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Během léta o dovolené a o prázdninách se 
snažíme udělat všechno pro to, abychom si od-
počinuli. Ale nejen to. Také abychom prožili 
něco hezkého a nesli si to v paměti dál jako 
povzbuzení. Chtěl bych se s vámi podělit o je-
den zážitek (vlastně ani ne můj), který mne 
moc zaujal. 

Cestoval jsem – poměrně daleko – na výlet 
s přáteli, s nimiž se občas setkáváme. A vezl 
jsem tam s  sebou jednu známou, abychom 
ušetřili benzín a životní prostředí. V autě mi 
vyprávěla čerstvou příhodu. V  zařízení, kde 
pracuje jako zdravotní sestra, byl po nějakou 
dobu pacientem tatínek jiné naší společné 
známé; a den předtím, než jsme se my spolu 
setkali, zemřel. Ve vesnici, odkud přišel, dělal 
kostelníka, i si přinesl růženec a modlíval se. 
A zjevně to byl opravdu hodný člověk. 

„Takových pacientů kdybychom měli víc,“ 
povzdychla, „to by bylo výborné!“ A chválila 
ho, jak byl vděčný a ke všem laskavý. Přiznám 
se vám, že mi v  té chvíli blesklo hlavou, že 

bych také jednou chtěl být tak dobrým paci-
entem, pokud bude mým údělem žít nakonec 
v nějakém podobném zařízení…

Vidíte, bez toho, že bychom se kdy osob-
ně setkali, i mne ten muž ovlivnil. A pak si 
někdo myslí, že starý nemocný člověk už pro 
nikoho nic nemůže udělat! Ale nejvíc mne 
v  jejím vyprávění zaujala drobná konkrétní 
příhoda, kterou mi ještě vyprávěla. Jednou jej 
v tom zařízení navštívila jeho manželka, také 
už stará a  značně nemohoucí. Když skončil 
čas návštěv, ona odjela a zdravotní sestra ho 
v ten večer ošetřovala, s upřímností v očích se 
na ni obrátil a říkal: „Ta je krásná, viďte?“ 

Nevím, zda byla ta babička krásná, ani ji 
totiž osobně neznám. Ale velmi mne nadchlo, 
že on ji takovou viděl. Od té doby na to často 
myslím. Říkám si: „Takto nás asi vidí Bůh.“ 
Každého. I toho, kdo dělá v životě „psí kusy“, 
kdo se teprve hledá, nebo kdo dokonce je zlý. 
Bůh na nás vidí to hezké, co jsme kdy udělali, 
nebo čeho dobrého bychom byli schopni, když 

se přičiníme. Dívá se na nás asi jako rodič 
na své dítě, jako tento muž na svou ženu. 

Ano, takto uvažujeme my věřící. Ale já teď 
chci nám úplně všem, naprosto bez ohledu 
na to, jaký postoj k náboženství kdo máme, 
prostě nabídnout ten příklad vděčnosti a dob-
roty tohoto muže na samém sklonku jeho ži-
vota. 

Mějme v sobě touhu vidět druhé lidi jako 
krásné. Nejsou dokonalí, určitě ne. To nejsme 
nikdo. Ale mají v sobě něco krásného! Často 
stačí jen chvíli se zamyslet – a  zahlédneme 
důvod k  obdivu, k  úctě, k  sounáležitosti… 
Není těžké si představit, jak hezké muselo být 
soužití mezi těmi dvěma starými manželi, 
pokud jeden druhého takto viděli. Čím uzna-
lejší jsme k sobě navzájem, tím hezčí může být 
i naše soužití. V manželstvích, mezi generace-
mi v rodinách, v obci.

Přeji nám všem hezký letošní podzim.
P. Gorazd Pavel Cetkovský

Duchovní správce farnosti Horka 

Zkusme vidět to hezké

Víkend 4. a  5. září se nesl v  duchu 
„dětského dne“. Obec Horka nad Mora-
vou společně s malou kopanou Sokolka 
Horka uspořádali Horecký víkend pro 
děti. V  pátek začal letním kinem pro-
mítáním pohádky pro děti Yeti: Ledové 
dobrodružství. V sobotu se pokračovalo 

skákacím hradem a  skluzavkou. Díky 
horeckým sponzorům bylo přichystáno 
bohaté občerstvení.

Pro velký ohlas letní kino ještě 18. 9. 
2020, tentokrát s  pohádkou Psí kusy. 
Pevně věříme, že takto budeme pokra-
čovat i v příštím roce. -lt-

Oddělená kanalizace  
v obci

Vážení spoluobčané, chtěl bych tím-
to na vás apelovat, aby ti, co ještě nemají 
oddělenou splaškovou a dešťovou kana-
lizaci učinili nejpozději do konce toho-
to roku. Opakovaně se stávalo během 
letních měsíců, že při prudkých deštích 
byly zaplavené nádrže na ČOV Horka 
nad Moravou, tzn., že díky neoddělené 
kanalizaci dochází k  většímu nátoku 
a k menšímu odtoku. I když jsme ne-
chali preventivně vyčistit všech 8 přečer-
pávacích jímek, stejně docházelo k  za-
plavení. Za následek to má to, že v ulici 
Bůžková se vrací splašková voda odpady 
na  povrch občanům v  rodinných do-
mech, tím dochází k  znečištění studní 
apod. Je tedy bezpodmínečně nutné od-
dělit kanalizaci dešťovou od  splaškové. 
V příštím roce budou probíhat kouřové 
zkoušky, v případě zjištění, že není od-
dělená dešťová kanalizace od splaškové, 
bude následovat pokuta plus úhrada ná-
kladů kouřových zkoušek. 

