 19.–20. 5. 2017.
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Vesnická zahrada našich prarodičů

Volný víkend před vámi a vy
přemýšlíte kam vyrazit na výlet.
Moc daleko se vám nechce, raději byste někam do okolí. Co
třeba navštívit živou expozicí
o včelařství a posedět pod korunami starých odrůd ovocných
stromů?
Vezměte kola a pojeďte na výlet do bývalé Šargounské hájovny vzdálené necelých 11 kilometrů od Horky. Zavede vás tam
cyklostezka číslo 51, která vede
kouzelnými luhy Litovelského
Pomoraví.
Na šargounské zahradě nečekejte dokonale posekaný trávník, ba naopak. Kvetoucí zahrada je plná hmyzu a ptáků, kteří
opylují tamní řeřišnice, zvonky
nebo kakosty. Vysokokmenné
staré odrůdy jabloní a hrušní
vám poskytnou v létě tolik vyhledávaný stín. Výstava o včelařství a historické úly pomohou
k pochopení jedinečného vztahu člověka se včelami. Návštěvu
můžete zakončit zhlédnutím 3D
filmu o Litovelském Pomoraví.

Pokud si sebou vezmete špekáčky, můžete také využít posezení u ohniště. Informační
středisko CHKO Litovelské
Pomoraví Šargoun je otevřeno o víkendech vždy od 10
do 15.30 hodin.
V červenci (11.–15. 7.) také
na Šargouně pořádáme příměst-

Olomoucká

ský tábor pro děti 1.–5. třídy,
tentokrát na téma Letem světem. Děti čekají cestovatelská
dobrodružství z různých koutů
světa. Přihlásit se můžete u Marty Heraltové: marta.slunakov@
seznam.cz.
Poobědové procházky v Horce si můžete o víkendech zpes-

Mistr Jan Hus

O prázdninách bude zahájeno zasíťování II. etapy pozemků
na výstavbu rodinných domů
na Olomoucké ulici. O pozemky je zájem, a tak akci obec
zainvestuje a na podzim je začne prodávat. Zastupitelstvo
zatím nestanovilo cenu za 1
m2. V rámci I. etapy výstavby
budují kromě jednoho všichni
majitelé.

V úterý 5. července 2016
proběhne již tradiční setkání
a průvod k uctění památky
upálení M. J. Husa. Letos si
Československá církev husitská připomíná také 600. výročí
úmrtí druhého kostnického
mučedníka Mistra Jeronýma
Pražského, vzdělance a rebela,
který byl upálen rok po smrti

Mistra Jana Husa. Program:
15 hod. průvod od husitské
kapličky v Horce nad Moravou do hasičského areálu
na Dolech, 16 hodin zapálení
vatry, pak bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba, po ní
od 19 hodin vystoupí country
kapela. Bohaté občerstvení zajištěno.
-r-

nám představil část své sbírky
a vyprávěl o svých dalších sběratelských aktivitách. V květnu jsme
oslavili Den matek už tradičně
s písničkami s Jiřím Vymětalem.
Přínosná a poučná byla beseda
s příslušnicemi České policie.
Zkrátka buďme opatrní, podvodníci stále vymýšlejí nové finty
a často se zaměřují na seniory.
I v našem seniorském věku se
rádi bavíme a tancujeme. Byli
jsme na plese v Příkazích, na kloboukovém bále ve Štěpánově,
na zábavách ve Skrbeni, v Křelově
a na seniorské veselici v Olomouci v parku. Musím připomenout
také náš seniorský ples, který se
velmi vydařil. Dík patří sponzorům za dary do tomboly a všem,
kdo se podíleli na přípravě. Oblíbené jsou naše jednodenní po-

znávací zájezdy. Zajeli jsme Kroměříže na výstavu Floria a moc
se nám tam líbilo, nejen výstava,
ale i koncert Josefa Zímy a Ivety
Simonové a odpoledne jsme se
zastavili na Sv. Hostýně. Koncem
května jsme jeli na zámek v Kuníně a do Ostravy na Černou louku,
kde jsme se prošli světem miniatur a navštívili jsme muzeum hraček. Další zájezd máme v červnu
do Brna a okolí.
Využíváme také nabídky filmových představení pro seniory
v kině Metropol i jiných možností
kulturního vyžití.
Blíží se prázdniny a my tradičně budeme jezdit na kole hlavně
v Pomoraví.
Ať se všem prázdniny a léto vydaří!
Ludmila Nepožitková
vedoucí klubu seniorů

