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V neděli 9. 3. zapálil neznámý pachatel 3 kontejnery na tř. 1. Máje.

 Cíl je jasný, tříděním chce-
me umožnit další využití odpa-
du a  snížit náklady na  likvida-
ci směsného odpadu. Ten rok 
od roku roste – mj. i s ohledem 
na  zvýšení PHM.  Jako každá 
novinka i tato se ujímá postup-
ně, takže v současnosti je zapůj-
čeno 172 ks žlutých (na  plast), 
105 ks modrých (na  papír) ná-
dob a 329 (hnědých) bionádob. 
Kdo se rozhodl takto třídit, vidí, 
o kolik se snížil objem směsného 
– nevyužitelného – odpadu. Po-
tvrzují to i výsledky ankety, v níž 
jsme oslovili všechny, na  které 
máme mailovou adresu. (Naše 
databáze kontaktů čítá 230 mai-
lových adres, z těch se nám vrá-
tilo 53 odpovědí.) 
 Zde jsou další výsledky. Až 
na  jeden případ všichni, kteří 
vyplnili náš jednoduchý dotaz-
ník, třídí a v zásadě také všichni 
jsou s  tříděním a  jeho loňským 
rozšířením spokojeni a  vítají 
ho. (Uvědomujeme si však, že 
ti, kteří nereagovali, mohou být 
nespokojeni nebo je toto téma 
nezajímá.) Objevily se připo-
mínky, kterými se budeme dále 
zabývat. Jde např. o  kontejner 
na  elektroodpad. Píšete, že se 
vám nechce odvážet vybité ba-

terky do obchodů v Olomouci, 
ale současně se vám nelíbí je há-
zet do směsného odpadu. Máte 
pravdu, je potřeba vytipovat 
místo, kde nádobu na  elektro-
odpad (baterie, žárovky, zářivky, 
malé elektrospotřebiče) v  do-
hledné době dát.  Objevily se 
také požadavky na možnost tří-
dění plechovek a malých kovo-
vých odpadů. Kovový šrot sbí-
rají dvakrát ročně hasiči a  také 
je možné ho dvakrát ročně ode-
vzdat při sběrové sobotě.
 Chcete větší počet nádob 
na  tetrapaky. Podle informace 
starostky Sylvy Stavarčíkové je 
možné doplnit všechna stanovi-
ště o kontejner 1100 l, pokud se 
na dané stanoviště vejde, někde 
jsou možné pouze popelnice 
o objemu 240 l. 
 Pokud jde o bioodpad, víme, 
že byste někteří uvítali četnější 
vývoz v  zimním období. Svěři-
li jste se, že jste tento odpad ač 
neradi dávali do  odpadu směs-
ného. To je však ekonomický 
problém, protože jde o  hodně 
drahou záležitost. V  tuto chví-
li byla situace vyřešena tak, že 
s  ohledem na  dřívější nástup 
jara byl uspíšen první svoz, po-
kračovat se bude pak dále podle 

rozpisu. Občané mají možnost 
objednat si svoz většího množ-
ství bioodpadu prostřednictvím 
obecního kontejneru do  kom-
postárny v Křelově, ale to už je 
placená služba (není to zahrnu-
to v poplatku za odpad  400 Kč 
na  osobu ročně). Pokud má 
někdo zájem o větší počet bio-
nádob, je to možné, ale musí 
je zaplatit. Stejně tak si ji musí 
uhradit ti, kteří mají v  Horce 
zahradu, ale nebydlí tu. Z  do-
tace dostávají občané s  trvalým 
pobytem v  obci pouze jednu 
biopopelnici na  jeden rodinný 
dům. 
 Názory na  to, zda dochází 
k nárůstu odpadů v domácnos-
ti, se různí. Stejně tak různě na-
kupujeme, máme různý přístup 
k vybírání zboží v obalech či bez 
nich, někdo odebírá tisk, prefe-
ruje nápoje v plastech nebo na-
opak v  krabicích, někdo si rád 
prohlíží letáky, jiný je výslovně 
odmítá vzkazem na  schránce. 
Opakovaně se objevila myšlen-
ka, že třídění je nutné, i  když 

je s  tím více práce. Jeden z pi-
satelů zdůraznil, že v  osvětě je 
nutné pokračovat a  „netřídi-
čům“ vyvrátit názor, že nakonec 
všechen odpad stejně skončí 
na  jedné velké skládce.  Jeden 
spoluobčan doporučuje pro-
vádět revize kotlů, protože si 
myslí, že někteří sousedé topí 
plasty a  jiným nevhodným 
materiálem. Trápí ho také čer-
né skládky v  lese v  Sedlisku. 
Současně dodává, že s  tím asi 
obecné úřad nic nezmůže a zá-
leží pouze na svědomí každého 
z  nás. Za  slovo do  pranice se 
pak dá považovat názor spo-
luobčana, že ten, kdo netřídí, 
by měl za  směsný odpad platit 
více! Vedení obce o  zdražení 
poplatku za  odpady neuvažuje 
a  i  v  letošním roce zůstává za-
chována sazba 400 korun. Mi-
nimálně stejné ne-li větší bude 
úsilí o propagaci třídění, zapo-
jení dalších domácností do pro-
jektu a osvěta. Jde o naše životní 
prostředí - společné pro všech-
ny. Marie Hovadíková

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VÁM NENÍ LHOSTEJNÉ

 Velikonoce jsou už od  je-
jich vzniku časem oslav a  veselí. 
Oslavme tedy – každý podle své-
ho přesvědčení - nastávající svát-
ky jara, ať už jsme věřící nebo 
ne, zastavme se, zavzpomínejme. 
Ovšem všeho s mírou – na  opilá 
válející se těla koledníků na  za-
hradách, chodnících nebo poblíž 
příkopů, navíc v  době, kdy ještě 
hodiny neodbily poledne, není 
moc příjemný pohled. Velikonoce 
jsou komerčně důležité, protože 

se na ně váže mnoho zvyků, k je-
jichž uskutečnění je třeba vynalo-
žit nějaké úsilí nebo jen tak zajít 
na nákup. Prodávají se například 
velikonoční pohledy, ozdoby nebo 
cukroví v  podobě velikonočních 
vajíček, beránků nebo zajíčků. 
Nepodlehněme přílišné komer-
cializaci v  této „moderní“ době. 
Využijme těchto svátků spíše 
k trávení času s rodinou. S dětmi 
můžeme tvořit velikonoční deko-
race (např. zajíčky), péct berán-

ky, plést pomlázku nebo malovat 
vajíčka. Některá města, hrady 
v nedalekém okolí pořádají v tyto 
dny velikonoční jarmarky, kde se 
předvádějí tradiční řemesla a ve-
likonoční zvyky, takže mohou být 
nejen zábavným, ale i zajímavým 
a poučným výletem pro celou ro-
dinu.
 Oslava by měla být, dle tradi-
ce, vyvrcholením čtyřicetidenního 
půstu, a  ti, kteří půst opravdu 
dodržují, dělají dobře. Tělu je-

dině prospěje, když se nějaký čas 
vyhneme tučným masům a více se 
zaměříme na zeleninu a luštěni-
ny. Nejde jen o pročištění těla, ale 
i o trénování vůle. Půst má tedy 
něco do sebe a naši předci to dob-
ře věděli. Velikonoce mají smysl 
pro každého z nás.
 
 Přeji Vám krásné Velikonoční 
svátky!

