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Před sto lety, kdy zuřila první 
světová válka a v Rusku se schylo-
valo k  revoluci, se v  polovině říj-
na roku 1917 začaly zveřejňovat 
v  portugalských denících zprávy 
o  mimořádné události, která ve-
šla do dějin jako sluneční zázrak. 
O  co šlo? Dne 13. října 1917 se 
shromáždily desítky tisíc lidí včet-
ně novinářů a fotografů na polích 
Cova da Iria u  vesnice Fatima 
v  Portugalsku. Zde se měla třem 
malým dětem ve  věku 10, 9 a  7 
let, tedy Lucii, Františkovi a Hy-
acintě, vždy každého 13. dne mě-
síce od května do října roku 1917 
zjevovat Panna Maria. Protože 
se dětem nevěřilo, a byly dokonce 
vězněny a krutě vyslýchány, Panna 
Maria dětem oznámila, že při po-
sledním zjevení 13. října se stane 

zázrak, který potvrdí pravdivost 
událostí. V ten den od rána pršelo. 
V poledne Lucie vybídla lidi, aby 
zavřeli deštníky a modlili se růže-
nec. Během modlitby ustal déšť, 
mraky se roztrhly a  udál se slu-
neční zázrak, který bývá nejčastěji 
popisován tak, že slunce „tančilo“, 
rotovalo a provádělo náhlé neuvě-
řitelné pohyby v rozporu se všemi 
vesmírnými zákony. V jednu chví-
li se slunce odpoutalo od  oblohy 
a blížilo se k zemi, jako by mělo 
spálit a rozdrtit vše živé. Lidé pa-
dali na kolena do bláta a vzbuzo-
vali lítost nad svými hříchy. Tyto 
výjevy trvaly asi 10 minut. Vidělo 
je na 70 000 lidí nejen nad da-
ným místem, ale i ve vzdálenosti 
desítek kilometrů. Po  skončení 
slunečního úkazu měli lidé šaty 

dokonale suché, jako by vůbec ne-
pršelo.

Hlavním tématem poselství, 
které děti obdržely od Panny Ma-
rie, byly výzvy k  modlitbě, zvláš-
tě za obrácení lidí, za mír a  také 
za Rusko. Pokud to lidé nepřijmou, 
přijde horší válka než ta, která se 
právě děla ve světě. Znamením, že 
se to blíží, měla být „noc ozářena 
neznámým světlem“. To se stalo 25. 
ledna 1938, kdy byla v celé Evropě 
viditelná velmi jasná polární záře, 
největší za posledních několik stale-
tí. Zanedlouho Hitler rozpoutal 2. 
světovou válku. Dětem ve  Fatimě 
byly symbolickým způsobem před-
pověděny diktatury nacismu a ko-
munismu, pronásledování křesťanů 
a atentát na papeže, který se udál 
13. května 1981 v Římě na pape-

ži Janu Pavlu II. Když přemýšlím 
nad poselstvím z  Fatimy a  násle-
dujícími událostmi, které se staly 
ve 20. století, říkám si, jaká je to 
škoda, že lidé nevzali poselství váž-
něji. Co dnes? Myslím si, že výzva 
z Fatimy je aktuální i po 100 le-
tech. Sice nejsme v otevřené globál-
ní válce, ale aby se člověk za chvíli 
bál cestovat do některých destinací. 
Je třeba řešit současné problémy 
Evropy i  svoje osobní, které každý 
z  nás máme, nejenom hledáním 
rozumných a  spravedlivých řešení, 
ale také modlitbou. Jak říká jedna 
moudrost: „Modli se tak, jako by 
všechno záviselo na Bohu, a záro-
veň jednej tak, jako by vše záviselo 
na tobě.“

Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

Fatima a sluneční zázrak

Zahradní slavnost zahájila nový školní rok
Začátek září patří, jako každý 

rok, vítání nového školního roku 
na školní zahradě. Pro děti z 1.A 
to však byl velký krok do nové ži-

votní etapy. Po úvodním přivítání 
na  pódiu, které statečně zvládly 
včetně otázek paní ředitelky, se 
vydaly nejistými kroky za dopro-

vodu rodičů do  nové třídy. Ma-
linké lavice a  židličky už čekaly 
na  své žáčky. Za  zvuku fanfár 
a  úsměvu rodičů byli prvňáčci 

oficiálně přijati do školní rodiny 
a  s  plnými aktovkami odcházeli 
domů. Mgr. Ladislava Šedová

třídní učitelka 1.A
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Foto zleva: Štěpán Bárta, Denis Jón, Melanie Fišrová, Adéla Hilšerová, Simona Suchánková

Foto zleva: Filip Kutílek, Adam Hošek, Viktorie Dokoupilová, Tadeáš Korec, Daniel Burget

Vítání občánků Horky nad Moravou 9. 9. 2017
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Nenápadný dům poskytuje inspiraci i zážitky

Před deseti lety vznikl níz-
koenergetický dům Sluňákov 
v  Horce nad Moravou. Oslavy 
s  veřejností proběhly v  rámci 
bohatého programu v  sobotu 
26. srpna.

