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Před časem jsem připravoval s  jedněmi 
rodiči křest jejich dítěte. Bylo to jejich první 
děťátko a bylo ještě opravdu malé, snad dvou 
nebo tříměsíční. Když jsme mluvili o tom, že 
víra v Boha je osobní vztah k němu, vlastně 
naše odpověď na jeho vztah k nám, zmínil 
jsem – jako to dělám vždycky – že ve víře 
jako v každém jiném vztahu je důležitá vzá-
jemná komunikace a že se zkusíme krátce se 
pomodlit. Každý spontánně říci Bohu něja-
ké poděkování nebo prosbu, které vyvstanou 
v našem nitru.

Tatínek s tím neměl problém, mluvil pro-
stě a upřímně. Uvedl asi toto: „Někdy když 

se probudím a  mám vedle sebe svou ženu 
a dítě, zdá se mi to jako zázrak a cítím se 
obrovsky šťastný. Až mi napadá, že to snad 
nemůže být pravda, že to náhle nějak skončí. 
Že dítě budeme muset vrátit, nebo se stane 
něco jiného a tohle moje štěstí se rozplyne…“ 
A pak Bohu poděkoval a poprosil ho o ochra-
nu pro celou jejich rodinu. Jeho ženě při 
té modlitbě vstoupily slzy do  očí. Bezděčně 
vstala ze židle, přiklonila se k němu, natáhla 
ruku a pohladila ho po tváři. Přitom řekla: 
„Ty jsi mi vzal slova.“ A  zase usedla. Bylo 
patrné, že měla v srdci – a málem už i na ja-
zyku – totéž co on… Pocítil jsem v té chvíli 

radost a vděčnost za to, že mohu být nablíz-
ku lidem, kteří se cítí tolik šťastní. A napad-
lo mi, že bych přál takové chvíle každému. 
Jaro je roční období, kdy jsme vnímavější pro 
krásu a  sílu života. Rostliny a  stromy raší, 
děti se radují z  toho, že mohou běhat ven-
ku. Vystavujeme se slunci a čerstvému vzdu-
chu. My křesťané nadto slavíme Velikonoce, 
v nichž krásu a sílu života poznáváme díky 
Kristu jedinečným způsobem. Přeji vám 
všem podmanivá setkání se štěstím – v lidech 
kolem vás i ve vašem vlastním životě. 

 P. Gorazd Pavel Cetkovský 
 duchovní správce farnosti Horka 

Radujme se nejen z jara

Jak již víte z minulého čísla Zpravodaje, 
chtěli bychom projektovat 3 až 4 místní 
komunikace ročně. Vše bude také záležet 
na  složitosti jednotlivých komunikací, 
na kondici jednotlivých sítí, jako je ČEZ 
apod., a také na kumulaci s komunikace-
mi v majetku Správy silnic Olomouckého 
kraje. V  tomto roce se začnou zpracová-
vat ul. Na  Vinici, Nádražní po  přejezd, 
a v části Sedliska ul. Míru, Jiřího Wolkera. 
Ostatní místní komunikace jsme rozdělili 
do dalších 5. etap. Např. 2. etapa bude ul. 
Berkova, Zahradní (ke Kovárně), Sadová, 
jako 3. etapa ul. Okružní, 1. Pětiletky, J. 

Fučíka, a Nerudova. Je shoda mezi zastu-
piteli, že po  skončení projektové doku-
mentace 1. etapy nastupuje zpracování 
etapy druhé, a tak postupně by měly být 
zpracovány všechny.

Co se týče realizace, bude vše zále-
žet opět na  složitosti projektu, financí, 
na kondici inženýrských sítí (hlavně ČEZ, 
v Sedlisku je ze 70. a 80. let), na kompro-
misním jednání, ale také na  vyjednávání 
s Vámi jakožto účastníků řízení.

Když vše půjde, tak jak má, tak předběž-
ně realizace 1. etapy tzn. Na Vinici a Ná-
dražní (po  přejezd) by měla začít v  roce 

2021, následně ul. Míru a Jiřího Wolkera. 
Budeme se snažit získat co nejvíce peněz 
z evropských dotací i Olomouckého kraje, 
abychom násobili rozpočet obce. 