Milan Vysloužil, místostarosta

VELIKONOCE VESELE, ALE S MÍROU…

 V minulých dnech jsme si vás, vážení občané, dovolili mailem 
požádat o zapojení do ankety týkající se třídění odpadů v Horce 
nad Moravou. Jak víte, naše obec se vloni pustila do ojedinělé-
ho projektu, kdy je možné mít přímo u domu kromě popelnice 
na směsný odpad také nádobu na plast a papír, nově byly zavedeny 
také bionádoby. 
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  Zákon č. 273 přímo vyme-
zuje v  ustanovení § 46, že je 
zakázáno měnit profil koryta 
ve  všech směrech, poškozovat 
břehy, ukládat do vodních toků 
předměty zhoršující odtok vody 
nebo takové předměty umísťo-
vat do míst, odkud mohou být 
splaveny. § 50 ukládá rozsáhlé 
povinnosti vlastníků pozemků, 
jimiž je vodní tok dotčen. Je 
na každém z nás, zda ponechá-
me kameny zabraňující erozi 
břehů na  svém místě, nebude-
me je svrhávat do vodního ko-
ryta či budeme svědomitě pečo-
vat o své břehy a nenarušovat je 
a nebudeme umísťovat do vod-
ního toku jakékoli překážky. 
Horka má určitou výhodu mož-
nosti převedení povodňových 
průtoků mimo obec, ale jen 
do  určité výše průtoku. V  kri-
tických situacích pak mohou 
o  zdraví, životech a  majetcích 
rozhodnout centimetry výšky 
hladiny, kterou břehy neudrží 
a  překážky hladinu ještě zvýší. 
Neznalost zákona neomlouvá, 
sami vlastníci parcel v  soused-
ství vodního toku si například 
při nižších stavech vody pro-
hlédněte své břehy, zajímejte 
se, zda se nehromadí v blízkosti 
vašich obydlí naplaveniny štěr-
ků, zda se netvoří i  přírodní 
překážky. Správce toku není 
vševidoucí. Na podněty podnik 
Povodí reaguje v našem katast-
ru vstřícně. Naše řeka je krásná, 
když nabere sílu, pomozme jí 
naší předcházející péčí bezpečně 
protéct.

KONKRÉTNÍ
POZNATKY OBHLÍDKY
 Dne 25. února 2014 byla 
provedena obhlídka vodního 
toku v úseku jez v Hynkově - jez 
Chomoutov. Při této obhlídce 
nebyly zjištěny překážky v toku, 
které by zhoršily odtokové po-
měry v korytě vodního toku. 
 Po obchůzce na podzim roku 
2012 byly označené nebezpečné 
břehové porosty z větší části od-
straněny. Z mého pohledu jsou 
přetrvávajícím rizikem stro-
my cca 200 m u  jezu Tři mos-

ty po  směru toku na  pravém 
břehu v bezprostřední blízkosti 
vedení vysokého napětí. Stro-
my jsou před vývratem, směřují 
na trasu vysokého napětí 22kV 
a do koryta řeky. V případě vý-
vratu dojde zřejmě k poškození 
vedení s  pravděpodobností vý-
padku elektrické energie v  ka-
tastru obce Horka nad Moravou 
a přehrazení koryta řeky. V situ-
aci, kdy bude vysoký průtok, 
může dojít k místnímu rozlivu 
do lesa.
 U  parcely č. 1301 k. ú. 
Horka nad Moravou na  levém 
břehu vodního toku cca 180 m 
pod MVE Horka nebyla zcela 
odstraněna překážka (kameny 
naskládané do  výše cca 50 cm) 
vytvořená v  letních měsících 
roku 2013.
 U  ČOV v  Horce nad Mo-
ravou jsou trvale zhoršovány 
odtokové poměry zvyšujícím se 
objemem štěrkopískových ná-
nosů před meandry (levotočivá 
zatáčka cca 300 m pod ČOV). 
Při vyšších průtocích či ledo-
vých jevech dochází ke vzouvá-
ní hladiny zpět do obce.
 Obecně lze konstatovat, že 
příkladnou starostí místostaros-
ty Milana Vysloužila a včasných 
zásahů pracovníků podniku Po-
vodí Moravy je v katastru obce 
Horka nad Moravou a  soused-
ních katastrech situace setrvale 
dobrá.

Martin Galásek, ELZI s.r.o.
provozovatel MVE

Horka nad Moravou

 V  Horce nad Moravou ci-
telně chybí vhodné prostory 
pro činnost seniorů, maminek 
nebo spolků, kteří se nemají kde 
scházet. O  dostavbě obecního 
úřadu se uvažuje už mnoho let, 
současné vedení proto hodlá na-
vázat na  staré plány, které jsou 
k  dispozici. V  přístavbě nově 
vznikne knihovna, kuchyňka 
a  ze zasedací místnosti stávají-
cího úřadu bude společenská 
místnost sloužící pro potřeby 
obce. „Už se těšíme, že nebu-
deme moci zdolávat 32 scho-
dů v  hasičské zbrojnici, kde se 
pravidelně scházíme,“ svěřila se 
Horeckému zpravodaji vedoucí 
klubu seniorů Ludmila Nepo-
žitková. Díky výtahu už nebude 
problém pro starší či zdravotně 
hendikepované občany dostat 
se do  prvního patra k  vyřízení 
úředních záležitostí.
 Po  přestavbě a  úpravách 
za  4,5 milionu korun, které 
by měly započít už na  podzim 
tohoto roku, bude v  nových 
prostorách působit nejen klub 

seniorů, ale mohou se tu schá-
zet také maminky. Počítá se 
s tím, že společenská místnost 
bude sloužit také pro potřeby 
knihovny.  Lidé jistě uvítají, že 
místnost s kuchyňkou a sociál-
ním zázemím bude k dispozici 
např. pro pořádání nejrůzněj-
ších rodinných oslav. 
 Už do konce března má být 
hotova projektová dokumen-
tace, pak bude možné požádat 
o  stavební povolení. Důležité 
bude také vyjádření statiků, 
kteří musí posoudit, v  jaké 
stavu jsou základy objektu. 
„Jsme moc rádi, že hlavně na-
šim seniorům můžeme koneč-
ně nabídnout vhodné prostory 
v přízemí a také ve středu obce 
blízko autobusové zastávky,“ 
uvedla starostka Sylva Stavar-
číková. Dodala, že si jich obec 
velmi váží, protože pro obec 
hodně vykonali. Současně však 
chce obec udělat také něco pro 
mladé, protože si přeje, aby se 
jim v obci líbilo. 

-mah-

 V  posledních letech Horka 
nad Moravou klade důraz na in-
vestice – tím dochází k  rozvoji 
obce. Jaké jsou plány letošního 
roku? Dokončení cyklostezky, 
vybudování chodníku na  ul. 1. 
Máje, vybudování parkoviště 
u ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, 
dostavba obecního úřadu. Bude 
pokračovat rekonstrukce rozvo-
dů vody a  kanalizace ve  škole, 
ozdravný řez stromů a  následná 
výsadba zeleně. Jak zdůraznila 
starostka obce Sylva Stavarčíko-
vá, „nechceme pouze kácet, ale 
chceme i  vysazovat nové stromy 
a obec nově ozelenit“. -red-