Hlavní program nabídl ko-
mentovanou prohlídku níz-
koenergetického domu a  ná-
slednou besedu přímo s  autory 
stavby, architekty studia Projek-
til architekti. Oslavy vyvrcholily 
koncertem šansonové skupiny 
Annešanté v  Rajské zahradě. 
V rámci doprovodného progra-
mu bylo možné navštívit čistič-
ku odpadních vod a vodní elek-
trárnu v  Horce nad Moravou. 
Návštěvníci mohli nahlédnout 
do prostor Rajské zahrady a Slu-

neční hory, které jsou od  roku 
2014 součástí areálu Sluňákova 
v rámci Domu přírody Litovel-
ského Pomoraví.

Projekt vzdělávacího centra 
byl v době svého otevření v roce 
2007 natolik unikátní, že ještě 
v témže roce se stal absolutním 
vítězem architektonické sou-
těže Obce architektů a  archi-
tektonické komory a získal tak 
Grand Prix architektů. Porota 
tehdy ocenila hlavně propojení 
ekologie s elegancí. Nutno do-
dat, že toto ocenění se dopo-
sud jiné stavbě v Olomouckém 
kraji získat nepodařilo. Tudíž 
máme být na co hrdí. Zároveň 
v témže roce získal Cenu mini-
stra životního prostředí za dílo 

s  výraznými ekologickými as-
pekty.

Realizace stavby byla umož-
něna díky investici Statutární-
ho města Olomouce a dotaci ze 
Státního fondu životního pro-
středí.

Nízkoenergetický dům, síd-
lo centra ekologických aktivit 
města Olomouce Sluňákov, je 
dílem architektonického studia 
Projektil architekti s.r.o. Jejich 
návrh je výsledkem procesu 
hledání nové formy ekologic-
kého domu, který se zapojuje 
do  okolní přírody tak doko-
nale, že se v krajině zcela ztrá-
cí a tím pádem ji nijak neruší. 
Stavební řešení domu využívá 
principů solární architektury, 

velké tloušťky tepelných izolací 
a  řízeného větrání se zpětným 
získáváním tepla. Díky těmto 
opatřením byla spotřeba na vy-
tápění v roce 2015 pouhých 50 
MWh, a  proto se ve  srovnání 
s  klasickým řešením vytápění 
běžného domu zemním ply-
nem ušetřilo přes 180 000 ko-
run.

„Dům stárne, začíná si vy-
žadovat opravy, ale pořád je 
v něm plno lidí, kteří se tu se-
tkávají a  diskutují o  lidských 
vztazích k přírodě a krajině. Sla-
víme deset let od realizace domu 
s veřejností a také s lidmi, kteří 
se o  vznik tohoto ojedinělého 
prostoru zasloužili,“ řekl Michal 
Bartoš, ředitel Sluňákova.

Komentovaná prohlídka domu s jeho tvůrci architekty studia Projektil 
Architekti.

Odlévání bronzu v hliněné pravěké výhni s Filipem Šrámkem.
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Září:
4.9. Slavnostní zahájení 

školního roku v 8.00 hodin 
(do 10.00)

5.9. Focení tříd, výuka (5.–8. 9.) 
1.tř. – do 10.35, 2.–5.tř. – 
do 11.30, 6.–9.tř. – do 12.25

Výjezdové semináře (PT OSV): 
6.–8.9. 7.B – Poselství 

od protinožců, Radíkov
6.–8.9. 8.A,B – Labyrinty, 

Protivanov
11.–13.9. 5.A – Začínáme spolu, 

Domašov
11.–13.9. 9.A – Ostrov přežití, 

Protivanov
12.–14.9. 4.M – Jeden za všechny 

všichni za jednoho, Petříkov
13.–15.9. 6.A,B – Putování 

do fantazie, Dolní Žleb
13.–15.9. 7.A – Poselství 

od protinožců, Domašov
25.–26.9. 3.M – Putování malého 

prince, Radíkov
7.9. Informační třídní schůzky, 

akce s rodiči 4.M
13.9. Informační třídní schůzky, 

akce s rodiči 3.M
13.9. Informační třídní schůzky, 

akce s rodiči 2.A
19.9. Akce s rodiči 1.A v 16.30 

hodin
20.9. Informační třídní schůzky, 

akce s rodiči 2.M
20.9. Informační třídní schůzky, 

akce s rodiči 5.A
20.9. Informační třídní schůzky, 

akce s rodiči 5.M
21.9. Informační třídní schůzky, 

akce s rodiči 1.M
26.9. Informační třídní schůzky, 

akce s rodiči 3.A
29.9. Cvičení CO

Projekt Les ve škole – 
škola v lese (celoroční) 
– 4. ročník

říJEN:
Projekt Naše obec  
– 3.A, 3.M
Projekt Lovci mamutů  
– 6. třídy

4.10. Kavárna profesní 
orientace pro rodiče žáků 
8. a 9. tříd 

5.10. Začíná výuka plavání  
2. a 3. roč.

5.10. Informační třídní schůzky, 
akce s rodiči 4.A

16.–17.10. Sběr papíru
18.10. PD – Výchova 

demokratického občana
26.–27.10. Podzimní prázdniny 
LISTOPAD:

Projekt Vesmír – 5.A, 5.M
1.11. Kavárna pro rodiče rizika 

chování dětí na sociálních 
sítích 

Příprava horeckých učitelů
Učitelům začíná školní rok 

nikoliv v  září jako dětem, ale 
o týden dřív. Poslední srpnové 
dny jsou vyhrazeny na přípra-
vu tříd, potřebných dokumen-
tů a  zajištění hladkého startu 
školy. Horečtí učitelé navíc 
pravidelně vyjíždějí na  tříden-
ní letní školu, tentokrát na Se-
veromoravskou chatu v  krás-
né přírodě poblíž Králického 
Sněžníku. 