 Luděk Tichý, starosta

Léto jsme zakončili s dětmi
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Společnost KRALUPOL  
dbá na bezpečnost

Neznalost zákona nikoho neomlouvá

Již řadu let tato společnost udává v Čes-
ké republice směr v  oblasti zabezpečení 
provozů pracujících s  LPG. Společnost 
KRALUPOL a.s. využívá nejmodernější 
„state of the art“ technologie, aby zajistila 
bezpečnost nejenom pro své zaměstnance, 
ale také pro své okolí. Několikaleté investi-
ce do této oblasti v řádech desítek milionů 
korun se pozitivně odrazily na bezpečnosti 
provozů, včetně provozu v Horce nad Mo-
ravou, což je oceňováno nejenom kontrol-
ními orgány Státního odborného dozoru 
v  rámci pravidelných ročních kontrol, ale 
také expertní skupinou pojišťovací společ-
nosti, jejíž doporučeními a návrhy se také 
řídí a inspiruje.

Nejnovějším opatřením je instalace 
náhradního zdroje v  podobě dieselového 
agregátu výrobce Grupel a na to navazující 
optimalizace ovládání havarijních systémů 
technologií a  zařízení v  areálu Daňového 
skladu LPG KRALUPOL a.s Horka nad 
Moravou, včetně areálu Delta Army s.r.o. 

V  případě výpadku elektrické energie 
z  veřejné sítě, nebo při mimořádné situa-
ci, je nainstalovaný agregát schopen pokrýt 
veškerý provoz Daňového skladu LPG. 
Udrží v  provozu především čerpadla pro 
dodávky vody na  technologické skrápění 
a  zásah HZS, stejně jako veškeré bezpeč-
nostní a zabezpečovací systémy areálu Da-
ňového skladu LPG, a  to i  při odpojení 
celého areálu Delta Army s.r.o. od elektric-
ké energie. Rozhodnutí vedení společnos-
ti investovat nemalou částku do  instalace 
náhradního zdroje a  jeho realizaci velmi 
pozitivně vyhodnotila skupina expertů 
z  pojišťovací společnosti, což se promítlo 
v  hodnocení úrovně rizika v  areálu Da-

ňového skladu LPG Horka ve  prospěch 
společnosti KRALUPOL a.s. Společně se 
záměrem zajistit chod čerpadel za  všech 
podmínek se realizovala snaha o snížení vli-
vu lidského faktoru, který je vždy potenci-
álním zdrojem chyb a selhání. Donedávna 
byl ventil na přívodu vody do areálu Delta 
Army s.r.o., který umožní soustředit veške-
rou vodu pro případný zásah HZS v Da-
ňovém skladu LPG, ovládán pouze ručně 
obsluhou vrátnice, stejně jako vypínač elek-
trické energie v  celém areálu Delta Army 
s.r.o. Vliv lidského faktoru se tak významně 
navyšoval. Proto bylo vedením společnos-
ti KRALUPOL a.s. rozhodnuto o  snížení 
vlivu lidského faktoru nahrazením služby 
obsluhy vrátnice elektronickými systé-
my. Byl instalován dálkově ovládaný ven-
til na  přívod vody do  areálu Delta Army 
s.r.o., a  zároveň došlo k  posílení ostrahy 
areálu Daňového skladu LPG instalací dal-
ších kamerových a  jiných systémů, přímo 
napojených na velín ostrahy s tím, že celý 
areál Daňového skladu LPG a  jeho okolí 
jsou nepřetržitě pod přímým dohledem. To 
umožňuje zkrácení a především zpřesnění 
případného zásahu strážní služby, a  oka-
mžitou spolupráci s  policií a  HZS. Také 
prostředky a možnosti profesionální ostra-
hy jsou nesrovnatelně vyšší, než tomu bylo 
v případě obsluhy vrátnice.

Instalace náhradního zdroje, ve  spojení 
s  různými úrovněmi aktivace optimalizo-
vaných havarijních systémů a  eliminací 
lidského faktoru, je významným posunem 
ke  špičkovému zabezpečení skladu a  jeho 
zaměstnanců, a ke spokojenému a klidné-
mu životu obyvatel v  jeho bezprostřední 
blízkosti. Petr Hajn

Číslování domů bylo uzákoněno už 
v  době vlády Marie Terezie. V  součas-
nosti tuto povinnost řeší zejména zákon 
o obcích. Při roznosu pošty, volebních 
lístků a  také zakoupených roušek 
v souvislosti s Covid 19 bylo v Horce 
nad Moravou zjištěno mnoho případů 
porušení této zákonné povinnosti.

Dům se označuje buď číslem popis-
ným, jde-li o stavbu trvalého charakteru, 
nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu 
dočasnou nebo rekreační. K  usnadnění 
orientace jsou budovy označeny vedle 
popisného čísla nebo evidenčního čís-

la také číslem orientačním dle pořadí 
v ulici. Tabulku s čísly je povinen umístit 
na své náklady na viditelném místě vlast-
ník budovy a udržovat je v řádném stavu. 
V opačném případě jde o porušení záko-
na o obcích. 