RADNICE PRO VŠECHNYPÉČE O VODNÍ TOK JE NUTNÁ

INVESTICE ROKU 2014

 Vodní tok Střední Moravy - Mlýnského potoka po staletí pro-
chází obcí Horka nad Moravou a je nedílnou součástí obce, vo-
dácké cesty a vodních děl. V posledních letech sledujeme následky 
záplav, povodní, „bleskových“ povodní a dalších souvisejících ne-
gativních jevů. Sami můžeme přispět respektováním zákonných 
pravidel k nezhoršování stavu koryt vodních toků a břehů.
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 V loňském roce získalo pří-
rodní koupaliště olomoucké 
Poděbrady nové provozovatele, 
kteří proměnili tuto lokalitu 
ve  vyhledávanou oblast spolu-
občanů z  širokého okolí. Pro-
vozovatelé spolu s  Vlastimilem 
Sedláčkem pro návštěvníky 
koupaliště a  restaurace Terasa 
připravili mnoho zajímavých 
akcí. Jednalo se o  sportovní 
i kulturní události, které získa-
ly velké množství pozitivních 
ohlasů. Právě z tohoto důvodu 
budou organizovány zajíma-
vé akce pro širokou veřejnost 
i v letošním roce. „Nyní se do-
laďují detaily programu akcí 
na přicházející sezónu, zatím se 
rýsuje program na  jarní sezó-

nu, kdy se budeme snažit využít 
každého slunečného dne, aby-
chom napojili a  nakrmili naše 
návštěvníky“, uvádí provozova-
tel Jiří Holub. Na  jaké akce se 
tedy můžeme těšit?
 První velkou událostí nové 
sezóny bude Pálení čarodějnic, 
které se uskuteční 30. dubna. 
Návštěvníci si mohou užít jedi-
nečnou atmosféru plnou ohně, 
tance a zpěvu. Chybět nebudou 
ani zástupy čarodějnic a košťat. 
Připraveno bude bohaté občer-
stvení.
 Po  nově dojednané spolu-
práci s  prodejcem sportovních 
potřeb – společností Decath-
lon je plánována akce, kde si 
účastníci budou moci vyzkoušet 

sportovní vybavení a pomůcky, 
které tato společnost nabízí. 
K zapůjčení budou různé spor-
tovní potřeby, dokonce i  celé 
sady na  kempování. Na  své si 
přijdou všichni milovníci aktiv-
ního sportovního vyžití.
 Organizátoři nezapomínají 
ani na  nejmenší návštěvníky, 
pro které bude připravena osla-
va Dne dětí. Děti a jejich rodi-
če se mnohou těšit na  bohatý 
program plný zajímavých úkolů 
a  soutěží, za  které děti získají 
sladkou odměnu. Za příznivého 
počasí je naplánováno grilování.
 Konkrétní termíny akcí 
najdete na  oficiálních interne-
tových stránkách lomouckých 
Poděbrad nebo na Faceebooku, 

kde je uveřejněn přehledný ka-
lendář akcí, který je pravidelně 
aktualizován.
 Aby se návštěvníci cítili 
v  areálu přírodního koupališ-
tě Olomouckých Poděbrad co 
nejlépe, provozovatelé s  Vlas-
timilem Sedláčkem i  nadále 
pracují na  vylepšování místní-
ho zázemí. Do léta by zde měly 
vzniknout převlékárny a  nový 
stojan na  kola pro cyklisty. 
Na  lepší podmínky se mohou 
těšit i děti, pro které je v plánu 
vybudování nového pískoviště 
a  malého lanáčku. Provozova-
telé se na  nadcházející sezónu 
těší a věří, že bude minimálně 
stejně úspěšná jako ta minulá.

-red-

 Neznám nikoho, koho by nefascinovala večerní obloha plná 
hvězd. Tento pohled se nám však nenabízí moc často a  všude. 
Ovzduší je zamořené, romantický pohled vzhůru znemožňují pře-
světlená města a  obce, dálnice, stadiony, nákupní centra. Zabrat 
přírodě však dává také ten, kdo namísto třídění odpadů, poctivého 
vynášení do příslušných kontejnerů všechno pálí doma v kamnech. 
Ano, i  v Horce máme takové spoluobčany, kteří (samozřejmě až 
večer) „topí“ tím, co rozhodně není topivem. Asi si říkají – oheň si 
s tím poradí. Bez ohledu na to, co vychází z komína, jak to pách-
ne, zamořuje ovzduší, obtěžuje sousedy. Na ochranu ovzduší máme 
také zákon (201/2012 Sb.). V některých obcích a městech nevá-
hají uplatnit sankce. Jen pro zajímavost, majitele rodinného domu 
může znečišťování přijít až na deset tisíc korun.

-mah-

 Vánoce a Velikonoce jsou dva velké křesťanské svátky v  roce. Nebo 
chcete-li dvě období, která vstupují do střídání rytmu práce-víkend. Vá-
noce předchází, jako čas přípravy, advent, Velikonoce zase doba postní, 
jedním slovem půst. Takže máme 4 svátky či období: advent, Vánoce, 
půst, Velikonoce. 

 Zdá se mi, že půst mezi těmito obdobími je popelkou. A to ne proto, 
že začíná Popeleční středou, kdy jsou věřící v kostele označováni na čele 
popelem. Advent, Vánoce a Velikonoce jsou totiž dobře komerčně využity 
(či spíše zneužity?). Ze všech stran se na nás valí reklama podbízející nám 
co koupit, bez čeho nemůžou ty pravé svátky být. Půst však není komerční 
trhák. Nebo jste viděli reklamu v souvislosti s půstem? Jedině tak reklamu 
na odtučňovací kůru, jak shodit 20 kg za 20 dní.

 O co během půstu jde? Pro křesťany je to duchovní příprava na Veli-
konoce, na oslavu Ježíšovy smrti a vzkříšení. Trvá 40 dní na připomínku 
Ježíšova pobytu na poušti, kde se modlitbou a postem připravoval na své 
veřejné působení. Během těchto dní byl také pokoušen od ďábla. K naše-
mu štěstí Ježíš obstál a nenechal se zmást a svést na scestí. Takže i mně se 
nabízí šance skrze Ježíše projít vítězně ve všech pokušeních a neztratit se 
v zápasech, kterými procházím.

 Když se řekne slovo půst, asi každému z nás přijde na mysl půst od jíd-
la, omezení či zříkání se jídla. Cílem křesťanského půstu však není zbavit 
se přebytečných kil, nebo jak jednou moje kamarádka řekla, abych v létě 
vypadala dobře v plavkách. Slovy Bible cílem půstu je uvědomit si, že 
„nejenom chlebem žije člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích 
úst“. Jinak řečeno: v životě nejde o jídlo, pití či jiné požitky. Ty nejsou 
smyslem a cílem lidského života, ale jen prostředkem k udržení života. Ty 
nejsou sám život. 

 V křesťanském prožívání půstu tedy nejde na prvním místě o půst – 
zříkání se jídla či věcí, ale půst od zlého. Zříkání se toho, co je špatné 
a destruktivní v mém životě: půst od podvádění, lží, nespravedlností, vul-
gárností, hrubosti, sobectví… Asi jsem snílek, ale dokážete si představit, 
jak by to v naší zemi vypadalo po takovém celonárodním 40denním po-
stu? 40 dní bez korupce, lhaní politiků, hospodářské kriminality, zločinu, 
násilí… Nemluvě o tom, jaký by to mělo vliv na ekonomiku a zdraví 
obyvatelstva! Je to nereálné, ale za pokus by to stálo, ne? Na každém z nás 
je, zda se o to pokusíme aspoň doma v rodině. Vzhledem k tomu, že letos 
půst začal později než obvykle, teprve 5. března, a Velikonoce tedy budou 
až 20. dubna, máme ještě šanci objevit jedinečné bohatství postního času, 
aby Velikonoce byly skutečně radostné.

Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

ODPADY V KAMNECH NEKONČÍ

PŮST – POZAPOMENUTÝ ČAS

PODĚBRADY SLIBUJÍ NOVOU SEZÓNU PLNOU ZAJÍMAVÝCH AKCÍ

 Ve  sportovním areálu při 
ZŠ a  MŠ v  Horce nad Mora-
vou bylo vloni na podzim roz-
šířeno dětské hřiště. Konkrétně 
jde o  pět herních prvků, urče-
ných pro malé děti do šesti let. 
Obec vyšla vstříc požadavkům 
rodičů, ale nebylo možné splnit 
jejich přání, a  to umístit toto 
hřiště v areálu na Sokolce. Jed-
ním z hlavních důvodů je to, že 
sportovní areál je oplocen, má 
svého správce a na noc je veřej-
nosti uzavřen, takže se je zajiš-
těno před vandaly a  výtržníky. 

