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Jen tak dál!
Konečně se dostavil úspěch 

ve  třídění odpadu. Horka nad 
Moravou se umístila v  sou-
těži O  keramickou popelnici 
na  krásném 3. místě v  Olo-
mouckém kraji v  kategorii 
2001 – 15 000 obyvatel. Po-
děkování patří všem občanům, 
kteří třídí odpad, není jim lho-
stejné životní prostředí. Za od-
měnu ve výši deseti tisíc korun 
se nebude slavit, ale peníze bu-
dou použity na  nákup dalšího 
kontejneru.  

„Jsme rádi, že lidé se k dal-
šímu využití odpadu stavějí 
velmi odpovědně a zvykli si tří-
dit,“ uvedla starostka Sylva Sta-
varčíková. Horka nad Moravou 
je průkopníkem v  zavedení 
„popelnic“ na  papír a  plasty 
k domu, od roku 2013 se neu-
stále rozšiřuje počet domácnos-
tí, které třídí. V současné době 
je mezi občany 267 nádob 
na  plast, 164 na  papír a  500 
nádob na bioodpad. Připojte se 
i vy!  red

Adventní čekání
Možná se budete divit, ale 

s  adventním časem se mi občas 
vybaví film Terminál od  režisé-
ra Stevena Spilberga s  Tomem 
Hanksem v hlavní roli. Kdysi mi 
ho doporučil můj bratr, když jsem 
se ho ptal, ať mi dá tip na nějaký 
pěkný film ke  zhlédnutí. Záplet-
ka filmu spočívá v  tom, že hlav-
ní hrdina uvízne kvůli převratu, 
který nastal v  jeho zemi během 
letu, v mezinárodním prostoru le-
tiště New York a nemůže ani tam, 
ani zpátky, protože jeho doklady 
přestaly platit. Nevím, co bylo zá-
kladním úmyslem tvůrců, ale mě 
nejvíce zaujalo, jak každá postava 

ve filmu na něco čeká. Hlavní hr-
dina čeká na vyřešení své situace, 
jeho táta na splnění snu, šéf letiště 
na  povýšení, letuška na  vyřešení 
vztahu s mužem… Po  zhlédnutí 
filmu se mi honila hlavou otázka: 
A na co vlastně čekám já? 

Každý z nás na něco čeká. Če-
kání patří k  charakteristice naší 
existence. Čekáme na různé věci. 
Někdy obyčejné jako odpověď 
na  mail, otevření dveří, na  ze-
lenou na  semaforu, na  autobus, 
na dárky pod stromečkem, na do-
volenou, volný víkend... Jindy če-
káme na hlubší skutečnosti spojené 
s radostí i obavami jako narození 

dítěte, operaci, zlepšení vztahů 
v rodině, vyřešení krize (a to nejen 
uprchlické), návrat členů rodiny 
domů, dětí z výletu, muže ze slu-
žební cesty, vojenské mise… Čeká-
me s nadějí nebo obavami, že to 
bude lepší či horší. Někdy raději 
už nic nečekáme, abychom se zno-
vu nezklamali, nebo jsme to už 
vzdali u sebe i u druhých. Nejhor-
ší varianta je, když člověk už nic 
nečeká, nic neočekává od  života 
– ztrácí budoucnost, smysl života.

Čekání je jedním z  hlavních 
rysů adventního času, tedy aspoň 
toho křesťanského, kdy čekáme 
příchod Ježíše. Skrze biblické tex-

ty, které se čtou v adventní době, 
Bůh vstupuje do  našich očeká-
vání, tužeb, přání, ale i  pocitů 
zklamání a rezignace. Někdy nás 
skrze své slovo povzbuzuje: vytr-
vej, nevzdávej to! Jindy vlévá na-
ději: bude to lepší! Naopak jindy 
jeho slovo očišťuje od  falešných 
očekávání, kdy říká, co už neče-
kat, a přitom otevírá nové obzory 
a vlévá novou naději.

Adventní očekávání se naplňu-
jí ve vánočním narození Spasitele. 
Tak vám přeji, aby vaše čekání 
bylo smysluplné a došlo naplnění!

Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

Starostka Sylva Stavarčíková považuje třídění odpadů za  jednu z  priorit. 
V rukou drží certifikát i pomyslný šek – snaha není marná! 

Novoroční ohňostroj
Oslavme společně příchod nového roku! 1. 1. 2016 v 0:30 hodin.

Veselé Vánoce  
a šťastný nový rok  

Vám přeje 
zastupitelstvo obce
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Vítání občánků Horky nad Moravou 

Zleva:Valerie Veselá, Šárka Bantová, Vojtěch Syrový, Terezie Halfarová

Zleva: Laura Machalová, Robin Nečesaný, Petr Minár, Samuel Mathias Heneman, Tereza Hamplová

5. prosince 2015

Zleva: Petra Polášková, Adam Rašťák, Lila Vysloužilová, Karolína Hulínová, Marek Pírek

Zleva: Tereza Pokorná, Emma Nastoupilová, Marika Konečná

10. října 2015
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Blíží se konec kalendářní-
ho roku a  s  ním i  bilancování 
toho, co všechno se v něm udá-
lo. Budu tedy trochu bilanco-
vat i  já, a  to za naši knihovnu. 
Na  strukturu čtenářů se zamě-
řím až začátkem příštího roku.  
Nyní je čas na  shrnutí našich 
aktivit, které u nás proběhly. 

Naše akce jsou zaměřeny 
především na dětské čtenářství. 
To, že děti mají číst a  proč je 
to důležité, nám je vtloukáno 

do hlavy ze všech stran. A je to 
tak správně. Účelem je přiblížit 
jim knížky, které jsou na  trhu. 
V  jarních měsících proběhly 
v  knihovně besedy s  třídami 
prvního stupně naší základní 
školy. Dále celostátní akce „Noc 
s  Andersenem“, v  červnu pak 
pasování prvňáčků na  čtenáře 
s  ilustrátorem Adolfem Dud-
kem a  na  podzim velmi pří-
jemná akce „Strašidelné čtení“. 
Zde jsme se v pátek večer sešli 

s dětmi i jejich rodiči a povídali 
si o  strašidlech a bání se. Četli 
jsme „mírně“ hororové příběhy, 
dokonce si i zahráli „Červenou 
Karkulku“ v  hororovém podá-
ní. Následující den jsme uspo-
řádali turnaj ve  hře „Člověče, 
nezlob se“. 