Není vyloučeno, že v případě mimořád-
ného a nepředvídatelného vlivu může do-
jít k zpoždění jednotlivých etap. Na konci 
každého kalendářního roku bude zastu-
pitelům předložen ke schválení investiční 
plán, kde bude nutné určit priority pro 
daný rok. Pevně věřím, že po zvážení všech 
okolností dojde ke  shodě napříč zastupi-
telstvem. (Tabulka investic na str. 2.) 
 Luděk Tichý

Nově připravované projekty v roce 2019

Stavební práce ve škole
Pod okny Základní školy v Horce nad Moravou od ledna bu-

rácejí stavební stroje – buduje se nová školní jídelna. Práce jsou 
naplánovány na celý rok. Rozpočet stavebních prací je 32,3 mil. 
Kč, z toho 20,7 mil.činí dotace z ministerstva financí a zbytek 
z rozpočtu obce. Ještě ale bude potřeba vybavit interiér jídelny. 
V současné době chodí žáci základní školy na oběd do mateř-
ské školy, kde se nachází jídelna v suterénu. Její kapacita je 550 
strávníků, ale míst k sezení pouze 90. Škola má v současné době 
460 žáků a 104 dětí je ve školce. Dříve si chodili pro obědy i cizí 
strávníci, ale to v současné době není možné. V nové školní jídel-
ně, která by měla začít fungovat od příštího roku, bude 200 míst 
k sezení. Všichni se těší, až odpadnou fronty dětí ven až z budo-
vy. Také se bude moci opět vařit pro cizí strávníky a možná, že 
bude i výběr ze dvou jídel, ale to je ještě vše daleko.  -ss-



2 horecký zpravodaj 3/2019

Název  
projektu

Zadání  
projektu

Stupeň projektové  
dokumentace Dokončení 

ul. Nám. osvobození Červen 2018 Územní studie  
+ územní souhlas Červen 2019

ul. olomoucká Červen 2018 Územní studie  
+ územní souhlas Říjen 2019

ul. Skrbeňská Leden 2018 Územní studie duben 2019

Tyto krajské komunikace patřící Správě silnic Olomouckého 
kraje byly zadány již v  minulém volebním období. Proběhla 
schůzka jak na Krajském úřadě, tak na Správě silnic. Bylo před-
běžně dohodnuto, že obec dopracuje 2.stupeň projektové doku-
mentace a Správa silnic 3. stupeň projektové dokumentace, tzn. 
stavební povolení. U všech tří komunikací musí obec zpracovat 
projektovou dokumentaci na dešťovou kanalizaci. Po jednání za-
stupitelstva obce i náměstkem pro dopravu na Krajském úřadě je 
shoda, že priorita je rekonstrukce ulice Skrbeňská a Olomoucká.

Investice 2019
Název projektu Celková částka Z rozpočtu obce Dotace

Školní jídelna 32.000.000 12.000.000 20.000.000
Venkovní učebna ZŠ  
– zkvalitnění výuky 5.655.811 655.811 5.000.000

ul. Družstevní – vodovod 2.200.000 2.200.000
ul. Družstevní  
– rekonstrukce 9.000.000 ? žádost 

ul. Lidická – chodník 2.000.000 ? žádost
Šatny fotbalové hřiště  
– oprava 500.000 500.000 –

Úprava Hřbitov 1. a 2. 
etapa 650.000 ? žádost

Demolice RD č. p. 96 711.330 ? žádost
Nákup vybavení školní 
jídelna 2.000.000 2.000.000 –

V měsíci lednu začala pro letošní rok nejnáročnější výstavba 
nové školní jídelny. Po  úspěšném přeložení inženýrských sítí 
se začíná rýsovat obvod budovy. Vítězná firma E-Proxima má 
před sebou nelehký úkol v relativně krátké době prostavět 32 
mil., z toho je 20 mil. dotace z ministerstva financí. Předpo-
kládaný konec výstavby je měsíc říjen letošního roku. Každé 
úterý probíhají kontrolní dny za účasti vedení obce Horka nad 
Moravou, stavby vedoucí firmy E-Proxima, technický dozor 
stavby, vedení základní školy Horka nad Moravou. Všem zú-
častněným děkuji za smysluplnou a konstruktivní debatu.

Komunikace – ul. Družstevní včetně vodovodu, chodník ul. 
Lidická:
–  chodník ul. Lidická – je shoda mezi zastupiteli, že výstavba 

proběhne během letních prázdnin i bez získané dotace z dů-
vodu bezpečností dětí a rodičů směřujících do MŠ a ZŠ

–  ul. Družstevní včetně vodovodu – řízení na výběr zhotovitele 
bude zahájeno v první polovině roku, s tím, že začneme vý-
stavbou vodovodu

–  Vzhledem náročnosti ul. Družstevní není úplně jisté, zda 
stihne rekonstrukce dokončit v tomto roce

Název projektu Zadání 
projektu

Projektová dokumentace – oprava bytový dům ul. Školní  
– zateplení, oprava oken Leden 2019

