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Důležitý je společný cíl
Za necelý měsíc bude mít Horka nad
Moravou stejně jako dalších šest tisíc
obcí nové zastupitelstvo. Se současnými
zastupiteli bilancujeme jejich čtyřleté období v rámci ankety na str. 3, starostka
Sylva Stavarčíková odpověděla na otázky
Horeckého zpravodaje.
Končíte druhé funkční období coby starostka – jaké bylo oproti tomu prvnímu?
Určitě bylo jednodušší. Navázala jsem
na rozpracované akce, vše bylo takové samozřejmé. Bylo sice nové zastupitelstvo,
ale nakonec jsme zjistili, že máme všichni stejný cíl, a to rozvoj obce. Oceňovala
jsem, že jsme byli jeden tým a za to děkuji všem zastupitelům.
Jaké jste měla/máte spolupracovníky?
Musela jste někdy bouchnout do stolu?
Bouchnout do stolu, tak to asi neumím. Očekávám, že všichni zastupitelé
jdou do voleb s předsevzetím, že chtějí
pracovat, něco změnit, být aktivní, mít

nové nápady, vize. Ne vždy se ale moje
očekávání splní. Ono se fakt musí makat.
Ale na druhou stranu jsme se byli schopni vždy domluvit, nevázla nám komunikace. Samozřejmě jsme se občas přeli, ale
šlo o konstruktivní debatu, která vyústila

komunální volby
5. a 6. října 2018
v kompromis. Když sledujeme, jak se hádají politici ve vrcholných funkcích, tak
se můžeme jen usmívat – my „neděláme“
politiku, my pracujeme pro obec. Jinak
by nás lidé asi hnali. Ti nahoře se však
vyhnat lehce nedají, i když se to lidem
nelíbí…
Čtyři roky jsou pro někoho dlouhá, pro
jiného krátká doba. Podařilo se realizovat všechno, co bylo v plánu?
Tady musím přiznat, že ne. Bylo více
plánů. Stanovili jsme si plán rozvoje obce

na funkční období. Spousta věcí se nám
podařila, rekonstrukce ČOV, přístavba OÚ, zasíťování 2. etapy pozemků
na Olomoucké ulici, chodník ke škole.
Bohužel v ulici Lidické je jen zpracovaná projektová dokumentace a čekáme
na stavební povolení, na jaře však může
nové zastupitelstvo budovat. Průtah obcí
řešíme se Správou silnic Olomouckého
kraje a nyní zpracováváme projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Slavíme sto let od vzniku republiky.
Vyčnívá nějaká událost z Vašeho osmiletého působení, kterou by si mohli lidé
po další stovce let připomenout?
Jsem ráda, že jsem se mohla podílet 8
let na rozvoji obce, byla to ohromná životní zkušenost a snad bude i jiná žena
v čele obce v dalších 100 letech. Určitě
důležitým mezníkem je výstavba rodinných domů, protože tato část Horky
dává novou tvář naší krásné obci.
Pokračování na str. 2

Elán přichází někdy nečekaně
Když jsem byl požádán o příspěvek
do Horeckého zpravodaje, v první chvíli jsem z toho měl vrásky. Ale pak jsem
si vzpomněl na jedno psaní, které jsem
dostal ještě těsně před prázdninami
a ke kterému se rád vracím. Napadlo mne
podělit se o ně s Vámi.
Vedl jsem v květnu na Svaté Hoře
u Příbrami týdenní duchovní obnovu pro
skupinku řeholnic. Prožili jsme ji hezky
a radostně jsme se rozloučili. Jedna z nich
mi potom ještě napsala o svém cestování
domů. Pro porozumění její příhodě musím předeslat, že je to mladičká řeholní
sestra a že je velmi drobné postavy. A dál
už její barvité vyprávění:
Na cestě vlakem z Prahy jsem se opravdu bavila – snad Vás příliš nezdržím,
když Vám to napíšu. Nastoupila jsem
s kufrem do kupéčka, kde už seděla jedna
nepříliš přátelsky se tvářící paní (pracující jako pojišťovák v kterési pojišťovně).
Po chvíli se přihnala další uhnaná paní.

A bylo ticho a já se chtěla zbožně modlit.
Ale v Libni přistoupila taková fortelná
hovorná paní „od rány“, která začala bavit nás všechny. Začala s mým kufrem,
který chtěla uklidit nahoru. Říkala jsem
jí, že tam při nejlepší vůli nedosáhnu
a stejně bych asi neměla sílu ho tam vyhodit. Načež se paní nemazala a řekla,
že to není vůbec žádný problém a kufr
nahoru hodila sama. Nicméně vystupovala už v Kolíně, a tak stihla mimo
jiné poručit těm dvěma dámám, aby mi
s kufrem pomohly, že to určitě zvládnou.
Když jsem potom vystupovala já v Pardubicích, tak obě dámy vyskočily jako srny
a předháněly se, která mi ten kufr sundá.
Prostě to bylo krásné – ten přechod, jak
jsme se všechny tvářily na začátku a jak
jsme se rozcházely s úsměvem a vzájemnou sympatií. Není nad takové lidi, kteří
změní atmosféru a vnesou trochu milého
vzruchu :-). A večer mi pak nebe zalilo
zahrádku, když už jsem byla KO na to,

