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Proč je na Trojúhelníku kalná voda?
Před časem provedla Obec Horka nad
Moravou revitalizaci této vodní plochy,
za přispění dotací z Operačního programu
Životní prostředí. Všichni se těšili, jak tam
bude krásně čistá, průzračná voda. Voda je
ale kalná. Proč? Rád bych zde nabídl vysvětlení vycházející z biologické podstaty
fungování takové vodní nádrže.
Jak vlastně funguje taková vodní nádrž?
Má dno, břehy a vodu. Všechny tyto části jsou provázány s rostlinami a živočichy,
kteří tam žijí. A úplně stejně jako charakter
nádrže ovlivňuje typ oživení, tak zase oživení ovlivňuje podobu nádrže. Pro příklad:
menší louka, na které se pase jedna kráva,
taky vypadá jinak než by vypadala, kdyby
se na ní páslo těch krav deset. A podle toho
by zase vypadaly krávy – ta samotná jedna
by byla spokojená, vypasená. Těch deset by
rozhodně tak spokojených nebylo, brzo by
louku vypásly, neměly by pak moc co žrát
a bylo by to na nich vidět.
Podobně jako na louce to funguje
i ve vodě, jen je to složitější. Podobu vodní nádrže ovlivňuje spousta organismů,
od bakterií, hub, řas a vodních rostlin, přes
spousty drobných živočichů (obecně nazývaných zooplankton, zoobentos apod.) až
po živočichy větší, ryby, ptáky ale i mnohé další. Tyto organismy jsou provázány
složitými potravními řetězci, mnohem
komplikovanějšími, než je tomu u krávy
a trávy. A navíc toto všechno podstatnou
měrou ovlivňuje množství živin ve vodě.
Tedy vazeb je mnohem více. Pokud se mezi
jednotlivými složkami vodního prostředí
vytvoří rovnováha, prostředí se stává stabilní, v průběhu času se moc nemění a voda
je průzračná (jako např. Poděbrady). Pokud se ovšem rovnováha naruší, kvalita
vody vykazuje značné výkyvy a může to
skončit špatně, kalnou vodou nebo třeba
i výskytem nebezpečných sinic (viz např.
Plumlov).
Vyčerpání vody z nádrže a její odbahnění spojené s promícháním zbylého
sedimentu, následované napuštěním nové
vody z okolního podzemí, znamená pro
každou vodní nádrž výrazné narušení ekologické rovnováhy. Vodní rostliny během

odbahňování prakticky zmizí (přežívají
jako semena, oddenky apod.), živočichové
téměř taky (část z nich přežije v sedimentu,
mnohdy v podobě vajíček či larev). Promícháním sedimentu dochází také k uvolnění
živin do vodního sloupce. Klidně to můžeme přirovnat k tomu, jako bychom zorali
louku. Výsledek: bod nula, začátek obnovy
původní druhové pestrosti a vyváženosti. Je
proto nutné nechat nádrži po odbahnění
a novém napuštění nějaký čas k tomu, aby
se v ní obnovil život a stabilizovalo se vodní prostředí z hlediska potravních řetězců
a tzv. toků živin. Tedy aby např. ryby měly
dost potravy a vodní rostliny mohly využívat ve vodě rozpuštěné živiny. Čím více
rušivých vlivů během této úvodní doby
bude nádrž ovlivňovat, tím déle bude trvat
nalezení nového rovnovážného stavu. Nádrž v rovnovážném stavu bude mnohem
odolnější k nenadálým rušivým vlivům,
musí ale mít prostor do této fáze odolnosti
dospět. Úplně stejně auto, které se projede
po čerstvě zorané a oseté louce nadělá mnohem víc škody, než kdyby se projelo po louce vzrostlé, s dobrým travním drnem.
Jedním z nejvýznamnějších faktorů
ovlivňujících charakter každé vodní nádrže
je rybí obsádka. Různé druhy ryb sice mají
tu více, tu méně odlišné životní nároky
a potřeby, ale všechny mají něco společného – potřebují potravu. A pokud jí nemají
dost, hledají ji o to usilovněji, aby se nasyti-

ly. Tedy pokud preferují drobné bezobratlé
živočichy, loví je mnohem rychleji, než se
tito stačí množit, a výsledkem je, že tato
drobotina téměř zmizí. A s ní zmizí i její
stabilizační funkce, spočívající např. ve filtrování řas z vody. Bez tohoto filtrování řas
se voda stává zelenou či zelenožlutou, nepropouští světlo k vodním rostlinám a její
kvalita velmi kolísá. Pokud ryby hledají
potravu na dně, a ona tam není, bagrují
do toho dna víc a víc, ve snaze se nasytit.
A tím rozviřují sediment, který kalí vodu,
která se stává nahnědlou. A díky tomu
ve vodním sloupci nemohou růst vodní
rostliny (závislé na světle). Udržení kvality
vody je závislé i na přítomnosti vodních
rostlin (viz Poděbrady), bez rostlin je voda
opět náchylnější k výkyvům ve své kvalitě.
A tak by šlo dlouho pokračovat, myslím
však, že to není nutné.
A zde jsme u „jádra pudla“. Ve Trojúhelníku není „moc“ ryb v přepočtu na plochu,
ale je jich moc v přepočtu na plochu čerstvě odbahněné nádrže, která ještě nedošla
do stabilizovaného stavu. Co se s tím dá dělat? Je to prosté, je nutno snížit tzv. predační tlak, neboli počet hladových krků, resp.
tlamek těch ryb. Což je problém, protože
ryby se množí, takže prosté jejich odlovení
je velmi krátkodobým řešením. Dlouhodobým řešením je – opět – snaha o stabilizaci,
tentokráte rybí obsádky, a to tak, aby v ní
byly zastoupeny druhy nedravé (které tam
byly), ale i druhy dravé, které budou hejna
nedravých ryb redukovat.
Letos na jaře došlo k vysazení ročních
candátů obecných a rychleného plůdku štiky obecné. Cílem tohoto opatření je snaha
o snížení množství a tím i predačního tlaku
nedravých, tzv. „bílých ryb“ na drobné vodní organismy, které by měly pomoci stabilizovat vodní prostředí. Zda se to podaří už
v této sezoně, uvidíme. Na podzim je plánována další schůzka mezi Správou CHKO
LP, obcí Horka nad Moravou a Českým rybářským svazem, na které vyhodnotíme, co
se podařilo a co ne, a domluvíme postupy
péče o tuto vodní plochu pro příští rok.
Ondřej Dočkal
Správa CHKO LP
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Vyšší poplatek za odpady
V roce 2019 došlo v Horce nad Moravou navýšení poplatku za odpady
o 100 Kč na 500 Kč.
Obec Horka nad Moravou doplácí
každý rok z rozpočtu obce 500 tis. Kč.
Pro rok 2019 došlo k navýšení od Technických služeb Olomouc pro naši obec
o 170 tis. Kč. K navýšení mimo jiné došlo proto, neboť špatně třídíme odpad,
viz tabulka níže.
Z dlouhodobých rozborů směsného komunálního odpadu vyplývá, že je

v něm stále obsažena biologická složka
vhodná na kompost. Průměrně dosahuje
40 % hmotnosti odpadů. Jak by to vypadalo, kdybychom tento bioodpad vytřídili do hnědých BIOnádob?
V současné době je průměrné množství SKO na občana 193 kg/rok, po vytřídění bioodpadu, zejména z kuchyně, by
to bylo jen 116 kg. Při takto efektivním
vytřídění bioodpadu by obec ušetřila přes
120 000 Kč ročně za odstranění směsného komunálního odpadu.
-red-

Co patří do bioodpadu:
Slupky z ovoce, zeleniny, sáčky od čaje,
kávová sedlina, skořápky od vajec či ořechů, zbytky jídla (brambory, rýže, těstoviny, knedlíky, pečivo), zvadlé květy.

