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Nové projekty zlepší život v obci
Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolené jsou už minulostí a s nadcházejícím podzimem se
pouštíme do mnoha nových úkolů.
Co se týče projektů, v měsíci září
2019 bude soutěž na zhotovitele zateplení bytového domu Školní ulice
č. 4 (realizace jaro, léto 2020). V měsíci říjnu proběhne výběrové řízení
na zhotovitele rekonstrukce ul. Družstevní včetně vodovodu. Byla shoda
mezi zastupiteli sloučit obě stavební
akce souběžně (realizace jaro 2020).
Obec připraví a zaplatí projektovou
dokumentaci k napojení vodovodních
přípojek od hlavního řadu k pozemkům stávajících rodinných domů i těch
budoucích tzn. od Družstevní k hranici pozemků. Vlastníci poté požádají
Vodohospodářskou společnost Veolia
o připojení. Budou osloveni všichni
současní i budoucí majitelé nemovitostí
s požadavkem o napojení, nebo přípravy přípojky na svých pozemcích. Chtěl
bych tímto požádat potenciální stavitele
(v této fázi pozemky bez RD), aby i oni
požádali o připojení a měli připravenou
přípojku vody na hranici pozemku. Je
to z toho důvodu, aby po rekonstrukci ulice Družstevní nedošlo k porušení nového asfaltu. V případě, že dojde
k žádosti o připojení do 10 let, nebude
žádosti vyhověno.

Hřiště Sedlisko
Je dokončena studie „Dětské a workoutové hřiště Sedlisko“. Jedná se o vícegenerační plochu pro děti od 2 do 15
let + workout hřiště. Hřiště je navrženo v přírodním rázu, ve kterém jsou
jak stávající, tak navržené nové stromy a keře. Jistě jste si všimli, že na jaře
2019 došlo k pokácení rizikových stromů. Před realizací dojde ještě k další
prohlídce, případně k pokácení dalších
nebezpečných stromů a dřevin. Součástí
hřiště bude navíc osvětlení, zvažujeme
kamerový systém. S hlediska stavebního
řízení je nutný územní souhlas. Bude
snaha získat co nejvíc dodací z Minis-

Vizualizace hřiště Sedlisko.

terstva pro místní rozvoj, Olomouckého kraje, nebo z MAS. Celkové náklady
dle studie činní 4,9 mil Kč.

Chystá se odpadová
revoluce? Kdo nebude
třídit, zaplatí mnohem víc
než nyní
V minulém vydání jsem odůvodňoval
zdražení odpadů v roce 2019. Ministerstvo životního prostředí připravilo dlouho očekávaný zákon o odpadech. Hlavní
motivací bude placení podle skutečně
vyhozeného množství odpadků, tzn. co
vyhodíte, to zaplatíte. Motivací je více
třídit bioodpad, tedy toho kuchyňského,
v tom máme velké rezervy. Do naší obce
nově zřídíme nádoby na olej (přepálený
z kuchyně) a na plechovky. V dotazníku
(podrobně str. 6 – 9) byla otázka, zda byste měli zájem o kompostéry. Předběžný
zájem je o 200 ks, jednalo by se o nádoby
o objemu 1000 l. Je velká šance k získání
85% dotace, tzn. že z pořizovací ceny cca
3.800 Kč by po odečtení dotace byla cena
cca 600 Kč.
Luděk Tichý, starosta

První školní den

... pro děti z 1. M začal přivítáním
na pódiu, kam statečně nastoupily
s taškami na zádech před své starší
spolužáky, rodiče a učitele. Po usednutí do lavic se proměnily v opravdové školáky a při tipovací hře si vyzkoušely, do jaké míry znají své nové
paní učitelky.
Následovalo šerpování, po kterém
si děti vyslechly úryvek z knihy Eliáš
a babička z vajíčka.
Kdo chce vědět, jak bude vyprávění pokračovat? Les zvednutých rukou
prozrazoval, že se druhý den sejdeme
ve třídě všichni. Co upoutalo prvňáčky nejvíce?
„Mně se líbí ta babička, jsem zvědavá, jestli vyroste.“
„Mně se líbilo to hasičské auto.“
„Líbilo se mi všechno.“
„Líbilo se mi, jak jsem se podepsal.“
Mgr. Daniela Hrnková
třídní učitelka 1.M
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Gymnastický sen
v Rakousku
Začátkem letošního července se náš
oddíl Asociace sportu pro všechny při TJ
Sokol Horka nad Moravou zúčastnil Světové gymnaestrády v Rakouském Dornbirnu – městě u Bodamského jezera,
nedaleko švýcarských i německých hranic. Gymnaestráda se konala 7.–13. 7.
2019 a pořádala ji Světová gymnastická
federace. Účastnili se jí zájemci ze všech
kontinentů světa – 69 států, cca 20.000
účastníků od výkonných gymnastů až
po cvičence hromadných skladeb, mezi
něž jsme patřily i my – 8 žen z Horky
nad Moravou.
Na gymnaestrádu jsme pilně nacvičovaly 2 roky a se skladbou Gymnastický
sen jsme vystoupily i na Všesokolském
sletu v Praze v roce 2018. Naším náčiním byla červená síť. Skladbu složili zkušení autoři Viléma Novotná, Iveta Holá
a Jaroslav Sauer na líbivou hudbu Felixe
Slováčka.
Česká výprava o počtu asi 800 cvičenců a organizátorů byla ubytována
v Rakousku, v menším pěkném městečku Feldkirch v zánovní škole. I když
jsme spali jen na vlastních karimatkách,
náladu nám to nezkazilo. Kromě tří
úspěšných vystoupení v Bregenzu jsme
se účastnili vystoupení našich kolegů
z České republiky, Slovenska a jiných států, navštěvovali jsme pódiová vystoupení
gymnastů různých národností. Úžasnou
sportovní atmosféru zažívaly všechny ves-