abych zalila pořádně :-). Takže zkušenost
ze včerejška – Pán Bůh je opravdu Gentleman ;-).
Tolik úryvek z dopisu. Proč to zmiňuji?
Protože se mi ta příhoda i to, jak si ji ta
sestra vyložila, moc líbí. A chci nás provokovat k zamyšlení nad tím, co hezkého
jsme letos v létě prožili my. A k vděčnosti
za to. Po několik nedělí jsme teď při bohoslužbě četli 6. kapitolu evangelia podle Jana a přemýšleli jsme nad ní o tom,
z čeho žijeme. Z čeho čerpáme elán a sílu?
Kde brát, abychom mohli usilovat o život
opravdu hodnotný a nesevřený strachem
z konce? V kostele jsme odpověď hledali
s pomocí Bible. A tato drobná a hezky vyprávěná příhoda mi připomíná, že někdy
k nám elán a posila mohou přijít i velmi
prostým způsobem. A skrze nás pak třebas
k někomu dalšímu – i jen tím, že mu to
srdečně povyprávíme. 

Gorazd Pavel Cetkovský
farář Horka nad Moravou
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Pokračování ze str. 1
Coby ekologická vesnice můžeme být
pyšni na to, že jsme šli vzorem a začali
se separovaným odpadem v barevných
popelnicích.
Co se nepovedlo, co je pro Vás zklamáním?
Vzbudit v lidech větší zájem o dění
v obci. Možná mohlo být více společenských akcí, ale ono vám vždy bere sílu
a elán přečíst si na sociálních sítích, že je
vše špatně. Problém také je, že lidé nejdou na jednání zastupitelstva, kde mohou vyjádřit svůj názor a případně ovliv-

nit a zapojit se do rozhodování. Prostě
se jim nechce. Ale vzít mobil do ruky
a přes různé aplikace sdělovat svůj názor,
to je asi víc baví.
Horka se rozrostla o novou čtvrť v Olomoucké ulici – kolik má nových obyvatel? S čím se na Vás obracejí?
V současné době má Horka 2472
obyvatel. Za 5 let nás přibylo 100. Většina nových občanů se snaží sžít s obcí.
Ptají se, za jak dlouho nebudou „náplavou“? Starousedlíci je nevěřícně pozorují, ale vše je přece o lidech, komunikaci,
toleranci a vzájemném naslouchání.

Vítání dětí Horka nad Moravou 15. 9. 2018

Zleva: Tereza Kamínková, Rozárie Razímová, Ondřej Valenta, Matyáš Martinek

Máte doma v rodině opozici, nebo
s Vámi rodina vždy při rozhodování
souhlasí?
Rodina mě vždy podporovala a podporuje a za to jim děkuji.
V říjnu si lidé v komunálních volbách
zvolí nové zastupitelstvo, co byste popřála Horce a jejím občanům do budoucna?
Občanům přeji správnou volbu při
pročítání kandidátních listin. Vždyť volíme naše zástupce obce. Zastupitelům
přeji hodně odvahy a pracovního nasazení. A Horce držím pěsti do dalších let!

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Volby do zastupitelstva obce se konají 5. a 6. října 2018, v pátek v době
od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do
14 hodin. Místem konání voleb jsou
v Horce nad Moravou 2 okrsky:
• okrsek č. 1: Obecní úřad, nám.
Osvobození 16/46, Horka nad
Moravou,
• okrsek č. 2: Základní škola, Lidická 396/9, Horka nad Moravou.
Voliči bude umožněno hlasování
po prokázání totožnosti občanským
průkazem, popř. cestovním pasem
a prokázání občanství ČR.
Každý volič obdrží hlasovací lístky
nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Hlasovací lístky budou k dispozici
rovněž i ve volebních místnostech.
V Horce nad Moravou kandiduje
v pěti politických uskupení (ANO
2011, KSČM, KDU-ČSL, Sdružení
nezávislých kandidátů, Jiří Hubička)
celkem 45 kandidátů.
ZŠ Horka ve spolupráci
s obcí Horka nad Moravou
srdečně zve veřejnost

na oslavy

100 let republiky
v sobotu 20. 10. 2018
od 14 hodin

v prostorách základní školy
bohatý program, v němž vystoupí
kromě žáků MŠ i ZŠ také členové
klubu seniorů a Sokola
v 17 hodin lampionový průvod
bohaté občerstvení

Zleva: Klára Žatková, Amálie Mášová, Ella Stroupková, Michaela Zbořilová, Veronika Polášková
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Anketa obec Horka nad Moravou
2014 – 2018
Pomalu se blíží konec mandátu současného zastupitelstva. Horecký zpravodaj proto v polovině prázdnin oslovil všechny současné zastupitele
s anketními otázkami, jejímž smyslem bylo zhodnocení práce a působení v nejvyšším orgánu obce.
1. Jaká byla pro vás práce v zastupitelstvu?
2.	Nakolik se v posledních čtyřech letech změnila Horka nad Moravou (nejdůležitější,
nejvýznamnější události či akce)?
3. Co se nepovedlo?
Ivo MACHAR
1.	Vzhledem k tomu, že jsem v zastupitelstvu už třetí volební období, tak mne spousta věcí už nemůže překvapit. Asi největší osobní přínos z práce v zastupitelstvu
pro mne je to, že jsem si začal opravdu hodně vážit lidí,
kteří velkou část svého volného času dobrovolně věnují
obci, ve které žijí.
2.	Finančně nejdůležitější, avšak pro většinu lidí málo viditelnou akcí, bylo rozsáhlé zkapacitnění a rekonstrukce
čistírny odpadních vod – záležitost velice nutná. Udělalo se kromě toho plno dalších akcí, větších i menších...
3.	Mrzí mne, že stále nemáme v Horce všude kolem frekventovaných silnic chodníky pro pěší (zejména ulice
Skrbeňská je patrně největší problém). Jinak se taky
moc nepovedlo letošní letní počasí, to vedro je fakt už
za hranou…

