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Křesťanské Velikonoce jsou připomínkou 
Ježíšova dobrovolně podstoupeného utrpení, 
jeho smrti a oslavou jeho vzkříšení. Na roz-
díl od Vánoc, kdy slavíme Ježíšovo narození, 
Velikonoce nemají pevné datum. Velikonoč-
ní neděle je stanovena na neděli po prvním 
jarním úplňku. Datum Velikonoc se tedy 
pohybuje mezi 22. březnem až 25. dubnem. 
Letos velikonoční neděle připadá na 1. dub-
na. A pozor – není to apríl.

Tak jako na Vánoce se připravujeme do-
bou adventní, tak na Velikonoce se připra-
vujeme dobou postní, která trvá 40 dní, pro-
tože se Ježíš 40 dní postil a modlil na poušti 
a  připravoval se na  své veřejné vystoupení. 
Postní doba začíná na Popeleční středu, kte-
rá je 46 dní před velikonoční nedělí, protože 
6 postních nedělí není postním dnem, a ne-
počítají se tedy do  doby postní. Je třeba si 
vždy pohlídat, aby masopust (hodování a ve-
selí před dobou postní) skončil před Popeleční 
středou. 

V  letošní postní době často myslím 
na gruzínský � lm Pokání natočený v Sovět-
ském svazu v roce 1984. Asi je to i kvůli 70. 
výročí od  nástupu komunistického režimu 
k moci v naší zemi. Mnozí jste možná tento 
� lm viděli. V 80. letech se promítal dokonce 

v kinech, což je pro mě neuvěřitelné, protože 
� lm popisuje totalitní režim, který ničí člo-
věka a víru v Boha. 

Zápletka � lmu – Varlam Aravidze, který 
symbolizuje různé diktátory 20. století, je 
úctyhodný starosta, jenž celý svůj život za-
světil „budování lepších zítřků“. Je pochován 
se všemi poctami, ale někdo jeho tělo opako-
vaně vykopává z hrobu. Nedopřává pokojný 
odpočinek jemu ani jeho rodině. Vykopává 
ho žena, která je postavena před soud. Všich-
ni jsou pobouřeni jejím činem a  požadu-
jí pro ni přísný trest. Před soudem vychází 
najevo tragický příběh její rodiny. Její rodiče 
byli oběťmi Varlamova režimu. Reakce lidí 
na  vyprávění osudů její rodiny je různá. 
Mnozí tomu nevěří a  popírají to. Někdo 
přiznává, že v minulosti se děly chyby, ale 
že to nešlo jinak, neboť taková byla doba, 
ale že je to dávno a je zbytečné o tom nyní 
hovořit. Další zase bagatelizuje Varlamovy 
zločiny a  připomíná jeho „zásluhy“ o měs-
to. Na ospravedlnění poukazuje na spoustu 
dobrého, co se vykonalo. Najde se však i člo-
věk, jenž vyrostl bez vědomí této negativní 
stránky režimu, na kterého to těžce dolehne 
a neumí se s tím vyrovnat. Žena, která opa-
kovaně vykopává mrtvého z hrobu, burcuje 

svědomí lidí. Není možné žít v klidu v tom, 
co bylo budováno na lidském utrpení a bo-
lesti. Nelze žít tak, jako by se nic špatného 
nestalo. Omlouvat se, že taková byla doba, 
že to nešlo jinak. Film otevírá úvahy nad 
možnostmi, jak se vypořádat s totalitní mi-
nulostí. Název � lmu naznačuje způsob, jak 
uchopit problematickou minulost. Pokud 
chceš žít férově a  spravedlivě, je třeba činit 
pokání za hříchy své i druhých. 

A o tom je právě půst jako doba přípra-
vy na  Velikonoce. Prostředky, které nabízí 
doba postní, jsou stále stejné: modlitba, půst, 
milosrdenství. Udělat něco pro Boha – skr-
ze modlitbu investovat do  vztahu k Bohu. 
Udělat něco pro sebe – pravdivě pojmenovat, 
co je v mém životě špatné a  neuspořádané 
a rozejít se s tím. Udělat něco pro druhé – 
prokázat druhým laskavost, pozornost, sli-
tování a  tak se snažit narovnat pokřivené 
a narušené mezilidské vztahy. 

I když jsem Vám mnohé z � lmu prozra-
dil, jeho děj a témata, která rozvijí, jsou bo-
hatší. Podívejte se na něj, stojí za zhlédnutí.

Přeji Vám plodný čas pokání doby postní 
a až přijde čas – požehnané a radostné Veli-
konoce! Marian Masařík

farář Horka nad Moravou

Velikonoce, půst a pokání

O letošních Velikonocích – na Zelený čtvrtek, Velký pátek 
a Bílou sobotu – bude v Horce již tradičně nahrazeno zvo-
nění zvonů zvukem řehtaček, hrkaček či klapaček. Poté, co 
kostelní zvony při čtvrteční mši „odlétnou do Říma“ a zů-
stanou tiché až do sobotního večera, vyráží chlapci na ob-
chůzku obce. Pokud by se chtěl ještě někdo z  horeckých 
chlapců přidat, na obchůzku se vychází ve čtvrtek 29. břez-
na v 17.10 hodin od kostela. Hrkačku s sebou. -jak-
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Téměř každý někdy zaslechl, že v Běl-
kovicích – Lašťanech či Bohuňovicích se 
stále dodržuje velikonoční obyčej zvaný 
„Ježíškovy matičky“, respektive „Matič-
ky“. V loňském roce byl tento zvyk pod 
názvem Velikonoční slavnosti Matiček 
a  Ježíškových Matiček na  Hané zařazen 
na Seznam nemateriálních statků tradič-
ní lidové kultury České republiky. 