Na  Sokolce probíhají zábavy, 
je tam pohostinství a není tu-
díž v  silách obce toto hřiště 
uhlídat. Tento prostor je pro 
děti vlastně docela rizikový, 
protože v pískovišti se objevuje 
rozbité sklo, nedopalky od  ci-
garet. To, že některé maminky 
v  okolí Sokolky popíjejí pivo 
a pokuřují, vedle toho si hrají 
děti, neskýtá zrovna idylický 
pohled. Ve  sportovním areálu 
se mohou děti cítit bezpečně 
a je zde samozřejmě také zákaz 
kouření. -red-

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
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 Pro malé i velké milovníky přírody je v pátek 28. března 2014 od 18 hodin připravena tradiční Soví 
noc na Sluňákově s Věrkou Malátkovou a Jaroslavem Kolečkem. Můžete se těšit na setkání se živými 
sovami ze stanice pro handicapované živočichy i na večerní vycházku do lesa, kde se pokusíme nalákat 
místní kalouse a puštíky k zahoukání pomocí hlasových nahrávek. V sobotu 29. března 2014 vás zveme 
na tradiční Vycházku za bobry a tažnými ptáky na Chomoutovské jezero. Přijďte se přesvědčit, jak cho-
mutovští bobři přečkali zimu a kteří ptáci právě odpočívají na jezeře. Průvodcem bude Vlastík Kostkan 
a Jan Vidlař.
 Na léto chystáme několik táborů pro děti různého věku. Příměstský tábor pro děti z MŠ na téma Co 
vyčmuchal ježeček Dupálek (termín 7. - 11. 7. a 21. - 25. 7.). Příměstský tábor pro děti z 1. stupně ZŠ 
na téma Pouští a pralesem (termín 28. 7. -1. 8.) a velký stanový tábor na Vysočině – po stopách Davida 
Livingstona (termín 3. -14. 8. 2014).
 Pozvánky na všechny akce a podrobnosti k táborům najdete na našich webových stránkách www.
slunakov.cz.

Monika Chmelíková, Lektorka 
Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

 Dne 28. 2. 2014 se žáci naší školy zúčastnili turnaje v miniházené v kategorii starších (4. a 5. ročník). 
Turnaj se konal v hale DHK  Zora Olomouc. V této kategorii se utkalo 5 družstev (ZŠ Nemilany, ZŠ 
Holečkova, ZŠ Nedvědova, ZŠ 8. května a ZŠ Horka nad Moravou). V turnaji jsme sehráli 4 utkání, 
z toho 2 utkání hráči dovedli do vítězného konce, 1 utkání skončilo remízou a 1x jsme soupeři podlehli. 
Konečné umístění v turnaji – 2. místo. I přesto, že jsme v turnaji měli k dispozici pouze 6 hráčů, tzn. jen 
jeden hráč na střídání, všichni bojovali a jejich nasazení do hry bylo vysoké. Nejproduktivnějším hráčem 
našeho družstva byl vyhlášen Adam Smahel (4. A) s 19 vstřelenými brankami. Ale i všichni ostatní hráči 
byli velkým přínosem pro hru v týmu (Matěj Zgabaj, Tomáš Dvorský, František Dvořák, Viktor Jenš, 
Vendula Tománková).
Výsledky:  ZŠ Horka -  ZŠ Holečkova 14:11, ZŠ Horka – ZŠ Nemilany 10:10
   ZŠ Horka – ZŠ Nedvědova 10:18 , ZŠ Horka – ZŠ 8.května 19:15

Markéta Vrtalová

SLUŇÁKOV ZVE DĚTI NA SOVÍ NOC, ZA BOBRY I NA TÁBORY

PROJEKT ABSOLVENT ANEB DEVÁŤÁCI NA STARTOVNÍ ČÁŘE BUDOUCNOSTI

 Přemýšlení nad podobou 
absolventských prací zača-
lo ve  spolupráci s  partnerskou 
školou Mendelova v  Karviné, 
která s  námi působí v  projektu 
Pomáháme školám k  úspěchu. 
V  červnu loňského roku jsme 
se v  Karviné seznámili s  jejich 
pojetím a strukturou absolvent-
ských prací. Byli pro nás velkou 
inspirací a  mnohé jsme z  jejich 
pojetí využili, navíc se vzájemné 
sympatie žáků i  učitelek přeta-
vily i v  intenzívnější spolupráci, 
a  to společný výjezd Osobnost-
ní a sociální výchovy základních 
škol Horka a  Mendelova v  září 
tohoto roku. V červnu bychom 
se s deváťáky z „Mendelky“ zase 
chtěli vidět a  plánujeme dvou-
denní setkání s bohatým progra-
mem, tentokrát u nás.

 A jak tedy projekt Absolvent 
probíhá u  nás? V  září jsme si 
vytyčili základní kritéria a  pra-
vidla, stanovili si harmonogram 
a  zvolili koordinátorku Elišku 
Vychodilovou, která se stará 
o hladký přenos informací mezi 
učiteli a  žáky, hlídá termíny, 
motivuje, pomáhá ladit průběh 
prací. Napsali jsme průvodní 
dopis, který informoval žáky 
i  rodiče o  záměru a  průběhu 
projektu. Žáci si během října 
a listopadu zvolili téma své prá-
ce a garanta, který bude tvorbě 
práce nápomocen. Byli oslove-
ni učitelé, ale i  trenéři, rodinní 
příslušníci, vedoucí zájmových 
kroužků atd. Žáci se též rozhod-
li, zda budou na své prezentaci 
pracovat samostatně, nebo zvolí 

kreativní dvojici či trojici, a to-
muto byl uzpůsoben i  rozsah 
práce a  počet problémových 
otázek. Konzultace s  garanty 
prací již čile probíhají a  byly 
vytvořeny rozmanité způsoby 
spolupráce.
 Co je úkolem našich absol-
ventů pro 2. pololetí tohoto 
školního roku? Vypracovat se-
minární práci na  zvolené téma 
s dodržením nastavených krité-
rií a připravit Power Pointovou 
prezentaci na  stejné téma, kte-
rou jednotlivci, dvojice a  tří-
členné skupiny představí svým 
blízkým, kamarádům a  učite-
lům na konci školního roku. Pro 
tuto mimořádnou příležitost 
připraví realizační tým naší tří-
dy červnové odpolední kavárny, 
které, jak věříme, budou milým 
společenským setkáním. O ter-
mínech bude veřejnost včas in-
formována a my moc doufáme, 
že účast bude hojná.
 Úkol to pro naše deváťáky 
věru není jednoduchý, vždyť 
je to pilotní ročník absolvent-
ských prací a  odpovědnost je 
velká. S  vedením školy jsme 
tedy dohodli malou úpravu roz-

vrhu na  období od  poloviny 
března do  konce května, kdy 
bude Absolventu věnováno 
pět vyučovacích hodin každý 
lichý týden. Zástupci naší tří-
dy informují o průběhu tvorby 
absolventských prací v  redakci 
Tichého výkřiku, časopisu ZŠ 
a MŠ Horka nad Moravou.  
 Po  absolutoriu každý žák 
obdrží Absolventský list naší 
školy – certifikát osvědčující 
zúročení kompetencí žáka 9. 
ročníku. Práce na  absolvent-
ském projektu byla žákům uve-
dena i  v přihláškách ke  studiu 
na střední škole.

 Přeji svým žákům hodně 
štěstí ve  výběru střední ško-
ly a dobrý start do nové etapy 
jejich života. Veřejné prezenta-
ce jejich absolventských prací, 
které tvoří jakýsi most mezi 
jejich základním a  středoškol-
ským vzděláním a  kterým vě-
nují tolik času a energie, pro ně 
budou velkou premiérou.