Oldřich NYKL
Bude mi 69 roků a v nadcházejících volbách již kandidovat
nebudu.
V komunální politice jsem byl činný prakticky od roku
1990. Byla to pro mne veliká životní zkušenost. Ve funkci
místostarosty jsem s občany Sedliska prožil povodeň v roce
1997, jako starosta povodeň v roce 2002. Chtěl bych využít
této příležitosti k tomu, abych poděkoval všem, se kterými
jsem spolupracoval, hlavně Pepovi Kolouškovi, zaměstnankyním a zaměstnancům obecního úřadu, členům zastupitelstev, hasičům a všem občanům naší obce.
Přeji vám všem šťastnou ruku u říjnových komunálních voleb, přeji nám všem, ať se v naší obci dobře a spokojeně žije.

Milan ŠTAJGR
1.	Myslím si, že nebyla zbytečná a pro mě v mnohém poučná.
2.	
Vizuálně dostavbou obecního úřadu, novými domy
v lokalitě Olomoucká, opravou prostor dětského lékaře
a úpravou hřbitova. Ovšem nejnáročnější akcí, která nebyla tolik vidět a přitom stála nejvíce obecních finančních prostředků, byla oprava a intenzifikace ČOV.

3.	Vždy něco zbude, bohužel ani nám se nepovedlo pohnout s chodníkem na Skrbeňské.

Marie VEPŘKOVÁ
1.	Po prvním roce trochu rozpačitá, později přínosná a poučná.
2.	Hlavně úprava ulic a výstavba chodníků, adventní doba
včetně pokračování koncertu a jarmarku se zapojením
velké části obyvatel a jeho velkého ohlasu.
3.	Úprava Družstevní ulice, zvláště její dopravní situace.

Vojtěch VITÁSEK
1.	Práci v zastupitelstvu hodnotím jako činorodou a pro
obec a občany přínosnou.
	Po stránce legislativní jsem inicioval vydání vyhlášky
o zákazu podomního prodeje, která byla realizována
a po stránce budování a rozvoje obce to bylo několik
akcí jako např. rekonstrukce ul. Nádražní, revitalizace
„Dolů“, zateplení, vzduchotechnika a rekonstrukce vodovodů a odpadů v tělocvičně atd.
2.	Co se týká obce samotné, myslím si, že se změnila k lepšímu zejména po stránce ekologie, kdy byla realizována
největší investiční akce, kterou byla generální přestavba
a rozšíření čističky. Dále bylo realizováno několik drobnějších oprav objektů ve vlastnictví obce, jak z vlastních
prostředků, tak i dotačních modulů.
3.	Z mého pohledu se nepovedla realizace rekonstrukce
vozovky v ul. Na vinici, která je jen ve fázi „papírování“
projektové dokumentace. Ve fázi projektové dokumentace se nachází i rozšíření školní jídelny a kuchyně. Já
osobně pevně věřím tomu, že tyto rozdělané projekty
úspěšně dokončí příští zastupitelstva a k tomu jim přeji
hodně úspěchů a trpělivosti.

Milan VYSLOUŽIL
1.	Práce v zastupitelstvu byla zajímavá a různorodá. S občany obce jsem v každodenním kontaktu. S náměty
a problémy dále pracuji. Hledám reálné řešení ke spokojenosti obyvatel. Někteří občané mají nereálná a neuskutečnitelná přání, která nejsou v našich silách vyřešit. Mnozí spoluobčané zastávají názor, že obec může
za všechno. Pozitivem zastupitelstva je vzájemná spolupráce bez rozlišování politických stran.
2.	V obci se realizovalo mnoho akcí a investic, které zde
nebudu vyjmenovávat – zcela určitě to udělají kolegové.
3.	Cyklotrasa na obec Skrbeň, chodník na Skrbeňské ulici
– díky některým občanům, kteří v této ulici bydlí. Hřiště v Sedlisku, přechody pro chodce.
Obec Horka nad Moravou 2014–2018: Vladimír Hladiš,
Ivo Machar, Oldřich Nykl, Sylva Stavarčíková (starostka),
Aleš Suchý, Milan Štajgr, Ondřej Tománek, Marie Vepřková, Pavel Vaněk, Vojtěch Vitásek, Milan Vysloužil.
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Návrat do školy po prázdninách
Pro někoho radost, spíše ale jen pro
prvňáčky, pro někoho noční můra.
Brzké stávání, režim, pravidla a hlavně
čas trávený učením. Paradoxně všechny
tyto věci dětem prospívají, snad až na to
brzké stávání.
Pro rodiče úleva, že děti budou mít zase
další autoritu, která dává jejich dětem pravidla a nastavuje limity a taky, že už nemůsí shánět babičky na hlídání a organizovat
dětem volný čas, aby ho celý netrávili
u počítače a podobně.
A co učitelé? Pro ně je to zase nový rozjezd a snaha předat žákům nejen náplň
Školního vzělávacího programu, ale také
něco ze sebe. Ti žáci jsou jako moje děti,
svěřila se mi jednou jedna kolegyně. Starám se o ně, v noci přemýšlím, jestli jsem
jim špatnou známkou neublížila a ve ško-