Workout a dětské hřiště Sedlisko Leden 2019

Revitalizace parku ul. Nádražní – studie 2019

Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Na Vinici 2019

Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Nádražní (po přejezd) 2019

Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Míru 2019

Projektová dokumentace rekonstrukce Jiřího Wolkera 2019

ul. Zahradní směr Chomoutov – chodník 2019

Cyklostezka Horka, Skrbeň – odhad ceny pozemků, výkup 
pozemků od 2019

Rozpracované projekty

Dotazník
Naše obec začala zpracovávat svůj 

program rozvoje obce Horka nad 
Moravou, ve kterém chceme vyjasnit 
priority rozvoje obce a  rozvrhnout 
jednotlivé rozvojové činnosti na  nej-
bližší roky. Obracím se na Vás proto 
s žádostí o vyjádření názoru na otázky 
uvedené v  tomto dotazníku, a to do 
31. 3. 2019 (lze vyplnit i elektronic-
ky). O  výsledcích budete průběžně 
informováni – na internetu i na veřej-
ných projednání. Děkuji Vám za spo-
lupráci. Luděk Tichý

Úhrady ONLINE Taxi pro Horku
Od  února mohou občané Horky nad 

Moravou využít možnost zaplatit na obec-
ním úřadu veškeré poplatky bezhotovost-
ně přes platební terminál. Komunální 
odpad – 500 Kč za osobu (příp. za neo-
bydlený dům), děti do 5 let a občané nad 
70 let 250 Kč. Poplatek za psa – 130 Kč. 
Poplatky je také možné poslat na  účet 
180 17 333 99/0800, v. s. = číslo popisné 
domu. Platbu lze hradit společně za celou 
rodinu či dům. Tyto dva poplatky jsou 

608 220 230, 720 181 717
Od 1. 4. 2019 bude pro občany Hor-

ky nad Moravou fungovat zvýhodněná 
Taxi služba Horka – Olomouc centrum 
až po vlakové nádraží a opačně za 150 Kč. 
Jedná se o Student taxi Olomouc. Jednotná 
cena 150 Kč platí pro 1 až 4 osoby, pro více 
osob (5 a 6) bude jednotná cena 250 Kč. 
Ostatní jízda bude placená dle tarifních 
cen, tzn., když někdo bude pokračovat dál 
do  Skrbeně, tak zaplatí standardní cenu. 
Občan Horky zavolá na  uvedené číslo 
a řekne, že je z Horky a MÁ SLEVU, poté 
řekne místo kam má taxi dojet.   -red-

splatné do 30. 6. 2019. Stočné se bude 
vybírat od  dubna 2019. Pokud máte 
zaregistrovaný e-mail na  https://horka.
mobilnirozhlas.cz, dostanete fakturu e-
-mailem. -red-
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Jeden za všechny…
Jak to bývá u  většiny kolektivních 

sportů, tak i my držíme při sobě. Řídí-
me se heslem: „Jeden za všechny, všichni 
za jednoho“. Ale i tak se bohužel někdy 
nedaří, a  tak to v  životě prostě cho-
dí. Člověk je chvilku nahoře a  daří se 
mu, a chvíli dole, kdy se mu smůla lepí 
na  paty. Ostatně stejně to chodí také 
ve sportu házenou nevyjímaje.

Jsou utkání a turnaje, které se pove-
dou a kde naši hráči září radostí z výhry, 
ale i zápasy, kde se nám nedaří. Důležitá 
je snaha, kolektiv, trenéři, rodiče i  fa-
noušci, jestli se zvládnou v těžkých chví-
lích podpořit. Nejmladší kategorie – 
obě minižactva i mladší žactvo – sbírají 
úspěchy na turnajích a zápasech po hrs-
tech, ve starších kategoriích – starší žáci 
a muži – je již těžší se prosadit, a o to 
větší je potřeba podpora.

Tímto si Vás dovolujeme pozvat 
na domácí utkání i na venkovní utkání, 
která začínají opět od konce března.

Na  závěr bychom chtěli poděkovat 
hráčům z řad mužů i všem dalším po-
mocníkům, kteří se aktivně a  zapojili 
do  organizace Večírku, který se konal 
v pohostinství na Kovárně 15. 2. 2019, 
od  přípravy tomboly a  veškerého zaři-
zování, přes fotografování a práci za ba-
rem, až po závěrečný úklid. Poděkování 
samozřejmě patří také všem sponzorům 
a účastníkům a doufáme, že si ho užili.

Přejeme krásné a  pohodové Veliko-
noce! Jana Skalická

Nepochopím...