nice a města rakouské části Vorarlberg.
Mezi zkouškami a cvičením jsme poznávaly úchvatné okolí Dornbirnu – lanovkou jsme vyjely na vyhlídku Karen a zpět
prošly malebnými soutěskami, procházely se kolem Bodamského jezera či obdivovaly postavené divadlo na jeho hladině.
Jeden den jsme se vydaly do německého
městečka Lindau, kde jsme si fotily úžasné květinové záhony v parku. A také jsme
jely do Vaduzu, hlavního města Lichtenštejnského knížectví.
Rakousko nás nezklamalo, od impozantního zahájení až po slavnostní
závěrečný ceremoniál jsme se u našich
sousedů cítili všichni velmi dobře. Vnímali jsme ho jako krásnou, čistou zemi,
ale především stát s milými a vstřícnými
lidmi. Když jsme se jich ptali, zda jim nevadí, že jsme jim zaplnili městkou a železniční dopravu, že je všude spousta lidí,
s úsměvem odpověděli, že jsou potěšeni
a že jsou velmi rádi, že právě u nich se
sbližují národy celého světa. A tak tomu
skutečně bylo, podávali jsme si ruce s Japonci, Brazilci, černochy, bělochy …
a na závěr si vyměňovali nejen upomínkové předměty, ale i trička a jiné oblečení. Byl to týden plný radosti, úsměvů
a vzájemného porozumění. Mezi sportovci je zkrátka dobře.
Děkujeme TJ Sokol Horka nad Moravou a Obci za finanční podporu této
akce. 
Členky ASPV

17. listopad
Třicáté výročí svobody si ZŠ v Horce
nad Moravou připomene projektovým
dnem. Smyslem je seznámit žáky s životem za komunismu i průběhem Sametové revoluce v listopadu 1989. Učitelé
si kladou za cíl přivést děti k uvědomění si významu základních hodnot – svobody a demokracie. Projektový den se
bude konat 12. 11. 2019. 
-js-

Stavba jídelny
V plném proudu jsou práce na školní jídelně, které musí být hotovy
do konce listopadu. Potom přijde
na řadu vybavení interiéru. Přistavěly
se i šatny, kterých byl nedostatek (18
tříd, 12 šaten). V novém prostoru pro
šatny se už zvažují i samostatné skříňky.
Zejména starší děti chtějí mít své věci
uloženy jednotlivě.
-ss-

Učebna v přírodě
V ZŠ Horka nad Moravou pokračují stavební práce na venkovní učebně.
Jsou hotové přípojky vody a kanalizace.
Ze současného kabinetu vznikne šatna,
bude tu nově topení a pergola.
-ss-

Podezřelý kouř
Za pár dní začne nová topná sezóna.
S ohledem na stížnosti občanů se letos
obecní úřad ještě více zaměří na kontroly, týkající se porušování zákona
o ochraně ovzduší. Majitelé domů jsou
povinni dodržovat přípustnou tmavost
kouře, technické podmínky provozu
kamen či kotle a spalovat v něm pouze
paliva, pro něž je určen. Možnost provádět kontrolu přímo v domě znečišťovatele má obec od roku 2017 (pokuta
až 50 tisíc Kč).	
-red-

Odpady od podnikatelů

Zleva: Marie Thořová, Zdeňka Pospíšilová, Olga Kalvová, Marie Vepřková, Dagmar Jelínková,
Martina Hladišová, Vlasta Dušková, Dana Lagronová.

Dle Zákona o odpadech, § 66, odst.
1 se právnická nebo podnikající fyzická
osoba dopustí přestupku tím, že využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která
nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem
o odpadech. Za přestupek lze uložit
pokutu až 300 000 Kč. Upozorňujeme
hlavně podnikající fyzické osoby (stolařské dílny, autoopravny, pohostinství,
ubytovací služby), že pokud využívají
k odstraňování svého odpadu z podnikání černé popelnice, ale i kontejnery na plast a papír nebo jej likvidují
při sběrové sobotě, musí s obcí uzavřít
smlouvu a za tuto likvidaci platit.  OÚ

3

Z činnosti klubu seniorů
Začátkem června jsme zajeli do Letohradu do největšího muzea řemesel u nás.
Expozice řemesel z let 1860 až 1930 je rozmístěna na ploše více než 2000 m2 v památkově chráněném areálu Nový dvůr z roku
1750. Velmi pěkně a přehledně uspořádané
expozice nás vrátily do starých časů našich
předků, jejich práce i zábavy. Také jsme si
prohlédli centrum města, které dokola lemují domy s podloubími, a v zámecké restauraci jsme poobědvali.
Odpoledne jsme jeli na poutní místo
Horu Matky Boží v Králíkách. Tam nás zastihla bouřka s lijáky, takže jsme si prohlédli

pouze část kláštera, krásný poutní kostel
Nanebevzetí Panny Marie a kapli Svatých
schodů. V červenci jsme si udělali malý výlet do Bezděkova u Úsova. Tam se rodina
pana Drlíka pustila do pěstování levandulí.
Majitel pan Lukáš Drlík nás provedl polem
s tisíci modrofialových voňavých květů.
Seznámil nás s pěstováním a dalším
zpracováním levandule lékařské. Prohlédli
jsme si celý statek, místa, kde se květy suší
a částečně zpracovávají. Vedle statku mají
obchůdek s galerií. Tam jsme si nakoupili různé voňavé balíčky. Pak jsme zajeli do Zábřeha, prohlédli centrum a zašli

do Levandulové kavárny ochutnat dobroty
s příchutí levandule. V červenci se tradičně koná v obci vzpomínkové odpoledne
k uctění památky Mistra Jana Husa, naše
členky přispěly do programu tanečním vystoupením na hanácké motivy. O prázdninách se vždy chystáme na výlety na kole,
ale už druhé léto se nám nedaří – je na nás
až příliš moc horko. Pravidelnou klubovou činnost jsme zahájili ve čtvrtek 5. září
a rádi bychom přivítali i nové členy. A hned
v neděli 8. září jsme jeli do Velkých Bílovic
na krojované hodové oslavy.
Ludmila Nepožitková, vedoucí klubu