le se snažím být s nimi naplno. Učitel už
v dnešní době ztrácí své výsostné postavení jako nositele informací. Informace jsou
dostupné všude a bezplatně. Učitel v dnešní době musí mnohem víc. Učí žáky komunikovat, sebeprezentovat a myslet, jak
z toho kvanta informací vybrat ty správné,
jak s informacemi kriticky nakládat a třídit je. Nároky na dobrého učitele stoupají
a s tím snaha rodičů zajistit svým dětem
učitele, kteří tyto kritéria splňují.
Na druhé straně máme žáky, kteří nejsou vždy ochotni zapojit rozum a v hodinách myslet, zapojovat se a vyvozovat.
Já jsem to měla vě škole určitě mnohem
jednodušší. Učitel nám vše nadiktoval,
řekl, co se máme naučit, a my jsme se to
naučili. Posilovala se pamět, ale logické
myšlení, uměni diskutace a učení se po-

mocí chyb se moc nepodporovalo. Dlouhé prázdniny jsou největším požíračem
paměti. Lidský mozek zapomíná velice
rychle a učitelé si často stěžují, že žáci během prázdnin hodně věcí zapomněli. Mají
pravdu. Po dvou týdnech klesá obsah infomací uložených v dlouhodobé paměti bez
opakování o 15 %, po čtyřech týdnech již
o 30 % procent. Takže si dovedete představit pamět průměrného čtvrťáka po prázdninách – kolik toho zapomněl z násobilky
a vyjmenovaných slov. Nicméně s kapkou
trpělivosti ze strany rodičů a učitelů se
mozkové spoje časem opět obnoví a může
se nastartovat učební proces a vstřebávání
nových informací. Přejme učitelům, žákům a rodičům, aby ten start do nového
školního roku zvládli bez nervozity a napětí.
Kateřina Lerchová

Japonsko ve školce
V červnu jsme v mateřské škole uspořádali zahradní slavnost v japonském stylu pro děti a jejich rodiče.
Bylo to odpoledne na téma cestujeme
Japonskem. Slavnost jsme zahájili dračím průvodem po celé zahradě. Po průvodu jsme měli možnost sledovat ukázky
bojového umění. Celé odpoledne jsme
ochutnávali sushi, japonský čaj a jiné
dobroty. Svoji šikovnost si děti vyzkoušely při hledání Buddhy, lovení rybiček,
překonávání překážek na cestě splněných
přání, malování draka a japonských znaků, skládání vějířů a origami. Zpestřením byla možnost proměny v gejšu nebo
samuraje malováním na obličej. Rodiče i děti nás překvapili velkým zájmem
a kreativitou. Společně jsme si to užili.
Už se těšíme na další slavnost, která bude
ve stylu Mexika. 
Kolektiv MŠ

Co se dělo v Bažince
Velmi horký měsíc červen pro Bažinku
znamenal pomalé loučení se školním rokem. Teplé léto nám sice zcela nedopřálo
bohatou úrodu na našem malém záhonku, ale děti s vedry neměly sebemenší
problémy. Chodívali jsme se vždy zchladit
do nedalekého rybníčku, kde jsme také
běhali bosky a pozorovali vodní bezobratlé živočichy a žáby a rybky. Povídali jsme
si, jak vysoké teploty ohrožují naši přírodu a jak je tudíž důležité si uvědomit,
že vody není nikdy dostatek a musíme se
snažit s ní šetřit. Ke konci měsíce proběhla

slavnost ukončující školní rok a loučení
s našimi předškoláky. Udála se po školce
28. 6. i s rodiči. Navštívil ji i král z dalekých krajů, aby pasoval předškoláky. V Bažince jsme také přivítali břišní tanečnice,
které předvedly obdivuhodné vystoupení.
Tanečnice v krásných šatech doprovázely
děti tleskáním a hrou na bubínky. Na loučení také nechyběl ani veliký oheň a s ním
spojené oblíbené opékání buřtů a zpívání
s doprovodem kytary. Děti namíchaly pro
rodiče pomazánku a použili ingredience
z vlastního školkového záhonku. Ani vlh-

ké počasí nezkazilo náladu a všichni se příjemně bavili, zpívali, ochutnávali, připíjeli, dojetím plakali a také i vyráběli kožené
náramky na památku.
Poslední den ve školce byl již velmi
uvolněný a všichni jsme se připravovali
na prázdniny. Odpoledne se sešli s rodiči
i bývalí průvodci, kteří v Bažince pracovali, a připomněli jsme si společně páté výročí založení školky. Bylo velice milé posedět
u ohně, popovídat i připít s lidmi, kteří
se podíleli na spolutvoření našeho klubu.