Co nepatří do bioodpadu,
ale do směsného odpadu (SKO):
Maso, kosti, prošlé mléčné výrobky (jogurt, tvaroh, mléko, sýr atp.), omáčky.

Vítání dětí Horka nad Moravou

Jindřich Vozdecký, Karel Učík, Valerie Ošťádalová, František Vepřek.

Téměř rok…

Za chvíli to bude rok, co jsem se stala
ředitelkou ve škole v Horce. Seznámila
jsem se se vším, co obnáší tato funkce.
Netušila jsem, kolik akcí se dá stihnout
za jeden školní rok a k tomu vidět učitele, asistentky, vychovatelky, jak se pouští
do nových výzev, přemýšlí o dopadech
výuky na učení žáků. Účastní se sdílení,
otevírají hodiny pro své kolegy, veřejnost, pedagogy s jiných škol. Oceňuji jejich práci a děkuji, že můžu být součástí
týmu. Díky podpoře obce se nám daří
zlepšovat materiální podmínky a zázemí. Největší investiční akcí je výstavba
nové školní jídelny s vývařovnou, na kterou se už všichni těšíme. Díky podpoře
projektu Pomáháme školám k úspěchu
si můžeme dovolit podporovat párové
učitelky, pořádat nebo účastnit se sdílení
např. Formativní hodnocení, Prožitkové
čtenářství, matematika prof. Hejného,
Sdílení asistentek pedagoga..., ale také
pořídit novou výpočetní techniku. Díky
učitelům a žákům máme školu, kde se
děti dobře učí. Jsme školou otevřenou,
komunitní, setkávají se u nás různé generace. Chceme být součástí obce a podílet
se na kulturním dění. Zveme do školy
rodiče, prarodiče a širokou veřejnost.
Určitě se nám povedly akce jako100 let
výročí republiky, Férová snídaně, Sportovní den. Naši žáci navštívili Klub seniorů a předvedli ukázky z poskytování
první pomoci, divadelní představení,
pásmo básniček a písniček. Přeji všem
krárné prázdniny a v září na shledanou.
Mgr. Sylva Stavarčíková

Nový uzemní plán

Nový územní plán obce Horka nad
Moravou byl pořizován od roku 2011.
K průtahům docházelo zejména změnou zákona související se zónou havarijního plánování kolem skladu LPG
v areálu DELTA ARMY. Schválen byl
12. 6. 2019 na 7. zasedání zastupitelstva obce Horka nad Moravou.
Územní plán si klade za cíl nalézt
takové předpoklady, které umožní
další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého
stavu mezi zájmy životního prostředí,
hospodářství a pro společenství lidí
obývající dané území. Obec Horka
nad Moravou je omezena regulativem
ochranou zemědělského půdního fondu, Chráněnou krajinnou oblastí LP
a záplavovým územím. Územní plán
nabyde právní moci 29. 6. 2019, poté
bude vyvěšen na webu. 
-lt-
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Projekt „Zábavná prvouka
z Moravské cesty“
Spolu s žákyněmi sedmého ročníku
Hanou Havlovou, Zuzanou Peškovou
a Radkou Uvízlovou jsem zpracovávala podklady k publikaci mapující obce
zdejšího regionu.
Jedná se o publikaci určenou pro
žáky prvního stupně, která je má seznámit s historií a zajímavostmi regionu,
v němž žijí.
Autoři projektu oslovili i naši školu a my jsme se rády zúčastnily. Díky
vstřícnosti obce jsme měly k dispozici
obecní kroniky.
Spolu s žákyněmi jsem je pročítala,
hledaly jsme společně informace v literatuře a procházely obcí.
Mým cílem bylo nejen splnit zadané
úkoly projektu, ale i ukázat žákyním
se zájmem o historii, jak vypadá práce
s prameny a vysvětlit jim úskalí i možnosti, které tato práce obnáší.
Myslím, že i když v Horce či okolí vyrůstají a jsou její součástí, objevily kromě množství nových informací
i malebná zákoutí obce, která dosud
zůstávala jejich zraku skryta. V nepo-

slední řadě vnímám jako důležité, že
mé mladé kolegyně oslovovaly nejstarší
členy rodiny a naslouchaly jejich vzpomínkám.
To vše posiluje u nejmladších obyvatel zájem o obec, v níž žijí. A to je,
troufám si říct, to nejpodstatnější.
Cituji, jak hodnotí práci Hanka Halová: „Poprvé jsme hledaly v kronikách.
Bylo to velmi zajímavé. Kdybych tady nebyla, nikdy bych neměla možnost se podívat do obecních kronik. Baví mě historie,
takže to pro mě bylo hodně zábavné.
Byla jsem ve trojici s Ráďou Uvízlovou
a se Zuzou Peškovou. Dohromady jsme
odvedly dobrou práci, ale bez pomoci
paní učitelky Jany Bzdilové bychom to
nezvládly. Moc děkuji za příležitost.“
Zuzana Pešková dodává: „Já jsem
hledala, proč se Horka jmenuje Horka
a proč obecní znak vypadá tak jak vypadá. Poprvé jsem viděla horeckou kroniku
a listovala jsem jí. Překvapilo mě, kolik
tu je a bylo hřbitovů. Pak jsem ještě chodila po Horce s paní učitelkou“.

Mgr. Jana Bzdilová

Kam se dostali deváťáci
Rok se sešel s rokem a další deváťáci
pomalu opouštějí naši horeckou školu,
aby se začali připravovat už coby středoškoláci na svá budoucí povolání. Z 34
žáků letošního devátého ročníku měli
kromě dvou uchazečů na konci května
své místo na střední škole už všichni jisté. A kam jejich další kroky povedou?
Více než tři čtvrtiny žáků jsou od září
přijaty na maturitní obory. Z toho pěti
žákyním se podařilo uspět v přijímacím řízení na gymnázia a ostatní budou
navštěvovat střední odborné školy nejrůznějšího zaměření (především zdravotnické školy, průmyslovky, zemědělské školy a veřejnoprávní školy). Jedna
žákyně uspěla u talentových zkoušek
na uměleckou školu. Mezi žáky, kteří se rozhodli pro prakticky zaměřené
vzdělávání v učebních oborech, byl největší zájem o zemědělské a zahradnické
školy. Všem deváťákům držíme palce,
ať svého výběru nikdy nelitují. Přejeme
jim, ať jsou pro ně další léta strávená
studiem zdrojem nejen odborných poznatků, ale i cenných životních zkušeností.
Martin Malenovský
(výchovný poradce
ZŠ a MŠ Horka nad Moravou)

Zamyšlení nad rodokmenem
Na začátku května jsem byl telefonicky
požádán, abych nějakým hostům umožnil
prohlédnout si kostel sv. Mikuláše v Horce.
Ukázalo se, že jde o starší manžele z USA,
kteří jsou sice již rodilí Američané, ale rodiče
či prarodiče dotyčné paní pocházeli z Moravy: v roce 1910 se vzali a půl roku po svatbě
vycestovali za oceán. A letos ona s manželem
podnikla výpravu do Evropy, aby poznali
místa, kde jejich předkové žili.
Původně jsem si dělal naděje na důkladnější rozhovor s nimi, ale ukázalo se, že jejich
rodina žila na Hodonínsku a že jejich vazba
na Horku je poměrně malá: přijeli proto, že
tu měla svatbu dědečkova babička – někdy
kolem roku 1851. Jmenovala se Spáčilová
a pocházela z Chomoutova.
Ale protože Horku navštívili vůbec nejdřív z těch míst, která přijeli vidět, jejich
dojmy byly hodně silné. Když paní spatřila
v našem kostele křtitelnici, v níž asi před
dvěma sty lety ona dědečkova babička byla
pravděpodobně jako dítě pokřtěná, přiblížila
se k ní a pietně na ni sáhla. Přitom chtěla
vysvětlit své dojetí a roztomilou americkou
češtinou prohlásila: „Asi budu plačit...“
Prohlíželi si celý kostel a také se zajímali