Horecká knihovna má jubileum
Procházím kolem knihkupectví... nechci tam jít... nechci si koupit novu knížku, protože mám ještě několik knížek
ve frontě ke čtení... NECHCI, ale přesto
tam vejdu a listuji v novinkách i v mých
oblíbených žánrech. A ejhle, 20 minut
uteklo jako voda, já držím v ruce 2 knížky
a přemýšlím, kterou si koupím... a to jsem
„nechtěla“! Také to tak máte? Podle čeho se
rozhodujete, jakou knihu si koupíte či půjčíte? Podle jednoho průzkumu 38 % čtenářů přikládá váhu na internerové recenze.
23 % čtenářů si váží doporučení od rodiny
a přátel. Dále čtenáři čerpají tipy z různých

skupin a čtenářských klubů na sociálních
sítích. Tak i já tady uvádím pár tipů z internetu: George R. R. Martin – Hra o trůny
– stále hodně čtená fantasy. Z knih pro děti
pořád vede Harry Potter. Z romantických
knih je vybrán román Sama sebou od Jojo
Moyes. Z detektivek pak Stephen King –
Outsider. Pár tipů a novinek právě přišlo
i do naší knihovny, takže neváhejte a přijďte se podívat. A dalo by se pokračovat
dále, ale ještě bych ráda nakoukla do naší
horecké knihovny. Prázdniny nám skončili, tím i volnější režim a opět se začínáme probouzet a chystat různé akce. Už se

chystají dárečky pro miminka, ve kterých
bude v rámci „Bookstart“ i čtenářský průkaz. Pro ty nejmenší čtenáře se připravují
akce jako cvičení, zpívání. Pro školkáčky
hraní s barvami. Předškolní děti zabavíme
písmenky. Připravujeme spolupráci s Lesní mateřskou školkou Bažinkou. V říjnu
si připomeneme 100leté výročí vzniku
Knihovny v Horce nad Moravou a čtenáře bude čekat překvapení. Sledujte
webové stránky: horka.knihovna.cz nebo
facebook: Knihovna Horka nad Moravou.

Romana Janková
knihovnice

Rozumné srdce je přístupné slovům poučení
I když vy budete tyto řádky číst později, já
je píši v prvním zářijovém týdnu; děti a učitelé právě začali školní rok. Minulou neděli
mne velice zaujal jeden text z Bible, čtený při
bohoslužbě. Hlavní myšlenka, kterou obsahoval, platí nejen pro věřící, ale patří k obecné lidské moudrosti: ušlechtilou a užitečnou
vlastností je skromnost.
A já se Vám teď chci také přiznat, že jsem
při bohoslužbě v Horce neměl odvahu své kázání o tom textu doprovodit zpestřením, které
mne napadlo. Odhodlal jsem se k tomu až při
následné bohoslužbě v Hejčíně – a vyznělo to
velmi hezky. Takže se teď cítím horecké farnosti v tomto ohledu dlužen a aspoň těmito řádky
to chci trochu vynahradit.
Při přípravě kázání jsem si daný text z Bible (Sir 3,17-20.26-29) četl znovu a znovu
a volněji jsem ho upravil, aby byl co nejsrozumitelnější a nejzvučnější. Tak nabyl této
podoby:
Synu, všechno, co děláš, dělej se skromností / a budeš oblíbenější než ten, kdo rozdává
dárky. / Čím jsi větší, tím víc si připomínej,
že nedokážeš všechno, / a Hospodin ti bude

prokazovat svou přízeň. / Na zemi je mnoho
lidí povýšených a pyšných, / ale Bůh odhaluje
své záměry pouze pokorným. / Kdo přiznává,
že má své hranice, / jen ten ocení, že Bůh je
veliký a mocný. / Kdo je umíněný, tomu těžko
pomůžeš, / kdo miluje nebezpečí, ten špatně
skončí. / Kdo je tvrdohlavý, vyrábí si problémy,
/ kdo je zlomyslný, nahromadí mnoho hříchů.
/ Pro ránu domýšlivce není uzdravení, / protože pýcha zasahuje člověka velmi hluboko.
/ Rozumné srdce je přístupné slovům poučení,
/ moudrý člověk naslouchá ochotně.
V Horce jsem měl odvahu při svém kázání tento text jen přečíst, víc ne. Při mši
v Hejčíně jsem pozval k sobě dopředu děti,
vysvětlil jsem, že se jedná o osm moudrých
poučení o skromnosti, a text jsem přečetl.
Původně jsem chtěl pak pokračovat tím, že
po mně totéž přečtou děti, jen jim úryvek
rozdělím na jednotlivých osm krátkých výroků, aby to měly snazší.
Ale hned mi napadlo, že z jejich úst by ta
slova, podložená velikou životní zkušeností,
nevyznívala věrohodně. A tak jsem to nakonec
udělal jinak: rozdal jsem dětem sice na líst-