Málokdo však dnes ví, že podobný 
obyčej se udržoval i v naší obci. Jen se mu 
říkalo „Venášení Pámbička“. Kdy přesně 
se v Horce konal poprvé, nejde s jistotou 
říci, ale v  okolních obcích (farnostech) 
se objevuje od 70. let 19. století. Vymi-
zel pak po  polovině 50. let 20. století, 
v  době utužování komunistického reži-
mu. V Horce se poslední „Venášení Pám-
bička“ uskutečnilo v roce 1955. Protože 
máme mezi sebou ještě pamětnice, které 
se této tradice zúčastnily právě těsně před 
jejím zánikem, využijeme jejich vzpomí-
nek a představíme si tuto slavnost právě 
z té doby.

Každý mladík a  dívka, kteří měli zá-
jem „vynášet Pámbička“, se nahlásili kně-
zi a byli napsáni do pořadníku zájemců. 
Při výběru se dodržovala věková posloup-
nost. Kněz tedy z tohoto seznamu vybral 
každý rok 2 děvčata a 2 hochy z Horky, 
Sedliska a  Chomotouva (které spadaly 
pod horeckou farnost), jež se ujaly privi-
legované role dróžek a mládenců. Každé 
dva páry dróžek a mládenců doprovázely 
malé družičky a malí mládenci (družba). 
Dívky si nechali ušít bílé šaty, chlapci 
tmavé obleky a  zajišťovali výrobu věn-
ců a  květin, kterými se následně zdobil 
kříž u kostela a dveře do domů, v nichž 
se konalo samotné zdobení kříže a sochy 
Krista. 

Jak tedy probíhala vlastní slavnost? 
Po večerní mši v kostele svatého Mikulá-
še na Bílou sobotu obdrželi dróžky a mlá-
denci nenazdobený kříž s  Ukřižovaným 
a sochu Vítězného Krista a vydali se – ho-
recká část – do usedlosti rodiny Hruško-
vy na náměstí Osvobození, kde byla pro 
tuto příležitost vyhrazena místnost. Zde 
pak byl kříž a  socha nazdobeny – malý 
věnec z  bílých květů byl uvázán kolem 
hlavy Vzkříšeného Krista a  velký věnec 
byl umístěn kolem krucifixu. V Sedlisku 
se ke zdobení sešli u Dvořáků v blízkosti 
kapličky svatého Josefa a v Chomoutově 
u Izáků (u školy). V neděli ráno z těchto 
míst vyšly tři slavnostní průvody. Cho-
moutovský došel do  Sedliska ke  „Ko-
várně“, kde se spojil s  místním průvo-
dem. Všechny tři se pak sešly u budovy 

Obecního úřadu v Horce (dle dnešního 
názvu) a  společně zamířily do  kostela 
na  mši. Tam dróžky knězi předali kříže 
a  sochu – ta byla umístěna vlevo na ol-
táři. Tímto byla jejich úloha při tomto 
obyčeji završena. Hlavní aktéři pak byli 
ještě fotografováni – horečtí v ateliéru Fr. 
Němečka v Příkazích. Díky tomuto zvy-
ku se dochovalo mnoho fotografií. Kdo 
z  dosud neoslovených pamětníků by se 
chtěl podělit o své fotografie (k okopíro-
vání) nebo sdělit své vzpomínky, budeme 
velmi rádi. Kontakt na  sebe mohou ne-
chat na obecním úřadě. 

 Mgr. Jaroslava Krejčí
Fotografie zapůjčily Anna Šuchtová 

a Ludmila Stodolová.

„Venášeni Pámbička“ v Horce nad Moravou

František Dostál, Anna (Popravová) Šuch-
tová, Marie (Bramborová) Sklenářová, Josef 
Koutný.

Antonín Havlík, Terezie (Mlynářová) Opia-
nová, Ludmila (Losová) Stodolová, Zdeněk 
Havala.

Činnost v  novém roce jsme zahájili  
11. 1. a naplánovali plno zajímavých akcí. 

17. 1. jsme navštívili Pevnost poznání. 
Vyzkoušeli jsme si mnohé přístroje a nej-
více nás zaujalo planetárium.

V  klubu jsme besedovali s  pracovnicí 
OÚ paní Marcelou Štajgrovou, hlavně 
na téma pomoci seniorům a s jakými obtí-
žemi se mohou obrátit na OÚ.