o současnost. Ptali se, kolik lidí se tu k bohoslužbám schází. Když jsem jim to řekl, byli
hodně zklamaní. Musel jsem jim vysvětlit, že
v naší zemi je praktikujících věřících jen asi
deset procent obyvatelstva a že systematický
protináboženský tlak během čtyřiceti let komunismu i praktický materialismus a konzumní způsob života mnoho lidí od víry
odvedly a odvádějí. Bylo vidět, že oni žijí
v jiném světě. A ačkoliv já jsem to už nerozebíral, při našem loučení se tomu ještě sami
vrátili a přáli mi, aby nás v budoucnu chodilo do kostela „víc než deset procent“.
Ale chci se s vámi podělit hlavně o jiný postřeh. Paní byla na svou zámořskou expedici
po stopách historie rodu opravdu důkladně
připravena. Měla vytištěno několik archů
rodokmenu a stále do nich nahlížela a promýšlela různé detaily a možné souvislosti.
V jednu chvíli jsem se společně s ní nad těmi
papíry sklonil a pokoušel se cosi dohledat. Při
mé nezkušenosti jsem se ale dopustil zásadního omylu: ten „vějíř“ větvících se rodových
linií jsem četl v opačném směru. Ona mne
pohotově a laskavě opravila. To větvení rodokmenu se nerozšiřovalo směrem od starší
doby k mladší (tím, že rodiče měli více dětí),

ale rodokmen se od historie k současnosti zužoval! Nebo chcete-li: rozšiřoval se směrem
do minulosti: ke každému členu rodu tu byli
uvedeni dva jeho rodiče, čtyři prarodiče, osm
praprarodičů…
Toto mne moc zaujalo a to zde chci zmínit: údiv nad tím, kolik předků, životních
příběhů, úspěchů i proher, traumat, vzorců
jednání, povahových sklonů, genů atd. se
sbíhá v mé osobě! V osobě každého člověka.
Platí to o každém z nás. Někdo jsme své
předky mohli poznat do několika pokolení až praprarodičům, jiný ne. O některých
příbuzných třebas z vyprávění pamětníků
víme mnoho pozoruhodného, o někom naopak vůbec nic. Ale v každém z nás se prostě
slévají dva veliké „trychtýře“ životů mnoha
lidí před námi. Chci i vám nabídnout zdravý úžas nad tím. Bude nás podněcovat k odhodlání, abychom – použiji-li nyní příměr
k řetězci či řetězu – každý podle svých možností byli jeho co nejkvalitnějším článkem.
Dobře navázaným na ty, kdo tu byli před
námi, a co možná nosným pro ty, kdo budou
pokračovat po nás.
P. Gorazd Pavel Cetkovský,
duchovní správce farnosti Horka
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Fair-Trade snídaně
V sobotu 11. 5. 2019 se v Horce už
potřetí konala Férová snídaně. Areál ZŠ
letos navštívilo přes 300 lidí. Mohli jste
zde ochutnat spoustu různých dobrot,
které připravili žáci naší školy, ale zapojila se i školní jídelna a zástupkyně horeckého klubu seniorů. Dopoledne oživila
i živá hudba naší školní kapely Horečka.
Společná snídaně byla velmi příjemná,
ale jen ti, kteří ji připravovali, věděli, kolik práce za tím stálo. Žáci devátých tříd
se už připravovali týden dopředu. Vařili
a zajišťovali tématickou výzdobu školy.
S přípravou snídaně však pomáhaly i jiné
třídy a ekotým.
Letos se také nově podařila navázat
spolupráci s Bwindi Coffee díky paní
Kateřině Chaveau, zakladatelce Bwindi
Coffee, která na naši školu přijela udělat přednášku o organizaci a Ugandě. Je
to férová organizace, která podporuje sirotky v Ugandě (platí školné, školní uniformy, jídlo a lékařskou péči). Finance
na chod organizace získává formou adop-

cí na dálku a prodejem kávy a sušeného
ovoce od ugandských farmářů zde v Česku. Na snídani jste si tak mohli koupit
vynikající kávu z Ugandy, sušené ovoce,
čaj nebo čokoládu.
Duší této akce byla paní psycholožka Kateřina Lerchová. Považuje výsledek
za úspěch? Zlepšila by něco? „Těší mě
velká účast žáků a rodičů nejen z Horky.
Škola se díky této a podobným akcím stává
místem setkávání celé komunity. Příští rok
by mohla být Férová snídaně spojena s celoškolním projektovým dnem. Za mě je důležité, aby se žáci naší školy setkávali s tématy
zodpovědného chování ve společnosti.“
Férová snídaně je celosvětová akce.
Letos se v ČR konala snídaně celkem
na 193 místech, přičemž akce v horecké
škole měla největší účast v celé ČR. Pokud jste letos Férovou snídani propásli,
můžete se těšit na příští rok 9. 5. 2020.
www.fairtrade-cesko.cz/zapojte-se/
ferova-snidane
Adéla Lerchová a Veronika Dvorská

Stavební práce nebudou jen před školou kde se staví jídelna, ale i v areálu školy, kde se nachází venkovní
učebna. Škola zíslala dotaci na projekt Zkvalitnění
výuky v ZŠ Horka nad Moravou, který řeší absenci
venkovní učebny pro environmentální výchovu a přírodovědné obory. V rámci projektu bude vybudováno hygienické zařízení, šatna a nové vytápění, učebna
bude vybavena moderními a interaktivními pomůckami, novým nábytkem. Nyní se čeká na rozhodnutí
o přidělení dotace, aby mohly být zahájeny stavební práce. Celkové náklady jsou 6,4 milionů korun,
z toho 5 milionů z příspěvku EU a prostředků ze státního rozpočtu. Stavba musí být realizována do konce
roku 2019. Od ledna bude sloužit žákům.
-ss-

Přijímání prvňáčků
s rozpaky
V dubnu se konal zápis do 1. tříd. U nás
máme dvě třídy – třídu s klasickým vzdělávacím programem a třídu s Montessori
programem. K zápisu se dostavilo do budoucí 1. A 38 dětí. Žáci byli přijímáni
na základě základního kritéria, a to je spádovost (děti s trvalým pobytem v obci).
Tradičně se k nám hlásí děti z Chomoutova, a i když nejsme pro ně spádovou školou,
vždy pokud máme kapacitu, děti přijímáme. Tak se stalo i letos a je přijato 30 dětí
do první třídy. K zápisu do 1. M (budoucí
montessori první třída) přišlo 57 dětí. Toto
číslo však převyšuje možnosti přijetí. Samozřejmě opět hraje roli trvalý pobyt dítěte. Letos se nám rozmohl nešvar – účelová
spádovost. Rodiče, protože mají velký zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo naši
školu, účelově přihlásí své dítě k někomu
v Horce. Ten s tím samozřejmě musí souhlasit a hned po zápisu své dítě opět odhlásí. Zákon toto umožňuje. Naše obavy jsou
ale velké, protože v letošním roce máme 27
nepřijatých dětí, kterým nestačilo ani splnění kritéria, že navštěvují mateřskou školu s programem. Co když příští rok bude
více účelově přihlášených? Budeme losovat
a stane se, že nepřijmeme horecké děti,
ale účelově přihlášení se dostanou. Zatím
jsou to jen scénáře, ale určitě jim chceme
předejít. Navštívili jsme s panem starostou
Luďkem Tichým kraj i magistrát. Oni nás
sice chápou, ale v plánu zřídit v Olomouci
Montessori školu nemají.
V Olomouci je 7 MŠ s programem
Montessori, ale ZŠ žádná. Kam mají dětí
jít? Nevím, jestli takto někdo na odboru
školství přemýšlí. Naše Montessori třídy
jsou plné. Vést děti individuálně je nemožné v počtu 30 žáků, které stanovuje
vyhláška. V současné době děláme vše pro
to, abychom našli nějaký způsob, jak snížit
kapacitu ve třídách. Sylva Stavarčíková