Náplní tohoto pobytu jsou 
nejen studijní semináře, ale také 
teambuilding a outdoorové ak-
tivity. Učitelé při nich napříč 
věkem, pohlavím i vyučovacími 

předměty běhají po  lese a plní 
nejrůznější sportovní aktivity, 
řeší logické oříšky a hledají nej-
lepší postupy, jak společnými 
silami dosáhnout cíle. Na chvíli 
se z nich stávají děti. 

Dobrou zprávou (nebo špat-
nou, dle úhlu pohledu) je, že 
všichni vyučující adrenalinové 
aktivity ve zdraví přežili a plni 
síly se chystají na  své žáky. 
A možná že některé z absolvo-
vaných her nabídnou i jim, tře-
ba hned v září při adaptačních 
výjezdech tříd 2. stupně nebo 
na školách v přírodě.

 Martin Malenovský

15.11. Pedagogická rada 
15.11. Třídní (společné) schůzky, 

16.00 – 1. stupeň (Monte 
konzultační), 16.30  
– 2. stupeň

21.11. PD – Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech

PROSINEC:
6.12. Vánoční dílny s rodiči  

(1. st. + ŠD)
6.12. Vánoční dílny s rodiči 

(Monte + ŠD)
9.12. Vánoční turnaj v kopané 

13.12. Vánoční jarmark
23.12.–

2.1.
Vánoční prázdniny,  
nástup 3.1.2018

LEDEN:
3.1. Nástup do školy

Projekt Egypt – 6.A, 6.B
10.1. Konzultační třídní schůzky, 

Monte – individuálně  
dle potřeby

21.–26.1. LVVZ 7. ročník, Čeňkovice 
24.1. Pedagogická rada 
31.1. Pololetní vysvědčení
ÚNOR:
2.2. Pololetní prázdniny
15.2. PD – Mediální výchova
BřEZEN:

Projekt Evropa – 5.A, 5.M
5.–11.3. Jarní prázdniny
20.3. Jarní dílny pro rodiče ŠD
29.3. Velikonoční prázdniny
DUBEN:
6.4. Zápis do 1. třídy
6.4. PD – Environmentální 

výchova
18.4. Pedagogická rada 
25.4. Den Země (odpolední 

putování pro děti a rodiče)
KVĚTEN:
7.5. PD – Osobnostní 

a sociální výchova
12.5. Férová snídaně 
14.–15.5. Sběr papíru
16.5. Konzultační třídní schůzky
23.5. Sportovní odpoledne 
29.–31. 5. Exkurze do Prahy 4.M, 

5.M 
ČERVEN:
4.–8.6. Celé Česko čte dětem 
13.6. Schůzka rodičů budoucích 

1. tříd
14.6. Pedagogická rada 1.–3.

tř., 4.A
18.–22.6. Pobyt v přírodě 1.– 3.tř.
19.–21.6. Exkurze Praha, 4.A 
20.6. Pedagogická rada, 4.–9. tř.
22.6. Výměna učebnic 2. stupeň
25.–27.6. Výjezdy 2. stupeň
28.6. Zahradní slavnost
29.6. Slavnostní zakončení 

školního roku

KALENDáRIUM šKOLNíHO ROKU 2017–2018
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Je září, podzim přichází!
Ano, sluníčko přes léto pra-

covalo naplno a  my si určitě 
našli delší čas než obvykle bě-
hem roku na  pročítání knih. 
Teď už má ale sluníčko od-
pracováno a  začíná se pomalu 
schovávat. Schovávat za  své 
vlastní knížky. Také si chce užít 
odpočinku. Jistě byl váš výběr 
knih na dovolenou vydařený. 

Protože ne všechny letní 
dny jsou prostoupeny slun-
cem. A pokud nevlídno venku 
vládne, je právě kniha jedním, 
a často jediným, prostředkem, 
jak se od toho všeho odpoutat. 
A  tím vyplnit onu vysněnou 
pohodu prázdnin, či dovole-
ných. A pokud vás vámi zvole-
ná kniha příliš neoslovila, není 
proč zoufat. Je zde totiž pro 
vás stále otevřen prostor pro 
poznávání dalších a dalších za-

jímavých titulů od zajímavých 
autorů. 

Nyní prožíváme čas předě-
lů. Čas, kdy se pozvolna mění 
roční období. Po  létě plném 

prázdninových dobrodružství 
nastává krátké období, které 
nazýváme poeticky „ babí léto“. 