Z klubu seniorů
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První polovina roku uběhla
jako voda, a čím jsme starší, zdá
se, že čas pádí rychleji, a proto
se snažíme ho smysluplně využívat. Scházíme se každých 14 dní
na klubových schůzkách. Někdy
jen tak si popovídat, vyměnit
zkušenosti třeba s pěstováním zeleniny, květin či s recepty, ale i zavzpomínat na mládí při výstavce
fotografií. Často máme besedy
s hosty, které si zveme. Jsem ráda,
že mezi nás opět přišel řezbář pan
Jiří Halouzka. Svým osobitým
humorným způsobem nám vyprávěl nejen o tom, co nového
vytváří, ale i o svých zahraničních
cestách.
O zážitcích z cesty po Maroku se s námi podělila paní Hana
Foftíková. Pan ing. Moša, předseda numismatické společnosti,

třit návštěvou běžně uzavřených objektů Rajské zahrady
a Sluneční hory v areálu Domu
přírody Litovelského Pomoraví.
Vstoupit do těchto uměleckých
objektů budete moci vždy první a poslední víkend v červnu,
červenci a srpnu.

Michaela Pavlíková

Pozvánka
Základní školy

Ve středu 29. června se koná
Zahradní slavnost, která začíná
v 16 hodin.
Program: vystoupení žáků
– podium na zahradě, tradiční
divadlo pro děti a rodiče (hrají
učitelé) O rybáři a jeho ženě.
Zajištěno občerstvovací zázemí, které obstarají rodiče
ze Sdružení rodičů pod vedením Milana Štajgra s rodinou.
O dobrou zábavu se postará
školní kapela Horečka. Ve čtvrtek 30. června se bude konat
slavnostní zakončení školního
roku, a to na podiu od 7.50 hodin, účastní se i někteří rodiče,
proběhne rozloučení s deváťáky,
předání žezla osmákům.

Po prázdninách

Sluňákov zve na tradiční den
pro rodiny s dětmi v sobotu
17. září 2016 Sluňákovské dožínky aneb Jak hladové Hanák
svuj báchor načgal. Společně
projdeme cestu chleba a vyzkoušíme, co se všechno musí
stát, než vznikne chleba. Jak to
bylo dříve, jak je to dnes. Můžete se těšit na stanoviště pro
děti s různými úkoly, tradiční
sluňákovské občerstvení, divadlo a další.

Hc cénci Horka – mistr oahl 2015/2016
aneb dobojováno – titul je doma!!!
tak mohli slavit jedno kolo před
koncem.
O branky se postarali: Petr
Seidler, Tomáš Valenta, Standa
Husák 2x, Jindra Berka, Jiří Valenta
Po tomto zápase zavládl v kabině tradiční vítězný rituál doutníky a šampaňské.
Závěrečný zápas se konal
v Olomouci na „extraligovém“
ledě a lepší závěr jsme si nemohli přát, jelikož jsme se utkali
v derby se Skrbení. Prakticky už
o nic nešlo, ale zápas se Skrbení
je vždy velmi prestižní a nikdo
nechtěl prohrát, zvláště když
na zimák dorazila početná skupina horeckých fanoušků.
Skrbeň jsme porazili 7:3.
Branky - Matěj Lakomý, Jindra
Berka, Petr Seidler, Pavel Pírek,
Luděk Tichý, Jiří Valenta a Petr
Říha.
Po zápase byl zástupci OAHL
předán pohár pro vítěze a tímto
jsme uzavřeli úspěšnou sezonu
2015-2016. Konečná bilance je
21 výher, 2 remízy a 3 prohry =
1.místo!

Hokejový tým Cénci Horka
po 6 letech opět vybojoval mistrovský titul v amatérské hokejové soutěži OAHL.
Závěr soutěže byl napínavý
prakticky až do předposledního
kola, kdy se definitivně rozhodlo
o našem vítězství. Závěr soutěže
se nám vydařil a všechny klíčové
zápasy jsme zvládli a nedali tak
šanci našim pronásledovatelům.
V posledních zápasech se projevila zkušenost našich posil, které
rozhodly klíčové utkání.
Zápas Horka-Volvo 3:0 –
skórovali Matěj Lakomý, Standa
Husák a Mira Tichý.
Zápas Orli Štěpánov-Horka
3:5 – skórovali Matěj Lakomý
3x, Standa Husák, Ivo Grmolenský.
V dalším zápase jsme potřebovali bodovat, abychom si zajistili titul jedno kolo před koncem. V zápase nemohl nastoupit
Matěj Lakomý, ale ostatní bojovníci se postarali o ofenzivní
festival a 6 zlatých gólů v brance
soupeře. Před zraky větší skupiny fanoušků našeho týmu jsme