ředitelka ZŠ
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Děti se v přírodě seznamují, učí i baví
Původní myšlenka na lesní školku se
nám poněkud rozrostla na děti mladší
i starší, kde společným jmenovatelem
stále zůstává pobyt dětí v přírodě, poznávání přírody i nových kamarádů
(a to platí i mezi rodiči).
Když to vezmu od nejmenších, tak
začínáme od roku a půl: program Skřítci každé úterní dopoledne láká rodiče
s dětmi na písničky, cvičení, tvoření
a výpravy za poznáváním přírody. Jakmile dítko o rok povyroste, může vyzkoušet dopoledne bez rodičů s názvem
„Bobříci“. Program je podobný s hlavním cílem – podpořit děti v jejich samostatnosti, děti také poznají, že je to
fajn trávit čas s jinými dětmi a maminku k tomu úplně nepotřebují. Děti si
pomalu zvykají na to, že maminka se
chystá nastoupit do práce, nebo si práci
hledá a potřebuje také čas pro sebe.
Pro děti od tří do šesti let je tu nový
Lesní klub Větvík, který funguje od září
2018. Větvíkovskou skupinku tvoří maximálně 8 dětí ve věku 3 až 5 let a vede
ji zkušená průvodkyně s pedagogickou
kvalifikací. Zázemí mají malí Větvíci
v maringotce kousek od Sluneční hory,
ale maximum času tráví venku na výpravách za dobrodružstvím a krásami Litovelského Pomoraví. Od září nabízíme
4denní provoz od pondělí do čtvrtka,
v čase od 7:30 do 15:30. Chcete-li se
dozvědět víc, pište koordinátorce Větvíku Libuši Literové na: litera@centrum.
cz nebo volejte na tel: 608 915 969.

Máme dvě volná místa. Po škole rovnou do lesa – to je heslo kroužku lesního dobrodružství, aneb lesní družiny
pro děti 1. stupně ZŠ. Jak to funguje?
Po obědě vyzvedávají průvodci děti před
jídelnou ZŠ a vyráží se. Nejprve si v maringotce nebo v týpí odloží školní brašny a převlečou se do terénnějšího oděvu.
Následuje objevování okolí, stavba lesních chýší a jejich vylepšování, rozdělávání ohně, vaření, práce s nožem, sekyrou, ale i jemnější rukodělné tvoření.
Nabídka aktivit je dobrovolná. S dětmi
jsou vždy dva zkušení průvodci, děti se
mohou spontánně rozdělit do skupin,
které se zabývají tím, co je právě baví.
Nechybí vybavení na poznávání přírody

Lesní dětský klub Větvík má od září dvě volná místa.

(lupy, síťky, dalekohled atd.). Od září
chystáme rozšíření na více dní v týdnu,
zájemci se mohou hlásit již nyní.
příměstské tábory
V létě proběhnou v zázemí LMŠ Bažinka hned tři turnusy a každý jiný. Otevřeno bude od 7.30 do 16 hod a k tomu
nabízíme přiobjednat hlídání dětí ráno
a odpoledne podle potřeb rodičů.
15.–19. července: Pipi dlouhá
punčocha
Pět dní plných dobrodružství, hry v přírodě, procházky, opékání buřtů, vaření
na ohni, koupání, stavění skřítčích domečků, hraní na piráty a mnoho dalšího. Tábor pro děti 1. stupně ZŠ včetně budoucích prvňáčků povede Dorka
Samková.
29. července – 2. srpna: Apetu Wašte
Indiánský tábor pro děti od 6 do 9 let
s náčelnicí Li.
19.–23. srpna – BIKE Bažinka
– na kolech s angličtinou
Tábor pro děti od 5ti let, které zvládají
základní cyklistické dovednosti (mladší sourozenci po domluvě), organizuje
Monika Medřická.
Chcete vědět více, nebo se rovnou
přihlásit? Programy i tábory najdete
na www.bazinka.cz. Ve spolku také uvítáme nové členy, lektory a další zájemce
o spolupráci.
Na setkání se těší Jiřina Popelková
předsedkyně spolku Rozvišť, z.s.

Co se děje v Bažince
Snad i díky chvilkovému nesečení
trávníků působí letošní jaro velmi bujně
až divoce. Žije si naplno. Podobně vypadalo jaro i u nás v Lesní mateřské školce
Bažinka.
Začalo to Masopustním průvodem.
Chtěli jsme se připojit k horecké školce,
ale velký liják nám pozměnil plán, a tak
jsme se nepotkali. Za to jsme od jedné
horecké babičky dostali lentilky, když nás
viděla, jak se schováváme před deštěm pod
střechou jednoho domu.
Pak jsme jeli na výlet do olomoucké
ZOO, vynášeli Moranu, zorganizovali
brigádu, dvakrát Den otevřených dveří,
prožívali Velikonoce.
Následovala oslava Mezinárodního dne
lesních mateřských škol. V rámci tohoto
dne měly možnost všechny lesní školky
uspořádat akci pro veřejnost. Program byl

daný: pokusit se společně postavit „lesní
pohovku“. Jak se taková lesní pohovka
staví? Je to velmi jednoduché. Vyšlapete
si nohama na zemi kruh a začnete pokládat přiměřeně dlouhé a silné větve dokola,
jednu na druhou, jak vysoko potřebujete
(a také podle množství větví). Pak už si
sednete a povídáte, co vás zrovna napadne
nebo taky třeba nic. Pohovka se povedla!
Děti si s radostí sedly a ani přicházející
déšť je neodehnal.
Tento den se zároveň v Bažince konal
zápis na příští školní rok. Přijali jsme šest
nových dětí a zůstávají dvě volná místa.
O maminkách a jejich lásce jsme si
toho během května napovídali až dost,
naučili se poznávat květiny a spoustu jich
vyrobili.
Prošli jsme úspěšně kontrolou České
školní inspekce a ještě nás čeká certifika-

ce standardů kvality Asociace LMŠ, aby
všichni měli jistotu, že děti dostávají prověřenou a profesionální předškolní péči.
V červnu nás čeká poslední slavnost
– Loučení s předškoláky. Letos vypluje
do nové etapy svého života deset předškoláčků. Věříme, že se jim ve škole bude dařit a že na Bažinku budou vzpomínat jen
v dobrém. Přejeme jim to nejlepší a ostatním horeckým předškoláčkům také!
Do Bažinky se můžete přijít po domluvě podívat. Na dopolední program nebo
jen tak nakouknout. Zájemci mohou volat na číslo 732 821 486 (ředitelka).
Celý tým Bažinky přeje všem slunečné a občerstvující prázdniny. Dětem, ať si
užijí volno a načerpají síly do dalšího školního roku.
Mgr. Hana Matulíková, ředitelka
LMŠ Bažinka
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Z klubu seniorů
Velmi nás potěšili žáci naší školy, kteří
přišli k nám do klubu seniorů. V dubnu nás členové zdravotnického kroužku
zábavnou formou seznámili se zásadami
první pomoci. Není na škodu si některé
věci připomenout a prakticky vyzkoušet.
Na naši květnovou oslavu Dne matek přišli prvňáčci ze dvou tříd s pěkným programem – zazpívali, přednášeli
i zatančili. Starší žáci z dramatického
kroužku zahráli krátké pohádky. Poděkování patří žákům, paním učitelkám
a paní ředitelce Mgr. Sylvě Stavarčíkové
za vstřícnost k našemu klubu.
Naše členky se zase zapojily do školní
akce – Férová snídaně. Jde o podporu

lokálních produktů, o fair trade produkci. Základní škola uspořádala v květnu
sportovní odpoledne, soutěže, hry, vystoupení mažoretek a zapojily se i naše
členky se svým tanečním programem.
Z naší klubové činnosti připomenu besedu o Vietnamu, zájezd do Brna
na výstavu Titanik, exkurzi do zázemí
Moravského divadla. Vydařil se nám
celodenní zájezd do Lanžhota na koncert manželů Osičkových. Potěšily nás
krásné slovácké písničky. Krátce jsme se
zastavili v Hustopečích, prošli náměstí
a prohlédli pěkný moderní kostel.
V červnu jedeme do Letohradu,
kde je největší muzeum řemesel u nás

a navštívíme poutní místo v Králíkách
– Horu Matky Boží. Malý výlet plánujeme do Bezděkova u Zábřeha na levandulovou farmu. Průběžně zajišťujeme
vstupenky do kina Metropol, do Moravského divadla i jiné akce.
Jednu plánovanou akci jsme nesplnili, a to besedu se záchranářem a poslancem MUDr. Brázdilem – bohužel těžce
se zranil a nemohl přijít.
O prázdninách se nescházíme pravidelně, ale podle počasí zajišťujeme akce
v přírodě, vyjížďky na kole, vycházky.
Krásné léto přeje
všem za náš klub
Ludmila Nepožitková