A  teď pohled do  budouc-
na. V následujícím roce budou 
opět probíhat pravidelné akce 
a v podstatě kopírovat rok letoš-
ní. Zpestřením bude stěhování 

do  nových prostor obecního 
úřadu, kde bychom mohli akce 
rozšířit. 

Dále drobné upozornění: 
v zimních měsících je knihovna 
otevřena jen od 15.00 do 17.00 
hod.

Do  nového roku všem přeji 
pohodu, štěstí, úspěchy, zdraví 
a  především spoustu krásného 
počtení.

Romana Janková
knihovna Horka nad Moravou 

Ohlédnutí zpět i pohled do budoucna

Jaký byl sluňákovský rok 2015?
Sluňákov a  hlavně areál 

Domu přírody Litovelského 
Pomoraví zažil velmi rušný rok. 
Proběhlo tu velké množství růz-
ných setkání: pobyty pro školy, 
denní výukové programy, hra-
vé prohlídky areálu, vzdělávací 
semináře pro učitele, programy 
pro Mateřská centra, odpoledne 
pro rodiny s  dětmi, vycházky 
do přírody, Soví a Netopýří noc, 
Den snů, 2 dny pro veřejnost 
(Šelmí a Kořenový den) či Uspá-
vání hory.

Dále Sluňákov pořádal Dny 

Země, Ekologické večery v  Di-
vadle Hudby, festival Ekologické 
dny Olomouc – letos na  téma 
Každý má svou vlastní tvář i mís-
to podobu svoji, a  květnový 
Ekojarmark na Horním náměstí 
v Olomouci.

Léto se Sluňákovem se již tra-
dičně neslo v duchu táborů – ať 
už čtyř příměstských na  Sluňá-
kově a  dvou na  Šargounu či 
pobytového tábora v  Javoříčku. 
S  nejmladšími dětmi jsme po-
znávali tajemství zahrady spolu 
se čmeláky Čmeldou a Brundou. 

Na  Šargounu jsme zase vyrazili 
se zvířátky do pohádky – každý 
den jsme se setkali s jedním zví-
řátkem v pohádce a spolu s ním 
pak zažívali nejrůznější dobro-
družství. 

Se staršími dětmi jsme 
na Sluňákově pátrali po Tajem-
ství červené krabičky, které nás 
zavedlo až do  dalekého Tibetu, 
kde jsme museli překonat četné 
nástrahy představující zdolání 
Himalájí, prozkoumání jeskyně, 
plavba na raftu při hledání indi-
cií či příprava oběda pro Dalaj-

lámu. Na Šargounu se děti staly 
námořníky a postupně navštívily 
Ostrov diamantů, Ostrov plný 
zvířat a na závěr Ostrov pokladů.  

Na  stanovém táboře v  Javo-
říčku jsme se přenesli do 30. let 
v  Chicagu. Jako správní mafi-
áni jsme postupně ovládli jeho 
jednotlivé okrsky. Při tom všem 
se nezapomínalo na  důležité 
tábornické dovednosti jako va-
ření na  ohni, večerní táboráky 
s  kytarou, noční dobrodružství 
na  hlídce či spaní pod širákem 
na dvoudenní výpravě.  -mch-

O vánočním (ob)darování
Kde se u nás (v našem stře-

doevropském prostoru) vzala 
vánoční tradice, že Čechům, 
Maďarům a Rakušanům přináší 
dárky Ježíšek? Zatímco ve zbyt-
ku Evropy je většinovým sym-
bolem Vánoc přitloustlý ko-
merční cizozemec Santa Klaus? 
Nu, za naše specifické odlišení 
od zbytku Evropy mohou Bet-
lémy, stavěné generacemi čes-
kých betlemářů. V polovině 19. 
století byly u nás (v celém Ra-
kousko-Uhersku) vánoce bez 
Betlémů nemyslitelné. Střed 
betlémů tvoří jesličky. V  nich 
Boží dítě, Spasitel, všeho lid-
stva Vykupitel. Bez jesliček by 
to množství figurek, chvátající 
k  loži chudého božího Syna, 
nemělo smyslu. I letos vybalím 
z přítmí krabice Betlém. Andě-
la na  drátku přikloním k  dě-
ťátku. Porovnám postavičky, 
babku kořenářku s  bylinkami, 
truhláře se stoličkou, pekaře 
s vánočkou atd., jak běží k jes-
ličkám oslavit a obdarovat Dítě. 
Dle špičkových etnografů (V. 
Frolec) byly to právě betlémy, 
které inspirovaly lidi k  tomu, 
aby si o vánocích dávali dárky. 
Obrozenečtí kněží ideu vzá-

jemného obdarovávání zdů-
razňovali Ježíšovým výrokem: 
„Požehnanější je dávat než 
dostávat.“ Dnes se skutkům 
obdarování potřebných říká 
charita. Na betlémech byl tím 
potřebným k  obdarování Ježí-
šek v jeslích. Ten, který se poz-
ději, když už byl „v Kristových 
letech“, vyjádřil k obdarovává-
ní takto: „Cokoliv dobrého jste 
učinili těm nejmenším z mých 
bratří, mně jste učinili“.

Nedílnou součástí Vánoc 
je dobročinnost. Je to zvláštní 
paradox! Ačkoliv jsme nejateis-
tičtějším státem Evropy, k nej-
silnějším tradicím našich vá-
noc patří obdarovávání. Nejen 
v rodinách, ale i mimo ně.

Dobročinná stránka Vánoc 
je protiváhou její komerční 
stránky. Adventní koncerty 
v  televizi zná každý. Mnozí 
prostřednictvím SMS daru-
jí peníze na  „potřebné“. To 
je dobré. Ale znám lidi, kteří 
„tiše“ adoptují africké děti, pla-
tí jim školné, darují kolo, když 
to mají do školy daleko. 