cích vytištěné jednotlivé výroky, ale poprosil
jsem je, aby šly mezi dospělé v kostele a každý
našel někoho, kdo pro ně bude ochotný udělat
to, že se to krátké ponaučení z lístku naučí nazpaměť a přijde ho dopředu říci do mikrofonu
pro všechny – zvolna, uvážlivě, jako by to byla
jeho zkušenost, ke které se sám dopracoval.
Pak to chvíli vypadalo, že to snad nevyjde.
Že děti neuspějí, protože „velcí“ na tuto hru
nepřistoupí. Ale opak byl pravdou. Zanedlouho přišlo ke mně dopředu osm dospělých a pak
jeden po druhém pomalu pronesli těch osm
ponaučení. Znělo to opravdově, moc hezky.
Všichni v kostele jsme pozorně naslouchali.
A mně došlo, že toto téma vlastně krásně ladí
se začátkem školního roku. Skromnost a ochota nechat se poučit se výborně hodí do školních
lavic. Ale zdaleka ne jen do nich! Zkuste si ta
slova plná zkušenosti taky v duchu přeříkat.
Jen tak pro sebe. A popřemýšlet o nich. Kdyby
se stalo, že některá z těch vět by nám i uvízla
v paměti, vůbec by to nebylo na škodu.
P. Gorazd Pavel Cetkovský
Administrátor farnosti Horka
nad Moravou
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Druhé světová válka v horecké kronice
Dne 1. září jsme si připomněli počátek největšího a nejtragičtějšího konfliktu v lidských dějinách, který započal
v Evropě. Jak jej zaznamenal horecký
kronikář?
Jak bylo zmíněno v minulém článku,
hitlerovské Německo v průběhu roku
1939 stupňovalo své požadavky a agresi,
až 1. září 1939 zaútočilo bez formálního
vyhlášení války na Polsko. To se již setkalo s rozhodnou odezvou u Velké Británie i Francie, které předaly Německu
ultimátum, aby ukončilo boj a stáhlo svá
vojska na původní hranice. To se nestalo,
tudíž 3. září vyhlásily tyto státy Německu válku a započal po dvaceti letech nový
konflikt mezi evropskými mocnostmi.
Horecký kronikář se zmiňuje o tom,
že v těchto zářijových dnech slýchali zřetelně střelbu směrem od Ostravy, takže
nemohlo být pochyb o tom, že období
míru skončilo. Kvůli protektorátním
poměrům i válečné situaci zažívalo české obyvatelstvo kruté chvíle a mnohá
represivní nařízení. V horecké kronice je
jako první uvedena povinnost vyvěšení
německého praporu. Musela si jej pořídit každá domácnost, „což se v Horce stalo
hromadně z obav, že jinak by jej nikdo nekoupil a obec by stihla hrůza německé surovosti. Prapory měly být pak vyvěšeny jen
na pokyn úřadů. 28. říjen byl zvlášť ostražitě hlídán. Občané tento den mohli slavit
jen skrytě. V Horce minul tento den bez
příhody“. Na úředních budovách musely být německé nápisy, ale lidé se snažili
některé uchránit, jako například nápis
na obecné škole. „Obecná škola měla
pěkný nápis, vyčnívající svými písmeny asi
2 cm ze zdi. Nápis byl opatrně se zdí zarovnán maltou, aby v den osvobození mohl
být opět slavnostně odhalen.“ Jak je potom
však doplněno, budova byla po konci
války tak zničena, že to nenastalo. Jako
velké omezení vnímali lidé povinné večerní zatemnění, které bylo přísně kontrolováno a sebemenší pochybení bylo
trestáno minimálně pokutou. Ustal veřejný život, byly zakázány všechny spolky kromě hasičského a všechny symboly
první republiky i Tyršův pomník musely
být odstraněny.
Velmi výrazně se do paměti občanů
vryl červen 1941, kdy byli svědky teroru
gestapa. „Počátkem června přijelo na četnickou stanici gestapo se seznamem osob,
u nichž má býti provedena prohlídka a kteří mají býti vzati do vazby. Bylo zatčeno asi
10 osob, mezi nimi i pisatel této knihy. Byla
u něj nalezena knížka, jednající o zapále-

ní berlínského parlamentu. Na tuto knížku byl trest smrti. Knížka asi s 15 jinými
knížkami byla gestapem sice i se zatčenými
odvezena, ale během soudu se ztratila a zatčený byl propuštěn.“
Pokračující válka vyžadovala stále více
materiálních a finančních nákladů, což se
odráželo v každodenním životě obyvatel.
Zemědělci museli odevzdávat všechny
produkty státu, byla nařízena tzv. mobilizace a regulace pracovních sil, kdy
byli zejména mladí lidé posíláni na práci
do okolních továren či do Německa, zvyšovaly se ceny potravin, oblečení, obuvi
apod. Zároveň se však lidé již naučili
v novém systému fungovat, takže kronikář v roce 1941 píše: „Občané naučili se
klamat úřady i gestapo a žádný trest nebýt
s to, aby je odvrátil od sabotáže poslouchání zahraničního rozhlasu… Nezadržitelně
rozmohly se černé zabíjačky a šmelina. Češi
nevzdávali se naděje.“
O rok později bylo na všech schůzích
nařízeno používání německého pozdravu. „Ale byl používán jen zcela výjimečně
v takových případech, když bylo nebezpečí
udání. V Horce o takovém udání nebylo
slyšeti. Zatýkání byla však běžná věc a bylo
nutno stupňovati ostražitost.“ Zavedeny
byly také tzv. noční hlídky, které měly
chránit obec před nebezpečím ohně a pohybem neznámých osob. V tomto roce
se v Horce objevilo několik rodin německých přesídlenců z Besarábie, kterým
bylo přiděleno 13 českých hospodářství.
„Byli to lidé zaostalí, hospodářství skoro nerozuměli, avšak německá hospodářská sprá-

va se o ně dobře starala. Opatřovala jim
hnojiva a hlavně hospodářské stroje. Tak
se dostaly do Horky 3 žací vazače na obilí,
talířové brány a hlavně první traktor. […]
Přistěhovalci neuměli však se stroji zacházet a jejich počínání budilo smích.“
A v roce 1942 nastala ještě jedna událost, která postihla i Horku. K rekvírování zvonů pro válečné účely došlo i během první světové války, a tak sotva byly
do věží kostelů instalovány zvony nové,
opět měly být zabaveny. Práce na sejmutí
zvonů z kostela sv. Mikuláše v Horce byla
započata 25. dubna, kdy byl sejmut zvon
Panny Marie, další den byl snesen zvon
sv. Mikuláše a 27. dubna třetí malý zvon
a zvon z kapličky v Sedlisku. Po schválené žádosti byl v kostele ponechán zvon
nad hlavním oltářem. Čtyři horecké zvony i zvony z Břuchotína, Křelova, Příkaz,
Skrbeně a Topolan byly uskladněny v horecké hasičské zbrojnici než byly definitivně odvezeny.
Válka však ještě stále nekončila, strádání obyvatel sílilo, černý trh bujel, Německo se cítilo být silné. Jak vnímali další
válečné roky horečtí občané, představíme
v některém z dalších čísel Horeckého
zpravodaje.