Číslo popisné a číslo evidenční je ne-
dílnou technickou a dokumentační sou-
částí stavby shodnou s  doklady o  vlast-
nictví nebo o  jiném právním vztahu 
k  nemovitosti. Každý vlastník tedy tato 
čísla zná a ví. Již vydáním kolaudačního 
a obdobného rozhodnutí vzniká majiteli 
povinnost opatřit dotyčný dům (objekt) 

číslem popisným a  orientačním. V  pří-
padě zcizení nebo poškození číselného 
označení domu je vlastník povinen na své 
náklady zajistit nápravu do 30 dnů.

Porušení zákona se dopustí ten, kdo 
neoznačí budovu číslem, nebo je neudr-
žuje v řádném stavu. Za přestupek může 
Obec Horka nad Moravou uložit po-
kutu až do výše 200 000 Kč.

Vyzýváme tímto spoluobčany k nápra-
vě do 30. 11. 2020. V opačném případě 
bude věc předána příslušnému správní-
mu orgánu k řešení.

 JUDr. Mgr. Lenka Veselá, Ph.D.

Nebezpečný 
hmyz

Místní sbor dobrovolných hasičů 
nabízí všem spoluobčanům pomoc 
při likvidaci hnízd a  rojů bodavého 
hmyzu – vos, včel, sršňů. 
V  případě potřeby volejte na  tyto 
telefonní čísla: 737  275  906, 
777 488 694, případně přímo linku 
150.  -r-

Vzdušné 
vedení ČEZ 

Po  18měsíčním dohadování a  psaní 
stížností na nevyhovující stav se spo-
lečností ČEZ Distribuce se podařilo 
přesvědčit majitele vzdušného vede-
ní o  přeložení betonových sloupů 
do kabelového podzemního vedení. 
Jedná se především o  krajskou ko-
munikaci Skrbeňskou, kde je cel-
kem 25 betonových sloupů. Dále jde 
o navazující ulici Lidickou a Nádraž-
ní po přejezd. 
Během měsíce září a října společnost 
ČEZ vyhlásí výběrové řízení na pro-
jekční práce, realizace je předběžně 
plánována v roce 2022 až 2024. 
Za  klíčové považuji přeložení 25 
sloupů na  ulici Skrbeňské do  pod-
zemního kabelového vedení z  dů-
vodu budoucí rekonstrukce krajské 
komunikace. 
V  případě, že by obec byla nucena 
přeložit betonové sloupy z obecního 
rozpočtu na vlastní náklady, byla by 
cca o 8 mil. Kč chudší. 
Za spolupráci patří poděkování i ho-
reckým občanům, a to Robertu Stej-
skalovi a  Liboru Albrechtovi, kteří 
psali stížnosti na  společnost ČEZ 
na porušené sloupy.  Luděk Tichý
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Začal nový školní rok a  s  ním nám 
obec předala novou školní jídelnu. 
Všichni jsme se moc těšili na nové vel-
ké prostory. Původně bylo naplánová-
no slavnostní otevření s prohlídkou.

Bohužel vzhledem k opatřením, kte-
rá musíme dodržovat vzhledem ke CO-
VID – 19, jsme se dohodli s  obcí, že 
tuto akci odložíme.

Jídelna se začala stavět v lednu 2019, 
zkolaudovaná byla v  dubnu letošního 
roku. Obec získala dotaci z  Minister-
stva financí 20 mil., ovšem tyto finance 
nestačily na  celou stavbu a  vybavení, 
a  tak musela obec z  vlastního rozpoč-
tu přidat 15 mil. Bez této investice by-
chom neměli krásnou novou moderní 
školní jídelnu. 

O  prázdninách proběhlo stěhování 
ze staré jídelny. Většina gastrozařízení 
je ovšem nová, větší, modernější. Sou-
časná kapacita je 800 strávníků pro-
ti minulým 550. Také míst k  sezení 
v nové jídelně máme teď 180 a ještě je 
prostor pro dokoupení stolů. Ve  staré 
bylo pouze 90. Vzhledem ke  zvýšení 
počtu strávníků bude opět možné va-
řit pro cizí strávníky, což určitě ocení 
veřejnost.

Děkujeme za obrovský prostor, který 
budeme využívat pro potřeby školy, ale 
doufáme, že časem bude sloužit i obci 
k pořádání obecních záležitostí. 

 Sylva Stavarčíková

Nová školní jídelna

Probíhající investice

Stará školní jídelna v mnoha 
ohledech dávno nevyhovovala 
potřebám školy.

Volby do zastupitelstva 
kraje a do Senátu

Místem konání voleb 2. a 3. 10. 2020 
jsou v  obci Horka nad Moravou dva 
okrsky:

Okrsek č. 1
Obecní úřad, nám. Osvobození 16/46, 
Horka nad Moravou:
nám. Osvobození, P.  Bezruče, Pod-
hradí, Vodní, Družstevní, Bůžkova, 
1. máje, Míru, J. Wolkera, Nerudova, 
Sadová, J. Fučíka, Zahradní, Partyzán-
ská, Baarova, Na Častavě.

Okrsek č. 2
Základní škola, Lidická 9, Horka nad 
Moravou:
Olomoucká, V Lukách, Okružní, Al-
brechtova, Skrbeňská, Lidická, Ná-
dražní, Berkova, I. pětiletky, Na Vini-
ci, Školní.
(Případné 2. kolo volby do Senátu PČR 
9. a 10. 10. 2020.)