Marie Chládková
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Srpen 1968 v horecké kronice
Letošní rok si připomínáme hned několik „kulatých“ výročí událostí, které zásadně ovlivnily podobu a fungování našeho státu. A samozřejmě zasáhly také do každodenního života
občanů v každé vesnici či městě. Nejinak tomu bylo i v Horce
v roce 1968.
Nespokojenost se stavem společnosti, ekonomiky či politického vedení nabývala na síle především v druhé polovině
šedesátých let 20. století, až vyvrcholila tzv. Pražským jarem
v roce 1968. Ačkoli horečtí kronikáři se k hodnocení poměrů
spíše nevyjadřovali, přece jen v roce 1965 je v kronice část
s názvem „Únava – nemoc naší doby!“ (Pamětní kniha II, s.
158.), v níž jsou shrnuta některá úskalí života v socialismu.
Jenže Sovětský svaz nemínil měnit vlastní model socialismu
a od svých satelitů, tedy i Československa, očekával naprostou poslušnost a podřízenost.
Proto velmi brzy velení sovětské armády začalo rozpracovávat plán vojenské invaze na naše území a tisk sousedních
států zahájil propagandistickou kampaň o kontrarevoluci,
ohrožení socialismu apod. (srov. kol. autorů: České země
v evropských dějinách, díl čtvrtý, s. 233.) Samotný počátek
„operace Dunaj“ vypukl v noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy
na naše území vstoupila armáda Sovětského svazu, Maďarska,
Bulharska, Polska a NDR. Tímto okamžikem započala okupace Československa, přičemž československá armáda opět
(po třiceti letech) obdržela rozkaz neklást odpor. Spontánní
reakci obyvatelstva však zabránit nešlo.
A co říká horecká kronika? Bohužel zrovna tento rok byl
dopisován zpětně, již s vědomím, jak se dále ubíralo směřování naší země, tudíž je na události nahlíženo touto optikou. Přes Horku projela 21. srpna dopoledne kolona nějaké
jednotky polské armády, ale ani zde nezastavila a přesunula
se ke Křelovu, kde po několik dní pobývala, než odjela dál,
a v Olomouci se usadila sovětská vojska. Také někteří horečtí občané se připojili k protestům vůči okupaci, především
protiokupačními nápisy a výzvami na silnicích do Skrbeně,
Olomouce či na mostě na ul. 1. máje a na výkladních skříních v obci. Zněla: „Za Dubčeka, za Svobodu, okupantům
ani vodu!“, „Brežněvův cirkus v ČSSR“ aj. (Pamětní kniha
II, s. 193–194.). Reformní snahy pak ukončilo podepsání
moskevského protokolu 26. srpna 1968, jímž byla zahájena
„normalizace“ poměrů v Československu podle sovětských
přání. (srov. kol. autorů: České země v evropských dějinách,
díl čtvrtý, s. 233.)
Také v Horce se velice brzy vrátil život do starých kolejí, jak
píše kronikářka: „Život v obci plynul dál s denními starostmi
a obtížemi.“ (Pamětní kniha II, s. 194.) Horečtí občané se
připravovali na oslavu 50. výročí vzniku ČSR, která se uskutečnila „26. 10. 1968, kdy prošel obcí tradiční lampionový
průvod k Památníku osvobození. Kromě běžných oslav byla
u ZDŠ vysazena Lípa svobody“. (Pamětní kniha II, s. 194.)
Jiná velká událost se konala již v září, kdy byla umístěna
pamětní deska na rodný dům (na nám. Osvobození, tehdy
budovu JZD) geografa Dr. Františka Macháta. A tak tehdejší
Československo vstoupilo do dalšího období, tzv. normalizačního… 
Mgr. Jaroslava Krejčí
fotografie archiv OÚ
Použité prameny a literatura:
SOkA Olomouc, f. MNV Horka n. M., inv. č. 29, Pamětní
kniha obce Horka nad Moravou II.; kol. autorů: České země
v evropských dějinách, díl čtvrtý, Paseka 2006.
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Akce Sluňákov
Den malých archeologů
sobota 22. září 2018
Dům přírody Litovelského
Pomoraví – centrum Sluňákov,
Horka nad Moravou
Den plný aktivit pro rodiče s dětmi.
Stanoviště pro děti, bohatý doprovodný
program a občerstvení.
Stanoviště pro malé archeology: Aktivity inspirovaná prací archeologů a jejich
nálezy. Zkoušení tkaní na pravěkém stavu a mnoho dalších aktivit.
10.00–17.00 v nízkoenergetickém
domu a v okolí, poslední vstup na stanoviště v 16.00
Doprovodný program:
Krakonošův klobouk. Divadlo pro rodiče s dětmi, 11.00 a 13.30, sál v nízkoenergetickém domu
Písničková rodinná pohádka nás znovu přesvědčí o tom, že láska hory přenáší,
překoná každé zlo a také všechny úklady.
Divadelní soubor Osvětové besedy Velká
Bystřice

Živá archeologie
Během dne poprvé vyzkoušíme šach-

tovou pec na výrobu železa. Přijďte nám
pomoci v průběhu dne připravovat dřevěné uhlí a drtit praženou železnou rudu,
kterou budeme vkládat do šachtové pece.
Kousek vedle v bronzařské výhni vyrobí archeolog Filip Šrámek dva bronzové
odlitky stejnou cestou jako před 4000
lety. Použijeme k tomu hliněné pece,
které vyrobili účastníci workshopů letos v květnu a červnu. K tomu si budete
moci vyrobit keramiku, třeba podobnou
té pravěké a nebo se zúčastnit besedy
o tkaní látek na vertikálním stavu.
Orientační časy:
Beseda o pravěkém tkaní s ukázkou
vertikálního stavu
10.30, učebna v nízkoenergetickém
domu
Dílna výroby pravěké keramiky
10.30–15.30, učebna v nízkoenergetickém domu
Přijďte si vyrobit jednoduchou keramiku, jakou lidé vyráběli v pravěku.
Své výrobky si můžete odnést, ale také je
u nás můžete zanechat vysoušet. Pokud
je u nás necháte, zveme vás také na akci
Uspávání hory (13. října), kdy budeme

keramiku vypalovat v pravěké hliněné
peci a pokud se podaří, budete si ji moci
odnést hotovou.
První bronzový odlitek
provede archeolog Filip Šrámek
ve 12:00, u hliněných pecí
Druhý bronzový odlitek
14.30 u hliněných pecí
Vybírání železa
16.00 (16:30) u hliněných pecí
Pokud s námi vydržíte do konce, budete
moci sledovat, jak kovář Jaroslav Němec
otevírá pec, vybírá železný výtavek a hrubě ho opracovává. V případě špatného počasí se akce neuskuteční. Vstup zdarma.

