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  Do  školy jsem se těšila a  chodila ráda, 
patřila jsem k  těm „šprtům“, hodně spo-
lužáků si myslelo, že mi učitelé nadržují. 
Docela mě to trápilo a když ve čtvrté třídě 
proběhl nábor do volejbalu, ani jsem moc 
nepřemýšlela a přestoupila na sportovní tří-
du do Olomouce. 
 Být dítětem učitele není vždy nejlepší. 
Například z  testu z  vlastivědy jsem měla 
za 4 a mamka to věděla hned. Nebo také 
ostatní učitelé mě posílali něco vyřídit 
do tříd na druhém stupni a pro mě to byl 
v té době pěkný stres. To jsem vždycky stála 
před třídou a s upocenýma rukama a bijí-
cím srdcem vyřizovala nějaké vzkazy. Na to 
moc ráda nevzpomínám. Nebylo pro mě 
také snadné recitovat v  rozhlase - možná 
si někteří vzpomenou, když se v obecním 
rozhlase přednášelo např. k MDŽ. Snažím 
se však na školu myslet v dobrém a vážím si 
toho, jaké základy do života mi dala.
 Základní škola byla také o kamarádství. 
Tam jsem navazovala první vztahy. Přátel-
ství s některými spolužáky trvá dodnes, do-
konce jsem si jednoho vzala za manžela…
 Vzhledem k rodinné tradici jsem i já po-
voláním učitelka. Učila jsem na ZŠ v Horce 
v letech 1998 – 2010. 

V  současné době probíhají závěrečné práce 
na zasíťování pozemků na Olomoucké ulici. 
Termín ukončení je 30. 6. 2013. Na hranici 
stavebních pozemků jsou přivedené přípojky - 
voda, plyn, kanalizace a elektřina.

 Některé děti, které jsem učila, mají už 
vlastní děti, staly se rodiči. Ráda s  nimi 
vzpomínám na jejich školní léta. V dětech 
hledám vždy jejich dobré stránky. Urči-
tě mě hodně ovlivňuje znalost podmínek, 
ve kterých žijí, ne všichni mají stejné záze-
mí. Není mi lhostejné, v  jakých rodinách 
některé děti vyrůstají, v  jakých sociálních 
poměrech žijí, ne všechna mohou mít to, 
co ostatní jejich vrstevníci považují za  sa-
mozřejmost. 
 Škola k životu v obci určitě patří a jsme 
rádi, že do  naší základní školy dojíždě-
jí i  děti z  okoli. I  když na  její provoz jde 
nemalá částka z  rozpočtu. Potom jsou tu 
i �nance na stavební úpravy. Letos dokon-
číme výměnu oken, ale už víme, že nás čeká 
výměna vodovodních rozvodů. Také kanali-
zace pomalu dosluhuje. Sociální zařízení je 
potřeba pomalu rekonstruovat, nový plyno-
vý kotel v  kotelně, oprava střech atd. 
 Pro tuto chvíli zahoďme starosti. – Milá 
školo, padesátku jsi už oslavila a vypadáš po-
řád dobře, takže i tu další padesátku zvlád-
neš. Podaří se ti to ve spolupráci s obcí, ale 
hlavně s učiteli, rodiči a žáky.

Sylva Stavarčíková
starostka obce

Horka nad Moravou zažila ničivé  povod-
ně a všichni v obci vědí, co tato nečekaná 
událost znamená. V rámci přímé pomoci 
OBEC OBCI odsouhlasilo zastupitelstvo 
na svém jednání 17. 6. 2013 uspořádání 
dobrovolné sbírky na  pomoc zaplave-
ným oblastem, každý zastupitel přispěje 
částkou 1 000 Kč. Pomoc bude směřovat 
do  obce Kly (http://www.kly.wbs.cz). 
Tato obec se stejně jako Zálezlice staly 
symbolem povodní roku 2002. Vesnice 
byla po 11 letech vpodstatě celá obnove-
na, letos ji vysoká voda zasáhla devastují-
cím způsobem znovu. 

Pokladnička v rámci sbírky NA POMOC 
OBCI KLY bude umístěna na Obecním 
úřadě v Horce nad Moravou do 8. čer-
vence 2013. Následně bude �nanční po-
moc zaslaná postižené obci. 