V  současné době probíhají 3 investiční 
práce v  obci, rekonstrukce ulice Druž-
stevní včetně Vodovodu, zateplení byto-
vého domu Školní 4 a vegetační úpravy 

na hřbitově. Na všechny tyto investice se 
podařilo získat dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj a  IROP. Práce budou do-
končené během podzimu. -lt-

Název projektu Celková částka Z rozpočtu obec Dotace

Rekonstrukce ulice  
Družstevní 6 600 000 3 400 000 3 200 000

Vodovod ulice Družstevní 1 786 823 1 786 823 –

Zateplení bytový dům  
ul. Školní 4 3 530 527 2 130 527 1 400 000

Hřbitov 2. etapa  
+ část 1. etapy 1 200 000 367 000 833 000

Celkem 13 117 350 7 684 350 5 433 000
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Učebna 
v přírodě

Škola získala dotaci  
5 milionů korun, za  spo-
luúčasti obce 1,7 mil. Kč 
bylo přistaveno sociální 
zařízení, terasa, intalová-
no nové vytápění. Ven-
kovní učebna ZŠ v Horce 
nad Moravou je vybave-
na pro environmentální 
výchovu a  přírodovědné 
obory. -ss-

Vážení rodiče, milí žáci,
na  druhé pololetí minulého školního 

roku budeme asi všichni vzpomínat s roz-
paky. Dětem se 11. března zavřely školy, 
výuka probíhala alternativním způsobem. 
Zkomplikoval se život nejen dětem, které 
se musely učit doma samy či za pomoci ro-
dičů, lehké to neměli ani pedagogové, kteří 
museli najít nové metody výuky a s dětmi 
komunikovat jinak, než byli zvyklí. Ne-
zbytnými pomocníky pro učitele i  žáky se 
staly počítače a  internet. Rodičům přiby-
ly starosti s  dětmi, které se nechtěly učit 
a myslely si, že „koronavirové prázdniny“ 
jim přinesly neomezené chvíle u televize či 
mobilu. Ti nejmenší – prvňáčci – byli zase 

nešťastní, že se číst a  psát nemohou učit 
ve třídě s paní učitelkou… 

Nakonec jsme to všichni zvládli. A při-
nesli si mnohá ponaučení do  budoucna. 
Zejména však, že není třeba do dětí hustit 
kvanta informací, ale naučit je samostat-
nosti a odpovědnosti. Vážit si také hodnot, 
jako je zdraví, rodina, kamarádi. Respek-
tovat se navzájem.

Snad už nebude nutné zavírat znovu 
školy, ale i  na  tuto možnost musíme být 
připraveni. A  jistě ji opět společně zvlád-
neme.

Přeji všem hodně štěstí v novém školním 
roce. Mgr. Sylva Stavarčíková

ředitelka ZŠ

Tentokrát jsme nový školní rok zača-
li jinak. Zahájení proběhlo ve  třídách, 
bez slavnostního ceremoniálu na pódiu. 
Prvňáci s rodiči se sešli v nové školní jí-
delně a v nově otevřené venkovní učeb-
ně. Byli to první návštěvníci našich nově 
otevřených budov.

Zahájení školního roku je pro všech-
ny děti vždy velká událost. Ale pro prv-
ňáčky je to i velký životní předěl. Najed-
nou se z malých dětí stanou školáci, kteří 
přicházejí s velkým očekáváním. Chtějí 
pokračovat v  objevování okolního svě-
ta, proniknout do tajů čísel a osvojit si 

písmenka, aby už konečně mohli číst 
v  knihách jako dospělí. Úkolem nás 
pedagogů je, abychom tato očekávání 
naplňovali a  vytvářeli dětem optimální 
podmínky pro jejich vzdělávání. Proto 
se snažíme, aby první den zanechal v dě-
tech i jejich doprovodu nezapomenutel-
né vzpomínky.

Vzhledem k  epidemiologické situa-
ci jsme využili k přivítání dětí a rodičů 
nové prostory školní jídelny. Po  dvou 
hodinách odcházely děti zvesela domů 
a slíbily, že určitě ve středu zase přijdou.

 Mgr. Soňa Pavlíková, 1. A

Pravidla pro všechny
Můžeme konstatovat, že osvěta přináší 
své ovoce. V  rámci možností se snaží-
me třídit odpad, také černých skládek 
ubylo. Najdou se ovšem občané, kte-
rým není zatěžko do kontejnerů na sklo 
a plast „napasovat“ pytle, plné použitých 
dětských plenek a dalšího komunálního 
odpadu. Ovšem ve větší míře se občané 
obrací na obecní úřad s problémy v me-
zilidských vztazích. Každý by si měl uvě-
domit, že platí mantinely, které bychom 
měli respektovat – od  22.00 do  6.00 
hodin noční klid, dodržování regula-
ce hlučných činností o  nedělích a  stá-
tem uznaných dnech pracovního klidu 
v době od 13 hodin.  Stačí opravdu málo 
– být ohleduplný a neobtěžovat ostatní 
občany. -jn-

Povinné roušky
Ve  všech vnitřních prostorech je 

od  10. 9. povinné používání roušek. 
Žáci by měli mít s sebou ve škole mini-
málně dvě roušky. Žák vstupuje do školy 
v roušce, ve třídě si ji může sundat a při 
opuštění třídy si ji vždy nasazuje. -r-