Únor byl ve znamení příprav tradiční-
ho seniorského plesu, který se konal 24. 2. 
v sále Autodemontu. Je to hodně shánění 
a připrav a děkuji všem, kdo nám pomá-
hali. Velké poděkování patří našim spon-
zorům za  dary do  tomboly. Ples se nám 
vydařil a  všichni se dobře bavili. V úno-

ru jsme zašli společně do kina Metropol 
na pohádku Čertoviny. V březnu chystá-
me klubovou oslavu MDŽ, jdeme se po-
bavit a  zatancovat na zábavy do Skrbeně 
a Křelova. 15. 3. jedeme na zájezd do Va-
lašského Meziříčí. Na další naši akci bych 
ráda pozvala i nečleny klubu. Jsme velmi 
rádi, že mezi nás přijde ředitelka AGE-
-Centra celostní medicíny paní doktorka 
Malotová, přední česká specialistka me-
dicíny dlouhodobé péče. AGE-Centrum 
nabízí komplexní zdravotní péči zejména 
seniorům. Beseda se koná 22. 3. v klubov-
ně. V dubnu chystáme besedy s cestovateli 
a zájezd do zámku v Bruntále.  
 Ludmila Nepožitková

Z klubu seniorů
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Do akce se zapojí žáci 
ZŠ Horka

ZŠ Horka nad Moravou je ofi-
ciálně u  pořadatele celostátní akce 
Ukliďme Česko, Ukliďme svět již 
zaregistrována. Garantem akce za  2. 
stupeň ZŠ je Mgr.  Richard Pavel 
a škola ji uskuteční v pátek 6. dubna 
mezi 10. – 13. hodinou.

Skupiny po  cca 20 – 25 žácích 
vedené pedagogem vyrazí na  určené 
trasy a budou se snažit jim přidělené 
území uklidit. Trasy budou vést ob-
cemi Horka nad Moravou, Skrbeň, 
Křelov a  Olomouc (část Chomou-
tov). Vše bude domluveno a koordi-
nováno s  obecními úřady, se zařaze-
ním cizích dobrovolníků do  skupin 
žáků se však nepočítá.

Dnem „D“, kdy se v  rámci kampa-
ně Ukliďme svět, ukliďme Česko bude 
uklízet v  celé republice, je letos sobota 
7. dubna. Uklízet nepořádek v přírodě, 
městech a  obcích je však možné i  v  ji-
ných termínech. Důležité je, se co nejdří-
ve přihlásit na www.UklidmeCesko.cz. 

Zapojit veřejnost do mapování, uklí-
zení a  především pak prevence vzniku 
nepořádku a  černých skládek se snaží 
organizátoři ze spolku Ukliďme Čes-
ko a  Českého svazu ochránců přírody. 
Vloni se díky nim do uklízení zapojilo 
na 96 000 dobrovolníků, kteří sesbíra-
li přes 1 500 tun nepořádku. Pokud je 
i Vám myšlenka dobrovolnické úklido-
vé akce blízká, neváhejte se k nim letos 
připojit a zorganizujte si úklid ve Vašem 
okolí. 

„Snažíme se organizátorům místních 
úklidů organizaci co nejvíce ulehčit 
a  podpořit je nejen radami, mediální 

kampaní ale i materiálně, především za-
jištěním balíčků s pytli a rukavicemi pro 
dobrovolníky,“ říká jedna z pořadatelek 
akce Katka Landová. „Abychom vědě-
li, kolik účastníků se letos chystá uklí-
zet a mohli jim materiál včas přichystat 
a  rozeslat, potřebujeme, aby se nám 

přihlásili co nejdříve, ať už jsou ze zá-
jmových sdružení, škol, firem či nadšení 
jednotlivci“, dodává.

Úklidového materiálu by organizátoři 
měli mít pro letošek dostatek díky part-
nerům, kteří úklidové akce dlouhodobě 
podporují, jako Nadační fond Veolia, 
tak i  zásluhou nového významného 
partnera, kterým se pro letošek stala Ko-
merční banka. Zaměstnanci uvedených 
a  dalších partnerských firem se navíc 
sami aktivně zapojují do uklízení.

Přidat se může opravdu každý dle 
svých možností, od mapování nepořád-
ku, až po zorganizování vlastní úklido-

vé akce. Veškeré potřebné informace 
k  tomu naleznete na  www.Uklidme-
Cesko.cz tak neváhejte, termín letošní-
ho jarního úklidu se blíží a po Velikono-
cích, v sobotu 7. dubna „jdeme na to“!

Radek Janoušek, tel.: 777 176 675
radek@uklidmecesko.cz

Po Velikonocích proběhne opět velký úklid

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 

                               Velká Bystřice 

                    
----------------------------------- 

                   
        - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 

                                     
   - ODTAH ZDARMA 

                                        
- VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 

                                           
prodej použitých N. D.  

                                          
Výkup baterií: 13 Kč/kg 

 
                          

    Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 

                                   

Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 

                                                 

Tel.: 608 800 361 

                                                 

www.autovrak.eu 
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S novou paní učitelkou němčiny Márií 
Kosmalyovou přišly do naší školy i nové 
nápady a příležitosti pro žáky. 

V listopadu tři dívky z osmého ročníku 
obsadily první místa v  soutěži o nejvtip-
nější německý text. Ocenění si přebraly 
přímo na Slezské univerzitě, která soutěž 
vyhlásila. V lednu připravila paní učitelka 
školní kolo soutěže „Bucherwurm – Kni-
homol“. Tuto soutěž vyhlašuje Goethe 
Institut a  v  Olomouci pořádá Německá 
knihovna. Soutěž je určena pro všechny 
žáky ZŠ a SŠ, kteří se učí německy. Úlo-
hou účastníků bylo přečíst v  němčině 
krátkou pohádku „O  červené řepě“ s  co 
nejpřesnější německou výslovností a  vý-
razným přednesem.