 Je to čas, který nás zvolna 
připravuje na  období chla-
du a nepohody. Ale co je vně, 
nemusíme nutně prožívat ne-
gativně. Nastává totiž období, 
před kterým lze, pokud to čas 
dovolí, uniknout. A  to právě 
s  knihou v  ruce. S  příběhy ji-
ných, jichž staneme se součástí. 
Ano, blíží se čas plískanic..., 
pro mnohé čas téměř hororo-
vý. Horor... A v této souvislosti 
nelze nezmínit skvělého, úspěš-
ného a nejprodávanějšího krále 
hororu: Stephena Kinga. Nyní 
přichází do kin zfilmovaný ho-
ror, který vychází z jeho knihy 
„To“. Tato kniha není žádnou 
novinkou, ale její úspěšnost 
je obrovská. Napovídá tomu 

už jen fakt, že toto „To“ je již 
jejím druhým filmovým zpra-
cováním. Kniha dokonale za-
městná vaši fantazii a  kdo se 
rád bojí, bát se rozhodně bude. 
Určitě stojí za zhlédnutí i film 
a následné porovnání, v čem se 
filmové zpracování liší. A  ono 
obligátní „co je lepší“? Zda 
film, nebo kniha.

V  knihovně pár kousků 
„Kinga“ máme, takže nevá-
hejte a přijďte si cokoli vybrat 
i  z  tohoto hororového žánru. 
Pro ty, kdo tomuto typu litera-
tury neholdují, máme na výběr 
mnoho titulů z  jiných žánrů – 
od romantických, historických, 
sci-fi, až samozřejmě i po kni-
hy určené primárně pro děti.

Na Vaši návštěvu se těší
Romana Janková

knihovnice

Kresba Jakub Holý

Sluňákovské akce prozáří 
sychravé podzimní dny

Prvňáčci se těšili

V  sobotu 23. září provoní-
me Sluňákov bylinkami a děti si 
je budou moci vychutnat všemi 
smysly. Hravé a  výtvarné stano-
viště doplní maňáskové divadlo 
Sluníčko.  Bylinkový den můžete 
navštívit kdykoliv od 9.30 do 17 
hodin. Vstup je zdarma.

V říjnu se pomyslně rozloučí-
me s areálem v rámci akce Uspá-
vání hory, která se uskuteční 7. 
října od  13 do  17 hodin. Kolik 
oveček napočítáme, než hora 
usne? A  jak těžké bude zahnat 
bubáky a  vysvobodit hezké sny? 
Pojďte se s námi vydat na dobro-
družnou cestu do říše snů. Rodin-
né vstupné 100 Kč.

Není odpad jako odpad. Pojďte 
si s nimi hrát a něco z nich tvořit. 
Hravé odpoledne pro (pra)rodiče 
s dětmi je naplánováno na pátek 
13. října od  16.30 hodin. Ro-
dinné vstupné 100 Kč. Hlásit se 

můžete na  e-mail eva.kadlckova 
@slunakov.cz 

V  prvním zimním měsíci vás 
čekají dvě akce. Hned v  pátek 
1. prosince jsme pro (pra)rodiče 
s  dětmi připravili vánoční dílny. 
Tvořivé odpoledne pro rodiny in-
spirované vánočními zvyky a tra-
dicemi. Nutno se přihlásit dopře-
du na  eva.kadlckova@slunakov.
cz nebo telefonu 585  154  882. 
Rodinné vstupné 100 Kč.

Druhou sobotu v prosinci jsme 
pro vás připravili adventní pohád-
kovou procházku areálem. Po-
hádky jsou s dobou předvánoční 
a vánoční neodmyslitelně spojeny. 
Přijďte pozdravit naše kouzelné 
bytosti do areálu Domu přírody. 
Rodinné vstupné 100 Kč.

Podzim je opravdu nabitý, pro-
to si neváhejte vybrat akci vašemu 
srdci nejbližší a  navštivte Sluňá-
kov. Míša Pavlíková

Na  svátek svatého Václava – 
28. 9. – slavíme Den státnosti. 
Svatý Václav je jedním ze sym-
bolů země. V dobách nejtěžších 
se k němu lidé modlili a  věřili, 
že spasí národ. Jeho podobizna 
zdobí dvacetikorunovou minci 
a  jeho jméno patří mezi nejob-
líbenější.

Den české státnosti je nej-
mladší státní svátek, slaví se 
od roku 2000. Tento den v sobě 
spojuje dvě významné události 

raně středověkých českých dějin 
a shodou okolností obě souvisejí 
se smrtí. Právě 28. září 935 byl 
bratrem Boleslavem zavražděn 
přemyslovský kníže Václav, čes-
ký světec a patron českého státu. 
Ve  stejný den roku 995 Bole-
slavův syn Boleslav II. Pobožný 
nechal vyvraždit konkurenční 
rod Slavníkovců, čímž se zasadil 
o zachování celistvosti a politic-
ké sjednocení českého státu. 
 -red-

Státní svátek 

Slavností přivítání prvňáč-
ků třídy montessori probíhalo 
4. září nejdříve na  pódiu, kde 
si děti vybraly barevnou šerpu 
a mnozí se nestyděli před všemi 
prohlásit: „Jsem prvňáček“. 

Ve třídě si noví žáčci vyslech-
li část příběhu o  Drakounech 
a předvídali, jak bude vyprávění 

pokračovat. To se však dozví až 
druhý den ve škole. 

Zatímco děti malovaly obráz-
ky Drakounů, rodiče si vyslechli 
informace k prvnímu školnímu 
týdnu a družině.