Mgr. Bc. Marcela Otavová, 
třídní učitelka IX.A   

MINIHÁZENÁ

 Připomínáme občanům, 
že je zahájen výběr poplatků 
za  odpad. Termín úhrady nej-
později 31. 3. 2014. Částka je 
stejná jako loni, a to 400 Kč.

 Je možné uhradit poplatek 
za psy: 130 Kč za jednoho psa.

 Také je možné zaplatit po-
platky za  stočné - 2. pololetí 
roku 2013: 1 m3 je účtován 
za 25 Kč + 15 % DPH.

POPLATKY

 Čas utíká jako voda a zdá se to skoro jako včera, když jsem se 
poprvé setkala při slavnostním zahájení školního roku se svou no-
vou třídou. Je to však už pět let a z jednatřiceti páťáků se vyklubala 
téměř stejně početná skupina absolventů naší školy. Čas opravdu 
na nic nečekal, dětem přibývaly vědomosti a dovednosti, zkušenos-
ti v různých oblastech života. Učily se pilovat své názory a posto-
je, naslouchat druhým a spolupracovat, hledat a naplňovat své cíle 
a připravovat si startovní čáru ke své budoucnosti. Své osvojené 
kompetence dnes již žáci IX.A naší školy zúročí ve svých absolvent-
ských pracích.  
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Pondělí 14:30 - 16:00 hod. 

Středa 15:15 - 16:30 hod.

tělocvična ZŠ Horka nad Moravou

www.HazenaHorka.cz 

16. - 17. května 2014
9. ročník Country festivalu Horecké struny
Pátek 19.00 – 24.00 hodin • Sobota 12.00 – 01.00 hodin

30. května 2014
Dětský den, diskotéka
DD – 16.00 – 19.00 hodin, disko 20.00 – 02.00 hodin

21. června 2014
4. ročník Rocková Horka - 17.00 – 02.00 hodin

5. července 2014
XX.ročník turnaje v malé kopané + taneční zábava
Turnaj 8.30 – 16.30 hodin,
zábava 20.00 – 02.00 hodin se skupinou MOTORS ROCK

Oldřich Kadlec, předseda oddílu

ÚSPĚCHY MLADÝCH ŠACHISTŮ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
„APETU WAŠTE“

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MALÉ 
KOPANÉ V ROCE 2014

 Práce s  mlá-
deží v  šacho-
vých kroužcích 
organizovaných 
na  ZŠ v  Horce 

nad Moravou přináší po  roce 
činnosti úspěchy. Zkušenosti 
z  tréninků začali žáci v  tomto 
školním roce zúročovat také 
v  soutěžích, ve  kterých pomě-
řují síly se svými vrstevníky, ale 
někdy i s dospělými.
 Chlapci a  dívky se pod ve-
dením trenérského tria Richard 
Pavel, Miroslav Kubíček a Mar-
tin Malenovský zúčastnili kraj-
ského přeboru mládeže v  rapid 
šachu (říjen a  listopad 2013), 
okresního přeboru škol (leden 
2014) a  naposledy olomoucké 
šachové ligy (únor 2014).
 Právě posledně jmenovaná 
akce přinesla úspěch, na  který 
jsme se neodvažovali ani pomy-
slet. Šachový oddíl ŠK ZŠ Hor-
ka nad Moravou zaujal 13. úno-
ra hned v několika ohledech. 
 V  prvé řadě to byl počet 
mládežníků z  naší školy, který 
se turnaje zúčastnil. Z celkové-
ho počtu 24 hráčů si na šachové 
zápolení v  podvečerních čtvr-
tečních hodinách udělalo čas 
11 horeckých žáků. Dále naši 
svěřenci zaujali novými oddílo-
vými tričky s  logem šachového 

klubu. Zelenými dresy dosahu-
jícími nejmenším dětem téměř 
po kolena se to v hrací místnosti 
doslova hemžilo.
 Největší úspěch představo-
vala konečná výsledková listi-
na. Všichni podali velmi slušný 
výkon, v  konečném součtu se 
dokonce v první desítce objevi-
lo pět zástupců z Horky! První 
místo si odnesl Tomáš Stavarčík 
(žák 6. ročníku) a bronz převzal 
Adam Dokoupil (5. ročník). 
 Další díl olomoucké šachové 
ligy je na programu na začátku 
března. Uvidíme, jestli se úspěš-
ná premiéra v této soutěži dočká 
pokračování.

Martin Malenovský

Termíny:
• 28. července až 1. srpna 2014
• 11. – 15. srpna 2014
 Pro malé Indiány připravujeme indiánské příběhy, hry a písnič-
ky, tvoření, vaření na ohni, průzkumné výpravy do okolí, indiánské 
dovednosti, pokřiky a rituály, odpočinek v teepee. 
 Tábor bude probíhat v  okolí Vodního parku vedle horecké-
ho hřbitova. Kromě teepee budeme využívat maringotku - zá-
zemí Dětského lesního klubu Bažinka. Otevřeno bude od  7.30 
do 16.30. Dětem se budou věnovat pedagogové Lesního dětského 
klubu Bažinka. Ze čtvrtka na pátek připravíme pro odvážné pře-
spání v teepee (možno i s rodiči). 

Doporučený věk dětí: 4 - 6 let. Mladší či starší sourozenci vítáni. 
Cena 1500 Kč - včetně zdravé stravy.

Přihlášky a bližší informace získáte na www.bazinka.cz,
či e-mailem - lmshorka@gmail.com,
další informace Jiřina Popelková – 725027940, Vodní 2, Horka 
nad Moravou. Apetu wašte (krásný den) vám přeje
Jiřina Popelková a pedagogové LDK Bažinka

Dopoledne pro rodiče s dětmi 

 Dětský lesní klub Bažinka nabízí každé pondělí od  9.30 
do  11.30 dopolední setkávání pro maminky či tatínky s  dětmi 
ve věku 1,5 až 3 roky. 
 Program pro děti se bude přizpůsobovat věku, nebudou chybět 
říkanky s  pohybem, zkoumání přírody, Pro maminky chystáme 
besedu o zdravém vaření, besedu s psycholožkou o tom, jak zvlád-
nout nástup do MŠ a další témata, náměty pro pobyt s dětmi v pří-
rodě, tipy pro ekologickou domácnost apod. Budeme rádi i za vaše 
podněty a nápady. 
 Přijďte se podívat, začínáme 31. března. Přihlášky a podrobnos-
ti najdete na www.bazinka.cz.

Vyzkoušejte Bažinku o prázdninách 

 Lesní dětský klub Bažinka bude v  červenci přijímat i  děti 
na  krátkodobou docházku (například týden či jen pár dní, kdy 
potřebujete děti pohlídat). V případě zájmu otevřeme také ve dru-
hé polovině srpna. Cena za celý den bude 250 Kč, za dopoledne 
150 Kč, možnost objednání oběda. Přihlášky přijímáme do napl-
nění kapacity, která je 15 dětí denně. Věk dětí je na uvážení rodičů, 
děti do čtyř let doporučujeme zapsat jen na dopolední docházku.
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 Čím dál více lidí vyhledává 
odbornou pomoc fyzioterapeuta. 
Pomůže nám při bolestech zad, 
potížích neurologického cha-
rakteru, pokud nás trápí klouby 
i jiné neduhy. 
 Fyzioterapie je obor, zabýva-
jící se lidským tělem z  hlediska 
jeho pohybu. Pokud si své pohy-
bové vzorce (které máme v  sobě 
zakódované již od narození a kte-
ré jsou pro naše tělo fyziologic-
ké a  energeticky ekonomické) 
v  průběhu života ničíme (napří-
klad sedavým způsobem života, 
zaměstnáním u počítače, stresem, 
jednostrannou pohybovou zátěží, 
úrazem apod.), naše tělo na tuto 
zátěž zareaguje a  vytvoří si ná-
hradní pohybové vzorce. Tyto 
stereotypy už však pro nás nejsou 
tak výhodné a  naše tělo začnou 
postupně ničit a přetěžovat. Jako 
příklad lze uvést jakýkoliv úraz, 
kdy nás část těla bolí a my té bo-
lesti začneme podvědomě uhý-
bat. Uhýbáme tak dlouho, až si 
náš mozek začne myslet, že tento 
původně patologický pohyb je 
ten „normální“ a správný a začne 

ho běžně používat. Jenomže sva-
ly, které nyní tento patologický 
pohyb vykonávají, na  to nejsou 
původně stavěny, jsou přetěžo-
vány a  naopak ty, které měly 
původně pohyb vykonávat jako 
jedny z hlavních, se začnou „flá-
kat“. V našem těle vede tato sva-
lová nerovnováha k postupnému 
přetěžování pohybového aparátu 
a projeví se bolestí, která vznikla 
„najednou, z ničeho nic“. 