Na naší škole se přihlásilo devět žáků. 
Trojčlenná porota ocenila jak výkony, tak 
přednes a výslovnost hlavně žáků sedmých 
tříd, kteří se učí němčinu teprve půl roku. 
Všichni žáci podali skvělý výkon, za který 

jim patří obdiv. Do finálního kola v břez-
nu v  Olomouci postupuje jedna žákyně 
sedmé třídy. Na všech žácích bylo vidět, že 
si soutěž užili a hlavně to, že je jazyk baví. 

Děkujeme paní učitelce Kosmalyové, že 
vede žáky k tomu, aby německý jazyk nevi-

děli jako náročný, gramaticky přesný jazyk, 
který musí biflovat, ale aby měli z  jazyka 
radost a učili se ho hrou. Myslím si, že se jí 
to nadmíru daří a že žáci na naší škole mají 
němčinu rádi. Kateřina Lerchová,  
 školní psycholožka

Německý jazyk na horecké škole

Pohyb do škol – soutěž o Hejtmanův pohár
V roce 2015 se naše škola stala součástí 

projektu Pohyb do škol.
Ve škole byl vytvořen tým dětí, který se 

účastnil aktivního semináře zdravý život-
ní styl. Posláním týmu je šířit myšlenky 
zdravého a aktivního prostředí školy mezi 
ostatní žáky. S týmem Pohyb do škol jsme 
v  letošním školním roce naši školu při-
hlásili do  soutěže Hejtmanův pohár. Jde 
o soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé 

školy a  jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí 
dráhy. Zapojit se mohou všechny základ-
ní školy a  nižší ročníky víceletých gym-
názií z  každého kraje České republiky. 
Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších 
krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Cí-
lem soutěže je u dětí a mládeže podpořit 
zdravý životní styl a pozitivní vztah k po-
hybovým aktivitám.

Opičí dráha je plná kreativních pře-
kážek, které prověří všestranné 
sportovní nadání zapojených 
žáků. Čím více žáků se ze ško-
ly zapojí a  čím aktivnější škola 
bude, tím roste šance na úspěch.

V  průběhu soutěže jsou vy-
psány různé hejtmanské výzvy, 
které se s týmem snažíme plnit. 
Největší šanci má nejaktivnější 
škola, nikoli škola s nejrychlejší-
mi žáky. Únorová výzva, kterou 
jsme měli splnit, bylo sledovat, 
jak naše škole ŽIJE OLYMPI-
ÁDOU, popřípadě navštívit je-
den z olympijských parků.

Nápad nás nadchnul, a  tak 
jsme se vydali směr Olympijský 
park Ostrava. V parku měli žáci 
z  týmu možnost nejen poznat, 
ale i  na  vlastní kůži vyzkou-
šet některé olympijské sporty. 
Akce měla velký úspěch a určitě 
máme na co vzpomínat.

Jiřina Skřivánková,  
ZŠ Horka nad Moravou

Zvídaví reportérci
Na naší škole proběhl dne 15. úno-

ra projektový den, jehož obsahem byla 
tentokrát mediální výchova. 

V rámci tohoto dne se žáci 3. třídy 
montessori stali reportéry a  vydali se 
do ulic naší obce. Oslovovali např. za-
městnance obecního úřadu, prodavač-
ky v obchodě nebo v lékárně, ale i lidi 
na ulici. Otázky směřovaly k tomu, jak 
moc je v povědomí našich občanů ho-
recká škola, v čem jsou její specifika, zda 
znají matematiku profesora Hejného, 
jestli ví, kdo byla Marie Montessori atd.

Výsledek činnosti reportérů ukázal, 
že převážná většina dotazovaných naši 
školu dobře zná, a  to i  díky tomu, že 
ji někdo z  blízkých navštěvuje nebo 
v  minulosti navštěvoval. A  třeťáci? Ti 
si vyzkoušeli, jaké to je oslovit někoho 
cizího a požádat ho o krátkou reportáž. 
A moc si to užili. 

Mgr. Lea Höchsmannová, 
třídní učitelka 3. M
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 Lesní dětský klub Bažinka je členem 
ALMŠ (Asociace lesních mateřských škol), 
která každý rok pořádá semináře zaměřené 
na aktivní podporu pedagogů předškolních 
zařízení. Jedním z takových programů byl 
roční akreditovaný kurz s  názvem Školka 
blízká přírodě. Jednotlivá setkání byla za-
měřena na  rozvoj pedagogických kompe-
tencí, vzdělávání v souladu s RVP (rámco-
vě vzdělávací program) a důraz byl kladen 
na efektivní předškolní výchovu realizova-
nou ve venkovním prostředí.