Sklo je sklo
Objevují se případy, že lidé dáva-

jí do  kontejnerů na  sklo i  to, co tam 
rozhodně nemá co dělat. Proto znovu 
upozorňujeme, že do kontejnerů na sklo 
v  žádném případě nepatří: porcelán 
a  výrobky z  keramiky. Tento druh od-
padu ukládejte do  směsného odpadu. 
Děkujeme. -r-

Stočné
Obecní úřad upozorňuje, že se ve druhé 
polovině měsíce října 2020 bude vybí-
rat platba za stočné – 1. pololetí 2020.  
Platbu můžete uhradit hotově nebo pro-
střednictvím karty na pokladně obecní-
ho úřadu, nebo převodem na účet obce. 
 -oú-
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BažinkaNámořníci

Babí léto

Sluňákov zve na... Čtení beletrie

Prvňáčci z montessori 1. M se sešli i se 
svými rodiči v  prostorách nové venkov-
ní učebny. Byli slavnostně dekorováni 
na prvňáky – námořníky, neboť naše ce-
loroční téma je Námořnická plavba. 

Nejdříve si prvňáčci společně s  rodi-
či vyrobili papírovou lodičku, se kterou 
už sami bez rodičů pluli do  třídy. Tam 
na ně čekalo překvapení – velká plachet-
nice a pro každého prvňáčka také balíček 
školních potřeb. Plni dojmů se pak děti 
vrátily k rodičům.  

 Lea Höchsmannová, 1. M.

Milí rodiče, milé děti, už jste to slyšeli? 
V Lesní mateřské škole BAŽINKA v Hor-
ce nad Moravou se koná každé úterý dopo-
lední program „SKŘÍTCI“, na který zveme 
všechny děti od 1,5 do 3 let. Přijďte si mezi 
nás zazpívat písničky, rozpohybovat se s bás-
ničkami, pobýt v kruhu u ohně, vypravit se 
na výpravu nebo tvořit z přírodnin. Pokud 
vás to baví venku, nudit se u nás nebudete. 
V chladných dnech se setkáváme v teepee 
nebo domečku. Cena za jedno setkání činí 
70 korun/rodina. Začali jsme v  úterý 8. 
září. Více informací najdete na www.bazin-

ka.cz Přihlášky a dotazy adresujte na mail 
jana.marie.navratil@gmail.com. 

 Těší se na vás Janča Navrátilová  
 a spolek Rozvišť, z.s.

Turisté letos méně cestovali do zahraničí, a  tak letní sezóna 
na  Sluňákově znamenala rekordní návštěvnost informačního 
centra a celé galerie v přírodě. Naštěstí jsme na ně byli připrave-
ni. Krom vstupu do Rajské zahrady a Sluneční hory návštěvní-
ci objevovali tajemství Sedmi bran k přírodě v pátracích hrách, 
využívali připravených badatelských tašek ke  zkoumání života 
v tůních a Bobřího světa kolem rybníka. Také absolvovali každý 
měsíc novou tematickou procházku na  vlastní pěst, při nichž 
samostatně zkoumali a tvořili v galerii v přírodě. Přijďte si aktivi-
ty vyzkoušet také, dokud trvá příjemné podzimní počasí (a také 
ještě máme širší otevírací dobu informačního centra).

Září a říjen však budou velmi bohaté i na organizované akce. 
Krom těch tradičních se na  přelom září a  října přesunul také 
Festival Ekologické dny Olomouc.

Kompletní a aktuální program www.slunakov.cz
Těšíme se na viděnou Jiří Popelka

Lenka Falušiová Útočiště/Sanctuary 
7. září – 25. října, Sluňákov 
Výstava na Sluňákově ve spolupráci s Muzeem moderního 
umění (kurátor Barbora Kundračíková)

Ekojarmark a koncert EDO 
Sobota 26. září, 9–20 hodin, Horní náměstí Olomouc
Stánky s tradičními řemeslníky, informace o životním prostře-
dí, divadlo Buchty a Loutky, koncert

Oldřich Janota – Kompletní nic v Rajské zahradě
Čtvrtek 1. října, 19 hodin, Sluňákov – Rajská zahrada
Průřez tvorbou a náladou Oldřicha Janoty

Sluňákov trochu jinak aneb Nízkoenergetický  
dům na vlastní oči
Sobota 3. října, 15 hodin, Sluňákov
Prohlídka Sluňákova s autorem – Ing. Arch Ondřejem Hoffmeis-
terem – Projektil architekti

Kdo chodí Domem přírody po setmění?
Sobota 10. října, Sluňákov 
vyrazit lze v době 18.30 – 20.30 hodin
Večerní procházka pro děti a rodiče, noční život v Litovelském 
Pomoraví (baterku s sebou!)

Zkuste se nad touto otázkou maličko zamyslet. Jasně, odpověď 
zní ano. Spousta z nás čte odbornou literaturu či knihy o osob-
ním rozvoji apod. Ano, jsou to také užitečné knihy, získáme 
z  nich spoustu informací, ale co si takhle od  nich odpočinout 
a někdy sáhnout po beletrii? Co z toho můžeme mít? Je toho víc. 
Tak třeba bohatou představivost – dokážeme se ocitnout v jiném 
městě, v jiném časovém období a s úplně jinými lidmi. Můžeme 
se stát hrdiny a dokázat splnit v realitě nesplnitelné úkoly. 