Mgr. Jaroslava Krejčí
Použité prameny a literatura:
SOkA Olomouc, f. MNV Horka n. M.,
inv. č. 29, Pamětní kronika obce Horka
nad Moravou I.
Kronika Římskokatolické farnosti Horka
nad Moravou.
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Sluňákov v říjnu láká na noční hru
i tvořivou dílnu
Na podzim si centrum Sluňákov pro
návštěvníky přichystalo řadu aktivit.
V říjnu jsou zájemci zváni na dobrodružnou večerní procházku galerií v přírodě
s názvem Tajemství noční oblohy. Ta se
uskuteční v sobotu 5. října. Odvážlivci se od 17:30 do 19:00 mohou zapojit
i do noční hry. Na druhý říjnový pátek
je pro děti připravena tvořivá dílna. Ta
začíná v 16:30 a je určena dětem od čtyř
do patnácti let. Tentokráte si malí šikulové mohou vyrobit znovu použitelný voskový ubrousek na svačinku.
V listopadu se pak bude ukládat
k zimnímu spánku celá galerie v přírodě. Návštěvníci tedy budou mít poslední možnost navštívit Sluneční horu
snů a Rajskou zahradu předtím, než se
na zimu uzavřou. Součástí programu
bude i dobrodružná výprava do říše snů,
během níž budou odháněni bubáci a zlé
sny, aby se hoře dobře spalo.
Rodinné vstupné na večerní procházku
a uspávání hory činí 100 korun. Na tvořivou dílnu je nutné se přihlásit na mailu

Děti v zápalu hry u Ohniště zlaté spirály.

eva.kadlckova@slunakov.cz či na telefonu 585 154 882. Vstupné na akci se platí pouze za dítě, a to 85 korun. Dospělý
doprovod je zdarma.

Co se děje v Bažince
Prázdniny utekly jako voda a už se
pomalu blíží podzim. Věřím, že jste si
léto užili a načerpali síly do nového školního roku. Běhen prázdnin děti školku
nenavštěvovaly, přesto Bažinka nezela
prázdnotou. Proběhly v ní tři příměstské
tábory: Pipi dlouhá punčocha, indiánský
tábor Apetu Wašte a BIKE Bažinka –
na kolech s angličtinou.
Letos k nám do lesní mateřské školky přišlo sedm nových dětí. Celkově
nás je v tomto roce dvacet, z toho pět
předškoláčků. Děti si pomalu zvykají na nové prostředí, školková pravidla, na život venku za každého počasí.
Čeká nás série odpoledních přednášek,
na kterou srdečně zveme všechny horecké rodiče:
15. 10. – Co kluci potřebují – Mgr. Zuzana Staroštíková (psycholožka, rodinné
a psychologické poradenství)
11. 11. – Uvolněné rodičovství
– Mgr. Zuzana Staroštíková
28. 11. – Děti a média – Mgr. Zdenka
Štefanidesová (lektorská činnost, odborné rodinné poradenství a terapie)
V případě zájmu se hlaste u Jiřinky
Popelkové, jira.popelkova@gmail.com.

Podle počtu přihlášených proběhnou
přednášky buď v Bažince nebo na Sluňákově. Bližší informace najdete koncem
měsíce září na plakátech.
Od září nabízíme pro nové zájemce
program pro maminky s dětmi pod názvem Skřítci. Schází se ve školním roce
každé úterý od 9.15 do 11.15. Zpíváme,
hrajeme na rytmické nástroje, tvoříme
a poznáváme přírodu v okolí. Bližší informace: www.bazinka.cz.
Také nabízíme volná místa v Lesní
družině. Jedná se o pokračování kroužku
z minulého školního roku. Lesní družina
je určena pro děti od 1.–5. třídy. Děti se
schází každý čtvrtek od 13:00 do 16:00.
Děti vyzvedáváme přímo ve škole/školní
družině. Děti se mohou těšit na volnou
hru v přírodě i připravené aktivity jako
je práce se dřevem, malování, tvoření,
vaření na ohni, cvičení pejsků, pohybové
hry inspirované intuitivní pedagogikou
a další podle zájmů dětí. Přihláška ke stažení na stánkách LMŠ Bažinka, www.bazinka.cz.
Těšíme se na setkání s vámi
a vašimi dětmi.
Za tým Bažinky Hanka Matulíková

Více informací o dalších připravovaných akcích naleznete na stránce www.
slunakov.cz.

Nabízím výrobu
dušičkových vazeb
Jedná se o vypichované koše,
žardinky, věnečky (lesní nebo
s umělými květy) a jiné. Dále
nabízím výrobu vánočních dekorací,
věnečků na dveře, adventních
věnečků, svícnů (možno i na hroby)
dle vlastního přání – proutěné
nebo živé. Jakékoliv přání není
problém. Více foto možno k vidění
na facebooku: Dekorace Katy.
Kontakt:
Facebook: Kateřina Drozdová
Email:
katerina.drozdova28@seznam.cz
Telefon – 720 190 411
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Dotazníkové šetření pro tvorbu programu rozvoje obce
obec být a co pro to všichni mohou udělat. Výsledky průzkumu,
kterého se zúčastnilo 451 domácností, slouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje
jsou pečlivě vyhodnoceny.