Stihli jsme si i zacvičit a roz-
dat sladkosti ze svátečních kor-
noutů. Daniela Hrnková
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Turistická sezóna dala přírodě zabrat,  
odpadky se ale jen tak samy neuklidí

Uklízet odpadky jen zjara 
nestačí! Největší dobrovolnic-
ká akce Ukliďme svět, ukliďme 
Česko proto opět vyhlásila i pod-
zimní kolo úklidů.  Proběhnou 
během září a  října, nejvíce jich 
bude v  sobotu 23. září. Zaměří 
se tradičně na  úklidy odpadků 
po rekreantech – na řekách, plá-
žích či v  okolí turistických tras. 
Podzimní kolo úklidů bude ge-
nerálkou na  dlouho připravova-
ný celosvětový World Cleanup 
Day, který proběhne příští rok 
ve více než 100 zemích na všech 
kontinentech.

Počasí bylo letos turistům vel-
mi přívětivé a téměř každý si našel 
přes prázdniny čas vyjít do příro-
dy, opustit šeď města a načerpat 
energii na čerstvém vzduchu. To, 
co se ale po sezóně najde po vý-
letnících v přírodě za nepořádek, 
je často k neuvěření. Stále oblíbe-
nější výlety „na vodu“ znamenají 

mimo jiné i pod splavy se točící 
petflašky, ve větvích u břehu plas-
tové pytle, boty, dokonce se na-
jde i zásobník od sekačky na trá-
vu nebo dopravní kužel. A nové 
skládky a další nepořádek se ob-
jevuje bohužel nejen na řekách.

Nelze přírodu jen konzumo-
vat, respekt a  úcta je na  místě. 
Nejlépe by bylo, kdyby nepořá-
dek nevznikal vůbec, tak daleko 

ale zatím nejsme, třeba úklidy 
s  dobrovolníky pomohou. „Do-
kud jsou odpadky ještě „čerstvé“, 
tedy dobře viditelné a nezanese-
né, dají se poměrně dobře od-
klidit i vytřídit,“ říká Katka Lan-
dová z  Českého svazu ochránců 

přírody. „Jdeme do  toho i  letos 
po  druhé, protože má smysl 
uklidit přírodu ještě před zimou. 
Zejména na  řece je to důležité, 
některé odpadky by mohl vzít 
proud třeba až do moře.“ dodává 
Katka Landová.

Letos se do  jarních úklidů 
vrhlo rekordních 83 000 dobro-
volníků, podaří se s podzimními 
úklidy překonat hranici 100 ti-

síc dobrovolníků? Organizátoři 
opět vyzývají jednotlivce, or-
ganizace, školy či obce k  přilo-
žení ruky k  dílu – „Pokud jste 
zaznamenali ve vašem okolí ne-
pořádek či větší skládku, pojďte 
s námi situaci řešit, rádi vám po-

můžeme a  poradíme jak na  to. 
Má smysl jít příkladem.“

„Své plánované úklidy si orga-
nizátoři na webových stránkách 
projektu mohou registrovat již 
nyní. Prvním 300 žadatelům 
o úklidové pomůcky díky pod-
poře sponzorů zašleme pevné 
pytle a  rukavice. Dobrovolníci, 
kteří se chtějí k úklidům připo-
jit, si mohou z mapy vybrat již 

nyní z více jak stovky napláno-
vaných úklidů.“ doplnil další 
z  organizátorů Miroslav Kubá-
sek. Podrobný návod a praktické 
rady, jak úklid uspořádat, najde-
te na stránkách www.Uklidme-
Cesko.cz.

Každá obec by měla ctít 
a  zachovávat historické názvy 
ve  svém místopisu tak, jak je 
generace našich předků vytvo-
řily. O  to víc bychom je měli 
uchovávat u nás v Horce, kde se 
staré názvy z obecného povědo-
mí s přibývajícími léty pozvolna 
vytrácejí. Kam mířím? 

Pokud si pamatuji, vždy se 
známé lokalitě v Sedlisku říkalo 
na  Dolích. Tak je ostatně toto 
místo uváděno i  v  obecní kro-
nice. Před pár lety však někdo 
přišel s  tím, že podle pravidel 
českého pravopisu je třeba po-
užívat skloňování na  Dolech. 
A tak jsme svědky podivné schi-
zofrenie – v běžné řeči užíváme 
tradiční tvar na Dolích, zatímco 
v psané podobě (např. na plaká-
tech) se často dočteme, že avi-
zovaná akce se koná na Dolech. 
Mírnější varianta je použití ter-
mínu v areálu Doly. Tato mož-
nost sice nepůsobí tak drastic-
ky jako prvně uvedený případ 
jenže… Nemůžu si pomoci, 
ale používáním pojmenování 
na Dolech či Doly bouráme kus 
horecké historie. 

Abychom odvrátili tuto ne-
pěknou demolici, zastavme se 
na  samotném místě, o němž je 

řeč. Jeho název určitě nevznikl 
proto, že by se tam snad v mi-
nulosti nacházely doly k  těžbě 
uhlí či jiných surovin. Pravdě-
podobně je odvozen od  rázu 
tamního terénu, který našim 
předkům ponejvíce připomínal 
dolík či dolinu. A od těchto slov 
už není daleko k  pojmenování 
na Dolích. 