-horzpr-

 Dne 5. června 2013 podala obec pro-
střednictvím našeho právního zástupce 
správní žalobu ke Krajskému soudu v Ost-
ravě, a to proti rozhodnutí Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, kterým bylo potvrze-
no rozhodnutí Magistrátu města Olomouce 
odboru stavební, oddělení územně správní-
ho o umístění stavby spočívající v rozšíření 
technologie daňového skladu LPG v katas-
trálním území naší obce.
 S  ohledem na  nárůst dopravy, kte-
rý s  tímto rozšířením lze očekávat a  také 
s  ohledem na  bezpečnostní rizika spojené 
se stávajícím provozem skladu LPG, tak 
i zejména s jeho rozšíření se obec rozhodla, 
že učiní nezbytné kroky k tomu, aby tomu 
zamezila. V  rámci zachování rozvoje obce 
a  možnosti jejího růstu toto považujeme 
za nezbytný krok a jsme si vědomi, že i přes 
naše námitky soud nemusí naší žalobě vy-

hovět. Nicméně promarnění této šance by 
bylo nevratné, a  proto s  ohledem na  naše 
společné zájmy jsme tak učinili. 
 Kapacita dvou již nyní fungujících zá-
sobníků má být rozšířena 3x (trojnásobek 
stávající kapacity) na ZATÍM „konečných“ 
šest zásobníků o 1500 m3. K tomu je třeba 
připočítat stávající sklad LPG láhví o obje-
mu 48 000 kg. Je možné očekávat, že v bu-
doucích letech bude snahou provozovatele 
opět rozšířit tento sklad o nové zásobníky. 
Je zcela samozřejmé, že riziko vzniku ha-
várií projevujících se u  válcových zásob-
níků LPG, zejména pak havarijní projev 
FLASH FIRE a  havarijní projev BLEVE, 
s možností fatálních následků pro obyvate-
le obce Horka nad Moravou se rozšířením 
záměru značně zvyšuje. Dále je třeba zdů-
raznit, že při rozšíření stavebního záměru 
a kapacity skladu LPG dochází podle nové 

bezpečnostní zprávy ke zvětšení (rozšíření) 
hranice zóny havarijního plánování, tedy 
„první nejzasaženější“ zóny v případě havá-
rie, která již nyní (před rozšířením záměru) 
zasahuje až před budovu Obecního úřadu 
obce Horka nad Moravou, tzn. patří do ní 
téměř polovina občanů obce, tj. přes 1000 
obyvatel.
 Přijměte prosím toto stručné vysvětlení 
o podané žalobě vstřícně a za vedení obce 
doufám, že soud shledá dostatečné důvody 
pro zrušení napadeného rozhodnutí a  že 
převáží zejména přístup k  lidem nad pří-
stupem spočívajícím nad záměry provozo-
vatele.

OÚ Horka nad Moravou

NAŠE ŠKOLA MÁ VELKÉ JUBILEUM OLOMOUCKÁ ULICE

LPG KRALUPOL (dříve Vitogaz) – PODÁNA ŽALOBA

PO UZÁVĚRCE

 Základní škola v Horce nad Moravou k mému životu neodmyslitelně patří. Můj život 
je s ní spjat vlastně od dětství. Řídícím byl kdysi můj dědeček Jindřich Mezuliáník, uči-
telkou a i ředitelkou byla později také moje maminka Eva Benýšková, která učila v Horce 
celý svůj profesní život.
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  Díky vymyšlení slovanského písma 
hlaholice, do které přeložili nejen biblické 
a bohoslužebné knihy, ale i upravené řecké 
zákony, přinesli na naše území vzdělanost, 
kulturu a  právo. Tím jsme byli začleněni 
do vyspělého a civilizovaného světa tehdejší 
doby. Podrobně a odborně o významu cy-
rilometodějské mise pojednává řada výstav 
a  publikací, dokumentární a  hrané �lmy, 
které vznikají při příležitosti jejich výročí.
 Rád bych vám v  tomto článku přiblí-
žil jednu drobnou událost z dětství soluň-
ských bratří, jak ji zachytil prof. Petr Piťha 
v knížce Slyšte slovo a zpívejte píseň. Týká 
se Cyrila, nebo přesněji řečeno Konstanti-
na. Jméno Cyril přijal totiž až několik mě-
síců před svou smrtí, kdy v Římě vstoupil 
do kláštera. 
 Oblíbenou zábavou tehdejších odrost-
lých kluků bylo sokolnictví. I  Konstantin 
měl svého krahujce, protože těžšího ptá-
ka by dlouho neunesl. Jak ho muselo těšit 
pozvání jet s  o  12 let starším Metodějem 
a jeho kamarády na lov. Při něm však došlo 