Jedním z tématu byla tedy i předškolní 
příprava. Co chceme, aby děti uměly, než 
půjdou do školy? Jaké by měly mít kom-
petence? Může je dítě získat v lesní školce, 
kde si celý den venku jen „hraje“? Předškol-
ní dítě potřebuje být zralé ve  spoustě ob-

lastí. Ve fyzické, řečové, emoční, pracovní, 
sociální oblasti, má mít předmatematické 
schopnosti, obecné znalosti… Příroda dává 
spoustu možností pro rozvoj všech kompe-
tencí. Vzdělávacím cílem číslo jedna naší 
školky je sociální zralost. Snažíme se vést 
děti k samostatnosti (hlavně v sebeobsluze), 
zodpovědnosti, spolupráci, respektu k sobě 
i ostatním. Děti se učí takzvané frustrační 
toleranci – odložení naplnění své žádos-
ti. Není hned vše podle toho, jak já chci, 
někdy je potřeba počkat, nejde vše hned, 
rychle a samo. Existují hranice, které je tře-
ba respektovat. Ty máš nějaké potřeby, ale 
i  já mám nějaké potřeby. Ideálně by pak 
měly děti odcházet do školy vybavené (ne-
jen) touto kompetencí. V tomto ohledu je 
letošní zima, co se týče frustrační tolerance, 

dobrou učitelkou. Teď v  zimě se děti těší 
nejvíce na sníh. To se celý den bobuje, staví 
se sněhuláci, dělají sněhové pokusy. Co se 
stane, když na sníh naliji vodu, když dám 
sníh do ohně…? Těchto radovánek ale bylo 
letos pomálu, příští rok bude třeba lepší… 
Tak jsme si alespoň užili masopustní prů-
vod, připravujeme se na Velikonoce, vyná-
šení Morany a těšíme se na jaro. V tyto dny 
řádíme na zamrzlém rybníce, roztloukáme 
led, necháváme ho na slunci a na ohni roz-
pouštět a pak celí zmrzlí spěcháme do vy-
hřátého domečku.

Věta závěrem: Kdo je spokojený a cítí se 
v bezpečí, ten je připravený k zapojení se 
do učení a obráceně. 

Přeji nám všem mnoho spokojenosti!
Za LDK Bažinka Hana Matulíková

Co se děje v Bažince

Jarní pábení na Sluňákově
I přesto, že letošní zima byla mírná a sně-

hu by pohledal, na Sluňákově jsme rádi, že 
nám pomalounku sluníčko svítí do  oken 
a  my vám opět můžeme nabídnout jaro 
plné akcí, a to nejen pro vaše malé ratolesti.

Duben bude ve znamení otevírání areá-
lu Domu přírody v nové sezoně. Ta přinese 
několik novinek. Například otevírací dobu 
informačního centra v letních měsících až 
do 19 hodin, takže i při večerní procházce 
můžete přijít na kávičku. O víkendu jsme 
rozšířili nabídku občerstvení, takže se mů-
žete stavit na polévku, sendvič nebo domácí 
dobrotu.

Nově máme pro všechny dobrodruhy 
připravenou pátrací hru „Sedm bran k pří-
rodě Litovelského Pomoraví“. Na všechny, 
kteří správně vyluští záhadnou tajenku, 
čeká odměna. Na  informačním centru si 
můžete vyzvednout sešit a  pátrání může 
začít. Hra počítá se vstupným do  Rajské 
zahrady a  Sluneční hory snů – vstupné 
40/30 Kč. Od  června přibude také verze 
hry bez vstupu do zpoplatněných objektů. 

Vezměte děti a objevte s nimi sedm tajem-
ných bran.

V  dubnu si také můžete do  kalendá-
řů poznačit několik termínů. Hned první 
sobotu 7. dubna od 13 hodin zkusíme za-
volat na sluníčko při akci Probouzení hory 
a pokusíme se areál a jeho tiché obyvatele 
probudit k životu po dlouhé zimě. Děti se 
mohou těšit na tvořivé a hravé stanoviště. 
Rodinné vstupné 100 Kč. Všechny ran-
ní ptáčata se mohou v  sobotu 21. dubna 
v 7.30 hodin vydat za Vítáním ptačího zpě-
vu a jarní vycházku areálem. O ptáčcích si 
budeme nejen povídat, ale také je poznávat 
podle hlasu nebo opravovat a  stavět nové 
budky. Vstup zdarma. Poslední dubnovou 
akcí je Kvákání. Konat se bude v pátek 27. 
dubna od 17.30 hodin. Jak už název napo-
vídá, budeme si povídat o obojživelnících, 
kteří se u nás zastaví při své náročné cestě 
ze zimovišť do vodních tůní, jezer, rybníků 
a nádrží. Rodinné vstupné 50 Kč.

V  květnu nám můžete přijít pomoct 
při stavbě historické pece na  keramiku, 
která bude další součástí expozice Živá 
archeologie v  areálu Domu přírody. Me-
todami experimentální archeologie se po-
noříte do doby, kdy lidé poprvé spojili žár 
ohně s vlastností hlíny a stavěli první pece. 
Workshop si užijí jak děti, tak dospělí. Je 
plánovaný na  celý víkend od  11. do  13. 
května. Nutno se přihlásit dopředu na  e-
-mailu michaela.pavlikova@slunakov.cz 
nebo telefonu 739 487 085. Workshop je 
zdarma, protože se koná v rámci projektu 
Živá archeologie, který je spolufinancován 
Státním fondem životního prostředí České 
republiky na  základě rozhodnutí ministra 
životního prostředí. Michaela Pavlíková

Ostatky 2018
V Horce nad Moravou byly Ostat-

ky tradicí do roku 1967, poté byla tato 
tradice po šestatřicetileté přestávce ob-
novena místními spolky poprvé v roce 
2003 a od té doby jsou Ostatky pořá-
dány pravidelně každé tři roky.