Tuhle mi řekl kamarád (není 
křesťan), když jsme se bavili o vá-
nočních dárcích: „Člověče, před 

třemi lety nám dcera pořídila 
pod stromeček charitativní kozu 
pro africkou rodinu. Nadchlo 
mne to! Je to dárek s přesahem!“

Takové dárky „s  přesahem“ 
pasují k Vánocům nejlépe. Slo-
va, že „požehnanější je dávat 
než dostávat“, vzal Bůh vážně. 
Daroval nám o Vánocích svého 

Syna. Tento Dar   Darů nám 
mají připomínat naše vánoční 
dárky. I ty sebelacinější! A naše 
radost z  nich, ať přesahuje je-
jich cenu!

Rostislav Valušek
farář Církve  

československé husitské  
v Horce nad Moravou

„Na minulost se dívat s vděčností, přítomnost prožívat se zápalem a bu-
doucnost obejmout s nadějí“. V duchu krásného poselství současného papeže 
Františka se nesl letošní adventní koncert v sobotu 29. listopadu v kostele 
sv. Mikuláše. Při společné akci církve katolické a československé husitské 
zazpíval krásné vánočně laděné skladby sbor i sólistka Denisa Bubeníčková 
za doprovodu Vladimíry Jordové.

Bílé vánoce
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 O projekt Výzva č. 56 Mini-
sterstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR byl mezi základní-
mi i  středními školami po  celé 
republice obrovský zájem. Naše 
škola měla to štěstí, že nároč-
ným výběrovým řízením prošla. 
Co díky tomu naši žáci a učitelé 
získali? Zahraniční zkušenosti 
a mnoho čtenářských zážitků.

 Vše začalo tím, že o  letních 
prázdninách mělo několik uči-
telů, především angličtinářů, 
možnost vycestovat do  Velké 
Británie a  zúčastnit se jazyko-
vých kurzů.

 Stejnou příležitost měli i stu-
denti 8. ročníků, kteří získali 
možnost strávit týden v  Dráž-
ďanech. Německý jazyk je od 7. 

ročníku povinným předmětem. 
Účastníci si z  Drážďan přivezli 
mnoho nezapomenutelných zá-
žitků a  zlepšili si komunikační 
schopnosti. (Pozn. Čtěte také 
na str. 5.)

 Výzva 56 má ale dosah 
na všechny žáky naší školy. Díky 
ní jsme totiž mohli nakoupit 
do  žákovské knihovny na  prv-
ní i  druhý stupeň několik set 
knih! Na  druhém stupni jsme 
do  jejich výběru zapojili i  žáky 
samotné a  v  každém ročníku 
vznikly třídní knihovničky. 

Žáci za ně převzali odpověd-
nost, ve  třídách se funkcí ujali 
třídní knihovníci, kteří mají 
na  starosti půjčování titulů.
 Martin Malenovský

Na  svátek Martina pozvali 
žáci 4. M členky Klubu seniorů 
na  malé divadelní představení – 
Legenda o svatém Martinovi.

Děti nejen zahrály divadlo 
a představily své znalosti, které se 
vážou k této legendě, ale také se, 
podle tradice, podělily o  svato-
martinské rohlíčky a  podarovaly 

seniorky malým dárkem. Pak 
jsme pozvali naše vzácné hosty 
na  návštěvu do  montessori troj-
ročí, kde jim děti ukázaly práci 
na pomůckách a představily učeb-
ní prostředí. Jsme moc rádi, že nás 
seniorky navštívily a doufáme, že 
to nebyla poslední společná akce.
 K. Kačmárová, I. Mrtvá  

Horecký Kanaďan
Možná vám neuniklo, možná 

jste si toho všimli, že na naší zá-
kladní škole už několik měsíců 
(od  února 2015) působí rodilý 
mluvčí Robert Hansen, který je 
původem z Kanady. Co tu vlast-
ně dělá? Jeho hlavním úkolem 
je rozvíjet s  žáky konverzační 
dovednosti a odbourávat obavy, 
které většina z nás má při komu-
nikaci v cizím jazyce. Děti s ním 
naprosto přirozeně komunikují 
v  rámci hodin angličtiny, nebo 
jen tak neformálně při jakékoli 
možnosti, která se jim naskytne. 
Robert také připravuje různé vý-
ukové materiály, pomáhá žákům 
při výuce s  vyučovanou látkou, 
individuálně vysvětluje a vytváří 
prostor pro intenzivnější a indi-
viduálnější spolupráci se žáky.

Původně přijel jen na pět mě-
síců v  rámci projektu NIDV – 
Rodilí mluvčí do škol, ale v Čes-
ku se mu zalíbilo a po vzájemné 
dohodě se rozhodl zůstat mini-
málně další školní rok do konce 
června 2016. Robert v  součas-
nosti pracuje jako párový učitel 
na prvním i druhé stupni, a také 
vede odpolední kroužky ang-
lické konverzace. Dostali jsme 
možnost financovat ho jako pá-
rového učitele z projektu Pomá-
háme školám k úspěchu. 

Věřím, že působení rodilého 
mluvčího ve  výuce anglického 
jazyka výrazně zefektivňuje uče-
ní žáků, ale záleží jen na  nich, 
zda možnosti, které jim tato for-
ma výuky nabízí, naplno využijí.

 Mgr. Miroslav Kubíček

Zahraniční a čtenářské 
zážitky s Výzvou 56

Legenda o svatém Martinovi

Ve středu 9. prosince se občané Horky nad Moravou připojili k akci „Čes-
ko zpívá koledy“.
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(Tisková konference v  ředitelně 
aneb rychlý výslech Atleta roku 
Anny Jenčke)

Sedíme s holkami z 8. A v ře-
ditelně a balíme perníčky, které 
upekli a ozdobili šesťáci pro sbír-
ku Společnosti pro ranou péči.

Navrhuji děvčatům téma: Zí-
tra budu odevzdávat příspěvek 
do  Horeckého zpravodaje, tak 
mě napadlo, že bychom mohli 
poslat rozhovor s Aňou o jejích 
sportovních úspěších, co myslí-
te, holky?
Na co byste se chtěly Ani zeptat?

A holky se rozjely s otázkami:
Kde trénuješ, jaký sport děláš?

Trénuju v  Atletickém klubu 
Olomouc, v  kategorii starší žá-
kyně.
Kdo tě trénuje, jaký je tvůj tre-
nér?

Jmenuje se Viktor Znojil, je 
ve výborné kondici, i když je mu 
80 let. Chodíme spolu do posi-
lovny.