k nehodě. Nenadálý silný poryv větru strhl 
Konstantinova krahujce pryč. Dlouho če-
kali, že se vrátí. Přivolávali ho vábničkami. 
Rozjeli se do  různých směrů a hledali ho. 
Ale vše marně. Krahujec se nevrátil.
 Smutně se vracel Konstantin z  lovu, 
na který se tak těšil, a jeho tichý žal nikdo 
neuměl utišit. Měl svého krahujce moc rád. 
Když druhý den zhasla i  poslední naděje 
a  Konstantin nalezl bidélko svého miláč-
ka prázdné, zůstal zamlklý a  zamyšlený. 
Na otázku své matky, proč je tak smutný, 
odpověděl: „Protože jsem se těšil a jen krát-
ce radoval. Rychle vše přešlo a  zbylo mi 
prázdno.“ Matka se ho snažila utěšit slovy: 
„Takový je běh světa, Konstantine. Radost 
přijde a  odejde, přijde jiná radost.“ Starší 
bratr Metoděj se ho snažil povzbudit tím, 
že mu pořídí jiného krahujce, nebo do-
konce krásného bílého sokola. Konstan-
tin na  to odpověděl: „Nic nechci. Nevíš, 
co říkala maminka, že jedna radost končí, 
druhá ji vystřídá? Chci najít radost, která 
by neskončila. Musí taková existovat, proč 

bychom jinak žili? Chci ji najít. Na zemi ta-
ková radost není, ale určitě tu je cesta k ní. 
A její začátek musím najít, abych se po ní 
mohl vydat.“
 Nejen děti, ale i my dospělí přicházíme 
skrze různé situace a události v životě o to, 
co nám dělalo větší či menší potěšení a ra-
dost. Je naším úkolem vyrovnávat se s nimi 
podobným způsobem jako Cyril Konstan-
tin a učit tomu i naše děti a mládež. 
 Dovolte mi na  závěr přidat pozvánku 
na hravou interaktivní výstavu „Po stopách 
Cyrila a Metoděje“, která se uskuteční ne-
daleko odsud, v kostele sv. Cyrila a Meto-
děje v Olomouci - Hejčíně, ve dnech 15. 6. 
- 30. 6. 2013. Pro veřejnost bude otevřena 
o sobotách od 10 do 17 hodin a o nedělích 
od 13 do 17 hodin. Díky �nanční podpoře 
města Olomouce je pro všechny vstup zdar-
ma! 
 Máme před sebou léto a  prázdniny, 
na které se děti těší. Přeji vám, aby se vám 
vydařily dovolené, na které se chystáte a tě-
šíte. A pokud ne všechno vyjde tak, jak si 
plánujete, ať neztrácíte pokoj v srdci a hle-
dáte jako Konstantin Cyril cestu k radosti, 
která nekončí. 

Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

CYRILOMETODĚJSKÉ VÝROČÍ aneb jak přichází a odchází radost…

po stopách  

15. 6. - 30. 6. 2013
00 00 00 00otevřeno sobota 10 - 17  hod., neděle 13  - 17  hod.

Chrám sv. Cyrila a Metoděje
Cyrilometodějské náměstí, Olomouc - Hejčín

Zábavné dějiny pro děti a celé rodiny.

Informace: tel.: 585 425 025, www.farnost-olomouc-hejcin.cz

Vyjímečná, hravá (Interaktivní) výstava k 1 150. výročí 
příchodu Cyrila a Metoděje vám přiblíží významnou kapitolu 

našich dějin, kořeny naší historie, vzdělanosti a kultury. 

cyrila  a metodeje

Tento projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Olomouce.