Obec Horka nad Moravou začala zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chce vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout
jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje
umožní lépe využít dostupných finančních prostředků, a je i důležitým podkladem při získávání dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Vedení obce považuje za velmi důležité zjistit prostřednictvím dotazníku názory na to, jaká by měla

V dalším vydání se budeme některým tématům věnovat podrobněji.
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Nejvíce se v obci líbí – slovy – nepovinné. Na tuto otázku většina respondentů neodpověděla.
Mezi nejčastější odpovědi patřily tyto možnosti:
• Blízkost Olomouce
• Sluňákov
• Dostupnost přírody
• Dopravní dostupnost

Mezi odpovědi s 1 až 2 hlasy
patřily tyto odpovědi:
• Les
• Jezero Poděbrady
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•
•
•
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Mezilidské vztahy
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Využití finančních prostředků obce – slovy nepovinné
1–2 hlasy:
• Rekonstrukce návsi
• Pečovatelský dům
• Podpora akcí pro děti
• Více prořezat duby u hřiště FK
• Úpravy kolem toku Moravy
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Kabelový systém + kamerový systém (optika)
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Postřik proti klíšťatům a komárům
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3–4 hlasy:
• Oprava mostu
• Výsadba stromů
• Oprava kanalizace
• Pořádání kulturních akcí
• Sportovní hala
• Nová parkovací místa
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S Liborem Žůrkem před startem sezóny
Nová házenkářská mistrovská sezóna
otevírá dveře! Na obrátkách začne nabírat
během několika příštích týdnů, ale úvodní zahřívací kolo bylo již v neděli 8. září.
V zelených dresech s erbem Horky nad
Moravou bude během podzimu a příštího jara bojovat o body hned šest našich
týmů. Věřme, že úspěšně!
Kromě seniorského mužstva jde o tým
mladších dorostenců, dále družstvo starších žáků, celek mladšího žactva a také
dvě družstva nejmladších nadějí – miniházenkářů. Jaká bude právě začínající
sezóna pro horecké barvy a jak jsou na ni
hráči jednotlivých věkových kategorií
připraveni? O tom hovoříme s předsedou
oddílu házené TJ Sokol Horka nad Moravou Liborem Žůrkem.
Libore, začněme u prvního mužstva
mužů. Druhým rokem bude startovat
v Moravskoslezské lize, což není právě
snadná soutěž. Co se dá očekávat v nové
sezóně od tohoto týmu s poměrně širokým hráčským kádrem?
Především je třeba říct, že jde hlavně o mladý kádr. Když se podíváme
na soupisky soupeřů z minulé sezóny,
jejich průměrný věk byl 30 let, zatímco
naše mužstvo má průměrný věk 22 let.
Na jednu stranu máme velký potenciál
do budoucna, hráči půjdou každým rokem výkonnostně nahoru. Doufejme, že
se tento tým bude posouvat i výsledkově
a postavením v tabulce. Mladý kádr má
však i svá úskalí – mnozí hráči přes týden
studují na vysokých školách v různých
městech. Mají tam sice možnost během
týdne trénovat, ale na tréninku v Horce
se s ostatními hráči scházejí až v pátek
před víkendovým utkáním.
V létě nově vzniklo družstvo mladších
dorostenců, složené z chlapců, hrajících
dosud za starší žáky. Nyní budou startovat ve 2. lize ČR mladšího dorostu,
oblast Severní Morava, což je velký výkonnostní skok. U tohoto týmu působíš
jako trenér. Bude nová sezóna především
o získávání cenných zkušeností?
Ano, vidím to podobně. V uvedené
kategorii budou naši kluci hrát prvním rokem a 2. liga ČR je soutěž, která už má
patřičnou váhu. Musím říct, že všichni
kluci přistoupili během přípravy k tréninkům velmi odpovědně, což se potvrdilo
na srpnovém přípravném turnaji v domácím prostředí. S družstvy, hrajícími 2.
dorosteneckou ligu druhým rokem, jsme
dokázali uhrát dobré výsledky. Za jednu
remízu a jednu výhru jsme získali tři body,
což bylo příjemné překvapení. Navíc v zá-

pasech, kde jsme neuspěli, jsme většinou
prohráli jen o jediný gól. To naznačuje,
jakou sílu naše družstvo má a může mít.
Samozřejmě za předpokladu, že bude pokračovat v tvrdé dřině, kterou započalo
v letní přípravě.
Účast v uvedené skupině 2. ligy ČR
mladšího dorostu bude náročná nejen
po sportovní stránce, ale i na čas a cestování. Čekají vás mimo jiné zápasy
v Karviné, Ostravě, Kopřivnici, Zlíně…
Určitě jde o soutěž náročnější na cestování, máme soupeře z celé Moravy. Ale
klub je na to připraven, takže je pouze
na hráčích, aby ukázali své herní kvality.
Do nové sezóny vstupuje i družstvo starších žáků, jaká je jeho pozice?
Jsem rád, že se nám i pro nový soutěžní ročník podařilo udržet právě družstvo
starších žáků, třebaže nemá početný kádr.
Týmu tak bude muset vypomáhat několik
chlapců z mladšího žactva. Lze předpokládat, že v Olomoucké krajské lize nebudou
naši starší žáci nijak excelovat, ale ani hrát
poslední housle, předpokládáme, že by
měli hrát střed tabulky. Uvidíme, jak toto
očekávání naši chlapci naplní.
A pokud jde o mladší žactvo?
Výhodou je, že v této věkové kategorii
mohou spolu hrát v jednom smíšeném
družstvu jak chlapci, tak děvčata. Je pravděpodobné, že tento tým bude pod taktovkou zkušeného trenéra Petra Němce hrát
v Olomoucké krajské lize spíše v horní polovině tabulky. Petr Němec dosud působil
u nejmladší věkové kategorie a nyní s velkou většinou hráčů a hráček přechází právě do kategorie mladšího žactva. Všechny
členy týmu tak dobře zná.
Skutečným podhoubím klubu, důležitým
pro budoucnost, jsou družstva miniházené, kde spolu rovněž mohou hrát kluci
i dívky. Jaká je spokojenost na tomto poli?
Možnost trénovat minižactvo je nepochybně pro každého trenéra obrovský
zážitek. U dětí, u chlapců i dívek, je vidět přirozená hravá dravost, hra je baví.
Z trenérského pohledu jsou pak znát velké
pokroky hráčů během několika tréninků,
za krátký čas lze pozorovat velký progres
v jejich výkonech. Družstva miniházenkářů nám tak dělají velkou radost, když
zejména družstvo starších miniházenkářů
pod vedením trenéra Petra Němce bylo
celou uplynulou sezónu suverénní v rámci krajské soutěže. Navíc na republikových
turnajích se toto družstvo umísťovalo vždy
v první polovině turnajové tabulky. Vyvrcholením celé sezóny byl pro starší minihá-