Za Sluňákov Jiří Popelka

V sobotu 6. října 2018
od v 8 hodin proběhne
SBĚROVÁ SOBOTA
kovového odpadu
Organizují hasiči Horka
nad Moravou.

Podzim s knihou
Opět září, opět podzim. Také si říkáte: „A už je to tady zas –
škola, učení, chystání svačin, rozvážení na kroužky, atd., atd.!“?
A k tomu ještě pak přijde to příšerné podzimní počasí! Nebojte,
jako každý rok to opět zvládneme. Nenechme si kazit náladu
a na nadcházejícím podzimu si pojďme najít něco pěkného. Já
se samozřejmě budu držet tématu knih a něco málo doporučím
z novinek: kdo rád silné romantické příběhy, může vyzkoušet
Hannah Howel – Polibek dobyvatele. Tom Hanks čerstvě vydává svoji knížku sedmnácti povídek – Neobvyklý typ. Určitě bude
stát za přečtení. Ještě něco
pro děti: Daniel Šmíd –
Planeta ETK-017.
A teď pro ty nejmenší.
To, že máme číst už od malička, všichni jistě víme.
A proto se naše knihovna
připojila k celosvětovému
projektu Bookstart, česky: „S knížkou do života“.
Tento projekt se zaměří na ty nejmenší. První takovou akcí je
vítání občánků v naší obci. Děťátka dostanou uvítací balíček
do čtenářského klubíčka a knihovna bude pro ně i jejich rodiče
připravovat knížky i akce. Bude se snažit zůstat s nimi v kontaktu a provázet je až do školních lavic.
A na závěr: právě nám dorazili knížky z výměnného fondu,
tak neváhejte a přijďte si je prohlédnout. Knihovna je otevřená
každé úterý od 15 do 18 hodin. 	
Na Vaši návštěvu se těší

knihovnice Romana Janková

VEGETARIÁNSKÁ JÍDELNA GREEN BAR
OLOMOUC, ZTRACENÁ 3
VEGETARIÁNSKÁ JÍDELNA GREEN BAR
HLEDÁ NOVÉHO
ZAMĚSTNANCE
OLOMOUC,
ZTRACENÁ 3/ NOVOU
ZAMĚSTNANKYNI NA POZICI:
HLEDÁ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE / NOVOU
ÚKLIDOVÉ
PRÁCE + OBSLUHA
MYČKY
ZAMĚSTNANKYNI
NA POZICI:

PRACOVNÍ DOBA:

po – pá

6:30 – 15:00 hod.

ÚKLIDOVÉ PRÁCE + OBSLUHA MYČKY

POŽADUJEME: SPOLEHLIVOST, PRACOVITOST, SMYSL PRO
PRACOVNÍ
DOBA: po – pá
6:30 – 15:00 hod.
TÝMOVOU PRÁCI
POŽADUJEME:
SPOLEHLIVOST,
PRACOVITOST,
PRO
NABÍZÍME: PRÁCI
V PŘÍJEMNÉM
PROSTŘEDÍ SMYSL
A PRIMA
TÝMOVOU
PRÁCI
KOLEKTIVU,
ODPOVÍDAJÍCÍ
MZDOVÉ
OHODNOCENÍ,
ZAMĚSTNANECKÉ
BENEFITY
NABÍZÍME: PRÁCI V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ A PRIMA
KOLEKTIVU,
ODPOVÍDAJÍCÍ
MZDOVÉ
OHODNOCENÍ,
VHODNÉ I PRO DŮCHODCE.
NÁSTUP
MOŽNÝ IHNED
!
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM DONESTE ŽIVOTOPIS OSOBNĚ
VHODNÉ
I PRO DŮCHODCE. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED !
NA
PROVOZOVNU.
V PŘÍPADĚ
ZÁJMU PROSÍM DONESTE ŽIVOTOPIS OSOBNĚ
e-mail:
team@greenbar.cz
NA PROVOZOVNU.
e-mail: team@greenbar.cz
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hc Cénci 2018 / 2019
S končícím srpnem opět začíná
pro HC Cénci nová sezóna v Okresní amatérské hokejové lize – OAHL.
Naštěstí už není tak teplo a tréninky na olomouckém zimním stadion
probíhají v relativně snesitelných
podmínkách. Někteří naši hráči věnovali celé léto k tvrdé přípravě a při
tradičním „vážení“ byl zaznamenán
rekordní úbytek na váze – 14 kg. Uvidíme, jak se to promítne
do nadcházející sezony, od které očekáváme útok na příčky nejvyšší. Kádr je oproti loňskému roku stabilní a jak to tak vypadá,
všichni hráči jsou zdraví. Ještě malé ohlédnutí za uplynulou sezonou, která by se dala rozdělit na 2 části – sešup dolů a drápání nahoru. V první polovině soutěže jsme prohráli spoustu
zbytečných zápasů, měli jsme zraněné klíčové hráče a celkově to
nevypadalo nějak moc růžově. Naštěstí došlo k úpravě kádru,
což nám prospělo a od druhé poloviny prosince 2017 jsme ze
všech 14 zbývajících zápasů vyhráli 11 a v konečné tabulce jsme
se „vydrápali“ na krásné 4. místo, které bylo v prosinci prakticky
nedosažitelné.
Za tento výborný výsledek je potřeba poděkovat celému
týmu, jak se dokázal vzchopit a v druhé polovině soutěže kosit
jednoho soupeře za druhým.
Hokej se hraje na góly a z tohoto pohledu je potřeba ocenit
naše nejlepší střelce. Zejména trojice útočníků Matěj Lakomý,
Mira Tichý a Petr Seidler se postarala o velký příděl do soupeřovy branky.
			