Je trpělivý, má ke  mně ka-
marádský vztah. Tu trpělivost 
potřebuje. Přestože jsem někdy 
výbušná, nevzdává to se mnou.
Jak jsi začala svou sportovní ka-
riéru?

Na prvním stupni jsem cho-
dila do  hasičského kroužku. 
Na  hasičských závodech mě 

viděl trenér z  atletiky. Po  závo-
dech hledal rodiče, aby je oslovil. 
Takže jsem v atletice začala s bě-
hem a taky se učila skákat o tyči 
a  seznamovala se s  ostatními 
disciplínami. Ale běh mě úplně 
nebavil, přišel mi moc jedno-
tvárný. Chtěla jsem se zabývat 
něčím, co záleží víc na technice. 
Tak jsem zkusila hod oštěpem 
a vrh koulí. Teď mě nejvíc baví 
hod diskem a kladivem.
V čem jsou tyto disciplíny jiné, 
co tě na nich baví?

Baví mě, že výsledky nejvíc 
ovlivním technikou. A tu piluji.
Na jaký sportovní úspěch jsi pyš-
ná?

V  létě na  závodech v  Itálii 
jsem vyhrála dvě první a  jedno 
druhé místo. Tím pádem jsem 
v oštěpu a disku první na světě 
a  v  kouli jsem ve  své kategorii 
druhá. 
Čeho bys chtěla dosáhnout, jaký 
máš cíl?

Teď jsem byla na mistrovství 
republiky pátá, tak mým cílem 
je být první.
Máš nějaký atletický vzor?

Mezi sportovci ani ne. Mým 
vzorem je trenér, který mě rok 
vede. Jedná s  námi na  rovinu 
a  umí nás motivovat k  lepším 
výkonům. Takže mě to baví.

 Zachytila: Kateřina Glosová

Fantastický úspěch žákyně Základní školy 
v Horce nad Moravou

Anna Jenčke přebírá titul Atlet roku.

Anna Jenčke – úspěšný rok 2015
29. 4.: Přebor Univerzity Palackého – 2. místo v běhu na 150 m
12. 5.:  První kolo Krajského přeboru, Šumperk – 3. místo 

v oštěpu, 1. místo v disku, 1. místo v kouli
10. 6.:  2. kolo Krajského přeboru, Šumperk – 2. místo 

v oštěpu, 1. místo v kouli, 1. místo v disku
24. 6.:  3. kolo Krajského přeboru Atletický klub Olomouc  

– 1. místo v disku, 7.místo v oštěpu, 1. místo v kouli
19. 8.:  Přebor Olomouckého kraje – 3.místo v oštěpu, 2.místo 

v kouli, 1. místo v disku
25.–30. 8.:  Giochi Internazionali del Tricolore (Itálie) –  

1. místo v disku, 1. místo v oštěpu, 2. místo v kouli
6. 9.:  Mistrovství Moravy a Slezska, Břeclav – 2. místo v disku
12. 9.:  Mistrovství Moravy a Slezska, Šumperk – 3. místo v disku
19.9.: Mistrovství České republiky, Praha – 5. místo v disku
20.11.: Vyhlášení Atleta roku 2015, klub Best Olomouc

Jazykově-vzdělávací pobyt horeckých žáků v Drážďanech
Ve  skupině 12 žáků a  dvou 

učitelů jsme se v pondělí 9. 11. 
2015 nevydali do  školních lavic 
v Horce, ale vyrazili jsme se po-
dívat na  západ, do  saské metro-
pole s názvem Drážďany. Neda-
leko městského centra nás uvítala 
naše průvodkyně Henriette Tille. 
Ubytovali jsme se v městské uby-
tovně, která se podobala hotelu. 
Tak se naši žáci poprvé přiblížili 
západním poměrům, které se zde 
od těch našich, Horeckých, přeci 
jen trochu liší. 

Po vydatné večeři jsme čas vě-
novali jazykové výuce, kdy jsme 
poprvé více využili nabytých zna-
lostí a plynně se Henriette před-
stavili. Následovala krátká pro-
cházka večerním městem, kolem 
Deutsches Hygiene-Museum, 
Großer Garten  a Gläserne VW 
Manufaktur. 

Druhého dne jsme dopoledne 
navštívili Marie–Curie–Gym-

nasium Dresden. Zde jsme moh-
li pozorovat moderní architektu-
ru nové budovy. Jazyková výuka 
se týkala barev, směrů a orientace 
ve městě. Před odchodem se nám 
věnoval zástupce ředitele školy – 
Herr Sempert, který nás školou 
provedl a ukázal nám slavnostní 
aulu, speciální výukové místnosti 
na  výtvarku, divadelní sál, che-
mické a  biologické laboratoře, 
menzu, bufet a školní tělocvičnu, 
která se nám moc líbila. Odpo-
ledne jsme se vydali na projížďku 
kolem významných míst – Blaues 
Wunder, zámky kolem Labe, Ne-
ustadt. Poté jsme se vydali pěšky 
do  historického centra – viděli 
jsme Rathaus, Frauenkirche, so-
chu Martina Luthera, Fürsten-
zug, Semperovu operu a zakonči-
li jsme ve Zwingeru, proslaveném 
galerií obrazů, sbírkou míšeňské-
ho porcelánu a matematicko-fy-
zikálním salónem. 

Ve  středu dopoledne nás če-
kalo opět vyučování, ve  kterém 
jsme procvičovali psát pohledy, 
které jsme skutečně odeslali – ka-
ždý svůj. Slavný kostel Frauen-
kirche jsme si prohlédli i s výkla-
dem a na jeho kopuli jsme mohli 
vidět celé město jako na  dlani. 
Odpoledne jsme se s průvodkyní 
dověděli více o  skleněné manu-
faktuře VW. Pak jsme se vydali 
do  parku Großer Garten a  ná-
sledně do města na nákupy. Ně-
kteří vyhledávali nákupní centra 
po celou dobu výjezdu a konečně 
se tak dočkali. 