Tradiční Ostatky se v  naší obci 
uskutečnily v sobotu 17. 2. 2018. Sraz 
masek byl v 9 hodin u obecního úřa-
du a veselí bylo zahájeno propůjčením 
práva obecního, rychtářského a  práva 
trestního, která jsou nezbytná k maso-
pustnímu koledování. Práva předal nej-
starší člen zastupitelstva obce pan Old-
řich Nykl. Následoval průvod Horkou.

Na přípravě a organizaci se opět po-
dílel klub seniorů, sbor dobrovolných 
hasičů, oddíl malé kopané a  obecní 
úřad. Masek s krásnými a nápaditými 
kostýmy se sešlo velké množství. K po-
chodu obcí i k tanci hrála kapela Postřel-
movská muzika pod vedením kapelní-
ka pana Stanislava Mikuly. V poledne 
byl ve dvoře obecního úřadu připraven 
oběd ze zabíjačkových dobrot. Průvod 
prošel téměř celou vesnicí doprovázen 
občany obce a zejména dětmi, které se 
na průvod masek nemohly vynadívat. 
V 17 hodin hasiči z obce Skrbeň po-
chovali basu v  hospodě Na  Kovárně, 
kde pokračovala zábava za doprovodu 
hudební skupiny Karanténa.

Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě Ostatků, všem, kdo se jich 
zúčastnili, děkujeme kapele a řezníkům 
za  přípravu výborného oběda. Díky 
vám se daří tento dávný zvyk zachovat 
a náležitě si jeho oslavu užít.

 Milan Vysloužil
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Jarní fotbalová sezóna 2018 klepe na dveře
Fotbalový tým mužů FK Horka nad 

Moravou začal v úterý 6. 2. 2018 přípravu 
na  jarní část sezóny. Přípravu nám zpes-
třil již tradiční zimní turnaj na  Sokolce, 
který jsme i přes jedno zaváhání vyhráli. 
V  přípravě máme ještě domluvené dva 
zápasy, a  to 10. 3. 2018 v  16.00 hodin 
ve Šternberku proti Lužicím a 25. 3. 2018 
ve 14. 00 hodin na Sigmě proti Slavonínu. 
Do našeho tréninkového procesu se zatím 
zapojilo 17 hráčů. V mužstvu máme i tři 
nové posily, které nám do jarní části určitě 
velmi pomohou. Jsou to záložníci Michal 
Popelka a  Filip Pirkl, kteří přišli z  Cho-
moutova. Do obrany je to David Trnkal, 
který k nám přichází z Přerova. Po dlouhé 
zdravotní pauze se vrací i  Tomáš Strou-
pek, který by se měl stát lídrem mužstva. 
Máme i  několik hráčů zraněných, ale ti 

by se do začátku sezóny měli dát dohro-
mady. Po podzimní části sezóny nepanu-
je v  mužstvu spokojenost s  výsledky ani 
s předvedenou hrou. Proto se všichni bu-
deme snažit, aby to v druhé polovině se-
zóny vypadalo jinak a aby diváci, kteří nás 
přijdou podpořit, měli z předvedené hry 
dobrý pocit. Chtěli bychom poděkovat 
všem sponzorům, kteří pomáhají našemu 
klubu, jako jsou Obec Horka nad Mora-
vou, firma MONTIX a.s., která přispívá 
našim nejmladším na  soustředění a platí 
pronájem zimní tréninkové plochy pro 
všechna naše mužstva. Dále Olomoucké-
mu kraji a panu Šůstkovi, kteří nám také 
přispívají na chod klubu. Velké poděková-
ní patří také panu Bantovi, panu Šimkovi 
a  panu Poláchovi za  technickou pomoc 
a všem ostatním lidem, kteří nám jakkoliv 

pomáhají. Na  závěr přeji všem sportov-
cům z Horky nad Moravou ať je to fotbal, 
házená, hokej, hasiči, kuželky, nebo jiný 
sport, hodně úspěchů a dobrou reprezen-
taci horeckého sportu.

Za družstvo mužů zapsal Josef Fiala 

Také mládežnické týmy horeckého fot-
balového klubu se pustily do zimní přípra-
vy. Ta začala pro družstva mladších ben-
jamínků, starších benjamínků, mladších 
žáků a starších žáků ve druhém lednovém 
týdnu. Střídavě se podle počasí využívá 
opravená tělocvična základní školy a umě-
lá tráva v  areálu Sokolky. Mladší žáci se 
zúčastnili finále Zimní ligy mládeže, které 
se hrálo na hale UP v Olomouci. Před se-
zónou proběhne série přípravných zápasů 
pro všechny kategorie.

V areálu fotbalového hřiště bude v mě-
sících březnu a  dubnu pokračovat revi-
talizace přilehlých ploch podél Častavy 
a  kolem parkoviště. V  současné době se 
mění prostor původní hlasatelny na šatnu 
pro mládež, zkvalitní se ozvučení areálu 
a drobné úpravy dozná i prostor bufetu. 
Před startem jarní sezóny bude osazen 
digitální ukazatel skóre. Věříme, že partě 
fotbalových nadšenců, utvořené zejmé-
na z aktivních rodičů našich mládežníků 
a hráčů vydrží elán i v roce 2018! Tímto 
zveme všechny naše příznivce na start jarní 
sezóny, která začíná v sobotu 31. 3. 2018 
zápasem mužů proti soupeři z Blatce. 