Náš tým táhly posily Matěj
Lakomý a Standa Husák, ale
bez obětavosti a nasazení celého
týmu bychom takového výsledku nikdy nedosáhli.
Brankař Michal Kordula nás
vždy podržel, když bylo třeba.
Musíme taky poděkovat našemu kapitánovi Petrovi Seidlerovi, který držel skupinu lidí
různých názorů pohromadě, což
bylo kolikrát dost náročné.
Snad se nám bude v další sezoně dařit stejně tak a všichni
dohrajeme s dobrým pocitem ze
hry a hlavně ve zdraví.
Děkujeme všem fanouškům,
kteří nám fandili na stadionech
i doma. Poděkování patří i panu
Psotovi za skvělé broušení bruslí!
Tady jsou naši nejlepší hráči
v celkovém bodování.
Útočníci:
• Matěj Lakomý – 5.místo
v bodování útočníků 75 bodů
(53 gólů, 22 nahrávek)
• Standa Husák – 13.místo
v bodování útočníků 44 bodů
(18 gólů, 26 nahrávek)

• M
 ira Tichý – 25.místo v bodování útočníků 28 bodů (19
gólů, 9 nahrávek)
Obrana:
• Tomáš Valenta – 4. místo
v bodování obránců 21 bodů
(9 gólů a 12 nahrávek)
Brankař:
• Michal Kordula – 2 místo
v bodování brankařů průměr
2,45 gólu na zápas z 22 zápasů. Vítěz měl 2,44 a pouze 9
zápasů.
Soupiska Mistrů OAHL
2015/2016:
Michal Kordula, Petr Seidler,
Jindřich Berka, Matěj Lakomý,
Radek Dokoupil, Pavel Pírek,
Ivo Grmolenský, Stanislav Husák, Milan Koloušek, Radek
Melichar, Martin Richtárik, Petr
Říha, Luděk Tichý, Miroslav Tichý, Jiří Valenta, Tomáš Valenta,
Jiří Vodák.
Trenér: Milánek Dokoupil
Milan Koloušek
tiskový mluvčí
HC Cénci Horka

Horečtí šachisté třetí v okrese Fotbalové naděje v roce 2016
Šachový oddíl ŠK ZŠ Horka nad Moravou skončil ve své
třetí sezóně v Okresním přeboru
Olomouc třetí. Zůstal tak jen
těsně za loňským druhým místem, o které ho letos připravily
remízy v posledních dvou zápasech a horší výsledné skóre. Pozitivní na uplynulé sezóně je to,
že Horka ani jednou neprohrála.
Pětičlenné družstvo Horky
sehrálo devět utkání, v nichž
pětkrát zvítězilo (s Přáslavicemi,
Žerotínem, Lukou „A“, Tatranem Litovel „D“, Šternberkem
„C“) a čtyřikrát se se soupeři rozešlo smírně (s Grygovem „D“,
AŠK Olomouc „C“, Lukou „B“
a Sigmií Olomouc „C“).

V uplynulém ročníku se
do sestavy Horky zapojilo 8 hráčů z řad učitelů, rodičů i žáků.
Učitelé: Richard Pavel (získal 7
bodů z 9 utkání), Miroslav Kubíček (4,5/7), Martin Malenovský
(6,5/9). Rodiče: nová posila Petr
Spurný (3/5) a suverénní Roman
Deak (4,5/5). Méně se letos dařilo našim nejmladším – žáci Adam
Dokoupil (0/4), Lukáš Staňo
(0/3) a Prokop Spurný (1/3).
Pokud byste měli zájem, aby
vaše dítě hrálo také šachy, pořádáme ve škole pravidelné tréninky a pro rodiče šachové kavárny,
na kterých se můžete zeptat
na vše, co by vás zajímalo.
Martin Malenovský

Okresní přebor Olomouce v šachu 2015/2016
Družstvo
1. AŠK DA Olomouc C
2. ŠK Žerotín
3. ŠK ZŠ Horka n. M.
4. ŠK Šternberk C
5. Agentura 64 Grygov D
6. ŠK Matador Přáslavice
7. Sigmia Olomouc C
8. ŠK Luká B
9. Tatran Litovel D
10. ŠK Luká A