Ve čtvrtek jsme měli možnost 
koupit si jízdenky na  hromad-
nou městskou dopravu. Povedlo 
se nám to a tak jsme hned lístků 
využili a pojezdili po městě, aby-
chom navštívili další významná 
místa. Od Pirnaischer Platz, ko-
lem židovských synagog k  Al-
bertplatz, pak k  Hauptbahnhof 

až k  až k  Asisi Panometer Dre-
sden, ve kterém se nám naskytla 
možnost podívat se do Drážďan 
roku 1751. Abychom výjezd 
propojili i  s  jinými obory, roz-
hodli jsme se navštívit město Bad 
Schandau, ve  kterém se nachází 
centrum národního parku Sas-
ké Švýcarsko. V  pátek třinácté-
ho jsme po  snídani vyrazili zpět 
do Horky. Po cestě jsme se ještě 
zastavili na  významné vojenské 
pevnosti Königstein, kde jsme 
úspěšný vzdělávací pobyt zakon-
čili společným obědem. 

Jako vzpomínku z  týdenního 
pobytu v Drážďanech jsme s se-
bou přivezli plátno, na  kterém 
jsou vyobrazeny činnosti a  vě-
domosti, které jsme tam prožili. 
Pokud máte zájem, můžete se 
na něj přijít podívat do naší ško-
ly, kde jej v koridoru najdete. 

S přáním pěkného adventu 
a radostných Vánoc Jan Vícha
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Gymnastická federace (FIG) 
pořádá každé čtyři roky světovou 
gymnaestrádu. Tentokrát se ko-
nala ve dnech 12. – 18. července 
2015 v  hlavním městě Finska – 
v  Helsinkách. Na  gymnaestrádě 
se uvádějí jednak hromadná vy-
stoupení, jak je známe se Sletů 
a  Spartakiád, ale i  pódiová vy-
stoupení malých skupin na vyso-
ké úrovni. 

Některé členky z  oddílu Aso-
ciace sportu pro všechny při TJ 
Sokol Horka nad Moravou se 
této velké akce, na  které účin-
kovalo cca 22000 cvičenců z 50 
zemí světa – od malých školních 
dětí až po 80leté seniory, mohly 
zúčastnit také. A nelitovaly jsme. 
Zde nejde o medaile, ale o radost 
z pohybu, spojení hudby a cviče-
ní a v neposlední řadě o přátelství 
mezi národy. 

Zahájení bývá velkolepé jako 
při olympijských hrách: nástup 
všech zúčastněných států, zahajo-
vací ceremoniál a přivítání. 

V  dalších dnech byly Helsin-
ky zaplaveny všemi sportovci. 
My jsme cvičili spolu s  dalšími 
268 ženami a  72 muži naší re-
publiky ve  skladbě „Nádherný 
svět“ na  slavné melodie Louise 
Armstronga a Elly Fitzgeraldové. 
Naše náčiní byly obruče. Počá-
teční nácvik s  nimi nebyl žádný 
med, měli jsme puchýře na rukou 
a modřiny i na těle. Ale nakonec 
jsme se s  obručemi skamarádi-
ly. Ukázku cvičení jste viděli při 
slavnostním otevření našich dvou 
nových hřišť na  Sokolce v  říjnu 
2014. Na  gymnaestrádě jsme 
vystupovaly celkem třikrát a vol-
ný čas jsme věnovaly zhlédnutí 
vystoupení jak našich českých 

sportovních skupin ze Sokola 
a vysokých škol, tak i vystoupení 
jiných států. Například Rakous-
ko nás dojalo až k  slzám, když 
na skladbu „Na krásném modrém 
Dunaji“ cvičili gymnasti spolu 
s postiženými. Velmi nás také po-
těšila i věta, kterou jsme zaslechly 
po vystoupení české pódiové sku-
piny za  námi v  hledišti: „Czech 
are lovely“ (Češi jsou milí).

Snažily jsme se poznat město 
i  jeho blízké okolí. Viděly jsme 
např. kostel ve  skále, dřevěný 
kostel, plechové varhaní píšťaly 
v parku, podívaly se z věže stadio-
nu na jezery i mořem propletené 
Helsinky, byly jsme v  přístavu, 
na tržišti, v pevnosti, která slouži-
la pro ochranu města před nájez-
dy z moře, v krásném Národním 
parku, kde jsme si i s dovolením 
natrhaly výborné borůvky a osvě-
žily se v jezeře. Poslední den jsme 
se vydaly trajektem do Talinu (Es-
tonsko). 

Zážitky máme ale i  z  výstav-
ního centra, kde to opravdu žilo. 

Byly zde plochy pro pódiové 
skladby, reprezentační stánky stá-
tů, ale i  obrovská jídelna, která 
musela nasytit všechny cvičen-
ce, organizátory a  dobrovolníky. 
Finové to zvládli na  jedničku. 
Ale i  ve městě, když jsme potře-
bovaly pomoc, nám všichni lidé 
s úsměvem a ochotou pomáhali. 
A protože ve Finsku byly zrovna 
bílé noci, připravili nám půlnoční 
show na olympijském stadiónu.

I  když po  osmidenním po-
bytu v  tělocvičně na  karimatce 
a ve spacáku spolu s 60 lidmi jsme 
se všechny těšily na  své domovy 
a  postele, při závěrečném cere-
moniálu nám bylo líto, že už ta 
neopakovatelná atmosféra spor-
tovního nadšení a přátelství bude 
minulostí.

Na  závěr musíme poděko-
vat kolegům z  TJ Sokol Horka 
a obecnímu úřadu za finanční pří-
spěvky, díky nimž jsme se moh-
ly tohoto krásného sportovního 
svátku zúčastnit. 

Členky odd. ASPV

Gymnaestráda skončila, zážitky zůstaly

Olomoucká kancelář orga-
nizace Člověk v  tísni o. p.  s. 
poskytuje bezplatné sociální 
poradenství rodinám s  dětmi 
i  jednotlivcům, kteří se ocit-
li v  nepříznivé sociální situaci 
a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?