Počátky nacistické okupace v kronice
Nejen loňský rok přinesl významná
výročí z našich dějin, ale také v tom „devítkovém“ si připomínáme události, které
výrazně zasáhly do životů obyvatel našeho
státu. Jak zachytila horecká obecní kronika nacistickou okupaci Československa
a vznik protektorátu Čechy a Morava,
od nichž v březnu uplynulo 80 let?
Obavy z toho, co se bude dít a k čemu
se schyluje nejen v Československu, ale
i v našich sousedních státech, potažmo
v celé Evropě, sílily po celý rok 1938.
Ústupky Hitlerově mocenské politice zasáhly i ČSR. Nejprve v březnu 1938, kdy
Německo obsadilo Rakousko, a tím se
nebezpečně prodloužila hranice s tímto
obávaným sousedem. Zvyšování napětí
v pohraničí, rozmíšky vyvolané sudetoněmeckou stranou až pokus o převrat
v září 1938 předznamenaly následující
dění. Také horečtí občané bedlivě sledovali dění v pohraničí a v Německu a muži
byli připraveni v případě potřeby vyrazit
na pomoc. Všeobecná mobilizace byla vyhlášena 23. září 1938, neboť se očekávalo
brzké vypuknutí války. Jenže jednání A.
Hitlera, B. Mussoliniho, N. Chamberlaina a É. Daladiera v Mnichově nakonec
dopadlo jinak. „V září poslouchali občané
zděšeně u svých přijímačů.“ […] 29. září
vybíhali občané rozrušeni ze svých domů,
shlukovali se na ulicích, scházeli se v hostincích. V hostinci č. 1 bylo mnoho hluku
i pláč se ozýval, rozhlas volal: »Klid a rozvahu!« […] Do 10. října byla oblast nacisty
požadována obsazena. Vojíni vracející se
z pohraničí vypravovali o lítosti našich vojáků, že museli odcházeti bez boje. […] Naše
vojsko stále ustupovalo a prošlo také Horkou. […] Za dráhou na Vinici mělo pozici

lehké dělostřelectvo, ale nestřílelo. Ve stodolách bylo vojsko, ale vše zase v klidu odešlo.
Do Horky přišlo mnoho obyvatel, kteří utekli z obsazeného území nebo byli vyhnáni.“
(Pamětní kniha I, s. 85–86) České země
přišly o třetinu území i obyvatel a především o hájitelnou hranici s vybudovanými
pevnostmi, tudíž byly vydány na milost
Německu. A to toho také využilo.
Ještě se lidé nevzpamatovali z těchto událostí a už tu byla polovina března
1939. Nejprve 14. března vyhlásily samostatnost Slovensko a Podkarpatská
Rus a daly se pod ochranu německé říše.
Následně vzal Hitler pod svou „ochranu“
i české země. Německé vojsko začalo obsazovat české a moravské vnitrozemí již
před jednáním A. Hitlera a prezidenta E.
Háchy. Okupace byla završena večer 15.
března, kdy přijel na Pražský hrad Adolf
Hitler. Následující den byl oficiálně zřízen
protektorát Čechy a Morava. Obecní kronikář tyto chvíle zaznamenal takto: „Zprávy o německých násilnostech se množily
a před 15. březnem 1939 prodlévali občané
opět u svých přijímačů, aby vyslechli zprávy
o slovenských zrádcích a jednáních Hitlera
s protektorátním prezidentem dr. Emilem
Háchou. 15. březen přišel a minul jako
pohroma, která musela přijíti. V předvečer
pochodovala po ulicích Olomouce Hitlerjugend a 15. března byli již všude němečtí
vojáci. Také přes Horku pochodovali se svými
pištci a bubny. Poněvadž vyhlašovali v cizině, že je u nás nesmírná bída, přijela záhy
stravovací stanice se skrovnými potravinami
– hlavně hráchem a kroupami – které obdrželi nejen němečtí soukmenovci, ale bohužel
i několik českých občanů. […] Avšak […]
brzy se ukazoval nedostatek a hned nato

omezování, odměřené příděly, nahánění
do práce, udávání, zatýkání. V každé vsi
a v každém městě měli němečtí soukmenovci
připraven soupis dobrých Čechů, dle kterého
pak Čechové byli zatýkáni a odváděni jako
rukojmí. Tu ukázali se hned také nehodní
synové národa. Nejen že české lidi potají
udávali, ale zvýšili štvaní proti pres. Benešovi, vychvalovali německý pořádek, stali
se horlivými v plnění německých rozkazů.
Úřednictvo, učitelstvo, všechny osoby zaujímající význačné postavení museli složiti slib
věrnosti vládě Protektorátu a Hitlerovi. Český život stáhl se do podzemí, kde neutuchal,
ale stále sílil. […] Tyršův pomník byl skrytě
odnesen, Pamětní deska [se jmény padlých
z první světové války – pozn. autorky]
v lese zmizela. Školní prapor byl uschován,
gramofonové desky dány do úschovy důvěryhodným osobám a byly uschovány v dutých
stromech v lese. Sokol míval tajné schůze
v jezírkách, hasiči mohli bez dohledu jednati ve své zbrojnici. Také tato kronika musela býti odeslána do Brna. Dříve však byla
narychlo opsána a opis zachován.“ (Pamětní
kniha I, s. 84–86) Takto vstoupila Horka do nacistické okupace, jejíž represivní
opatření stále sílila. Agresivní vystupování německé říše dávalo tušit, že A. Hitler
brzy rozpoutá válku…
Použité prameny a literatura:
SOkA Olomouc, f. MNV Horka n. M.,
inv. č. 29, Pamětní kronika obce Horka
nad Moravou I.
kol. autorů: České země v evropských dějinách, díl čtvrtý, Paseka 2006.
kol. autorů: Dějiny Olomouce, svazek II.,
Olomouc 2009.