A stějně tak to platí i pro naše nejmenší, kterým ještě předčítá-
me. Je to téma, o kterém bychom se mohli bavit hodiny. A taky, 
že se bavit budeme. Od září začneme pracovat s těmi nejmenšími 
a zkusíme vytvořit malý klubík, ve kterém se budeme setkávat 
a bavit se o vhodných knihách a samozřejmě si i s knihami hrát. 
Včas budete informováni přes obecní e-mail, tak i na  faceboo-
kové stránce: Knihovna Horka nad Moravou nebo na webových 
stránkách: horka.knihovna.cz. 

Nově se vyvíjí oddělení s maturitní doporučenou literaturou. 
Ještě nemáme úplně vše, ale pracujeme na tom. Dokonce i pár knih 
v angličtině se objeví. Knihovna je otevřena každé úterý od 15 
do 18 hod. V případě potřeby můžete volat na 736 628 131. 

Na Vaši návštěvu se těší  
Romana Janková, knihovnice

Poděbrady se letos staly hojně navštěvovaným 
místem. Také na podzim se mohou stát cílem 
příjemné vycházky či vyjížďky na kole.
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Letos poprvé se nám rozjíždí fotbalo-
vé soutěže. Po  zrušeném jaru díky ko-
ronaviru a prázdninové pauze náš pažit 
zase ožívá.

Ostrý start má za  sebou družstvo 
mužů, které zahájilo soutěž již na počát-
ku srpna. Tým byl doplněn o dva mladé 
hráče. Doufáme, že se Danovi Benovi 
i Jirkovi Neplechovi bude v našem dre-
su dařit! Trenér Martin Zmrzlý má tak 
k dispozici dostatečně široký a zkušený 
kádr.

Start se mančaftu povedl, má za sebou 
porci šesti zápasů, kdy pětkrát dokázal 
zvítězit a prohra přišla až v minulém kole 
s týmem Červenky. V tabulce figurujeme 
na  čtvrtém místě s  minimální ztrátou 
na přední příčky.

Našim mládežníkům fotbalový roz-
jezd trval po mnohaměsíční pauze déle. 
I  když trénujeme více než měsíc, účast 
na  trénincích v  době prázdnin byla ne-

valná. Jakoby někteří hráči zapomněli, 
kudy se jede na fotbalové hřiště…S kon-
cem prázdnin se situace zlepšila a nyní již 
tréninky běží, jak mají.

Do  podzimních fotbalových bojů se 
nám povedlo připravit (a  přihlásit) čty-
ři týmy mládeže. Starší a  mladší žáky 
do okresního přeboru a dva týmy do sou-
těží přípravek. Mimo tyto týmy funguje 
ještě „předpřípravka“ a máme radost, že 
se po  hřišti prohání 10–12 fotbalových 
mrňousů. Tento „tým“ není svázán žád-
nou soutěží, jejich tréninky jsou pouze 
o radosti, nadšení z pohybu a míče. Tím-
to bychom chtěli pozvat další malé spor-
tovce do našich řad.

Soutěže mládeže odstartovaly v  so-
botu 5. 9., starší žáci zvítězili na  hřišti 
FC Olešnice vysoko 7 : 2 a mladší žáci 
na domácím trávníku deklasovali FK Ne-
milany 11 : 0. Benjamínkům se v neděli 
6. 9. také povedlo jeden ze svých turnajů 

vyhrát. Rodičům i fanouškům děkujeme 
za podporu při utkáních a mládežníkům 
přejeme, ať tato forma vydrží co nejdéle!

A  ještě pár slov k tématu závlahy. Už 
je jasné, že se nám letos, bohužel, závlaha 
vybudovat nepodaří. Pravidla pro odběr 
povrchových vod jsou natolik (oproti 
minulosti) přísná, že před realizací musí-
me zpracovat projektovou dokumentaci 
odběrného místa, vyřešit majetkoprávní 
(pozemkové) vztahy a  pak teprve může 
následovat vlastní realizace. Momentál-
ně se zpracovává projekt. Od Magistrátu 
města Olomouce a Povodí Moravy máme 
povolen dočasný odběr vody, s obcí jsme 
dohodli přesun investic na  příští rok 
a v roce 2021 závlahu provedeme.

Závěrem zveme všechny příznivce 
na utkání našich týmů a těšíme se na vaše 
povzbuzování Horka do toho!!!

za VV FK Horka nad Moravou 
zapsal Milan Štajgr

Po  tříměsíční nedobrovolné pauze jsme se sešli 
koncem června v horeckém přístavišti Pádlo. Bylo 
vidět, že nám už chyběla společnost. Pěkné počasí 
lákalo k posezení u vody. Dobře jsme se bavili a po-
chutnávali na dobrotách z udírny.

Další setkání se uskutečnilo při vzpomínkovém 
odpoledni k  uctění památky upálení Mistra Jana 
Husa. Každoročně se na této akci podílíme. Hlavně 
do průvodu půjčujeme hanácké kroje jak dospělým 
tak dětem. Vždy je to pěkná podívaná. Letos naše 
seniorky nevystupovaly s programem, nebyly pod-
mínky k  nacvičování. Tentokrát všechny zaujala 
hasičská a policejní technika a ukázky práce HZD 
a  policie ČR. K  poslechu a  tanci hráli muzikanti 
z Postřelmova. Všichni se dobře bavili. Po dlouhé 
době se lidé mohli sejít bez roušek.