Pokud vás trápí dluhy, po-
můžeme vám se zorientovat 
ve vaší situaci, sepsat splátkový 
kalendář, odpovědět na  exe-
kuční výzvu, případně napsat 

návrh na osobní bankrot. Dále 
naše služba nabízí podporu při 
vyřizování dávek státní soci-
ální podpory, hmotné nouze, 
doprovody na  úřady, asistenci 
při hledání zaměstnání nebo 
vhodnějšího bydlení. Rodinám 
s dětmi nabízíme pomoc s  ro-
dinným rozpočtem, podpoří-
me rodiče a děti ve vzdělávání, 
v kontaktu se školou a dalšími 
institucemi. Jsme terénní služ-
ba, což znamená, že vás může-

me navštívit i u vás doma mimo 
Olomouc. Kancelář se nachází 
v Olomouci na ulici Litovelská 
14. Naše pracovnice jsou k za-
stižení na  mobilním telefonu 
ve  všední dny od  8 do  16,30 
hodin.
Bc.  Lucie Jirušková:
777  782  078
Lucie Mahrová, DiS.: 
778 486 557
Tereza Buchtová:
731 690 966

Z klubu seniorů
Naše činnost se neomezuje jen 

na  besedy a  přátelská posezení 
v  klubovně, ale rádi přijímáme 
pozvání na  různé akce. Tradičně 
jezdíme do Velkého Týnce na pře-
hlídku seniorských tanečních sku-
pin, kde také vystupují naše člen-
ky. Pobavit a zatancovat jsme jeli 
v září do Jívové na Květinový bál 
a v Olomouci se zúčastnili veseli-
ce pořádané ke Dni seniorů.

Oblíbené jsou naše jednoden-
ní poznávací zájezdy. Letos jsme 
uskutečnili 5 výletů. Navštívili 
jsme Kroměříž, ve Frýdku-Míst-
ku jsme byli na exkurzi v závodě 
Marlenka a  na  zámku, do  Pol-
ského Těšína si zajeli naši členové 
na nákupy. V létě jsme si prohlédli 
město a zámek v Moravské Třebo-
vé, prošli jsme křížovou cestu až 
ke Kalvárii. V září jsme obdivova-
li poutní kostel Jana z Nepomu-
ku na Zelené hoře ve Žďáru nad 
Sázavou. Prohlédli si nově oprave-
ný zámek a zašli do železničního 
Modelového království. 1. září je 
Den seniorů. V klubu připravu-
jeme vždy oslavu a  každoročně 
nám přijde popřát paní starostka 
Stavarčíková a letos také místosta-
rosta pan Štajgr. Jsme moc rádi, 
že na nás myslí a váží si seniorů. 
O příjemnou zábavu s písničkami 
při harmonice se postarala paní 
Slimaříková z Chomoutova.

Na  našich setkáních nezapo-
mínáme popřát našim členům 
k  narozeninám. Tentokrát jsme 
přáli nejstarším členkám: k deva-
desátinám paní Dvorské a  stále 
aktivní paní Poláškové. Význam-
né životní výročí oslavily zakláda-
jící členky klubu paní Slimaříko-
vá a paní Čechmánková. 

Velmi nás potěšilo pozvá-
ní do  školy na  představení o  sv. 
Martinovi, které s  dětmi připra-
vila paní učitelka Kačmárová. Po-
děkování patří také paní učitelce 
Novákové za ukázku práce s dět-
mi ve třídách Montessori. Určitě 
žáci ze školy napíší o naší člence 
paní Klímové, která je seznamo-
vala s hanáckým krojem.

Co ještě připravujeme? Exkur-
zi do  svíčkárny, po  mikulášské 
zábavě ve Skrbeni také předsilves-
trovské klubové pobavení.

Ráda bych vám za  náš klub 
popřála krásné Vánoce a ve zdraví 
prožitý nový rok.

  Ludmila Nepožitková

Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?

Cvičenky z Horky nad Moravou si gymnaestrádu užily ve všech směrech – vy-
stoupení, atmosféru, moře i památky.  

Horecký zpravodaj. ZDARMA.
Vydává obec Horka nad Moravou
nám. Osvobození 16/46
783 35 Horka nad Moravou

IČ 00298948
Registrováno u Ministerstva kultury, 
evid. číslo MK ČR E 20473

Odpovědný redaktor:
Marie Hovadíková
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Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc
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V  polovině září začala pro 
HC Cénci ostrá část sezony, 
kdy se rozběhla soutěž OAHL 
v amatérském hokeji.

Start do sezony 2015/16 byl 
relativně úspěšný a  podařilo se 
zvítězit s  mužstvy Medvědi – 
Charváty (8:3) a  HC Olšany 
(17:3). Po  tomto výrazném ví-
tězství a  lehkém namlsání, že 
to asi půjde samo, přišla první 
porážka od  týmu Kaprodrom 
Novosady (4:5).

V  následujícím zápase došlo 
k remíze v malém derby s Lutí-
nem (3:3), za který hrají někteří 
hráči, kteří prošli naším trénin-
kovým centrem v minulosti.

Po  této sprše přišla série 5 
zápasů bez porážky a  z  umís-
tění v  horní polovině tabulky 
jsme se vyšvihli na průběžné 1. 
místo. Přes smolnou porážku 
3:4 s  kvalitním týmem Volvo 
Bohuňovice držíme stále první 

místo tabulky s  náskokem jed-
noho bodu právě na Volvo.

V  našem týmu se projevila 
schopnost nových členů týmu 
dávat branky a  hlavně rozhodo-
vat zápasy. Trojice Matěj Lakomý 
(aktuálně 2. v  pořadí bodování 
soutěže), Miroslav HAD Tichý 
a Standa Husák se postarala o vel-
kou část našich branek a přihrá-
vek – toto v součtu se schopností 
našeho kapitána Petra Seidlera 
upravit taktiku podle aktuální 
situace vedlo k  několika těsným 
vítězstvím v  posledních minu-

tách zápasů. Musíme zmínit i naši 
obranu, kde kraluje Tomáš Valen-
ta (5.v bodování obránců soutěže) 
a  náš brankář Michal Kordula, 
který dokonce vede statistiku 
brankářů s  pouhými 18 obdrže-
nými brankami a průměrem 2,25 
branky na zápas.

Náš tým patří mezi nejlépe 
střílející a  nejlépe bránící muž-
stva, tak věřme, že to takhle vy-
drží do konce sezony. 