Za VV FK Horka nad Moravou  
zapsali Milan Štajgr a Luděk  

Procházka 

Netradiční oslava Silvestra v naší obci
31. prosince 2017 proběhl již 4. roč-

ník netradičního utkání v  malé kopané 
a házené zároveň. Zápas probíhal na hřiš-
ti v Sedlisku mezi týmy „VODÁCI“ pod 
vedením Jaroslava Kučery a  „TRÁVNI-
KE“, který koučoval Ladislav Macák. Pra-
vidla tohoto recesistického klání určoval 
sám život. Obě družstva včetně fanoušků 
a  příznivců této akce na  hřiště dorazila 
v organizovaném průvodu v netradičních 
dresech (hráči se oděli do masek, paruk, 
klobouků, sukní…), vše bylo podtrženo 
výstižným make-upem. 

Utkání probíhalo ve  sportovním du-
chu obohaceném silvestrovským veselím 
obou týmů i  diváků. Po  zoufalém boji 
zvítězili „TRÁVNIKE“ 5:1, prohře neza-
bránilo ani pět brankářek v bráně poraže-
ného týmu. Organizátory bylo připrave-
no pro hráče i diváky bohaté občerstvení 
zahrnující např. polévku, dobroty z udír-

ny, chlebíčky, zákusky, pivo, víno, slivovi-
ci. Dobrá nálada všem vydržela až do po-
půlnočního ohňostroje a nezkazilo ji ani 
horší počasí. Věříme, že se tato krásná 

akce vydaří i na Silvestra v dalších letech. 
Organizátorům patří velké poděkování. 
Sportu zdar a veselí obzvlášť!

 Milan Vysloužil
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Stíhací akce
Po minulých bídně odehraných zápa-

sech jsme se pohybovali na spodní stra-
ně tabulky, což atmosféře v  týmu nijak 
zvlášť neprospělo. Prosinec jsme zahájili 
prohrou 1:4 s Delfíni Blatec, ale pak se 
situace zlomila. Z  týmu odešel Standa 
Husák, což by mohlo vypadat jako velké 
oslabení, ale opak byl pravdou. K týmu 
se přidal Jakub Gatěk, který vyztužil 
obranu.

Kapitán Petr Seidler náš tým správně 
motivoval a od zápasu HC Horka – HC 
Věrovany, který jsme vyhráli 3:2, začala 
vítězná šnůra, která trvala 9 zápasů. Vše 
se hned zlepšilo a z místa u spodu tabul-
ky jsme se postupně vytáhli na 4. místo. 

Zejména zápas proti vedoucímu 
týmu tabulky – HC Šneci se vydařil 
a po obětavém boji jsme slavili vítězství 
6:3. Byla to vůbec první porážka tohoto 
týmu v sezóně. Od prosince se výrazně 
zvýšila produktivita našich útočníků 
a prakticky v každém zápase jsme vstře-
lili 6 a více branek, což je velmi dobrý 
základ pro vítězství. Michal Kordula 
v bráně nás vždy výborně podržel. Naši 
9ti zápasovou šňůru utnul až tým Tiens, 

který bojuje o celkové vítězství. Prohráli 
jsme 2:4.

Poslední zápas proti HC Bělkovice se 
nám vydařil a nastříleli jsme našich stan-
dardních 6 branek a zvítězili 6:1.

Aktuálně jsme na  4. místě celkové 
tabulky a před námi jsou poslední 3 zá-
pasy. Na postup na medailové příčky to 
letos už nevypadá, jelikož ztráta na  3. 
místo je už velká, ale pro nás je toto 
umístění výborné vzhledem k  tragické-
mu začátku celé sezony. 

Zlepšení střelecké úspěšnosti se pro-
jevilo i v celkovém bodování, kdy Matěj 
Lakomý je nyní na  3. místě bodování 
útočníků se ztrátou 1 bodu na 2. místo.

V obráncích je to ještě lepší a Tomáš 
Valenta vede celkové bodování obránců 
s  náskokem 3 bodů. Závěr soutěže se 
blíží a uděláme maximum pro potvrzení 
4. místa a hlavně bez zranění.

Tady je přehled posledních zápasů 
a průběžná tabulka soutěže. 

  Milan Koloušek

Horecká házená odstartovala
Zimní období je pro házenou odpo-

činkovým časem. Nastává přestávka mezi 
podzimní a jarní části soutěžního roční-
ku, kterou mladí házenkářky a házenkáři 
Horky nad Moravou obvykle vyplňují 
přípravnými turnaji a  kulturními ak-
cemi. Nejinak tomu je i  v  letošní zimě. 
Musíme zejména poděkovat společnosti 
Montix, a.s., která nám pomáhá se zajiš-
ťováním dopravy na vzdálenější turnaje.