 Naše členky si udělaly vycházku do Bezručových 
sadů a krásně kvetoucí růžové zahrady – do rozária. 
Je tam moc pěkně.

Malý klubový výlet jsme si domluvili do ZOO 
na Sv. Kopečku a objednali si projížďku po ZOO 
safari vláčkem, takže mohli jet i ti, kteří hůře chodí. 
Po obědě jsme náš malý výlet zakončili v Dolanech 
ve výborné cukrárně.

Safari vláčkem se jelo dobře a tak jsme také vy-
zkoušeli historický vláček, který jezdí po Olomouci 
i s průvodcem. Je to dobrý nápad nejen pro turisty, 
ale i pro seniory, kterým se po „kočičích hlavách“ 
v Olomouci špatně chodí.

Na podzim máme připravené mnohé akce, snad 
nám je opět nenaruší koronavirová nákaza.

Mgr. Ludmila Nepožitková
vedoucí klubu

Podzim 2020 na Horeckém fotbaláku

Z činnosti klubu seniorů 
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V  srpnu pilná příprava jednotlivých 
družstev během tréninků a  soustředění, 
v  průběhu září již ostrý vstup do  mis-
trovských utkání. Oddíl házené TJ So-
kol Horka nad Moravou zahájil další 
éru ve  své historii, v  soutěžním ročníku 
2020–2021 budou tradiční zelené dresy 
oblékat týmy mužů, mladšího dorostu, 
mladšího žactva a starších i mladších mi-
niházenkářů.

Muži hájí horecké barvy v  Morav-
skoslezské lize, kde mají za soupeře řadu 
silných mužstev – mimo jiné Orlovou, 
Hlučín, Paskov či Droždín. Na  úvod 
soutěže vybojovali cennou remízu 22:22 
v  Krmelíně, první domácí utkání proti 
Trnávce hráli až po uzávěrce tohoto zpra-
vodaje. „Přípravu na novou sezónu jsme 
zahájili srpnovým soustředěním v  areálu 
Sokolky, na které navázal tradiční domácí 
turnaj. Skládali jsme v podstatě nový tým, 
protože oproti minulé sezóně skončili čty-
ři hráči,“ říká vedoucí týmu/trenér Libor 
Vykydal. Do mužstva nově přišli brankář 
Štěpán Vodička ze Sokola Velká Bystři-
ce, Jiří Kubeček z HBC Olomouc 1966 
a Adam Smahel z vlastního dorostu. „Po-
třebujeme se samozřejmě sehrát, ale jak 
ukázal domácí turnaj, zápas Českého po-
háru proti Prostějovu i první mistrovský 
zápas, kluci by to měli zvládnout v brzké 
době,“ dodává Libor Vykydal.

Rovněž mladší dorost má před se-
bou náročnou sezónu. Hráči absolvo-
vali kromě tréninků i týdenní soustředění 
a již brzy zasáhnou do bojů v severomo-
ravské skupině 2. ligy ČR mladšího do-
rostu. Utkají se např. s  týmy Ostravy, 
Nového Jičína, Rožnova, Hranic či Zlí-
na. „Naši hráči by měli své zkušenosti 
z minulého ročníku 2. ligy v nové sezóně 
určitě zúročit. Na druhou stranu – bude-
me hrát bez Jiřího Lépa, který přestoupil 
do  HBC Olomouc 1966, chybět bude 
i  Adam Smahel, přecházející do  týmu 
mužů. Družstvo naopak posílí nováčci 
Vojta Pešek a Damián Šrot, kteří jsou sice 
věkově starší žáci, ale protože tuto kate-
gorii jsme nepřihlásili do  soutěže, oba 
ostaršení hráči přišli do dorostu,“ uvádí 
trenér Libor Žůrek. Dorostenci chtějí 
odehrát vyrovnanější utkání a pomýšlejí 
na lepší umístění než v minulé anulované 
sezóně. „Kluci mají potenciál předvádět 
hezkou házenou. Na druhou stranu ne-
tušíme, v jaké kondici budou naši soupe-
ři. Doufáme, že letos mile překvapíme,“ 
věří Libor Žůrek.

Ani družstvo mladšího žactva přes 
prázdniny nezahálelo a  před sezónou 

Vzhůru do nové házenkářské sezóny!

Spousta her, soutěží a skvělé zábavy, včetně celodenního výletu do zábavního parku Miraku-
lum v Milovicích. Takový byl letošní příměstský tábor pro děti, pořádaný v posledním srpno-
vém týdnu oddílem házené. Tak ještě foto na památku – a za rok opět na shledanou!

v  Lize olomouckého kraje rozvíjelo fy-
zickou zdatnost. „Do  nového ročníku 
jsme vstoupili třífázovým soustředěním 
a po prvním týdnu přípravy jsme absol-
vovali turnaj Holiday Cup 2020 ve Zlí-
ně, kde jsme se dvěma družstvy podali 
vynikající výkon,“ informuje trenér Petr 
Němec. „Následující týden jsme se ak-
tivně zapojili do  příměstského tábora, 
pořádaného pro děti naším oddílem há-
zené. Na  programu byla řada her, výlet 
do zábavního centra Mirakulum, shlédli 
jsme ukázky práce kynologa s policejní-
mi psy a skvělá byla prohlídka koňských 
stájí na  Lovecké chatě s  možností pro-
jížďky na  konících,“ přibližuje program 
Petr Němec. Závěr prázdnin byl ve zna-
mení domácího turnaje mladšího žactva, 
v  něm horecké družstvo v  konkurenci 
osmi týmů z celé Moravy obsadilo skvělé 
3. místo.