A  pokud by snad někdo ba-
zíroval na tom, že je třeba dodr-
žovat skloňování podle pravidel 
českého pravopisu? Myslím, 
že netřeba být papežštější než 
papež. Zadáme-li do  interneto-
vých vyhledávačů slova na  Do-
lích nebo v Dolích, zjistíme, že 
jde o  úřední název ulic v  řadě 
měst a obcí, pojmem na Dolích 
je pojmenována např. i autobu-
sová zastávka, stejně tak je uvá-
děn i  název jednoho rybníka. 
Když jinde mohou ctít historic-
ké názvy, proč to nejde v Horce?

Takže – a  za  to se oprav-
du přimlouvám – zapomeňme 
v psané podobě na Doly, ať žije 
areál na Dolích! Spisovná češti-
na to přežije. Naproti tomu by 
ale nemusela časem přežít ho-
recká místopisná tradice, kterou 
bychom měli uchovat dalším ge-
neracím. Karel Směták

Na Dolích, nebo na Dolech?  
Nebourejme tradici!

Lékárna 24
Fakultní nemocnice Olo-

mouc nabízí novou službu 
„Lékárna 24“. Lidé z  Olo-
mouce a okolí si tak mohou 
léky vyzvednout i  v  noci 
nebo o víkendech a svátcích.

Moderní výdejnu léků 
s non-stop pohotovostí na-
jdou pacienti ve  vstupní 
hale chirurgického komple-
xu uprostřed nemocničního 
areálu. 

Je tedy situována do blíz-
kosti urgentního příjmu 
i  lékařské pohotovostní 
služby pro dospělé. Ne-
mocnice do  nezbytné pře-
stavby výdejny investovala 
4,3 milionu korun, náklady 
na  provoz nepřetržité léká-
renské pohotovosti odha-
duje na další 3 miliony ko-
run ročně.

„Je to vstřícný krok vůči 
našim pacientům a  obyva-
telům regionu, ve  kterém 
nás podpořili i  představite-
lé města a  kraje. Lidé tuto 
službu potřebují a  řadu let 
pro ně nebyla dostupná, 
věřím tedy, že ji přivítají,“ 
uvedl doc.  MUDr.  Roman 
Havlík, Ph.D., ředitel Fa-
kultní nemocnice Olo-
mouc. -red-

Ocenění
Ve  druhém ročníku udílení 

Cen primátora města Olomou-
ce převzal v pátek 8. září 2017 
ocenění za přínos v oblasti hos-
podářského rozvoje města Mi-
loslav Kyjevský z  FGP studio. 
Právě tato tiskárna je uvedena 
v tiráži našeho Horeckého zpra-
vodaje už řadu let a díky ní do-
stáváte do rukou tento další vý-
tisk. FGP studio bylo založeno 
v  roce 1990 s  vizí perspektivní 
tiskárny využívající nejmoder-
nější technologie tisku. 

Blahopřejeme a  děkujeme 
za skvělou spolupráci. -horzpr-

Lesní dětský klub 
Bažinka zve:

Indiánské tvoření
21. října, od 9.30 do 16.00 
Akce pro velké i malé děti s ro-
diči. Přijďte si vyrobit skutečný 
luk, šípy nebo toulec. Budeme 
také z vyrobených luků střílet, 
pro malé děti je připraveno 
drobné tvoření.

Tvoření s/z kůží 
11. listopadu, od 9.00 do 13.00 
Sobota pro táty s dětmi. 
Vyrobíme si např. ozdobu na 
krk, klíčenku, váček, opasek 
nebo náramek.
Více informací na 
www.bazinka.cz
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Házená v nové sezóně 2017/2018
Obec vzdálená cca 5 km 

severozápadně od  krajského 
města Olomouce, Horka nad 
Moravou, se může v  soutěžním 
ročníku 2017/2018 pochlubit 
nově vzniknutým družstvem 
starších žáků oddílu házené Tě-
lovýchovné jednoty Sokol Hor-
ky nad Moravou. O tom, že by 
družstvo mohlo vzniknout, se 
spekulovalo v kuloárech a mezi 
rodiči již od prosince 2016. Je-
diná překážka, která znesnad-
ňovala realizaci myšlenky, byla 
v  počtu hráčů, kterých nebylo 
mnoho. „Řešili jsme problém, 
že v  kategorii staršího žactva 
již nemohou v  soutěži startovat 
smíšená družstva, tedy družstva 
složená z  chlapců a  dívek. Z  9 
dětí byly 3 dívky, které jak bylo 
zmíněno, již nemohou nastupo-
vat za chlapecké družstvo. Děv-
čata dostala nabídku přestoupit 
do klubu DHK Zora Olomouc. 
Proto jsme museli stávající 
družstvo 6 kluků doplnit další-
mi hráči. Nabízely se možnosti 
„ostaršit“ některé děti z  našeho 
družstva mladšího žactva, oslo-
vit děti, které s házenou v minu-
losti z různých důvodů skončily 
a  v  neposlední řadě draftovat 
hráče z okolních klubů. Všechny 
možnosti jsme využili. 