Klapání
O letošních Velikonocích – na Ze-

lený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobo-
tu, bude v  Horce již tradičně nahra-
zeno zvonění zvonů zvukem řehtaček, 
hrkaček či klapaček. Tato tradice má 
své kořeny ve středověku, u nás se bo-
hatě rozvíjela zvláště od poloviny 19. 
století a  na  mnoha místech se udr-
žuje dodnes. Poté, co kostelní zvony 
při čtvrteční mši „odlétnou do Říma“ 
a zůstanou tiché až do sobotního veče-
ra, vyráží chlapci na  obchůzku obce. 
Zpravidla se chodí třikrát denně – 
ráno, v  poledne a  večer. Jako odmě-
nu vždy dostávali sladkosti či drobné 
mince.

Pokud by se chtěl někdo z  horec-
kých chlapců přidat, na obchůzku se 
vychází ve čtvrtek 18. 4. v 17.10 hod. 
od kostela. Hrkačku s sebou. Pro více 
informací můžete psát na e-mail: kla-
pani@centrum.cz.  
 Mgr. Jaroslava Krejčí

V minulých číslech Zpravodaje jsme naši 
veřejnost žádali o slušné a ohleduplné cho-
vání ve fotbalovém areálu. V posledních le-
tech se nám za významné podpory Obce po-
vedlo revitalizovat okolí fotbalového hřiště, 
opravit bývalou hlasatelnu, klubovnu a fa-
sádu bufetu. Kolem Častavy a zahrádek to 
už nevypadá jako na skládce, mezi stromy 
se zelená nový trávník, povedlo se zatravnit 
parkoviště s  přilehlým valem za  brankou 
a na hrací i tréninkové ploše se daří udržo-
vat velice slušný pažit. 

 A odměna za tuto snahu a vynaložené 
finanční prostředky??!!!

 Ta je taková, že si z podmáčených trav-
natých ploch parkoviště a tréninkového hři-
ště udělá nějaký omezenec plochu pro školu 
smyku…

Fotbal pláče a rozum zůstává stát…
Milan Štajgr, místostarosta obce 

a člen VV FK Horka nad Moravou

Horecký zpravodaj považuje van-
dalství na hřišti za velmi závažný pro-
blém, proto jsme se na místopředsedu 
Milana Štajgra obrátili s dotazy:
Jak to bylo s fotbalovým areálem dříve?

Nutno začít historií, kdy cesta do are-
álu měla příjezdovou bránu a  byla „sle-
pá“, tzn., že končila u fotbalového bufetu 
(klubovny). Jinými slovy, nejezdil tam 
nikdo jiný než fotbalisté. Pak došlo k vý-
stavbě Sluňákova a rozšíření zahradní ko-
lonie, kdy vznikla potřeba větší dopravní 

obslužnosti a ne všichni si váží toho, že 
dříve museli nechat auto u Moravy a do-
jít cca 200 metrů do chaty pěšky… 
Myslíte, že to nevhodné chování přichá-
zí od jedné skupiny?

Máme neustále problémy s  mladší 
generací, chodí na hřiště „randit“, jenže 
se to zvrhává v  dýchánky s  alkoholem 
i  silnějšími drogami. Po  nich zůstávají 
hromady flašek, vajglů, různých hygie-
nických potřeb, počmárané fasády budov 
a  rozbitá okna. My dokonce víme, kdo 
tam chodí (jsou to i děti mých kamarádů 
i  někteří spolužáci mého syna), několi-
krát jsme jim domlouvali – bezvýsledně. 
Fyzické tresty se nenosí, je to o soudech 
s rodiči. Obáváme se, že by jako odvetu 
rozbili úplně všechno. 

Taky jsme kdysi kromě fotbalu chodili 
na hřiště s děvčaty, ale chovali se tak, aby 
se o tom co nejméně vědělo… 
Nepomohlo by instalovat do  inkrimi-
novaných míst kamery?

S dnešní legislativou je to složité. Pra-
vidla o  tom, kdy a  za  jakých podmínek 
můžete použít záznam, jsou neprůhled-
ná. I  když, pokud by takových situací 
mělo být více, budeme muset reagovat. 
Nejsem naivka, že by to měl vyřešit je-
den článek NEPOCHOPÍM. V nejbližší 
době instalujeme ve vjezdu do areálu zá-
voru, i když víme, že nám to přidá další 
starosti s obslužností.

Velkou pozornost věnovala Základní 
škola v Horce nad Moravou přípravě pro-
jektového dne na téma rizika kyberprosto-
ru a kyberšikany, který se konal ve čtvrtek 
7. března. 