 Individuální fyzioterapeu-
tickou péči nabízí v Horce nad 
Moravou Mgr. Zuzana Macá-
ková. Vystudovala obor fyziote-
rapie na FTK UP v Olomouci 
(2007) a poté pracovala na sou-
kromé rehabilitační klinice. 

 Nyní je zaměstnána na  čás-
tečný úvazek ve Frýdku-Místku 
jako členka týmu pro ortotickou 
léčbu plagiocefalie (polohových 
deformit hlavičky) u  miminek. 
Ve čtvrtek a pátek pracuje v Hor-
ce nad Moravou jako fyziotera-
peutka. A kdy stojí za  to ji na-
vštívit a využít její služby?:

• při potížích v oblasti pánev-
ního dna projevující se bolestí 
kostrče, funkční ženskou sterili-
tou nebo močovou inkontinen-
cí (únik moči po porodu, v kli-
makteriu či po gynekologických 
operacích) 
• při funkční patologii pohy-
bového aparátu v oblasti kloubů 
končetin (kotníky, kolena, kyčle, 
ramena), hlavy, jednotlivých úse-
ků páteře (bolesti či skoliózy pá-
teře)
• při potížích neurologického 
charakteru - cervikobrachiální 
syndromy (vyzařování bolestí 
a  mravenčení od  krční páteře 
do rukou), syndrom karpálního 
tunelu, točení hlavy, migrény, 
výhřez meziobratlové ploténky, 
radikulární a  pseudoradikulární 
syndromy s vyzařováním bolestí 
do zad a do nohou, roztroušená 
mozkomíšní skleróza, apod.
 Ve  své práci v  oblasti fyzio-
terapie Mgr.  Macáková využívá 
zejména posturální terapii podle 
Jarmily Čápové, metodický kon-
cept podle prof.  Pavla Koláře, 
paní Ludmily Mojžíšové, techni-

ky měkkých tkání a mobilizace, 
manuální lymfodrenáže, kon-
cept dle R. Brunkow, PNF me-
todiku, funkční tejpování, které 
je dnes hodně využíváno u spor-
tovců, apod. Klade také velký 
důraz na psychosomatický vliv, 
protože naše tělo a  naše mysl 
se vzájemně výrazně ovlivňují 
a  propojují. V  rámci fyziotera-
pie můžete od  Mgr.  Macákové 
očekávat celkové kineziologické 
vyšetření na  úvod, cílenou te-
rapii na váš konkrétní problém 
a  návrh postupu další léčby. 
Ráda vám pomůže od akutních 
i chronických bolestí, ale pokud 
chcete, aby terapie byla dlouho-
době efektivní, nepůjde to bez 
vaší pomoci a aktivní účasti. 
 
 Domluva na  individuální 
fyzioterapii možná na  tel. č.  
776 825 476 nebo emailové ad-
rese macakovaz@seznam.cz.

Fyzioterapeutka Zuzana Macá-
ková je připravena vám pomoci 
od  bolestí a  potíží, které jdou 
řešit :-)

FYZIOTERAPIE POMÁHÁ NEJEN PŘI BOLESTECH ZAD

Dne 11. ledna 2014 obnovi-
li po  60 letech manželský slib 
manželé Emílie a  Josef Čadíl-
kovi. 

Manželé Anna a František Zemano-
vi oslavili 25. ledna 2014 padesát let 
společného života.

PIVOVAR MELICHÁREK - AKCE S PIVEM

12. 4. 2014  - Velikonoční jarmark ve skanzenu Příkazy

24. 5. 2014  - 4. Slavnosti horeckého piva aneb poprvé
    oficiálně - areál pivovaru

7. 6. 2014  - 2. Den horeckého piva aneb
    oslava 1. výročí oficiální várky - skanzen Příkazy

21. 6. 2014  - otevřený Pivovarský dvůr pro všechny rockery,
    kteří dorazí na akci Rocková Horka - areál pivovaru
19. 7. 2014  - 3. ročník vaření domácího piva ve skanzenu Příkazy

16. 8. 2014  - 3.Tvaružkovy hode ve skanzenu Příkazy

Od května bude za pěkného počasí otevřen v pátek a v sobotu Pi-
vovarský dvůr v areálu pivovaru s venkovním posezením. V plánu 
dětský koutek a miniZOO.

http://www.pivovarekmelicharek.cz/

Počet obyvatel v obci Horka nad Moravou k 31. 12. 2013 je 2352
Narození od 1. 1. 2013 do 31. 12.2013 - 21 občánků
Úmrtí od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 - 20 občanů
Do obce se přihlásilo k trvalému pobytu - 61 osob
Z obce se odhlásilo - 51 osob
V rámci obce se přestěhovalo - 31 občanů
Počet sňatků občanů z obce - 15
Počet sňatků v matričním obvodu obce - 14
Počet rozvodů -  8

Jubilea za měsíc leden a únor 2014
V lednu 2014 oslavili - pan Antonín Beneš 93 let, paní Jarmila Navrátilová 80 let
únor 2014                  - paní Anna Vykydalová 80 let

Narození ve 2.pol. 2013
17.07.2013 Rebeka Chytilová 
19.07.2013 Matyáš Valenta 
31.07.2013 Valerie Frantíková 
21.08.2013 Ellen Koblihová 
22.08.2013 Amélie Eliášová 
02.09.2013 Alan Tomášek 
07.09.2013 Marie Mrázová 
04.10.2013 Barbora Smolková 
12.10.2013 Kristián Háp 
15.10.2013 Sebastian Stanislav Jarmar
21.10.2013 Michaela Kurková 
30.11.2013 Laura Korcová 
30.12.2013 Justýna Konečná 

Úmrtí ve 2. pol. 2013
15.07.2013 Michal Tatarkovič 
16.07.2013 Božena Hubičková 
20.07.2013 Rostislav Psota 
09.08.2013 Arnošt Soušek 
09.08.2013 Zdeněk Sklenář 
13.09.2013 Antonín Janeček 
15.09.2013 Vlasta Stejskalová 
19.09.2013 Marie Polášková 
02.11.2013 Světla Hejdová 
06.11.2013 Marie Blažková 
14.11.2013 Milouš Bubeníček 
19.11.2013 Zdeněk Grulich 
18.12.2013 Alena Hejdová 
25.12.2013 Jiří Vašíček