POSILY
„Podařilo se nám družstvo 

posílit o Frantu Dvořáka, který 
se po  dvouleté přestávce připo-
jil k družstvu, stejně tak Matěje 
Němce, který pauzíroval jen půl 
roku. Z okolních klubů se nám 
podařilo draftovat naše bývalé 
hráče, a  to z  klubu HBC Olo-
mouc 1966 Tomáše Dvorského 
a  Adama Smahela. Z  klubu TJ 
Senice na Hané se po vstřícném 
jednání s vedením podařilo draf-
tovat a  domluvit přestup dvou 

posil Matyáše Moťky a  Honzy 
Valoucha,“ zhodnotil vedoucí 
družstva Libor Žůrek aktuální 
situaci v házené.

PRÁZDNINY
Přípravu po prázdninové pře-

stávce zahájili starší žáci i  star-
ší dorostenci v  polovině srpna 
formou soustředění v domácích 
podmínkách, následované pří-
pravou mladšího žactva. Od 21. 
srpna také začaly tréninky pro 
starší a  mladší minižactvo. Po-
slední víkend v srpnu se konaly 
přípravné turnaje starších do-
rostenců a  starších žáků, které 
završily letní prázdninovou pří-
pravu. Starší dorostence čekalo 
pět zápasů po  téměř tříměsíč-
ní herní pauze před nástupem 
do  nové sezóny, jehož cílem 
bylo vyzkoušet si herní situa-
ce ve  stejné sestavě i  kategorii 
jako v předchozím roce. Naopak 
starší žáci jsou v soutěži nováčky 
s nejnižším věkovým průměrem, 
tak si zvykali na nový tým a no-
vou soutěž.

Po vydařených turnajích star-
ších dorostenců a  starších žáků 
nastartoval týden pro děti plný 
her, soutěží a  zábavy v  areálu 
na Sokolce pod vedením trené-
rů a dorostenců pro minižactvo. 
Příměstského tábora se mohly 
zúčastnit i  děti, které na  háze-
nou pravidelně nechodí, mohly 
si jen užít zábavu s  kamarády. 
V  úterý nás navštívili zkušení 
trenéři z  olomouckého HBC 
Olomouc 1966 (bývalé STM 
Olomouc). Součástí tábora byl 
také výlet do  VIDA! Scinece 
centra v  Brně, kde si všichni 
mohli vyzkoušet zmrazit vlastní 
stín, odpálit vodíkovou rake-
tu nebo přijít na  kloub záhadě 
Bermudského trojúhelníku. Pří-
městský tábor byl zakončen ví-

kendovým turnajem minižactva 
a mladšího žactva. Sobotní tur-
naj minižactev proběhl úspěšně 
bez problémů za  hojné účasti 
družstev a  diváků, ale bohužel 
nedělní turnaj mladšího žactva 
byl zkrácen z důvodu nepřízni-
vého počasí.

NOVá SEZÓNA
A z minulosti se nyní přesu-

neme do  současnosti: musíme 
mezi námi přivítat nové trenéry 
v  sezóně 2017/2018 a  zmínit 
drobné změny v trenérském ob-
sazení družstev. Od  září začíná 
nově mladší minižáky trénovat 
společně s Janou Skalickou Lud-
vík Kalibán, učitel z  místní zá-
kladní školy. Vedoucím družstva 
staršího minižactva se pro novou 
sezónu stal Jiří Kraüter, který 
děti trénuje společně s  Petrem 
Němcem, který vedl v předchozí 
sezóně mladší žáctvo. Trénování 
mladších žáků se ujali společně 
s  Liborem Žůrkem, předsedou 
házené, Miloslava Jurečková 
a  Radek Frkal, dřívější trenéři 
staršího minižactva. K  trénová-
ní dětí – starších žáků – se také 
vrátil Libor Dvorský, který tré-
nuje žáky pod vedoucím druž-
stva Liborem Žůrkem. Starší 
dorostenci zůstali v  nezměněné 
sestavě jak hráčů, tak i trenérů – 

Libora Vykydala a Věry Krobo-
tové. Další informace ohledně 
družstev a  trenérského obsazení 
najdete na  webových stránkách 
házené:www.hazenahorka.cz.

NEJBLIŽší PLáNY
V  září a  v  říjnu se můžeme 

těšit na domácí utkání – začne-
me sezónu převážně domácími 
turnaji a zápasy v rámci soutěží 
jednotlivých družstev. Družstva 
také mají možnost zúčastnit se 
v průběhu roku mnoha turnajů, 
mezi nejvýznamnější patří Pra-
gue Handball Cup nebo turnaj 
ve  slovinské Izole. Základem 
však je, aby děti tento sport ba-
vil, aby se na tento svůj koníček 
těšily a  zažívaly krásné chvíle 
s kamarády.

Děkujeme všem za  pomoc, 
podporu a účast na našich tur-
najích. Jsme rádi, že do  fungo-
vání házené se zapojují nejen 
trenéři, rodiče a hráči, ale jsme 
rádi i za jakoukoliv pomoc.