Během přípravy celý sbor včetně asis-
tentek pedagoga prošli školením s Karlem 
Opravilem, který se tématu – často disku-
tovaném a pro mnohé přesto těžce uchopi-
telném – dlouhodobě věnuje. Seznamovali 
jsme se s pojmy, které se objevují v souvis-
losti s různými formami zneužívání infor-
mací v kyberprostoru.

Několikahodinová přednáška se nes-
la v  příjemném duchu, lektor každý bod 
prokládal reálnými příklady z praxe a kon-
čil slovy: „To je docela průšvih!“ Usmívala 
jsem se té průpovídce. Odpoledne plynulo 
a já jsem nabyla dojmu, že slyším to, co je 
jasné a zřejmé. Děti jsou vynalézavé a do-

káží daleko lépe využívat (a mnohdy zne-
užívat) moderní technologie. Uvědomila 
jsem si, že i když mladí lidé od nepaměti 
hledají své místo na světě prostřednictvím 
vztahů, které navazují se svými vrstevníky, 
i prostřednictvím měření sil a vymezování 
se vůči jiným, situace se pohybem na  so-
ciálních sítích změnila. Vyřčená nadávka 
odezní, anonym roztrháte, omezeným li-
dem se vyhnete, ale to, co odešlete do pro-
storu internetu, už nezmizí. Krátce před 
tím, než jsme se rozloučili a rozešli se domů 
zapnout si internet, jsme zhlédli krátký hra-
ný snímek na  téma sextingu. Film, zprvu 
plný úsměvných rodinných frází, potemněl 
spolu s bezradností a bolestí mladého hrdi-
ny. Při fatálním závěru, kdy bylo v učebně 
několik vteřin hrobové ticho, jsem zřejmě 
nebyla jediná, které vytanula lektorova slo-
va: „To je docela průšvih!“ Jana Bzdilová

Rizika kyberprostoru 
a kyberšikany
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Příprava projektové dokumentace  
– komunikace

Berkova
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htova
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P. Bezruče
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Berkova 1. pětile
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V Lukách

Okružní

Skrbeňská
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oucká

nám. Osvobození

směr 
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směr 
Skrbeň
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Legenda:

1. máje

Zahradní

Zahradní

Partyzánská

J.
 F

uč
ík

a

Sadová
Ne

ru
do

va

J. Wolkera

Na Častavě

Sedlisko

Zahradní

Bůžkova

Vodní

Vodní

Podhradí

nám. Osvobození, Olomoucká, Skrbeňská  
– projektová dokumentace rozpracovaná

místní komunikace Míru, Jiřího Wolkera, Na Vinici, Nádražní 
– projektová dokumentace bude zahájena 03-04/2019

ulice Zahradní směr Chomoutov
– projektová dokumentace bude zahájena 06/2019

1. m
áje

Míru

směr 
Chomoutov

směr 
Olomouc
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V  lednu jsme připravili plán klubo-
vých akcí na 1. pololetí – besedy, exkurze, 
výlety aj. Jako první nás čekala příprava 
a zajištění našeho seniorského plesu. Dá 
to hodně práce a jsem ráda, že většina čle-
nů se zapojí. Pečeme zákusky, děláme ob-
ložené chlebíčky, balíme dárky do  tom-
boly. Na ty nám jako každoročně přispěli 
místní podnikatelé, OÚ i  naši členové. 
Bylo toho opravdu hodně a všem za náš 
klub děkuji. Ples se nám vydařil, uvítali 
jsme také seniory z okolních obcí. K tan-
ci a poslechu hrála skupina Beta trio, naše 
seniorky – cvičenky připravily krátké ta-
neční vystoupení.

Exkurzi do  Hasičského záchranného 
sboru v  Olomouci nám zajistil starosta 
Luděk Tichý. Čtyřicet našich členů si se 
zájmem prohlédlo techniku a  vybave-
ní (viz foto na  str. 8). Nechyběla také 
instruktáž o  bezpečnosti a  předcházení 
požárům. Byli jsme svědky i skutečného 
poplachu a výjezdu hasičů. Važme si je-
jich práce.

V  březnu oslavíme MDŽ v  klu-
bu a  také na  taneční zábavě ve  Skrbe-
ni a  v  Křelově. Do  Těšetic pojedeme 
na ochotnické představení.