Mgr. Jaroslava Krejčí
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Hasiči v pohotovosti

Sbor dobrovolných hasičů v Horce
nad Moravou patří do okrsku Příkazy (Příkazy, Horka, Skrbeň, Hynkov)
a členskou základnu nyní tvoří asi 60
členů, z toho 20 dětí do 15 let.
Zásahová jednotka má 12 členů, kteří
jsou schopni vyjet do 10 minut po vyhlášení poplachu. Všichni musí mít
zdravotní prohlídku a každý rok školení z různých témat. Výbava jednotky
se v dnešní době rovná profesionálním
hasičům: Tatra 815 (9 m3 vody), Ford
Transit, motorový člun, dýchací technika SCOTT, odvětrávací technika, motorová i elektrická čerpadla, evakuační
autobus.
Ostatní členové se zúčastňují různých
hasičských soutěží – muži i ženy a zajišťují kulturní akce ve spolupráci s obcí.
Největší radost nám dělají děti, které
jsou zapojeny do celosvětové hry Plamen, kde soutěží v požárním sportu,
branném závodě a různých štafetách.
Dále se zapojily do ligy Mladých hasičů v PS, která má 8 závodů v požárním
útoku.
(ph)

Požár hoblin

Lhostejnost patří v dnešní době ke zcela obvyklým jevům. Jen málokdy se stane,
aby cizí člověk pomohl jinému člověku
v nouzi. Lhostejnost je slabost. Jistě, existuje spousta druhů lhostejnosti.
Jednou může vypadat jako strach,
jindy jako arogance nebo bezcitnost, ale
velice často je to prostě lenost. A právě lenost je to, co v dnešní době ovládá lidstvo.
Jakmile se jednou stanete obětí lhostejnosti, začnete jí sami propadat.
Když po vás bude někdo žádat pomoc,
řeknete si: „A proč bych ti já pomáhal,
když jsi mi ty minule nepomohl?“ Rád
bych znal lék na tuto „nemoc“. Ano,
nazývám to nemocí, neboť nemoc je to,
co ničí životy. A to podle mě lhostejnost
dělá. Kazí charakter a morálku.
K napsání tohoto článku mě přiměla
událost ze 7. 5. 2019, kdy v areálu ZD
Unčovice se sídlem v Horce nad Moravou
vypukl požár, který byl vidět i ze sousedních vesnic. Desítky lidí prošly a projely
kolem, ale nikdo nereagoval. Jak to nazvat jinak než lhostejnost?

Milan Vysloužil
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Pomoc přijde až za vámi. Pečovatelská
služba Charity Olomouc
Zvládání běžných činností se stává s postupem času pro mnohé seniory
problémem. Mnozí zůstali po odchodu
nebo smrti partnera sami, děti bydlí daleko a tak jsou v mnoha činnostech, které
už nejdou tak dobře jako dřív, odkázáni
sami na sebe. Další senioři jsou v domácí
péči rodinných příslušníků a Charita pak
zajišťuje pomoc v době jejich nepřítomnosti.
Každý je rád doma. Cílem pečovatelské služby Charity Olomouc je poskytovat kvalitní péči svým uživatelům tak,
abyste mohli zůstat co nejdéle ve svém
vlastním domácím prostředí. Služba se
zaměřuje na seniory, kteří si vzhledem
ke svému věku, nemoci či postižení nemohou sami zajistit běžné denní činnosti
v péči o sebe nebo svoji domácnost tak,
jak byli doposud zvyklí. V současné době
má Charita Olomouc 23 pečovatelek pro
olomoucký děkanát, které působí v Olomouci a na venkově. Služba je poskytována každý den včetně víkendů a svátků
mezi 7:00 a 20:00. To, co klienti potřebují nejvíc, je pomoc v péči o vlastní

osobu. S přibývajícími léty se cítí nejistě,
bojí se sami osprchovat, mají strach, že
upadnou, nebo už nezvládají mytí hlavy, náročným se pro ně stávají i úklidové
činnosti: „Někdo nemůže třeba vysávat
pro nemoci páteře, jiný potřebuje dovézt
obědy ze školní jídelny, naše pomoc se
vždy odvíjí od potřeb uživatelů našich

mácí péči, neumí si představit, že se to
dá doma zvládnout. Máme klienty, kteří
jsou odkázáni na pomoc svých blízkých,
a v době, kdy rodina musí do práce, pak
zajišťuje potřebnou péči Charita,“ přibližuje vedoucí střediska pečovatelské služby Jarmila Pachtová. Charita také pořádá
pro klienty během roku různé akce, jako

služeb,“ dodává pečovatelka Veronika
Rusková a pokračuje: „Klienti, když už
nevycházejí ven a nemohou si sami nakoupit, ztrácejí přehled. Pečovatelky jim
nosí letáčky, pomáhají sledovat slevy,
dopomáhají s výběrem, s klienty chodí
společně na nákupy nebo jako doprovod
k lékaři, zajišťují odvoz a dovoz autem,
u lékaře pomáhají s oblékáním.“
Charita se dokáže postarat i o klienty,
kteří jsou upoutáni na lůžko. „Rodiny se
často bojí ponechat si nemocného v do-

jsou např. výlety, mše, vánoční večírek.
Pracovníci klienty na akce mohou dovézt
a po skončení opět zavézt domů.
V případě zájmu o pečovatelskou službu Charity Olomouc se můžete obrátit
na tel. č. +420 736 764 808 (Jana Černošková) a +420 736 521 999 (Michaela
Tominová). Sociální pracovnice je možné
kontaktovat od pondělí do pátku od 7:00
do 15:30. Více: www.olomouc.charita.cz

Eva Štefková

Charita Olomouc

Dne 30. 3. 2019 se v zasedací místnosti
na Obecním úřadě v Horce nad Moravou
uskutečnil Horecký bazárek jaro 2019.
Na prodej bylo jarní a letní oblečení
a obuv potřeby pro miminka, sportovní

potřeby, hračky a další. Výběr byl opravdu
veliký, škoda že místnost není větší, protože zájem o bazárek se každoročně zvětšuje.
Podzimní bazárek bude na přelomu září
a října. 
Petra Fráňová

Jak škola řeší konflikty
žáků, školy a rodiny
V poslední době se setkáváme s otázkou rodičů, co dělá škola v krizových situacích, kdy dochází k porušování pravidel
soužití žáků nebo slušného chování. Rádi
bychom na těchto několika řádcích popsali mechanismy, které máme v ZŠ Horka
nad Moravou nastaveny k řešení problematického chování žáků.
Škola disponuje školním poradenským
pracovištěm (ŠPP), ve kterém působí školní psycholožka Mgr. Kateřina Lerchová,
Ph.D., výchovný poradce Mgr. Martin
Malenovský a školní metodik prevence
Mgr. Miroslav Kubíček. ŠPP úzce spolupracuje s třídními učiteli a vedením školy
v řešení výchovně-vzdělávacích problémů žáků. Veškeré podněty, které přicházejí od rodičů, pečlivě vyhodnocujeme
a zpravidla konzultujeme v širším týmu.
Na každý rok máme zpracován program
preventivních aktivit, který je zaměřen
na jednotlivé typy rizikového chování jako
například – šikana, zneužívání návykových látek, rizikové chování na internetu,
atp. Škola má zpracovány krizové plány
pro případ projevů šikany, skupinového
násilí nebo zneužívání návykových látek.
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HC Cénci Horka 2018–2019
Hokejový klub ukončil další sezonu a tady je rekapitulace ročníku 2018–2019.
Začátek sezony proběhl tradičně na konci srpna, kdy se začíná
mrazit v plech aréně a je možné zahájit tréninky na ledě. Po letní
„pivní“ sezoně je vždycky trochu obtížné naskočit do bruslařského stylu. Naštěstí tuto soutěž hrajeme neuvěřitelných 18 let
a tento režim nedělá většině hráčů žádný problém.
Letošní sezonu jsme začali ve stejné sestavě jako vloni a start
nebyl vůbec špatný. Prohráli jsme zápasy s týmy, co hrají každý
rok o titul. O branku (4:5) jsme prohráli s týmem Seko, který
dost posílil a měl ambice na celkový titul. Zbytečná ztráta bodů
byla remíza 4:4 s Orly Štěpánov – tento zápas jsme měli zvládnout a brát všechny body.
Do vánoční přestávky jsme prohráli ještě zápas se Šneky Uničov 1:4, kteří měli velmi dobrý start a v této části soutěže bylo
těžké s nimi uhrát nějaké body.
Po zimní přestávce přešel náš dlouholetý útočník Mira Tichý
do týmu Volvo Bohuňovice a zápas proti Volvu se stal pikantní.
Po zimní přestávce se Cénkům dařilo velmi dobře a prohráli jsme pouze 2 zápasy Tiens Kosi 1:4 a velmi zbytečná prohra
s Bělkovice-Lašťany 2:4. Ostatní zápasy jsme vyhráli a zejména
zápas proti celkovému vítězi Seko Olomouc 3:1 se vydařil.
Již zmiňované derby HC Cénci – Volvo Bohuňovice skončilo
jasným výsledkem pro Cénky 11:3
Závěr soutěže byl velmi dramatický, jak v boji to titul, tak
v boji o třetí místo. První místo uhájil tým Seko Olomouc a nám
se podařilo urvat bronzovou příčku.
    P NÁZEV TÝMU