Zápasy
Góly Asist Body
1. Lakomý Matěj
19
35
27
62
2. Tichý Miroslav
20
16
15
31
3. Seidler Petr
20
10
11
21

Z obránců je dokonce Tomáš Valenta 2. v celkovém hodnocení a při rovnosti kanadských bodů rozhodlo více vstřelených
branek o jednu.
Mužstvo
Zápasy Góly Asist Body
1. Foukal Marek Novosady
19
11
10
21
2. Valenta Tomáš Cénci Horka 17
10
11
21
11. Říha Petr
Cénci Horka 21
5
5
10
Nemůžeme zapomenout i na brankáře Michala Kordulu, kterému jsme letos moc v celkovém bodování nepomohli a vysoké
prohry ze začátku soutěže mu pokazily celkový průměr. V druhé
polovině byl naší oporou ve stíhací jízdě. Umístil se na 4. místě,
což odpovídá postavení našeho týmu v tabulce.
Chtěl bych taky zmínit naše horecké fanoušky, kteří jezdí
na zápasy do vymrzlého zimáku ve Šternberku a je to neocenitelná podpora – za toto vám opravdu děkujeme.
Těšíme se na novou sezonu, která začala 15. září, tak snad se
nám podaří bodovat hned za začátku a bojovat o titul.

Milan Koloušek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

HC Šneci
HM Tiens Kosi
SEKO Olomouc
HC Cénci Horka
Orli Štěpánov
Kaprodrom rybník Novosady
HC Bohuňovice
HC Bělkovice – Lašťany
Medvědi Charváty
HC Věrovany
SLH Delfíni Blatec
HC Olšany
HC Kohouti Velký Týnec

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

21
18
17
13
11
12
11
9
8
7
6
6
3

1
3
2
2
4
2
1
3
2
2
2
1
3

2
3
5
9
9
10
12
12
14
15
16
17
18

43
39
36
28
26
26
23
21
18
16
14
13
9

186 : 60
132 : 63
175 : 90
114 : 88
91 : 110
94 : 90
123 : 126
87 : 106
104 : 116
86 : 117
88 : 131
106 : 210
84 : 163

Fotbalový podzim 2018
Čas letí, je tu konec prázdnin a s ním
start podzimní fotbalové sezóny.
Toto ovšem platí pouze pro mládežnické týmy, protože družstvo mužů začalo sezónu už na počátku srpna. Trenérský post byl obsazen panem Martinem
Zmrzlým, mužstvo bylo posíleno o Květu Eliáše z Chomoutova, Kamila Forejta
z Bělkovic a k naší radosti se k mužstvu
opět připojila dlouholetá opora Svaťa
Šůstek.
Start se nám vydařil. Ze čtyř zápasů,
které se v srpnu odehráli, jsme dokázali
doma porazit Přáslavice a Šumvald, body
jsme získali i v Příkazech a jedinou ztrátu jsme zaznamenali při domácí remíze
s Velkým Týncem, když jsme po pokutových kopech přišli o bod. Věříme, že se
mužům bude dařit i v dalších zápasech.
Od poloviny srpna se do přípravy zapojila také mužstva mládežníků, která
měla první mistrovské zápasy v sobotu

1. září, když starší žáci zajížděli na horkou
půdu do Litovle, mladší žáci startovali
v Hněvotíně a přípravka hrála v Lutíně.
Hráči mládežnických kategorií se zúčastnili každoročního tradičního soustředění, tentokráte v Malé Morávce. Naše
výprava, která čítala 33 dětí a 7 dospělých, našla perfektní zázemí a obsluhu
v penzionu Sedmikráska. Užili jsme si
turistický výlet do Karlovy Studánky, zatrénovali jsme si ve fotbalovém areálu TJ
Sokol Vrbno pod Pradědem a s místními
fotbalisty jsme sehráli tři přípravná utkání. Zajímavostí bylo, že kategorie starších
žáků v přátelském utkání s Vrbnem poprvé hrála „velký fotbal“ na celé hřiště.
Fotbalistům z Vrbna patří dík za možnost trénovat a hrát v jejich areálu. Rodičům našich fotbalových nadějí děkujeme
za zajištění dopravy na soustředění.
V horeckém fotbalovém areálu byly
před sezónou odstraněny náletové dřevi-

ny kolem Častavy a Mlýnského náhonu,
podařilo se zpevnit povrch příjezdové
cesty a doplnili jsme zábradlí kolem hřiště. Také bylo nutno provést opravu závlahy. Naší snahou je postupně fotbalový
areál zvelebovat a vylepšovat.
V kontrastu s naší snahou je to, že
stále dochází k znečišťování a poškozování prostor a budov na fotbalovém
hřišti. Upozorňujeme, že se jedná o majetek obce a Sokola Horka nad Moravou
a bude docházet k postihům.
Na závěr jedna smutná vzpomínka.
Dne 10. července 2018 neočekávaně
opustil naši fotbalovou partu dlouholetý hráč, činovník, příznivec a kamarád,
pan Leopold Stejskal. Jeho památku jsme
uctili minutou ticha před prvním mistrákem s Přáslavicemi. Poldo, budeš nám
chybět!
Za VV FK Horka nad Moravou zapsali Milan Štajgr a Luděk Procházka
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AUTOVRAKOVIŠTĚ
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Velká Bystřice