Římskokatolická farnost Olomouc - Hejčín 

a Centrum pro rodinu a sociální péčí o.s. - Klub ÁMOS 
vás zvou na výstavu

Cyril a Metodej
1150 let

 Na začátku léta, 5. července, si budeme připomínat 1150. výročí příchodu věro-
zvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Kdybychom odhlédli od toho, že to 
byli na prvním místě křesťanští misionáři, kteří srozumitelným způsobem přibližo-
vali a předávali lidem křesťanskou víru a snažili se najít význam jejich mise, najdeme 
řadu dalších přínosů.
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ZŠ HORKA - 50 LET ZALOŽENÍ
 Základní škola v Horce nad Moravou 
si letos připomíná 50 let od svého zalo-
žení. To je pádný důvod, aby se Horecký 
zpravodaj pokusil získat názory těch, kteří 
tu získali základy svého vzdělání a vlastně 
i života. Zastupitele toto téma – až na paní 
starostku a místostarostu Milana Vysloužila 
– nezaujalo. Potěšilo nás tedy, že dva známí 
rodáci nás neodmítli a díky tomu můžeme 
našim čtenářům poskytnout dva rozhovory.

 Richard Benýšek (nar. 30. 9. 1967) 
úspěšný podnikatel, přední český od-
borník na krizové řízení firem ve špatné 
kondici, šéf pražské O2 Arény, majitel 
několika firem včetně hokejové Slavie.

1. Jak na ZŠ vzpomínáte, které předměty 
jste měl nejraději, které naopak nesnášel, 
co Vás bavilo/nebavilo?
Vzpomínám jen v  dobrém. Jsem rád, že 
jsem mohl absolvovat zrovna školu v Hor-
ce. Sice jsem to měl těžké, protože maminka 
na škole zrovna učila, takže se všechno hned 
dozvěděla ve  sborovně, ale i  tak. Nejvíce 
mne bavila biologie a  chemie, s  tím jsem 
pak pokračoval i na gymnáziu a na vysoké 
škole.
2. Podařilo se Vám vytvořit si bližší vztah 
s nějakým spolužákem (spolužačkou) – ka-
marád?
Jasně, měli jsme partu a s klukama se rádi 
vidíme pořád na srazech.
3. Byl jste ukázněný žák nebo spíše zlobi-
vec?
Musím říct, že jsem byl spíš hujer...
4. Nosil jste domů poznámky/pochvaly, 
byl jste někdy po škole (proč?)
I to se zadařilo, ale spíše zřídka.
5. Na kterého učitele/učitelku si nejvíce 
pamatujete (co učil/a)?
Na paní učitelku Lazebníčkovou, se kterou 
jsem na škole začínal, a paní učitelku Hufo-
vou, se kterou jsem končil.

6. Vzpomenete si na nějakou zajímavou 
příhodu (drobnost, perličku) spojenou se 
ZŠ?
Těch bylo moc – tak například jak jsme 
na  lampionovém průvodu k  VŘSR bou-
chali poplašňáky. Velké zážitky byly plesy, 
karnevaly. Samozřejmě taky přicházely 
první lásky...
7. Dala Vám ZŠ v Horce pevné zákla-
dy vzdělání (nebo jste litoval, že jste ne-
dával dost pozor a musel něco dohánět 
na střední škole…?)
Jsem v pohodě. Opravdu mi to stačilo.
8. Sledujete, jak se ZŠ změnila ve 3 tisíci-
letí?
Jasně, že sleduji. A  jsem velmi příjemně 
překvapen!
9. Co říkáte současným demokratickým 
formám výchovy a výuky (nebo jste spíše 
pro metodu rákosky)?
Místy  bych to víc řezal! :D 
10.  Co byste ZŠ popřál do dalších (10, 20 
… 50) let?
Jen tak dál. Hlavně neusnout na  vavří-
nech!

1. Jak na ZŠ vzpomínáte, které předměty 
jste měl nejraději, které naopak nesnášel, co 
Vás bavilo/nebavilo?
Na  základní školu vzpomínám jen v  dob-
rém… Musím se ale přiznat, že nejvíc mě ba-
vila funkce svačináře. Pokud jde o předměty, 
samozřejmě, že jsem měl nejraději tělocvik!
2. Podařilo se Vám vytvořit si bližší vztah 
s nějakým spolužákem (spolužačkou)?
Ano – mým kamarádem se stal Martin Boy-
ko, hráli jsme jsme spolu hokej a trávili větši-
nu volného času.
3. Byl jste ukázněný žák nebo spíše zlobi-
vec?
Byl jsem vzorný žák, nezapomeňte, že moje 
mamka Eva Benýšková byla učitelka. Pokud 
bych zlobil, měla by informace z první ruky 
a to by nedopadlo dobře. 
4. Nosil jste domů poznámky/pochvaly, byl 
jste někdy po škole (proč?)
Z předchozí odpovědi si to můžete dovodit 
– nosil jsem pochvaly. Byly i špatné známky, 