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

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

V bodování útočníků se naši nejlepší borci umístili na 6. a 7.
místě.
6. Lakomý Matěj (DR)
7. Minařík František (DR)

Mužstvo

Zápasy

Góly

Asist

Body

Tresty

Cénci
Cénci

18
18

38
35

21
15

59
50

12
2

Bodování obránců byl Tomáš Valenta tradičně na špici.
1. Zmeškal Jindřich (DR) SEKO Olomouc 15
2. Valenta Tomáš (DR)
Cénci
18

18
9

18
16

36
25

11
18

A v neposlední řadě je potřeba zmínit naši jistotu v bráně
ing. Michal Kordula, který byl opět na špici v úspěšnosti a při
počtu zápasů 18 byl prakticky nejlepší.
1. Horák Martin
2. Kordula Michal

Medvědi Charváty
Cénci Horka

5
18

11
46

2.2
2.55

0
1

Sezona byla umístěním v top 3 úspěšná a těšíme se na nadcházející, která začne opět srpnovým tréninkem a bude to naše
19. sezona.
Soupiska hráčů v sezoně 2018–19:
Grmolenský Ivo
Lakomý Matěj
Koloušek Milan
Minařík František
Martinek Radek
Gatěk Jakub
Vodák Jiří
Valenta Tomáš
Říha Petr
Seidler Petr
Richtárik Martin
Valenta Jiří
Kordula Michal
Berka Jindřich

Z

V

R

P

B

SKÓRE

+/-

PP

GP

VP

PO

OG

UO

VG

T

24
24
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24

21
20
18
17
11
10
8
8
8
8
7
8
5

0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
0
0

3
3
4
5
12
13
14
15
15
15
15
16
19

42
41
37
35
23
21
18
17
17
17
16
16
10

218:72
186:65
126:59
163:79
95:117
103:134
78:138
121:162
89:140
89:154
81:111
73:113
95:173

146
121
67
84
-22
-31
-60
-41
-51
-65
-30
-40
-78

28
41
25
35
34
49
40
30
30
31
26
27
32

5
6
3
8
6
7
2
2
1
3
1
2
5

17.9
14.6
12
22.9
17.6
14.3
5
6.7
3.3
9.7
3.8
7.4
15.6

42
20
41
39
28
39
26
29
35
31
32
36
30

7
2
5
4
4
2
1
4
4
2
4
9
3

83.3
90
87.8
89.7
85.7
94.9
96.2
86.2
88.6
93.5
87.5
75
90

5
3
3
5
2
2
2
4
3
4
0
2
0

97
79
86
234
111
97
110
107
70
53
127
77
83

Co se dělo v průběhu fotbalového jara 2019
Na bilancování je ještě brzy, ale jarní
sezona se blíží do cíle. V jejím průběhu si
fotbalisté Horky vedou velice dobře.
Fotbalovým přípravkám (jak mladším
tak i starším) se povedlo vyhrát první část
soutěže a po přelosování pro druhou část
si zajistili zvučné soupeře, jako jsou SK
Sigma Olomouc a HFK Olomouc. To už
budou mít horečtí hráči daleko těžší…
Tým mladších žáků se stále drží
na prvním místě ve skupině o okresního
přeborníka! Doufáme a držíme palce, ať
se nám tento malý fotbalový zázrak povede. Jedná se hlavně o to, že polovina

kádru ml. žáků stále patří věkem do kategorie starší přípravky!
Starší žáci dvěma smolnými prohrami
o první místo přišli a momentálně figurují na druhém místě v okrese. Je to sice
škoda, ale i v této kategorii je boj na špici
tabulky příjemným překvapením.
Tým mužů se po nevýrazném podzimu
v průběhu jara propracoval až na druhé
místo v tabulce okresního přeboru.
Všem našim hráčům i realizačním týmům patří za jaro, ať už dopadne jakkoliv, pochvala! Ve fotbalovém areálu je živo
i mimo travnatou plochu. Díky finanční-

mu příspěvku OÚ Horka nad Moravou
mají po dlouhých desetiletích fotbalisté
nové sprchy a sociální zařízení. Momentálně je dokončována druhá část našeho
záměru, a to pergola u bufetu se zastřešením terasy.
Závěrem bychom rádi pozvali do našich řad všechny, kdo milují kulatý nesmysl. Funguje nám i tzv. předpřípravka,
kde se pokouší kopat do míče děti už
ve věku 4–6 let.
Krásné léto všem sportovcům přejí
za FK Horka nad Moravou
Milan Štajgr a Luděk Procházka
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Horecké házené se daří
Blíží se nám letní prázdniny, čas dovolených, letních aktivit a bilancování uplynulé soutěžní sezóny. Ročník 2018/2019 byl
jedním z vydařenějších.
Splnili jsme si naše cíle, které jsme si
dali na začátku soutěžní sezóny, které byly
především v stabilizování členské základny,
vytvářet pro děti nejen sportovní poutavý
program, ale také podílet se na kulturním
dění v naší obci. Děti nám povyrostly
a po letních prázdninách postoupí do starších kategorií. To je prostor pro nábor nových dětí do těch nejmenších kategorií.
Horecká házená se těší stále větší oblibě. Je to znát i na podpoře místních firem
a podnikatelů. Za všechny můžeme jmenovat našeho nejvýznamnějšího partnera –
společnost MONTIX, a. s., vedená panem
Markem Sedláčkem. I díky této podpoře se
nám lépe daří realizovat aktivity spojené se

sportovní činností. Myšlenky oddílu jsou
jasně dané. Chceme vychovat nejen sportovce, ale vést děti k aktivnímu zdravému
životnímu stylu, osvojování pozitivního
sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizaci volného
času, kdy tímto vedeme mládež k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti a k odpovědnosti
za sebe sama a své jednání. Po sportovní
stránce vychovat dobré házenkáře, trenéry,
rozhodčí a další činovníky.
Nechceme jen vyhrávat, ale hlavně
se rozvíjet herně. Jsem rád, že nemáme
děti „TURISTY“, kteří s námi pouze
jezdí po turnajích, ale nikdy si nezahrají. U nás hraje každý, kdo má zájem.
Toto je jen část filozofie oddílu. Další ze splněných cílů bylo uspořádat již
7. plesovou veselici, o kterou je nejen

mezi házenkáři zájem. Poslední sportovní
akci tohoto soutěžního ročníku je turnaj
staré gardy, který se uskutečnil v sobotu
8. června 2019 ve sportovním areálu Sokolka. Zde se ukázaly legendy nejen horecké
házené. Na turnaji byla například družstva
z Brna, Trnávky, Litovel, aj.
Budeme rádi, když se i vy občané Horky nad Moravou zapojíte do dění v klubu
třeba tím, že naše děti nebo seniorskou
kategorii přijdete povzbudit na některý
z turnajů či mistrovských utkání, které
pořádáme ve sportovním areálu Sokolky.
Více informací vč. pozvánek na jednotlivé
akce naleznete nejen na našich webových
stránkách www.HazenaHorka.cz, ale také
na obecních vývěskách či facebookovém
profilu TJ Sokol Horka nad Moravou.