zenkáře na přelomu května a června turnaj
Mini Cup v Litovli za účasti 28 družstev.
A právě v této početné konkurenci se náš
tým po výborném výkonu umístil na 1.
místě, což je skvělý úspěch.
Když jsme u turnajů, naše družstva se
jich pravidelně účastní nejen v České republice, ale také v zahraničí. Jaké turnaje jsou v plánu pro novou sezónu?
Jejich rámcovou vizi pro novou sezónu
už máme. Hned první zářijový víkend jeli
starší minižáci a mladší žáci na velký turnaj
do Lovosic. Poté budou následovat halové
turnaje v zimním meziobdobí, kdy se nehraje krajská soutěž. Na jaře příštího roku
vyšleme už poněkolikáté několik našich
týmů do Prahy na největší halový turnaj
v Evropě – Prague Handball Cup. Je to
obrovský zážitek nejen pro hráče, ale i pro
trenéry, vedoucí družstev, rozhodčí i organizátory.
Jako vrchol turnajové sezóny plánujeme
po dvou letech v létě příštího roku opět
vyjet do Slovinska. Konkrétně do přístavního města Koper, místa konání tradičního
evropského házenkářského festivalu Eurofest. Jeho pořadatelé garantují turnajová
utkání pro všechny věkové kategorie. Zájezd do Slovinska se tak stane pro naše hráče odměnou a sladkou tečkou za výkony
v celé soutěžní sezóně. Užijí si nejen sport,
ale také sluníčko, zábavu a jiná pozitiva tohoto festivalu. Půjde o výjimečnou událost
jak pro náš klub, tak pro samotné hráče.
Je třeba, aby děti v žákovských kategoriích
zažívaly i něco jiného než jen výhru nebo
prohru, ale aby poznávaly i akce, které
svým významem sport přesahují.
Co tě dnes těší, když se ohlédneš za několika uplynulými roky, během nichž
horecká házená po období stagnace tvou
zásluhou doslova vstala z popela?
Po osmi letech, co v Horce působím,
mě nejvíce těší, že jsme společně s oddílem
malé kopané na Sokolce vybudovali krásný sportovní areál. Po sportovní stránce mě
pak těší, že máme širokou členskou základnu. V nové sezóně bude startovat v jednotlivých soutěžích šest družstev a ne každý
házenkářský klub se tím může pochlubit.
V neposlední řadě jsem rád za sportovní úspěchy našich mládežnických týmů.
A mám radost, že se najdou dobrovolníci,
doslova srdcaři, kteří v našem klubu svůj
čas dětem věnují. Nejsou to jen trenéři a funkcionáři, ale i rodiče hráčů, kteří
pomáhají při organizování našich sportovních i společenských akcí. Jsem rád, že
jsme za pár let společně udělali kus dobré
práce, která je vidět.
Karel Směták
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Činorodé léto horeckých házenkářů
V závěru letních prázdnin vyvrcholila v horeckém házenkářském klubu letní
příprava na nadcházející soutěžní ročník
2019–2020. A to sérií turnajů v domácím
prostředí, kterým předcházelo fyzicky náročné soustředění družstev starších žáků
a mladšího dorostu. Kromě turnajových
klání mužů, mladších dorostenců, mladších i starších minižáků a mladšího žactva
zakončil prázdniny také sportovní příměstský tábor pro děti školního věku.
Kvalitně obsazený turnaj mužů byl
na programu 24. srpna. Startovalo na něm
šest týmů a naše družstvo si dvěma výhrami zajistilo v konečném účtování páté
místo. O den později se na turnaji mladších dorostenců poprvé představil náš
nově vytvořený tým, tvořený chlapci, kteří
dosud hráli v kategorii starších žáků. Naši
hráči si v konkurenci tří týmů vedli nad
očekávání. Dokázali získat celkem tři body
a v jednotlivých utkáních byli silnějším týmům rovnocenným soupeřem. Turnaj se
po všech stránkách vydařil a horecký tým
může být s předvedenou hrou spokojen.
V nastávající sezóně bude bojovat o body
ve 2. lize ČR, oblast Severní Morava.
Na obou turnajích bylo pro jeho návštěvníky připraveno dobré občerstvení, včetně lahůdek z udírny a pečených
makrel.
Po těchto dvou turnajích jsme uspořádali další ročník sportovního příměstského
tábora, neboli týden her, zábavy a soutěží,
kterého se tentokrát zúčastnilo 34 dětí,
narozených v letech 2007–2013. Tábor je
tradičně určen pro všechny chlapce a dívky školního věku se zájmem o sport. Jelikož se tábor těší stále větší oblibě, kromě
horeckých dětí se ho letos účastnily i děti