Do  klubu jsme pozvali výtvarnici 
paní Zuzanu Krulovou, které učarovaly 

mandaly a v jejím pojetí jsou nádherné. 
Další besedu nám také zajistil pan sta-
rosta Tichý – přijde mezi nás záchranář 
MUDr.  Milan Brázdil. Určitě to bude 
zajímavé povídání nejen o  záchranářské 
činnosti, ale i o jeho práci poslance Parla-
mentu ČR. 1. dubna v 10 hod. 18. dub-
na máme domluvenou prohlídku zázemí 
Moravského divadla. 25. dubna přijdou 
k nám do klubu žáci ZŠ s paní učitelkou 
Annou Dvorskou a předvedou nám ho-
dinu první pomoci. Se ZŠ domlouváme 
i další akce.

 Mgr. Ludmila Nepožitková
 vedoucí klubu

Z klubu seniorů

V sobotu 16. 2. proběhl na Sluňákově 
den pro veřejnost. Bylo téměř jarní po-
časí a možná i díky tomu přišlo opravdu 
mnoho návštěvníků, pro které byly při-
chystány tematické aktivity jak v budově 
Sluňákova, tak i v přilehlém okolí.

Hlavní myšlenkou pořádání dnů pro 
veřejnost je, aby si děti a rodiče (prarodi-
če, sourozenci, kamarádi) užili pohodo-
vý den v  inspirativním prostředí, aby si 
společně něco vyzkoušeli, vyrobili, zažili 
a odcházeli se vzpomínkou na příjemně 
strávený čas.

Tentokrát byla možnost vyzkoušet si 
se studenty SŠ řezbářské z Tovačova prá-
ci s  řezbářskými nástroji, pod vedením 
odborníka z České společnosti ornitolo-
gické si vyrobit dřevěné ptačí krmítko, 
na  jiném stanovišti se návštěvníci mohli 
dozvědět něco o dřevinách a následně si 
z nich uvařit čaj. Ze dřeva se také stavělo 
a dokonce nám děti a rodiče pomohli vy-
plést z vrbového proutí konstrukci kom-
postu. 

Mnozí z návštěvníků si nenechali ujít 
vystoupení olomouckého řezbáře Vác-
lava Lemona, který předvedl své umění 
s motorovou pilou. Malí návštěvníci oce-
nili pohádkové představení loutkového 
divadla Kašpárkova říše nebo stanovi-
ště rodinného centra Heřmánek, které 
se našich dnů pro veřejnost pravidelně 
účastní. Na Dnu dřeva jsme opět rozto-
pili středověkou hliněnou pec na chleba 
a příchozí měli možnost ochutnat čerstvě 
upečený kváskový chléb.

Díky patří olomouckému Rozáriu 
za  zapůjčení krásné expozice řezů dřeva 
a  borky mnoha různých druhů dřevin, 
která zpestřila a obohatila celou akci. 

Stává se tradicí, že sluňákovská vstupní 

Den dřeva na Sluňákově
hala se na dnech pro veřejnost přemění 
v  kavárnu a  návštěvníci si zde mohou 
odpočinout u šálku dobré kávy a ochut-
nat zákusky a  dezerty upečené přímo 
na  Sluňákově. Zároveň míváme otevře-
né informační centrum, kde je možné 
zakoupit regionální výrobky a  výrobky 
Fair Trade. Děkujeme všem, kteří se Dne 

dřeva účastnili, kteří tu pobyli, strávi-
li nějaký čas, kteří se nenechali odradit 
zablácenými cestami. V pátek 1. března 
proběhla také Soví noc – beseda a večer-
ní vycházka za hlasy sov a hned v sobo-
tu zase komentovaná vycházka za Bobry 
usazenými na  Sluňákovském rybníce. 
 Jiří Popelka
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Horecké fotbalové jaro 2019

TERMÍN SOUTĚŽ KATEGORIE DOMÁCÍ HOSTÉ

23.3.2019 v 16:00 hod. Liga Ol. Kraje starší žáci Horka n. M. SK Žeravice (pozn. odehrajeme v hale v Senici na Hané)

31.3.2019 v 15:00 hod. Liga MS. kraje muži Horka n. M. SK Droždín (pozn. odehrajeme v hale v DHK Zora Olomouc)
31.3.2019 v 16:45 hod. Liga Ol. Kraje mladší žactvo Horka n. M. TJ Centrum Haná "A" (pozn. odehrajeme v hale v DHK Zora Olomouc)
31.3.2019 v 18:00 hod. Liga Ol. Kraje starší žáci Horka n. M. Tatran Litovel (pozn. odehrajeme v hale v DHK Zora Olomouc)

14.4.2019 v 15:30 hod. Liga Ol. Kraje mladší žactvo Horka n. M. SK Velká Bystřice
14.4.2019 v 17:00 hod. Liga Ol. Kraje starší žáci Horka n. M. TJ Centrum Haná "A"