Podrobnější informace získá-
te na  oficiálních stránkách klu-
bu www.hazenahorka.cz nebo se 
staňte členy skupiny „TJ Sokol 
Horka nad Moravou – házená“ 
na Facebooku a budete neustále 
informování o  aktualitách, kte-
ré se dotýkají informací celého 
klubu. Jana Skalická
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TERMÍN SOUTĚŽ KATEGORIE DOMÁCÍ HOSTÉ
10.9.2017 v 10:00 hod. krajská soutěž mladší mini žactvo Horka n. M. Kostelec na Hané, Sokol II.Prostějov, HBC Olomouc 1966 - turnaj
10.9.2017 v 12:30 hod. krajská soutěž starší mini žactvo Horka n. M. Kostelec na Hané, Cement Hranice, Velká Bystřice "A" a "B" - turnaj
10.9.2017 v 15:00 hod. 2.liga ČR starší dorostenci Horka n. M. Sokol Juliánov

17.9.2017 v 08:30 hod. krajská soutěž mladší mini žactvo Horka n. M. DHK Zora Olomouc, HBC Olomouc 1966, Tatran Litovel - turnaj
17.9.2017 v 10:30 hod. krajská soutěž starší mini žactvo Horka n. M. DHK Zora Olomouc "A" a "B", Házená Uničov "A" a "B" - turnaj
17.9.2017 v 13:00 hod. krajská soutěž mladší žactvo Horka n. M. HBC Olomouc 1966 "A"
17.9.2017 v 15:00 hod. 2.liga ČR starší dorostenci Horka n. M. Legeta Hustopeče
17.9.2017 v 17:00 hod. krajská soutěž starší žactvo Horka n. M. HBC Olomouc 1966

24.9.2017 v 15:00 hod. 2. liga ČR starší dorostenci Horka n. M. HC Zlín
25.9.2016 v 16:00 hod. krajská soutěž mladší žactvo Horka n. M. DHK Zora Olomouc "A"

27.9.2017 v 16:00 hod. krajská soutěž mladší žactvo Horka n. M. Tatran Litovel

1.10.2017 v 13:00 hod. krajská soutěž mladší žactvo Horka n. M. Centrum Haná "A"
1.10.2017 v 15:00 hod. 2. liga ČR starší dorostenci Horka n. M. Tatran Bohunice
1.10.2017 v 17:00 hod. krajská soutěž starší žactvo Horka n. M. Centrum Haná "A"

15.10.2017 v 13:00 hod. krajská soutěž mladší žactvo Horka n. M. Házená Velká Bystřice
15.10.2017 v 15:00 hod. 2. liga ČR 2. liga ČR Horka n. M. HBC Olomouc 1966
15.10.2017 v 17:00 hod. krajská soutěž starší žactvo Horka n. M. Centrum Haná "B"

22.10.2017 v 15:00 hod. 2. liga ČR starší dorostenci Horka n. M. TJ Sokol Velké Meziříčí

5.11.2017 v 15:00 hod 2. liga ČR starší dorostenci Horka n. M. Sokol Sokolnice (hráno v hale Senice na Hané)

www.HazenaHorka.cz 

Házená – Horka nad Moravou domácí utkání podzim 2017
TERMíN SOUTĚŽ KATEGORIE DOMáCí HOSTÉ

10.9.2017, 10:00 hod. krajská soutěž mladší mini žactvo Horka n. M. Kostelec na Hané, Sokol II.Prostějov, HBC Olomouc 1966 – turnaj

10.9.2017, 12:30 hod. krajská soutěž starší mini žactvo Horka n. M. Kostelec na Hané, Cement Hranice, Velká Bystřice „A“ a „B“ – turnaj

10.9.2017, 15:00 hod. 2.liga ČR starší dorostenci Horka n. M. Sokol Juliánov

17.9.2017, 08:30 hod. krajská soutěž mladší mini žactvo Horka n. M. DHK Zora Olomouc, HBC Olomouc 1966, Tatran Litovel – turnaj

17.9.2017, 10:30 hod. krajská soutěž starší mini žactvo Horka n. M. DHK Zora Olomouc „A“ a „B“, Házená Uničov „A“ a „B“ – turnaj

17.9.2017, 13:00 hod. krajská soutěž mladší žactvo Horka n. M. HBC Olomouc 1966 „A“

17.9.2017, 15:00 hod. 2.liga ČR starší dorostenci Horka n. M. Legeta Hustopeče

17.9.2017, 17:00 hod. krajská soutěž starší žactvo Horka n. M. HBC Olomouc 1966

24.9.2017, 15:00 hod. 2. liga ČR starší dorostenci Horka n. M. HC Zlín

25.9.2016, 16:00 hod. krajská soutěž mladší žactvo Horka n. M. DHK Zora Olomouc „A“

27.9.2017, 16:00 hod. krajská soutěž mladší žactvo Horka n. M. Tatran Litovel

1.10.2017, 13:00 hod. krajská soutěž mladší žactvo Horka n. M. Centrum Haná „A“

1.10.2017, 15:00 hod. 2. liga ČR starší dorostenci Horka n. M. Tatran Bohunice

1.10.2017, 17:00 hod. krajská soutěž starší žactvo Horka n. M. Centrum Haná „A“

15.10.2017, 13:00 hod. krajská soutěž mladší žactvo Horka n. M. Házená Velká Bystřice

15.10.2017, 15:00 hod. 2. liga ČR 2. liga ČR Horka n. M. HBC Olomouc 1966

15.10.2017, 17:00 hod. krajská soutěž starší žactvo Horka n. M. Centrum Haná „B“

22.10.2017, 15:00 hod. 2. liga ČR starší dorostenci Horka n. M. TJ Sokol Velké Meziříčí

5.11.2017, 15:00 hod 2. liga ČR starší dorostenci Horka n. M. Sokol Sokolnice (hráno, hale Senice na Hané)