STATISTICKÉ ÚDAJE Z EVIDENCE OBYVATEL A MATRIKY ZA ROK 2013
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SOUDCE A PADOUCH ANEB POKŘIVENÁ SPRAVEDLNOST

rovku četl, někdy zašel na hokej 
a  něco už v  životě zažil, by se 
patrně ptal, co tak hrozného se 
stalo, že pachatel byl odsouzen 
na 12 měsíců podmíněně v dů-
sledku potyčky dvou deváťáků 
o přestávce. Pro snazší komuni-
kaci si dovolím použít příměru 
a  rozliším padoucha – ten zlý 
a  kovboje – ten dobrý. Kov-
boj není také žádný svatoušek, 
na domácí úkol se vykašlal, tak-
že o  velké přestávce neprobírá 
s ostatními včerejší gól Jaromíra 
Jágra či pekelně nevkusný vý-
střih spolužačky, ale vehement-
ně dopisuje domácí úkol, aby jej 
třídní šerif neztrestal. 
 Bum a  rána, zatmění, hla-
va cinkne o  lavici. Tatranka. 
Úder otevřenou dlaní do zátyl-
ku. Zezadu. Kovboj nebyl při-
praven. Bolelo to. Hodně. On 
je sice kovboj, něco vydrží, ale 
rána zezadu? To je špatné, hod-
ně špatné. Zachová chladnou 
hlavu. Padouchovi ne zrovna 
slušným způsobem sdělí, ať už 
se na  to „ vy…“ Padouch nic. 
Vzdálí se. Kovboj píše úkol. 
Přemýšlí, jestli nejít na záchod, 
neopláchnout si hlavu a trochu 
to vydýchat. Nakonec neodchá-
zí, domácí úkol musí stihnout 
dopsat a přece něco vydrží, není 
to žádný poseroutka. Padouch 
se u soudu doznává, že přišel ze-
zadu, že jej kovboj neviděl a že 
mu tu ránu dal. Důvod neuvá-
dí. Padouch je u soudu následně 
usvědčen, tvrdí, že dal ránu jed-
nu, avšak ač se brání a vykrucu-
je, očití svědci ho usvědčují ze 
dvou ran. Druhá rána nepadla 
hned poté první, ale až za chvíli 
a zase zezadu. Padouch lhal, ale 
to soudu nevadí. Druhá rána, 
buch, hlava na  lavici. Kovboje 
to už skutečně hodně bolí. Do-
mácí úkol nebude. To si kovboj 
nenechá líbit. Nepřemýšlí. Je 

 Omlouvám se tímto všem 
slušným lidem za některé soud-
ce. Je mi patrně souzeno, abych 
byl na  úkor ostatních velice 
často alespoň zprostředkujícím 
adresátem nesmyslných počinů 
soudců nebo úředníků. O  jed-
nom takovém případu bych se 
rád podělil.
 Mnoho klučičích postav Ja-
roslava Foglara se často porvalo, 
páni kluci ve filmovém zpraco-
vání se také nešetřili, obdob-
ných příkladů by se našla spous-
ta.
 Kovbojové na  divokém zá-
padě, tak jak je známe z mno-
ha westernů, se dělili na  ty zlé 
a  dobré. Kdo je špatný a  kdo 
dobrý? Zpravidla v  ideálním 
případě zlý byl ten, kdo jiného 
zákeřně zastřelil zezadu, to byl 
doslova padouch. Ten si neza-
sloužil žádného slitování. 
 Rvačky do  školy nepatří, 
v  působnosti škol zůstávalo 
oprávnění je trestat. Trestání 
šarvátek kluků před soud nepat-
ří, to by se muselo skutečně jed-
nat o nějaký překotný exces, aby 
škola řekla, že násilí jednoho 
překonalo určitou míry intenzi-
ty a  že je na místě, aby takový 
žák byl trestně stíhán a soudem 
odsouzen.
 Naštěstí přece jen ve  škole 
převládá v  této oblasti rozum, 
ten však bohužel postrádají 
orgány činné v  trestním říze-
ní, policie, státní zastupitelství 
a soudci bez ohledu na pohlaví. 
Tam, kde není škola oznamo-
vatelem potyčky dvou deváťá-
ků, kteří hrají kolektivní sport 
na  nejvyšší možné úrovni, kde 
není v  rámci sportovního boje 
k  šarvátce daleko a  jakoby tyto 
třenice k tomuto sporu doslova 
i patřily, najde se rodič. 
 Rozumem nadaný člověk, 
který někdy nějakou tu fogla-

to instinkt? Vstane a  dá jednu 
ránu pěstí padouchovi, který je 
o  hlavu větší. Jedna rána pěs-
tí, padouch upadá. Rána pěstí, 
poškozený ret a  ulomený kou-
sek zubu. Šest dní ošetřování, 
kašovitá strava, důvod pro to, 
aby padouch nechodil (jenom) 
do školy. Jinam to on padouch 
chodit bude, bavit se a  užívat, 
ale do školy to ne, to on je zra-
něný.
 Nyní je na  místě se podělit 
o  můj zármutek. Kovboj byl 
odsouzen za  pokus ublížení 
na  zdraví. Účet zní na  20.000 
zlaťáků za  léčbu padoucha 
a  jeho dopravu motorovým 
ořem na  časté kontroly k  fel-
čarovi. Zranění padoucha je 
popsáno soudním znalcem, 
který jej nepovažuje za  zranění 
hodné označení újmy na zdraví 
ve  smyslu trestního zákoníku, 
odvolací soud tento názor ne-
sdílí, a pokud by mu to zákon 
umožňoval, dokonce by kov-
boje trestal přísněji, konkrétně 
za  dokonaný trestný čin, a  ne 
za pokus trestného činu. To, že 
padouch krátce po té ráně pěs-
tí dostal od kovboje ještě jeden 
nebo dva kopance, neboť i na-
šemu kovbojovi patrně zaslou-
ženě „ruply saze“, na  věci nic 
nemění, z těchto dvou kopanců 
totiž padouchovi žádné zraně-
ní nevzniklo. Ještěže tak, jinak 
by nám kovboje patrně zavřeli 
do žaláře.
 Jen se tak zamýšlím nad mat-
kou padoucha, u  soudu se mi 
smála do  obličeje a  já byl bez-
mocný. Jako obhájce jsem zkla-
mal svého kovboje, odsoudili 
mi ho. Odvolací soud podtrhl 
účet zklamání a skepse. Účet pa-
trně nekončí, civilní soudy jsou 
vázány pravomocným rozsud-
kem, že byl spáchán trestný čin, 
a  proto bych se nedivil, kdyby 

matka padoucha nevznesla další 
požadavek zrcadlově vyjádřený 
velkou kupou zlaťáků za  zásah 
do tělesné integrity padoucha. 
 Spravedlnost měla zase oči 
na  dovolené. Jen se pomalu 
začínám bát o  ostatní kovboje. 
Kdo ztrestá padouchy? Kdo nás 
ochrání před gaunery? Pokud 
jim to bude takhle procházet, 
bude to zlé. Soud řekl, že kovboj 
se nesmí bránit, že musí prosit 
padoucha, aby toho nechal. 
 Podle mě byla rána pěstí za-
sloužená. Padouch si ji zasloužil 
a přeji dalším kovbojům hodně 
odvahy, aby v  případě, že pa-
douch je napadne, se bránili, 
byť na  rozdíl od  padoucha ris-
kují kriminál. 
 A nám všem přeji, abychom 
měli lepší soudce, policisty 
a  státní zástupce. Jsou to oni, 
kteří tímto výchovným roz-
sudkem nově formují zkažené 
hodnoty společnosti. Oni totiž 
padoucha patrně nepotkají, my 
ano, padouch s tím počítá. 
 Závěrem však nelze neuvést 
příklad ze soudní síně v soused-
ním Německu. Jistý muž obtě-
žoval slečnu na  baru. Dýchnul 
na ni cigaretový dým, neboť se 
s ním odmítla dát do  řeči. Po-
žádala jej, ať toho nechá. Ne-
nechal toho a  dechnul ještě 
jednou. Sklenice slečny to nevy-
držela a rozbila se o jeho hlavu. 
Německé soudy pak shledaly, že 
vlastně vdechnutí cigaretového 
kouře je nutno posuzovat jako 
pokus ublížení na zdraví. Ještěže 
dotyčný případ se stal v soused-
ním Německu, u  nás by totiž 
slečna putovala do  kriminálu, 
platila by sklo a léčbu nevycho-
vaného padoucha.