 Milan Koloušek
 tiskový mluvčí 

HC Cénci Horka 

Rok 2015 začal pro náš klub 
šokem po  tragickém úmrtí naše-
ho spoluhráče a  majitele klubu 
Vlastimila Sedláčka. Hodně lidí se 
ptalo, jak bude fotbal v Horce vy-
padat. Snažíme se o to, aby fotbal 
v Horce pokračoval a měli z něho 
radost všichni hráči a diváci naše-
ho klubu. 

Fotbalový ročník 2015/2016 
jsme začali nepříliš povedeným 
výkonem v  Příkazích, kde jsme 
prohráli 3:1. Po tomto zápasu ov-
šem začalo naše mužstvo hrát lépe 
a  vyhrávat. Nejlepší výkon jsme 

předvedli při již tradičním derby 
v Chomoutově, které jsme vyhrá-
li 5:2. Po  prozatím odehraných 
zápasech figuruje naše mužstvo 
na třetím místě tabulky s jedenác-
ti výhrami, třemi porážkami a se 
skóre 48:25. Nejlepší střelci naše-
ho mužstva jsou Tomáš Stroupek 
s 15 a Honza Zacpal s  11 trefa-
mi. V průběhu sezóny se k nám 
po  dlouhých letech vrátil Jirka 
Judas, který i  ve  svých 39 letech 
ukazuje mladým klukům, jak se 
má na hřišti bojovat a je pro nás 
velkou posilou. Našim hlavním 

cílem není postoupit, jak to všu-
de okolo sebe slyším, ale abychom 
hráli útočný fotbal, který bude 
bavit hráče a hlavně naše fanouš-
ky. Navíc se snažíme zapojovat 
do mužstva mladé hráče z doros-
tu, a to se nám dle mého názoru 
dobře daří.

V  létě jsme pořádali turnaj 
za účasti našeho mužstva, Sokola 
Chomoutov a hosta ze Slovenska 
-mužstva Horky nad Váhom. Tato 
akce se velmi povedla. Na základě 
této zkušenosti přemýšlíme, že 
bychom každé léto pořádali tur-

naj za účasti čtyř mužstev. Tento 
turnaj se tady v  minulosti vždy 
hrával, takže by to byl vlastně ná-
vrat k tradici.

Začali jsme více spolupracovat 
s  mužstvem Sokola Chomoutov. 
V mužské kategorii máme v kaž-
dém týdnu jeden společný trénink 
a v žákovské kategorii se doplňují 
hráči z  Horky do  Chomoutova 
a naopak, aby se mohlo sestavit as-
poň jedno mužstvo starších a jed-
no mužstvo mladších žáků. Dou-
fám, že v této spolupráci budeme 
pokračovat co nejdéle.  Josef Fiala

Rok 2015 horecké fotbalové přípravky 

Cénci v akci

FK Autodemont Horka nad Moravou 2015

Sezóna dorostenců 
FK Autodemont  

Horka nad Moravou
Dorostenci FK Autodemont 

Horka nad Moravou pod ve-
dením trenéra Emila Beneše 
jsou prozatím na  třetím místě 
okresního přeboru. Sehráli je-
denáct utkání, ve kterých získali 
25 bodů. Vyhráli sedm zápasů, 
v dalších dvou zápasech zvítězili 
až na  následné pokutové kopy 
(které se kopou od nové sezony, 
pokud skončí zápas nerozhod-
ně) a  zbylé dva prohráli. Mají 
aktivní skóre 39 vstřelených 
a  14 obdržených branek. Sou-
pisku tvoří hráči ročníku 1997 
až po  ročník 2001, kteří patří 
věkově ještě mezi starší žáky. 
Někteří ze starších hráčů již tré-
nují a  hrají v  mužské kategorii 
a je s nimi velká spokojenost.

Dorostenci děkuji za pří-
zeň fanoušků a těší se na další  
sezónu.

V roce 2015 startovala v sou-
těži pořádané olomouckým fot-
balovým svazem dvě družstva 
malých fotbalistů Horky. Jedna-
lo se o kategorii mladší příprav-
ky (ročník 2007 a  ml.) a  starší 
přípravky (ročník 2005 a ml.).

Tyto týmy se utkávaly turna-
jově se soupeři z blízkého (např. 
Chomoutov a Příkazy) i vzdále-
nějšího (např. Dlouhá Loučka 
a  Velký Újezd) okolí a  určitě 
se v  této konkurenci neztratily. 
I  když u  těchto malých kluků 
jde především o získání základ-
ních fotbalových návyků a  ra-
dosti ze hry, musíme připome-
nout podzimní vítězství starší 
přípravky ve  své skupině. Díky 
tomuto výsledku si zahrajeme 
v Zimní lize mládeže s takovými 

soupeři, jako je Sigma Olomouc 
nebo Nové Sady „A“.

Kromě vlastní soutěže pří-
pravky hrály v  zimním období 
halové turnaje v Hejčíně (Zim-
ní liga) nebo v  Nezamyslicích. 
V  létě družstvo starších starto-
valo na  perfektně připraveném 
turnaji v Kralicích na Hané, kde 
se nám navíc povedlo získat třetí 
místo.

Koncem prázdnin proběh-
lo tradiční soustředění ve  Vel-
kých Losinách, v rámci kterého 
se odehrálo přátelské utkání 
v  Novém Malíně. Navíc měli 
kluci (a holky) možnost trénin-
ků na parádním pažitu hlavní-
ho hřiště místního fotbalového 
klubu, což bylo super zážitkem. 
Nejlepší zprávou pro Horec-

ký fotbal a  zároveň odměnou 
trenérům je to, že se do  tré-
ninků a  zápasů zapojilo přes  
třicet (!) malých fotbalových 
nadějí. Za  podporu našich 

mládežnických týmů patří dík 
Obecnímu úřadu Horka nad 
Moravou a firmě Montix a. s.

Milan Štajgr  
a Luděk Procházka 

Mužstva Záp Výhr Rem Proh Body Skóre G+/-

1. HC Cénci Horka 11 8 1 2 17 66:30 36

2. Volvo Bohuňovice 11 8 0 3 16 58:30 28

3. Tiens Kosi Štěpánov 11 7 1 3 15 69:37 32

4. HC Taran Olomouc 11 7 1 3 15 62:34 28
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Horecká házená vzkvétá!
Úspěch nemusí být jen vy-

hrát zápas nebo turnaj, i  když 
je to velmi příjemný pocit. Na-
ším vítězstvím může být i zájem 
dětí chodit na  tréninky házené 
a mít ji rádi. V září proběhl ná-
bor nových dětí a zájem byl tak 
velký, že jsme museli děti hrající 
v nejnižší kategorii již delší dobu 
posunout do  druhého družstva 
a to rozdělit na dvě družstva. 