V
8
6
5
4
3
3
3
2
1
1

R
1
1
4
1
3
2
2
3
1
0

P
0
2
0
4
3
4
4
4
7
8

Body
25
19
19
13
12
11
11
9
4
3

Skóre
30
27
26,5
26
23,5
24
20,5
17
13,5
9

Naši nejmladší fotbalisté
opět pokračují ve dvou kategoriích – mladší a starší přípravka. Hrajeme okresní soutěž
pod hlavičkou OFS Olomouc.
V zimním přípravném období jsme startovali na zimní
lize mládeže OFSO, kde byly
nominovány nejlepší týmy
okresu. Oba celky předvedly
ve svých kategoriích kvalitní výkony a dobře
reprezentovaly
horecký
fotbal. Družstvo
starších benjamínků dokonce vybojovalo
třetí místo. Pro
přípravu jsme
střídavě používali školní tělocvičnu a umělou
trávu na SOKOLCE. Za to musíme poděkovat vedení školy a TJ SOKOL
Horka nad Moravou.
V současné době se nám pomalu blíží závěr fotbalové sezóny 2015/2016. Oba naše týmy
hrají opět v popředí tabulek,

starší benjamínci se probojovali mezi čtyři nejlepší a mladší
se dostali do nejlepší osmičky.
Oba týmy budou jistě bojovat o co nejlepší umístění. My
trenéři považujeme za největší
úspěch, že se nám daří vychovávat nová generace pro kategorii mladších žáků (zejména
ročník 2005).
Tímto zveme do našich řad
další mladé naděje pro radost ze
hry na našem
krásném trávníku. Pro letní
období
plánujeme start
na
turnaji
v
Chomoutově a tradiční soustředění
ve Velkých Losinách. A jen tak pro
zajímavost: povedlo se nám
stabilizovat základnu, máme
17 hráčů u mladších a 14 hráčů
u starších benjamínků.
Za FK Autodemont
Horka nad Moravou:
Milan Štajgr, Luděk Procházka
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Prázdniny přicházejí
Ani se nechce věřit, jak ten sbírat cenné zkušenosti a záro- czmarczykové. Nejen dětem, ale
čas letí. Nedávno jsme připra- veň tento vícedenní turnaj pojali i trenérúm ukázala jiné možnosvovali jarní část soutěže a už je jako možnost stmelit kolektiv. ti trénování a děti tak měly zpestu konec. Po zimní přípravě Pořadatelé pro účastníky opět třený trénink.
jsme u mladších kategorií
vstoupili do jarních soutěží turnajů a u starších
to byla mistrovská utkání. V době, kdy čtete tyto
řádky, máme dohráno.
V nejmladších kategoriích se zpravidla jednou
týdně odehrál turnaj se
čtyřmi až pěti družstvy
bez počítání skóre. Dnes
jsme si na tento trend
vyspělých hazenkéřských
velmocí nepočítat skóre
zvykli a děti se neženou
za výsledkem a nastřílet co nejvíce gólů, přičemž mnohdy zapomínaly na jiné činnosti,
jako je například obrana.
Na konci každého turnaHorní řada zleva: Jiří Semjon, Roman Halouzka, Libor Žůrek, Libor Dvorský,
je jsou oceněni všichni
Radek Foukal, Radek Frkal.
Dolní řada zleva: Petr Hejda, Luděk Nádvorník, Dušan Foltýn, Jiří Nepustil.
hráči bez rozdílu vstřelených gólů. Tento způsob
Po loňské dobré zkušenosmyšlení by měl oslovit daleko připravili bohatý kulturní proširší skupinu dětí a jejich rodičů gram v podobě volných vstupů ti jsme pro děti a jejich rodia tím dát možnost do sportu při- na pražské památky, muzeí a re- če připravili společný trénink.
laxační aktivity v turnajovém Často slyšíme z úst rodičů vůči
lákat více děti.
U starších dětí počínaje mlad- centru, které bylo umístěno svým dětem:“ jak to hraješ, hrej
pořádně, atd....“ . A tak nám
šími žáky až po mladší doros- v nákupní galerii Harfa.
Další série turnajů, kterých se přišlo na místě, aby si i roditence jsme odehráli mistrovská
utkání ve svých soutěžích. A zase naše děti účastní, je školní mini- če měli možnost vyzkoušet, že
na to, jak jsme malá obec, může- házená, která je určena pro žáky hráč nebojuje jen se soupeřem,
me být pyšní, že dokážeme držet 1. – 5. tříd ZŠ. Turnajů se mo- ale i se zpracováním míče nebo
krok s družstvy, která mají nejen hou účastnit děti reprezentující ne vždy s dobrou náladou,
dlouholetou tradici, ale i daleko jednotlivé školy, a tudíž není po- ale i se svou fyzickou kondicí