Čest kovbojům.

JUDr. Michal Filouš

 Na 1. pololetí 2014 jsme pro členy klubu připravili besedy,  a to s Mgr. Pavlíkovou - zážitky z Indie, 
s panem Halouzkou o řezbářství a cestování, sbírku motýlů představí pan Hubáček ze Žerotína, dřevěné 
hračky a hlavolamy pan Sýkora a o hanáckých krojích povypráví paní Vitoslavská. Den matek oslavíme 
s písničkami s Mgr. Vymětalem.
 22. února se konal v sále Autodemontu seniorský ples. Se svým tanečním programem tu vystoupily 
naše cvičenky a krásně nám zatancovali malí tanečníci ze ZŠ Holečkova z Olomouce. Ples se nám vyda-
řil také díky sponzorům, kteří nám přispěli pěknými dary do tomboly.
 Připravujeme výstavu ručních prací, výtvarných výrobků, kraslic, perníků aj.,  práce dětí MŠ a ZŠ. 
Výstava bude v zasedací místnosti obecního úřadu 3. a 4. dubna. Také máme připravené zájezdy do Va-
lašského Meziříčí  na gobelíny, na zámky v Častolovicích a Novém Městě nad Metují, do Modré a Ve-
lehradu. Během roku využíváme různých kulturních nabídek v Olomouci i okolí. Klubové schůzky 
míváme 2krát do měsíce (ve čtvrtek) a cvičení každé úterý v ZŠ.
Přijďte mezi nás, nudit se nebudete!               Mgr., Ludmila Nepožitková

Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ
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 Začíná jaro a pomalu se můžeme ohlédnout, jak házenkáři z Hor-
ky přečkali zimu. Program byl opravdu pestrý. Kromě pravidelných 
tréninků našich pěti kategorií od těch nejmenších dětí z přípravky až 
po starší žáky jsme se zúčastnili několika turnajů. Vše začalo Miku-
lášským turnajem, kde Mikuláš opět zavítal i mezi házenkáře z Hor-
ky, a to v sobotu 7. 12. 2013 mezi děti z přípravky a mladší mini 
žáky a den později ke starším mini žákům. Měli jsme tak možnost 
změřit si své síly se soupeři z celé Moravy, se kterými nemáme mož-
nost hrát v průběhu sezóny. Hned další týden starší mini žáci odjeli 
na turnaj do Zlína a v konkurenci deseti družstev prohráli až v boji 
o třetí místo a získali tak bramborovou medaili. 
 Koncem ledna opět tyto nejmladší kategorie zahájily sérii tří 
přípravných turnajů v tělocvičně horecké školy. Ten první byl pod 
názvem Pololetní jednička, kde za podané výkony získala všechna 
družstva jedničku. Poslední únorový víkend proběhlo druhé kolo 
turnajů. V nejmladší kategorii se skóre nepočítalo. I  tak byl jejich 
úspěch ohodnocený diplomem a dobrotami. U starších mini žáků, 
kde jsme nasadili dvě družstva, se hrálo na body. Naši hráči obsadili 
první a třetí místo. Poslední únorový víkend se konal i první příprav-
ný turnaj v Litovli našich starších žáků, kteří se umístili na čtvrtém 
místě. 
 Další z  ještě nezmíněných kategorií jsou mladší žáci. Ti zahá-
jili své přípravné turnaje 2. března v  Olomouci, další následoval 
9. března. 

 Oddíl házené se snaží zpestřit místním lidem život nejen spor-
tem, ale také již 2. ročníkem plesové veselice konané tradičně tak 
trochu v  netradičním listopadovém termínu. Letos byl opravdu 
velký zájem o tuto akci, která se nesla v duchu „Black and White“. 
A i když barvy černá a bílá jsou barvami smutnou a chladnou, tak 
veselice byla opravdu veselá, plná zábavy a  tančilo se do brzkých 
ranních hodin.
 Poslední víkend v měsíci březnu uspořádají družstva mladšího 
žactva, resp. starších žáků turnaj v hale ve Velké Bystřici, na kte-
rý vás tímto zveme. V následujících měsících, resp. od 5. 4. 2014 
do 15. 6. 2014, čekají družstva házené víkendy plné mistrovských 
utkání a turnajů (níže rozpis domácích utkání). 
Rádi bychom vás, příznivce horeckého sportu, s  předstihem po-
zvali na  Superfi nále miniházené, které se bude konat o  víkendu 
7. - 8. 6. 2014 v areálu ZŠ v Horce nad Moravou, kdy pořadatelství 
tohoto krajského superfi nále bylo přiřknuto právě našemu oddílu 
házené, čehož si vážíme nejen proto, že jsme dostali na tak význam-
nou akci důvěru ze strany exekutivy Olomouckého krajského svazu 
házené, ale také proto, že tímto počinem můžeme reprezentovat 
naši obec na krajské úrovni a ukázat, jak kvalitní hráčskou a orga-
nizační základnu má náš oddíl házené.

Karel Němec

JAK ODDÍL HÁZENÉ PŘEČKAL ZIMNÍ „PŘESTÁVKU“

DRUŽSTVO TERMÍN ZAHÁJENÍ DOMÁCÍ HOSTÉ MÍSTO

Mladší žáci 20.4.2014 /Ne/ 09:00 hod. Horka nad Moravou TJ STM Olomouc 02 areál ZŠ Horka

Mladší žáci 11.5.2014 /Ne/ 09:00 hod. Horka nad Moravou Centrum Haná areál ZŠ Horka
Starší mini 11.5.2014 /Ne/ 12:30 hod. Horka nad Moravou STM Olomouc, Zora Olomouc "A" a "B", Žeravice areál ZŠ Horka
Mladší mini 2005 11.5.2014 /Ne/ 12:30 hod. Horka nad Moravou STM Olomouc, Zora Olomouc, Žeravice areál ZŠ Horka
Mladší mini 2006 11.5.2014 /Ne/ 14:30 hod. Horka nad Moravou Senice na Hané, Velká Bystřice, Prostějov areál ZŠ Horka

Mladší žáci 24.5.2014 /So/ 09:00 hod. Horka nad Moravou Cement Hranice areál ZŠ Horka

Mladší žáci 1.6.2014 /Ne/ 09:00 hod. Horka nad Moravou SK Žeravice areál ZŠ Horka

Mladší žáci 8.6.2014 /Ne/ 09:00 hod. Horka nad Moravou Velká Bystřice "B" areál ZŠ Horka
Starší mini 7.6.2014 /So/ 09:00 hod. Horka nad Moravou SUPERFINÁLE Olomouckého kraje za účasti 14 družstev areál ZŠ Horka
Mladší mini 2005 8.6.204 /Ne/ 09:30 hod. Horka nad Moravou SUPERFINÁLE Olomouckého kraje za účasti 12 družstev areál ZŠ Horka
Mladší mini 2006 8.6.204 /Ne/ 09:30 hod. Horka nad Moravou SUPERFINÁLE Olomouckého kraje za účasti 12 družstev areál ZŠ Horka

Mladší žáci 15.6.2014 /Ne/ 09:00 hod. Horka nad Moravou Velká Bystřice "A" areál ZŠ Horka
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Hledám slušného muže SŠ, VŠ do 65 let ke společným
aktivitám. Je mi 53 let, SŠ. Bydlím v Olomouci.

Telefon: 720 396 328.

SEZNÁMENÍ