z Olomouce, Skrbeně, Křelova a Velké
Bystřice.
Díky vydařenému počasí mohl letošní
táborový program proběhnout v areálu
na Sokolce a podařilo se uskutečnit i naše
plány. Tedy výlet na Loveckou chatu, výlet do zábavního parku TOBOGA Bongo
v Brně, „koupačku“ v bazénu a v době odpočinku promítání filmů. Stravování bylo
pro děti zajištěno na nedalekém Sluňákově; každý den byla připravena drobná
svačinka a samozřejmostí byly i sladké odměny, např. při dovednostních soutěžích.
Na závěr každé z dětí dostalo pozornost
v podobě klubových a sportovních potřeb,
jako je např. tričko, vak, ručník, míč, čepice apod.
Po ukončení našeho příměstského tábora jsme se poslední srpnovou sobotu
s nadšením pustili do turnaje mladších
a starších minižáků. Uskutečnil se jako
každoročně za hojné účasti soutěžících
družstev, kdy se představili hráči a hráčky
týmů TJ Holešov, HK Ivančice, SK HFP
Prostějov, TJ Sokol Kostelec na Hané, HC
TJ Náchod, TJ Sokol Hoštěrádky – Rešov, TJ Sokol Poruba, TJ Sokol Telnice,
TJ Rožnov pod Radhoštěm. U horeckých
družstev mladších a starších minižáků
měli premiéru noví trenéři – Jindřiška
Ochmannová, Matěj Protivánek, René
Rusler a Aleš Niessner, kteří se své role
zhostili, jak se říká „na jedničku“. Všechny děti se i za velmi teplého počasí pustily s chutí do zápolení a sehrály velmi
vyrovnané zápasy. Tři horecká družstva
se umístila na horních příčkách tabulky
a odměnou všem hráčům na turnaji byly
balíčky se sladkostmi, medaile a sošky pro
nové talenty.

Další den, v neděli 1. září jsme opět
nastoupili v plné síle a uspořádali turnaj
mladších žáků. V závěru prázdnin děti
poctivě trénovaly, na turnaj se velmi těšily
a jejich nadšení se projevilo i na konečném výsledku. Naše hráčská sestava, která
za kategorii mladších žáků hrála poprvé,
vybojovala konečné druhé místo, když
lepší bylo pouze družstvo hráčů z Frýdku-Místku. Stejně jako předchozí den u kategorie mladších a starších minižáků, i děti
nastupující za mladší žactvo dostaly sladké
odměny, hráči z týmů na 1.–3. místě obdrželi medaile a z každého družstva byl vybrán talent, který obdržel krásnou sošku.
Za pomoc při zajištění obou turnajů
děkujeme mladším i starším žákům a dorostencům, samozřejmě i rodičům a všem
organizátorům. Po oba dny byl zajištěn
provoz bufetu, opět nechyběly dobroty
z udírny, děti si užily zábavu v podobě skákacího hradu, pro některá družstva, která
k nám zavítala ze vzdálených měst, jsme se
postarali také o ubytování a stravu.
Co se týče technického zázemí areálu
na Sokolce, v minulých dnech jsme začali
společně s oddílem malé kopané s pomocí
dotací a obce Horka nad Moravou budovat nové šatny a sociální zázemí. Pro oba
sportovní oddíly, házenkáře i malou kopanou, bude nově budovaný objekt opravdu
velkým přínosem. Na závěr si vás všechny
dovoluji pozvat na turnaje a mistrovská
utkání, pořádaná naším házenkářským
oddílem ve sportovním areálu na Sokolce.
Budeme se těšit na vaši návštěvu a podporu našich pěti mládežnických a jednoho
seniorského družstva.

Za horeckou házenou

Andrea Hrachovinová
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TERMÍN
8.9.2019 v 15:00 h.
8.9.2019 v 17:00 h.

SOUTĚŽ
Moravskoslezská liga
2. liga ČR

KATEGORIE
muži
mladší dorost

DOMÁCÍ
Horka n.M.
Horka n.M.

HOSTÉ
TJ Sokol Krmelín
HCB Karviná

14.9.2019 v 13:00 h.
15.9.2019 v 13:00 h.

krajská soutěž
krajská soutěž

mladší žactvo
starší žáci

Horka n.M.
Horka n.M.

Házená Uničov, Centrum Haná (turnaj)
SK Žeravice

22.9.2019 v 9:00 h.
22.9.2019 v 11:00 h.
22.9.2019 v 15:00 h.
22.9.2019 v 17:00 h.

krajská soutěž
krajská soutěž
Moravskoslezská liga
2. liga ČR

mladší mini
starší mini
muži
mladší dorost

Horka n.M.
Horka n.M.
Horka n.M.
Horka n.M.

Hranice, Prostějov, Žeravice (turnaj)
HBC Olomouc, Zora Olomouc "A" + "B" (turnaj)
TJ Holešov
TJ Rožnov pod Radhoštěm

29.9.2019 v 9:00 h.
29.9.2019 v 11:00 h.
29.9.2019 v 14:00 h.

krasjká soutěž
krasjká soutěž
2. liga ČR

mladší mini
starší mini
mladší dorost

Horka n.M.
Horka n.M.
Horka n.M.

Zora Olomouc, Hranice, Kostelec na Hané (turnaj)
Zora Olomouc, Hranice, Kostelec na Hané (turnaj)
Tatran Litovel

6.10.2019 v 8:30 h.
6.10.2019 v 13:00 h.
6.10.2019 v 15:00 h.
6.10.2019 v 17:00 h.

krajská soutěž
2. liga ČR
Moravskoslezská liga
krasjká soutěž

mladší žactvo
mladší dorost
muži
starší žáci

Horka n.M.
Horka n.M.
Horka n.M.
Horka n.M.

Prostějov, Senice na Hané (turnaj)
TJ Sokol Ostrava
TJ Meteor Orlová
TJ Centrum Haná

13.10.2019 v 13:00 h.
13.10.2019 v 15:00 h.

krajská soutěž
2. liga ČR

starší žáci
mladší dorost

Horka n.M.
Horka n.M.

HBC Olomouc 1966
TJ Cement Hranice

3.11.2019 v 11:30 h.
3.11.2019 v 13:00 h.
3.11.2019 v 15:00 h.

krasjká soutěž
2. liga ČR
Moravskoslezská liga

starší žáci
mladší dorost
muži

Horka n.M.
Horka n.M.
Horka n.M.

TJ Cement Hranice
TJ Sokol Polanka n. Odrou
Sokol Trnávka

www.HazenaHorka.cz

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
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