5.5.2019 v 09:00 hod. Liga Ol. Kraje mladší minižactvo Horka n. M. Kostelec na Hané, Litovel, DHK Zora Olomouc "A" + "B" (turnaj)
5.5.2019 v 11:00 hod. Liga Ol. Kraje starší minižactvo Horka n. M. "A" HBC Olomouc "A", HBC Olomouc "B", SK žeravice (turnaj)
5.5.2019 v 13:30 hod. Liga Ol. Kraje mladší žactvo Horka n. M. Tatran Litovel
5.5.2019 v 15:00 hod. Liga MS. kraje muži Horka n. M. TJ Valašské Meziříčí

12.5.2019 v 12:30 hod. Liga Ol. Kraje starší minižactvo Horka n. M. "A" DHK zora Olomouc "A", DHK Litovel
12.5.2019 v 15:00 hod. Liga MS. kraje muži Horka n. M. Orlová nebo Klimkovice (pozn. nadstavba - soupeř dle umístění v zákl. části )
12.5.2019 v 17:00 hod. Liga Ol. Kraje starší žáci Horka n. M. SK Velká Bystřice

19.5.2019 v 12:30 hod. Liga Ol. Kraje mladší minižactvo Horka n. M. TJ Cement Hranice "A" + "B", DHK Zora Olomouc "A" + "B" (turnaj)
19.5.2019 v 14:30 hod. Liga Ol. Kraje starší minižactvo Horka n. M. "B" Horka n. M. "A", Velká Bystřice "A", Sokol II Prostějov (turnaj)
19.5.2019 v 17:00 hod. Liga Ol. Kraje mladší žactvo Horka n. M. HBC Olomouc "A"

26.5.2019 v 09:00 hod. Superfinále mladší minižactvo Horka n. M. 15 družstev z Olomouckého kraje (turnaj)
26.5.2019 v 17:00 hod. Liga MS. kraje muži Horka n. M. Orlová nebo Klimkovice (pozn. nadstavba - soupeř dle umístění v zákl. části )

2.6.2019 v 15:30 hod Liga Ol. Kraje mladší žactvo Horka n. M. DHK Zora Olomouc "A"
2.6.2019 v 17:00 hod. Liga Ol. Kraje starší žáci Horka n. M. HBC Olomouc 1966 "A"

8.6.2019 v 8:30 hod. Liga Ol. Kraje starší žáci Horka n. M. HBC Olomouc 1966 "B"
8.6.2019 v 10:00 hod. turnaj STARÁ GARDA Horka n. M. dle přihlášených družstev www.HazenaHorka.cz

Malá kopaná v roce 2019
Úvodem bych chtěl pozdravit všech-

ny fanoušky a příznivce malé kopané FC 
SOKOLKA HORKA.

Naše obě mužstva hrají letos ve 3. lize 
ve stejné skupině. Lépe se v polovině se-
zony daří mužstvu B, které je na 4. místě, 
tým A je o 2 body zpět na 6. místě. Muž-
stvo Juniorky, které hraje veteránskou 
ligu, je na 9. místě. Další přípravou bude 
Josefovský turnaj 23. března, na  který 
bych Vás rád pozval. Chtěl bych poděko-
vat našim sponzorům, hráčům, činovní-
kům, kamarádům a všem, kteří se kolem 
malé kopané pohybují a  pomáhají nám 
při sportovních i kulturních akcích. Dík 
za  podporu patří i  Sokolu a  Obecnímu 
úřadu v Horce nad Moravou.

A  závěrem bych Vás chtěl pozvat na 
1. kolo jarní části, které se hraje 29. břez-
na, kdy se utkají Sokolka A proti Sokolce 
B ve vzájemném derby i na všechny akce 
pořádané Malou kopanou:
23. 3. 2019 – Josefovský turnaj
17.–18. 5. 2019 – festival Horecké struny
31. 5. 2019 – Dětský den
15. 6. 2019 – festival Rocková Horka
5. 7. 2019 – XXV. ročník turnaje v malé 
kopané + taneční zábava se skupinou 
Motors Rock

Za TJ Sokol Horka nad Moravou, 
oddíl Malé kopané, zapsal Olin Kadlec

Mládežníkům FK Horka nad Moravou 
začalo fotbalové jaro už v polovině ledna, 
kdy začali trénovat v tělocvičně naší školy. 
Pro tréninky využíváme střídavě tělocvič-
nu ZŠ a  UMTR v  areálu Sokolky. Tým 
mládežníků se také zúčastní halových tur-
najů, kdy starší žáci na začátku března vy-
ráží do Moravského Berouna a mladší žáci 
do Brna.