to se občas přihodilo. Horší by bylo zůstat 
po škole, to by byl velký problém, naštěstí 
se tak nestávalo. 
5. Na kterého učitele/učitelku si nejvíce 
pamatujete?
Byla to paní učitelka Škůrková, hodnější 
učitelku snad ani děti nemohly mít…
6. Vzpomenete si na nějakou zajímavou 
příhodu (drobnost, perličku) spojenou se 
ZŠ?
Nezapomenutelnou se stala recitace před 
zaplněnou tělocvičnou. Den před tím mi 
vytrhli dva přední zuby, takže mi nebylo 
vůbec rozumět.
7. Dala Vám ZŠ v Horce pevné základy 
vzdělání (nebo jste litoval, že jste nedával 
dost pozor a musel něco dohánět na střed-
ní škole…?)
Naučila mě mít radost z chození do školy. 
8. Sledujete, jak se ZŠ změnila ve 3. tisíci-
letí
Sleduji. Škola je krásná a myslím i oblíbená.
9. Co říkáte současným demokratickým 
formám výchovy a výuky (nebo jste spíše 
pro metodu rákosky)?
Rozhodne demokratický přístup vedoucí 
k  samostatnosti , zodpovědnosti a  sebevě-
dom. Současně musí být učitelé také dů-
slední a  měli by vyžadovat kázeň, respekt 
a úctu.
10. Co byste ZŠ popřál do dalších (10, 20 
… 50) let?
Hodně žáků a dobrých učitelů. 

 V každém roce mého života by se našla 
chvíle, kdy si vzpomenu na má školská léta. 
Ze škol, které jsem navštěvoval, však ve mně 
největší dojem zanechala právě ta na  mém 
začátku, a  to Základní škola v  Horce nad 
Moravou.
 Svou školní docházku jsem započal v roce 
1957. Škola mi z počátku nepřinášela skoro 
nic, ale později jsem pochopil, jaký důležitý 
význam má pro můj život. V době mé do-
cházky jsem si díky ní vybudoval vztah ne-
jen ke škole samotné, ale i k místnímu okolí 
a přírodě. Je pravdou, že dojmy ze základní 
školy mne přinutily zůstat zde a o svou do-
movinu se i starat. 
 Pamatuji si, že náš ročník končil v  roce 
1966. Zaplnili jsme celé 3 plné třídy a  za-
řadili jsme se tak k  těm nejsilnějším roční-
kům v  historii této základní školy. Během 
školních let se mi naskytla příležitost najít si 
spoustu přátel. Z většinou z nich se dodnes 
znám a potkávám. Velice rád mám i  školní 
srazy po letech, kdy opět spatřím lidi, kteří 
již bydlí někde jinde. Je dobré se alespoň jed-
nou za pár let sejít, popovídat si o tom, jak 
se komu žije dnes a zavzpomínat si na staré 
časy. Musím také zdůraznit, že rád vzpomí-
nám na všechny učitele.
 Na léta strávená v této škole mám oprav-
du ty nejlepší vzpomínky. To mi také připo-
míná pár mých lumpáren, kterých jsem se 
účastnil. Kupříkladu i  tu, jak jsme dopole-
dne pracovali na  školním pozemku a  večer 
potajmu sklízeli úrodu…
 Léta na základce pro mě byly roky toho 
pravého dětství. A jsem si jist, že dnešní po-
doba školy v Horce přináší stejné strasti i ra-
dosti dalším generacím.