„Naše heslo Horka jede… vystihuje 
nejen fakt, že svou kvalitou i  výsledky 
se horecké žactvo dostává na  úroveň 
významných házenkářských klubů. Vy-
stihuje i skutečnost, že jezdíme na velké 
turnaje nejen v ČR, ale také v zahraničí. 
Příkladem je naše účast na  Házenkář-
ském festivalu v  Lovosicích začátkem 
září,“ podotýká Petr Němec. Na severu 
Čech si hráči Horky vedli skvěle! V kon-
kurenci 22 družstev z celé ČR vybojovali 
krásné 6. místo a 5. příčka jim jen o vlá-
sek unikla po prohře s Duklou Praha.

Mládežnickou základnu doplňu-
jí i  dvě družstva miniházené, která 
koncem srpna absolvovala soustředění 
ve formě příměstského tábora. „Do nové 
sezóny vkročili starší minižáci v nové se-

stavě a  také s  obměněným trenérským 
vedením na  srpnovém přípravném tur-
naji ve Zlíně. Na domácím turnaji Há-
zenkářské naděje se již představila obě 
družstva našich minižáků. V září se na-
plno pustíme do soutěžních bojů, na což 
se všichni moc těšíme,“ říká trenér mini-
házené René Rusler. „V obou týmech se 
budeme muset poprat s menším počtem 
hráčů, ale věříme, že se k nám ještě noví 
malí házenkáři přidají,“ dodává.

Stále větší oblibě se těší kroužek 
pohybových her, působící pod křídly 
oddílu házené, v němž si malé děti zá-
bavnou formou užívají radost z pohybu. 
Pod heslem Prázdniny nejsou překáž-
kou se každou středu během července 
a  srpna na  Sokolce sportovalo a  dová-
dělo. Za  projevenou důvěru děkujeme 
rodičům, kteří svoje ratolesti do krouž-
ku přihlásili a  umožnili dětem, aby si 
zpříjemnily prázdninové chvíle s  no-
vými kamarády a  zkušenými trenéry. 
Od  září děti ještě sportují na  Sokolce, 
ale s nástupem podzimu se budou pře-
souvat do školních prostor dle možných 
termínů. V  případě zájmu dalších dětí 
a rodičů je možné kontaktovat šéftrené-
ra mládeže a pohybového kroužku Petra 
Němce – tel. 604 830 410. 

 Karel Směták

Oddíl házené děkuje horecké prodej-
ně Hruška za sponzorské dary v podobě 
sladkostí pro děti, ať již po dobu koná-
ní příměstského tábora, tak za  dary při 
pořádání turnajů v průběhu celého roku. 
Velice si toho vážíme a moc nám to po-
máhá. Takže ještě jednou díky. 
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TERMÍN SOUTĚŽ KATEGORIE DOMÁCÍ HOSTÉ
13.09.2020 v 15:00 h. Moravskoslezská liga muži Horka nad Moravou Sokol Trnávka

19.09.2020 v 09:00 h. Olomoucká liga starší mini Horka nad Moravou 15 družstev Olomouckého kraje
20.09.2020 v 09:00 h. Olomoucká liga mladší žactvo Horka nad Moravou Centrum Haná, Uničov
20.09.2020 v 13:00 h. Moravskoslezská liga muži Horka nad Moravou SK Žeravice
20.09.2020 v 15:00 h. 2. liga ČR mladší dorost Horka nad Moravou HBC Olomouc 1966

27.09.2020 v 09:00 h. Olomoucká liga mladší žactvo Horka nad Moravou Hranice, HBC Olomouc
27.09.2020 v 13:00 h. 2. liga ČR mladší dorost Horka nad Moravou Sokol Ostrava
27.09.2020 v 15:00 h. Moravskoslezská liga muži Horka nad Moravou TJ Suchdol nad Odrou
28.09.2020 v 15:00 h. Moravskoslezská liga muži Horka nad Moravou HC Hlučín

04.10.2020 v 12:00 h. Olomoucká liga starší mini Horka nad Moravou V. Bystřice, Prostějov, Žeravice
04.10.2020 v 15:00 h. Moravskoslezská liga muži Horka nad Moravou TJ Senice na Hané

11.10.2020 v 13:00 h. 2. liga ČR mladší dorost Horka nad Moravou TJ Sokol Polanka nad Odrou

18.10.2020 v 09:00 h. Olomoucká liga mladší mini Horka nad Moravou Kostelec n. H., Senice n. H., Prostějov

25.10.2020 v 11:30 h. 2. liga ČR mladší dorost Horka nad Moravou Sokol Klimkovice
25.10.2020 v 13:30 h. Moravskoslezská liga muži Horka nad Moravou Sokol Paskov

28.10.2020 v 13:30 h. Moravskoslezská liga muži Horka nad Moravou Sokol Krmelín

22.11.2020 v 13:00 h. 2. liga ČR mladší dorost Horka nad Moravou Tatran Litovel (hala DHK Zora Olomouc)

TERMÍN SOUTĚŽ KATEGORIE DOMÁCÍ HOSTÉSOUTĚŽSOUTĚŽSOUTĚŽ

www.HazenaHorka.cz 