Na  konci února zahájil přípravu tým 
mužů, který také využívá areál Sokol-
ky a  příprava bude zpestřena tréninky 
na UMTR Sigmy Olomouc. Dojednána 
jsou také dvě přípravná utkání před sezó-
nou. 

Tým mužů nadále povede trenér Mar-
tin Zmrzlý, se kterým jsme se dohodli pro 
jarní část sezóny. V kádru mužů dochází 
ke dvěma změnám. Po dlouhé a úspěšné 
kariéře se rozhodl ukončit aktivní činnost 
Pepa Fiala. Zůstává ovšem s týmem a bude 
nadále předávat mladším své bohaté fot-
balové zkušenosti. Mužstvo bylo doplně-
no o  záložníka Tomáše Pavlíka, který se 
do Horky vrací po dlouhých letech ze So-
kola Chomoutov.

Start mistrovských soutěží je 30. 3. 
2019, kdy v 15:30 hostí muži na domácím 
hřišti Sokol Příkazy. Starší žáci zahajují 13. 

4. 2019 ve 13:00 na domácím hřišti pro-
ti týmu Tršice A. Mladší žáci startují také 
13. 4. 2019 ve 13:30 v Litovli. I soutěže 
benjamínků zahajují 13. 4. 2019, kdy tým 
starších benjamínků startuje v sousedním 
Štěpánově od  10:00. Mladší benjamínci 
začínají domácím turnajem od 9:30. Ještě 
před startem jara proběhne ve fotbalovém 
areálu brigáda, kdy nachytáme vše potřeb-
né, a pak už se budeme těšit na první vý-
kop a na skandování fanoušků „HORKA 
DO TOHO!!!“

Za VV FK Horka nad Moravou
zapsali Milan Štajgr 
a Luděk Procházka

Dětský den
Malá kopaná pořádá velký dětský 

den v pátek 31.5.2019 od 16 hod., 
celým odpolednem bude provázet 
KIKI a  spol. Zábavný program pro 
děti plný soutěží, her a  vystoupení, 
od  19 hod. vystoupí dětská skupina 
Písklata. Večerní program bude za-
končen hudební skupinou Šlapetečko 
pro všechny generace až do 24 hod. 
Srdečně zvou pořadatelé. Připraveno 
je bohaté občerstvení.
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Starosta obce Luděk Tichý zorganizoval pro horecké seniory velmi zajímavou exkurzi 
u profesionálních hasičů (vice o činnosti klubu seniorů str. 6).

Vítání dětí Horka nad Moravou 23. 2. 2019

Zleva Jonáš Dragoun, Kristián Dvořák, Natálie Studničková, Meda Kalibánová, Jan Nemrava.

Bažinka zve
Ve středu 3. 4. zveme na Den otevře-

ných dveří od 9 do 12 hod. Budou při-
praveny aktivity pro děti i dospělé, mů-
žete si prohlédnout zázemí, na cokoli se 
zeptat nebo se jen tak podívat. Další den 
otevřených bude v pondělí 22. 4. na Den 
Země. V pátek 3. 5. se koná Světový den 
lesních školek. Přijďte s  námi vytvořit 
„hnízdo“ z klacků a větví jako originální 
přírodní kruhové posezení. V tento den 
proběhne také ZÁPIS do LMŠ Bažinka. 
A poslední pozvánka je na středu 5. 6., 
kdy se slaví Světový den životního pro-
středí. Pojďte s námi uklidit okolí školky, 
Sluňákova a Litovelského Pomoraví.   
 Srdečně zve Hanka Matulíková

Požár Štarnov

Hasiči z Horky nad Moravou se na po-
čátku roku (4. a 5. 1. 2019) zapojili do li-
kvidace rozsáhlého požáru zemědělského 
objektu Zemědělského družstva ve Štar-
nově. Zásahu se zúčastnilo 5 členů SDH 
Horka, kteří deset hodin nepřetržitě pra-
covali při zdolávání ohně. Příkladným 
jednáním a  profesionální činností takto 
reprezentovali obec Zdeněk Bezloja, Petr 
Hrbek, ing.  Lukáš Klevar, Josef Vodák 
a  Milan Vysloužil. Horečtí dobrovolní 
hasiči se dočkali uznání HZS i ZD Štar-
nov. Touto cestou patří velké poděkování 
Petru Hrbkovi za údržbu a opravy hasič-
ské techniky SDH Horka. -mv-

Příště:
– Komunální odpady
– Čištění areálu Doly