větší finanční, materiální a hráč- třeba, aby byl hráč registrovaný a tím, jak to všechno zvládne.
skou základnu. V konečném sportovec. To je obrovská výho- Samozřejmě, že jsme vynechaumístění jsme se sice neumístili da pro ty, kteří si chtějí házenou li z tréninku pro rodiče záludna prvním místě, ale i střed ta- jen tak vyzkoušet. My jsme vždy nosti typu: kotoul nebo kliky.
bulky je z mého pohledu krásný rádi, když za námi po turnaji Na konci tohoto tréninku si rovýsledek. Veškeré výsledky, ta- děti přijdou a mají zájem v háze- diče zahráli proti dětem házebulky střelců a jiné zajímavosti né pokračovat. U těchto turnajů nou a odměnou jim bylo doplmůžete najít na svazových strán- děti určitě ocení, že se konají nění tekutin v místní hospůdce
vždy v pátek místo vyučování.
na Sokolce.
kách www.oksh.chf.cz.
Novinářský kalamář je dalJe již tradicí, že konec sezóny
Koncem března v době Velikonoc naši mladší žáci jeli ší školní soutěží, tentokrát pro se sejdou trenéři jednotlivých
na mezinárodní turnaj „Prague žáky 5.–7. tříd. Koncem dubna družstev, hráči a jejich rodiče
Handball Cup 2016“. Letos se jsme se zúčastnili regionálního při závěrečném posezení a rozkonal jeho 25. ročník a je nej- kola, ve kterém jsme skončili loučí se s uplynulým ročníkem.
větším házenkářským turnajem na krásném druhém místě, ale Trenéři zhodnotí průběh oněch
na světě hraný v halách. Turnaje postupoval pouze první. Nic se deseti uplynulých měsíců, děti
se zúčastnilo kolem 500 družstev neděje, za rok to zkusíme znovu. si zahrají házenou proti rodiv různých věkových kategoriích
Další naší akcí byl koncem čům, a pak už se jen při doba to je přepočítáno na účastníky dubna trénink pod vedením rém jídle a pití diskutuje.
cca 7700 hráčů. Hraje se ve 34 zkušené trenérky z RegionálZávěrem tohoto hodnocehalách (protože jich Praha více ního házenkářského centra ní bych chtěl poděkovat všem
nemá). Tady naši hráči jeli na- v Olomouci paní Michaely Ka- těm, kteří nás v tomto období
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podporovali, ať už to byli rodiče dětí, kteří vždy dohlédli na to, aby děti přišly včas
na trénink či turnaj nebo nám
pomohli s dopravou
na zápasy a turnaje. Velké poděkování patří také
těm, kteří nám pomáhají
na našich akcích v bufetu, s focením, a nebo
starší děti, které se staví do role rozhodčích
na turnajích. Jsem rád, že
se nám dostává i finanční
podpory od našich fanoušků a sponzorů a my
tak můžeme zlepšit materiální zabezpečení oddílu házené. Je příjemné
pozorovat místní, kteří si
najdou čas a přijdou se
podívat na naše zápasy.
Dříve zašli jen na pivo
a dnes je hořká chuť tohoto moku doprovázená
sportovním zpestřením.
A úplně závěrem smekám před trenéry, kteří
mají chuť a trpělivost věnovat
se této činnosti.
Příjemné prázdniny, plné
sluníčka a šťastných okamžiků
Vám za oddíl horecké házené
přejí trenéři.
Karel Němec

Napsáno
po uzávěrce:

První červnovou sobotu se
uskutečnil 5. ročník turnaje
staré gardy, alias: „LEGENDY
SE VRACEJÍ“ resp. 14. ročník
Memoriálu Vladislava Fleischmanna. Turnaje se zúčastnila
družstva TJ STM Olomouc,
Uničov, Zetor Brno, SKP Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí,
SK Droždín a domácího celku
Horky. Domácí tým po úvodních dvou remízách s týmy TJ
STM Olomouc a SK Droždín
zvítězil nad Valašským Meziříčím, což „stačilo“ na 6. místo.
Nicméně na tomto turnaji nešlo o to zvítězit, ale především
zahrát si. K turnaji bych jen
doplnil, že nejlepším hráčem
byl Marek Šuba z Uničova.
Nejlepším brankářem Stanislav Vojtěchovský z TJ STM
Olomouc a nejlepším střelcem
Libor Žůrek (15 gólů) z Horky
nad Moravou.

Tisk: FGP studio, s. r. o.,
Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc
Uzávěrka příštího vydání 31. 8. 2016