Velká Bystřice
--------------------------------------------------------------------- EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA
ODTAH ZDARMA
- EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE ZDARMA
- VYSTAVENÍ
PROTOKOLU O LIKVIDACI
ODTAH ZDARMA
- VYSTAVENÍ
O LIKVIDACI
prodejPROTOKOLU
použitých N.
D.

prodejbaterií:
použitých
N. D.
Výkup
13 Kč/kg
Výkup baterií: 13 Kč/kg

Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy)
Žižkova
502, Velká
(směr
Otevírací
doba: Bystřice,
Po-Pá 9-17,
SoMrsklesy)
9-12

OtevíracíTel.:
doba:
Po-Pá
9-17, So 9-12
608
800 361
Tel.: 608 800 361
www.autovrak.eu
www.autovrak.eu

TERMÍN
16.9.2018 v 09:00 hod.
16.9.2018 v 11:00 hod.
TERMÍN
16.9.2018vv09:00
13:00
hod.
16.9.2018
hod.
16.9.2018
v
15:00
hod.
16.9.2018 v 11:00 hod.
16.9.2018vv13:00
17:00
hod.
16.9.2018
hod.

SOUTĚŽ
KATEGORIE
DOMÁCÍ
krajská liga
mladší mini
Horka n. M.
krajská liga
starší mini DOMÁCÍHorka n. M.
SOUTĚŽ
KATEGORIE
krajská
krajská
liga liga
mladšímladší
mini žactvo
Horka n.Horka
M. n. M.
Moravskoslezská
liga
MUŽI
Horka
krajská liga
starší mini
Horka n. M. n. M.
krajská
žáci Horka n.Horka
krajská
liga liga
mladšístarší
žactvo
M. n. M.

HOSTÉ
Kostelec na Hané, Senice na Hané, DHK Zora Olomouc (turnaj)
TJ Cement Hranice "A" + "B", DHK Zora Olomouc "A" (turnaj)
HOSTÉ
SKHané,
Droždín
Kostelec na
Senice na Hané, DHK Zora Olomouc (turnaj)
Senice
Hané
TJ Cement Hranicena
"A"
+ "B", DHK Zora Olomouc "A" (turnaj)
SK DroždínTJ Cement Hranice

16.9.2018 v 15:00 hod.
Moravskoslezská liga
16.9.2018
hod.
liga liga
23.9.2018vv17:00
09:00
hod. krajská
krajská

MUŽI
Horka n. M.
starší mladší
žáci
M. n. M.
miniHorka n.Horka

23.9.2018 v 09:00 hod.
23.9.2018 v 11:00 hod.

krajská liga
krajská liga

mladší mini
starší mini

Horka n. M.
Horka n. M.

TJ Cement Hranice "A" + "B", TJ Sokol Kostelec na Hané (turnaj)
TJ Cement Hranice "A" + "B", SK Žeravice (turnaj)

30.9.2018 v 15:00 hod.

Moravskoslezská liga

MUŽI

Horka n. M.

TJ Holešov "B"

7.10.2018 v 13:00 hod.

krajská liga

mladší žactvo

Horka n. M.

DHK Zora Olomouc "B"

14.10.2018 v 15:00 hod.

Moravskoslezská liga

MUŽI

Horka n. M.

TJ Loko Suchdol nad Odrou

23.9.2018 v 11:00 hod.
30.9.2018 v 15:00 hod.

7.10.2018 v 13:00 hod.
14.10.2018 v 15:00 hod.
21.10.2018 v 13:00 hod.

krajská liga

Moravskoslezská liga
krajská liga

Moravskoslezská liga

krajská liga

21.10.2018
hod.
liga liga
21.10.2018v v13:00
15:00
hod. krajská
krajská
21.10.2018 v 15:00 hod. krajská liga

28.10.2018 V 15:00 hod.

28.10.2018 V 15:00 hod.

starší mini
MUŽI

Horka n. M.
Horka n. M.

mladší žactvo
MUŽI

Horka n. M.
Horka n. M.

mladší žactvo

Horka n. M.

MUŽI

Horka n. M.

mladšístarší
žactvo
M. n. M.
žáci Horka n.Horka
starší žáci
Horka n. M.

Moravskoslezská liga

Moravskoslezská liga

MUŽI

Horka n. M.

Senice na Hané
TJ CementTJHranice
Cement Hranice "A" + "B", TJ Sokol Kostelec na Hané (turnaj)

TJ Cement Hranice "A" + "B", SK Žeravice (turnaj)
TJ Holešov "B"

DHK Zora Olomouc "B"

TJ Loko Suchdol nad Odrou
TJ Senice na Hané

TJ Senice na
TJ Hané
Centrum Haná "B"
TJ Centrum Haná "B"

TJ Nový Jičín

TJ Nový Jičín
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