 A  co jsme stihli od  začátku 
nové sezóny? Poslední prázdni-
nový víkend proběhly v  Horce 
na Sokolce turnaje mladších do-
rostenců, mladších žáků a turnaj 
„Házenkářské naděje“ našich 
nejmenších dětí, ten se odehrál 
v  prostorách školního hřiště 
a tělocvičny. 

Celý podzim jsme trénova-
li na  zrekonstruovaném hřišti 
na Sokolce, s výjimkou těch nej-
menších. Ti měli své tréninky 
na školním hřišti z důvodu pře-
chodu ze školní družiny přímo 
na  trénink. V  zimním období 
využíváme pro tréninky školní 
tělocvičnu a  mladší dorostenci 
jezdí trénovat do Olomouce. 

Zhruba od poloviny září nám 
začaly soutěže. Nejmenší děti 
se každý týden účastní turna-
jů s  pěti až šesti družstvy, kde 
se neklade důraz na  výsledky, 
ale na  to, aby si děti co nejví-

ce zahrály, získaly kladný vztah 
ke  sportu a  zároveň si vybudo-
valy návyky, jako je disciplína 
nebo respekt. Mladší žáci a do-
rostenci hráli svá mistrovská 
utkání. Tady se už hraje i  pro 
ten pocit z vítězství. Mladší žáci 
zakončili podzimní část turna-
jem pěti družstev v  Žeravicích, 
kde obsadili první místo. Mladší 
dorostenci přezimují v  tabulce 
na pěkném šestém místě.

Další aktivitou je školní mi-
niházená. Ta je určená pro děti, 
které navštěvují horeckou zá-
kladní školu. V  říjnu proběhlo 
první kolo této soutěže škol, 
kde se můžou zúčastnit nejen 
děti, které navštěvují oddíl háze-
né, ale všechny děti, které by si 
chtěly házenou jen zkusit. U nás 
hrají všichni! Na prvním turnaji, 
který se uskutečnil 23. 10. 2015 
obsadilo družstvo složené z dětí 
navštěvujících 1.–3. ročník 1. 
místo a družstvo děti chodících 
do 4. a 5. třidy 3. místo

V listopadu jsme se mohli tě-
šit již 4. ročníku „ Házenkářské 
veselice“, letos na  téma „zvířát-
ka“. K tanci nám hrála skupina 
Bene a přilákat mohla i tombola 
nebo gulášek a řízečky. 

Do  začátku března budou 
naši hráči pilně trénovat s mož-
ností účastnit se turnajů mimo 

Neprůstřelná obrana horeckých dětí na turnaji v Hranicích.

Porada s trenérkou před zápasem.

datum název ročník kategorie počet 
družstev začátek / konec hrací doba místo Partneři klubu

12.12.2015 Mikulášský 4. mini mladší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            
ZŠ Horka nad Moravou

13.12.2015 Mikulášský 4. mini starší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            
ZŠ Horka nad Moravou

23.01.2016 Pololetní 
jednička 4. mini mladší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            

ZŠ Horka nad Moravou

24.01.2016 Pololetní 
jednička 4. mini starší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            

ZŠ Horka nad Moravou

27.02.2016 Přípravný 4. mini mladší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            
ZŠ Horka nad Moravou

28.02.2016 Přípravný 4. mini starší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            
ZŠ Horka nad Moravou

05.03.2016 WinterCup 2016 4. mladší žactvo 6    9:00 - 16:00 hod. 1x 20 min. hala ZŠ Masarykova, 
Velká Bystřice

06.03.2016 O horecké balón 4. mladší 
dorostenci 6    9:00 - 16:00 hod. 1x 20 min. hala ZŠ Masarykova, 

Velká Bystřice

19.03.2016 Předvelikonoční 
vajíčko 4. mini mladší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            

ZŠ Horka nad Moravou

20.03.2016 Předvelikonoční 
vajíčko 4. mini starší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            

ZŠ Horka nad Moravou

HÁZENÁ - PŘÍPRAVNÉ DOMÁCÍ TURNAJE (zima 2015 - 2016)
datum název ročník kategorie počet 

družstev začátek / konec hrací doba místo Partneři klubu

12.12.2015 Mikulášský 4. mini mladší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            
ZŠ Horka nad Moravou

13.12.2015 Mikulášský 4. mini starší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            
ZŠ Horka nad Moravou

23.01.2016 Pololetní 
jednička 4. mini mladší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            

ZŠ Horka nad Moravou

24.01.2016 Pololetní 
jednička 4. mini starší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            

ZŠ Horka nad Moravou

27.02.2016 Přípravný 4. mini mladší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            
ZŠ Horka nad Moravou

28.02.2016 Přípravný 4. mini starší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            
ZŠ Horka nad Moravou

05.03.2016 WinterCup 2016 4. mladší žactvo 6    9:00 - 16:00 hod. 1x 20 min. hala ZŠ Masarykova, 
Velká Bystřice

06.03.2016 O horecké balón 4. mladší 
dorostenci 6    9:00 - 16:00 hod. 1x 20 min. hala ZŠ Masarykova, 

Velká Bystřice

19.03.2016 Předvelikonoční 
vajíčko 4. mini mladší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            

ZŠ Horka nad Moravou

20.03.2016 Předvelikonoční 
vajíčko 4. mini starší 6    9:00 - 16:00 hod. 2x 10 min. tělocvična                            

ZŠ Horka nad Moravou

HÁZENÁ - PŘÍPRAVNÉ DOMÁCÍ TURNAJE (zima 2015 - 2016)

soutěž a  tak poznat i  jiné sou-
peře. 

A protože se blíží konec roku, 
chtěl bych jménem našeho od-
dílu všem poděkovat za  pod-

poru a  přízeň a  popřát Vám 
a  vašim rodinám hodně zdraví 
a úspěchů v nadcházejícím roce!

Za TJ Sokol Horka nad 
Moravou Karel Němec