V  lednu jsme uspořádali oblíbený 
házenkářský večírek, tentokrát ve  stylu 
SPORT, který se netradičně uskutečnil 
v sále pohostinství Na Kovárně, v Sedlis-
ku. Netradiční byl i hudební doprovod, 
který letos obstaral DJ. I přes původní 
obavy, jak přijmou netradiční pojetí 
společenského večera hosté, jsme byli 
mile překvapení z  kladné odezvy všech 
přítomných, kteří sál zaplnili do posled-
ního místečka. Všechny ceny v tombole 
(ne že jich bylo málo) si našly své nové 
majitele a DJ svým pojetím hudby „a la 
80. léta“ držel všechny na tanečním par-
ketu. Netradičně jsme pro hosty také 
připravili několik soutěží, ze kterých si 
vítězové odnesli malý prezent.

Po sportovní stránce jarní část soutěž-
ního ročníku odstartovalo již v polovině 

února družstvo starších dorostenců vý-
hrou v 2. lize na půdě Sokola Juliánova 
v poměru 31:24. Věříme, že první jarní 
body budou předzvěstí dalších úspěchů 
nejen družstva dorostenců, ale všech 
družstev, která svá utkání zahájí v první 
polovině měsíce dubna. 

Mladší a starší minižactvo, před star-
tem jarních turnajů, mělo krátké víken-
dové soustředění v Hamříkově stáji v Je-
seníkách, kde utužovalo kolektiv nejen 
sportovními aktivitami, ale také výlety 
do okolí či návštěvou zimní olympiády 
v  Karlově, kde si děti i  dospělí mohli 
vyzkoušet pětiboj i další aktivity, za což 
obdrželi sladké odměny.

Závěrem si dovolujeme pozvat všech-
ny naše příznivce, ale i  ty, kteří ještě 
na házenou v Horce nezavítali, na mis-
trovská utkání a turnaje, V převážné vět-
šině je odehrajeme ve sportovním areálu 
Sokolky, ul. Nádražní 283/2, v  Horce 
nad Moravou (viz rozlosování str. 8). 
Doufáme, že podpoříte mladé sportovce 
z Horky v jejich snaze být lepší než sou-
peři a nám vedoucím podílet se na nejen 
sportovním životě v Horce. Všem přeje-
me krásné a klidné Velikonoce!  
 Za házenkáře Horky Jana Skalická

	 25.2.	 1.	HC	Bělkovice-Lašťany	–	HC Cénci 1:6
 18.2. HC Cénci	–	Tiens	Kosi	Štěpánov		 2:4
 10.2. Kaprodrom	rybník	Novosady	–	HC Cénci  2:8
	 7.2.	 1.	HC	Věrovany	–	HC Cénci  3:6
LeDeN 2018
 28.1. HC Cénci –	HC	Bohuňovice		 8:1
	 24.1.	 HC Cénci	–	HC	Olšany		 12:3
 20.1. HC Cénci	–	HC	Šneci		 6:3
	 14.1.	 HC Cénci	–	Orli	Štěpánov		 6:0
	 7.1.	 HC	Kohouti	Velký	Týnec	–	HC Cénci  2:9
PrOSiNeC 2017
	16.12.	 HC	Olšany	–	HC Cénci  2:6
 10.12. HC Cénci	–	HC	Věrovany	 3:2

	 1	 Tiens	Kosi	Štěpánov	 21	 34
	 2	 Šneci	 18	 31
	 3	 SEKO	Olomouc	 19	 30
 4 Cénci Horka 21 26
	 5	 Novosady		 19	 20
	 6	 Orli	Štěpánov	 19	 19
	 7	 HC	Bohuňovice	 19	 17
	 8	 Bělkovice	 20	 17
	 9	 Medvědi	Charváty	 21	 16
	10	 Věrovany	 21	 14
	 11	 Olšany		 20	 13
	12	 Delfíni	Blatec	 18	 12
	13	 Velký	Týnec		 20	 7

Březen měsíc čtenářů
Březen je celostátně vyhlášen jako mě-

síc čtenářů. K této akci se svými aktivitami 
každoročně hlásí více než 400 veřejných 
knihoven! Ani ta naše není výjimkou. 
V druhé polovině března navštíví knihov-
nu třídy prvního stupně ZŠ i třídy z MŠ. 
Pro nižší ročníky je připraveno povídání 
a  soutěže o pohádkách a pro ty starší de-
tektivní příběh. V pátek 23. března 2018 se 
uskuteční pro nás již pravidelná „Noc s An-
dersenem“. Touto nocí nás bude provázet 
„Pejsek a kočička“ a jejich příběhy. A čte-
nářský školní rok zakončíme tradičním 
„Pasováním prvňáčků na čtenáře“. 

V těchto dnech se rozjíždí mezinárodní 
projekt na podporu čtenářské gramotnos-
ti „S knížkou do života“. Projekt je zamě-
řen na získání pozitivního vztahu ke knize 
ve spolupráci s rodiči. Akce a termíny bu-
dou sdíleny i na facebooku: Knihovna Hor-
ka nad Moravou. Za rok 2017 do knihovny 
přibylo 31 nových registrovaných čtenářů, 
což je největší nárůst za několik let. Je to 
dáno díky novým prostorám na obecním 
úřadu. Tak neváhejte a přijďte i Vy!

Knihovna je otevřena každé úterý 15.00 
– 18.00 hod. Kontakty: 736  628  131,  
e-mail: jankova.romana@seznam.cz

Těší se na Vás
Romana Janková, knihovnice
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