Za oddíl házené

Libor Žůrek

Turnaj v miniházené Minicup Litovel 2019
Na přelomu května a června se náš
klub TJ Sokol Horka nad Moravou zúčastnil 3denního velkolepého turnaje
minižactva v házené 4+1. Měli jsme tu
v zastoupení dvě družstva, a to jedno
mladších a jedno starších minižáků.
Letošního již 7. ročníku se zúčastnilo
hodně kvalitních družstev z celé České
republiky. Zvučná jména házenkářských
klubů jako Dukla Praha, TJ Chodov,
Lions Hostivice, Sokol Telnice, Velké
Meziříčí, Kostelec na Hané atd. Celkem se tu představilo 12 družstev, která
předvedla krásné boje. Naše družstvo
starších minižáků TJ Sokol Horka nad
Moravou postupně porazila všechna
družstva s celkovou bilancí 11 vítězství v řadě se skórem 241:113 a stalo se
po posledních dvou utkání v neděli dopoledne, kdy jsme porazili velmi dobře

Družstvo vítězné TJ Sokol Horka nad Moravou.

hrající družstva TJ Chodov 20:12 a Duklu Praha 24:8, poprvé v historii klubu
celkovým vítězem 7. ročníku Litovel
Mini Cup 2019.
Na závěrečném ceremoniálu byl jako
nejlepší brankář celého turnaje zvolen
náš Martin Rusler. Gratulujeme!
Nesmíme ale zapomenout na našeho
nejmenší, kteří se vůbec neztratili a s výsledkem 4 vítězství, 2 remízy a 5 proher
nezklamali a v každém utkání bojovali až
do konce a nedali svou kůži soupeři zadarmo. V celkovém hodnocení se umístili na 7. místě z 12. družstev. Všichni
hráči a hráčky si zasloužili velikou poklonu a bouřlivý potlesk za předvedenou
hru a jsme právem na ně hrdí a pyšní.
Také děkujeme všem rodičům
za skvělou atmosféru při fandění! 

Petr Němec

Sestava starší minižáci:
Spáčil Václav
89 branek
Skřivánek Šimon 80 branek
Hanáček Matěj
30 branek
Hrachovinová Sára 12 branek
Drozd Jakub
6 branek
Vánský Radim
3 branky
Halouzková Julie 1 branka
Brankář:
Rusler Martin – 3 branky, 58% úspěšnost
Trenér: Němec Petr, Vedoucí: Kräuter Jiří
Sestava mladší minižáci:
Jenš David
48 branek
Matušek Šimon
37 branek
Niessner Matyáš
25 branek
Hoferek Matěj
23 branek
Brankáři:
Rusler Lukáš 19 branek, 65% úspěšnost
Dokoupil Milan 5 branek, 58% úspěšnost
Trenéři: Hrachovinová A., Iva Ulrychová

Martin Rusler – nejlepší brankář turnaje.
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Horka umí fandit!
Letos v květnu se konalo 83. MS
v ledním hokeji na Slovensku. Hrálo se
v Bratislavě a v Košicích. Český tým hrál
skupinu v Bratislavě a jako každoročně nechyběla skupina českých fanoušků
z Horky nad Moravou.
Tahle skupina fanoušků se na hokejovém mistrovství prezentuje každý rok
v převlecích, které si společně vyrobí.
Před dvěma lety ve Francii to byl Asterix a Obelix, protože Francie je tvůrcem
těchto postav. Minulý rok v Dánsku to
byl zase Lego tým, protože Dánsko je
proslulé rodinnou firmou, která lega vyrábí a letos na Slovensko se družina Romana Pěrůžka, Roberta Stejskala, Luďka
Tichého, Davida Foretníka a Pavla Lorence vydala za Česko-slovenské hokejové
legendy. Dlouhou dobu nám trvalo, jaké
letos budeme mít převleky, protože „Jánošíků a Bačů tam bude hodně,“ prozradil Robert Stejskal. Potom Roman přišel
s nápadem udělat „legendy“ a začalo se
pracovat. Nejdříve byla vybrána jména
bývalých hokejistů, potom se koupila
látka, na kterou se natiskly jejich obličeje
tak, aby do toho z přední strany zapadala
česká vlajka s českými hokejisty a na druhou stranu slovenská vlajka se slovenskými hokejisty. To vše bylo spojeno suchým
zipem a tvořilo to pěknou formaci, řekl
Luděk Tichý.
Atmosféra na jednotlivých zápasech
byla skvělá, každý zápas české reprezen-

Fichtlgang 2019

Ve spolupráci obce Horka nad Moravou a SDH Horka nad Moravou
proběhl 15. 6. 2019 již 6. ročník vyjížďky historických motocyklů Jawa,
Pionýr, Babeta, moped Stadion. Celkem se registrovalo 85 „závodníků“
a vstupné bylo dobrovolné. Na vstupném se vybralo 3.000 Kč. Zpestřením
byla soutěžní traktoriáda o nejlepší
a nejrychlejší manipulaci s traktorem.
Pro děti byly připraveny atrakce jako
skákací hrad, pěna, malování na obličej, klaun s balonky. Novinkou letošního ročníku byl dron, který mapoval
závod z nebe (video a foto na www.
fichtlgang.cz).
Tým Fichlgangu se chystá 3. víkend v červenci 2019 na tour Rumunskem a Ukrajinou. Start bude
tradičně od obecního úřadu. O termínu organizátoři tour podají včas
informace.
-lt-

tace byl vyprodaný, a vyprodané byly
i ostatní zápasy, protože každý to měl kousek a mohl přijet povzbudit svůj tým. Je
ale pravou, a na tom se shodujeme všichni, že máme rádi šampionáty, které jsou
dále od naší země, protože to má jinou
atmosféru, jezdí tam opravdový fanoušci
a máme už vytvořenou družbu třeba s Indiánem z Plzně, který jezdí pravidelně,
potom rodina Dvořáků, dále Fantomas,

Willy, což je veterán ve výjezdech, který
jezdí od 72. roku na mistrovství. Kdežto
do Bratislavy přijede každý, a pak na stadionu sedí jako v divadle a ani nezatleská,
vysvětluje David Foretník.
Příští rok je mistrovství ve Švýcarsku,
družina z Horky se na něj opět chystá
a dokonce už má vymyšlené převleky,
takže se budeme těšit, čím nás překvapí.
-rs-
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Zbytečné opravy kanalizace
Množí se případy, kdy nefunguje kanalizační čerpadlo v kanalizaci. Má to
2 roviny, jedna je, že by každý měl jednou
za šest měsíců zkontrolovat stav čerpadla
(viz návod k obsluze), a také vlastním znečištěním, tzn. vlhčené ubrousky, ženské
hygienické potřeby apod. Poté dochází
k zamotání těchto tkanin do vrtule čerpadla a z čerpadla se stane nefunkční balvan.
Rovina druhá je životnost. Cena jednoho
ks je 37 tis. bez
DPH a každoročně se z obecního
rozpočtu pořizuje
10, někdy až 15 ks
nových čerpadel,
tj. cca 400 tis.
korun ročně. Jen
pro ilustraci, za
3 roky je to 1,2
mil Kč, což je
cena 1 nového
chodníku. -red-

Máte doma staré vozidlo a nevíte co s ním?

Obraťte se na nás..
Zdarma Vám vozidlo odvezeme, zlikvidujeme a
vystavíme doklad o likvidaci.
Určité vozy vykupujeme, prodej náhradních dílů.
AUTOVRAKOVIŠTĚ VELKÁ BYSTŘICE
tel. : 608 800 361
email: info@autovrak.eu
NOVĚ ODTAHOVÁ SLUŽBA
www.odtahyAut.eu
Půjčujeme přívěsné vozíky v Horce nad Moravou
brzděný vozík TRANSPORTER: nosnost 2t., uveze
1500 kg
vozík TEMA, nosnost 750 kg, uveze 600 kg
608 800 361

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

Redakce:
Agentura Lafayette

Tisk: FGP studio, s. r. o.,
Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc
Uzávěrka příštího vydání 31. 8. 2019