Milan Vysloužil

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Ladislav Benýšek, nar. 24. 3. 1975, 
dvojnásobný hokejový mistr světa.
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50 LET ZŠ V HORCE NAD MORAVOU

JE TO JAKO VČERA, ... V letošním roce si Základní škola v Hor-
ce nad Moravou připomíná 50 let od svého 
založení. Oslavy vyvrcholily v  sobotu 25. 
května 2013.
 Tento den se ve  škole sešli bývalí učite-
lé a  žáci, význační hosté, rodiče a děti, ve-
řejnost. Ve  14 hodin proběhlo slavnostní 
zahájení na  venkovním pódiu na  zahradě. 
Po krátkém vystoupení jsme společně s dět-
mi a  učiteli škole zazpívali a  darovali dort 
– maketu naší školy, který vyrobila paní Ja-
roslava Berková. Po ukončení akce jsme ho 
celý nakrájeli a rozdali velkým a malým po-
mocníkům na dni otevřených dveří. Počasí 
nám vyšlo, takže si návštěvníci užili vnitřní 
a hlavně venkovní aktivity. Určitě zaujal ne-
tradiční program ve třídách školy – ukázka 
práce ve volitelném předmětu robotika, che-
mické pokusy, šachy, výstava učebnic, sou-
časné projekty atd. 
 Především absolventi školy si mohli 
prohlédnout historický koutek fotogra�í – 
Jak šel čas. Někteří zde strávili celou dobu 

a vzpomínali nad fotogra�emi na svá školní 
léta. Venkovní areál nabídl nejrůznější spor-
tovní a  výtvarné aktivity včetně malování 
na  obličej, lukostřelby, trampolíny, lano-
vých aktivit a tenisové školičky. 
 Sdružení rodičů připravilo pro návštěv-
níky bohaté občerstvení – nápoje, grilované 
speciality, cukrovinky. Slavnostní náladu 
povzbudila country kapela Karanténa. Po-
slední návštěvníci se rozcházeli až za tmy.

Školní časopis Tichý výkřik vychází už deset let. Na snímku (zleva) současní žurnalisté Pavla 
Mládková, Petra Sasinová, Andrej Machek, Kateřina Šťastná.  foto: Alena Ceplová

… co jsme nastupovali do první třídy s oče-
káváním, že se naučíme číst, psát a počítat. 
Většina z nás se znala už „od plínek“, takže 
nikdo se necítil osaměle. Navázali jsme ale 
i nová dětská přátelství, která přetrvávají až 
do teď. Na prvním stupni se nás ujela paní 
učitelka Jana Hrušková, které děkujeme 
za všechny znalosti, které nám předala a také 
za každý den, který zahájila naší oblíbenou 
písničkou „Není nutno“, kterou s  ochotou 
hrála na kytaru. To díky ní z nás opadl strach 
ze školy a učení.
 Prvním stupněm jsme prošli s  lehkostí, 
ale pak nás čekal větší oříšek - druhý stupeň, 
který nám zasadil malou ránu už na začátku: 
naše třída se rozdělila na 6. A a 6. B. Zprvu 
to bylo poměrně těžké vytvořit dobrý a sta-
bilní kolektiv, neboť většina našich dobrých 
přátel se nacházela ve druhé třídě. Za  ty 3 
roky jsme se ale spojili v  jeden celek, a  to 
i přesto (nebo snad právě proto), že je v naší 
třídě hodně rozdílných povah a jedinečných 
osobností, u kterých se dají objevovat stále 
nové a nové kvality a vlastnosti.
 Když jsme se rozdělili, probíhalo mezi 
námi určité napětí a  také soutěživost (na-
štěstí ta zdravá!). Mělo to ale samozřejmě 
i určité výhody - kdo jiný vám dokáže lépe 
nadiktovat otázky na test než třída, která jej 
psala minulou hodinu?
 Čas utíkal dál a  už jsme se museli roz-
hodovat, na  jakou střední školu půjdeme. 
Nebylo to lehké, někteří z  nás se museli 
učit na přijímací zkoušky, nebo mít alespoň 
dostatečně dobrý průměr. Tvrdá práce ale 
přinesla sladké plody vítězství - každý z nás 
se dostal na střední školu, kterou si vybral, 
za což patří velký dík našim učitelům, kteří 
nás na vše pečlivě připravili.
 V  neposlední řadě patří poděkování 
našim třídním učitelům Mileně Zapletalo-
vé a  Jiřímu Vymětalovi, kteří s námi i přes 
občasné neshody vydrželi a  snažili se nám 
ve  třídě udělat pěknou a  přátelskou atmo-
sféru. Vždy jsme k nim mohli mít plnou dů-
věru, za kterou nás odměnili svou vstřícnos-
tí a  pomocí. Chceme také poděkovat paní 
ředitelce za  různá zpestření našeho studia, 
paním uklízečkám za čisté třídy, paním ku-
chařkám za  dobré jídlo a  panu školníkovi 
za napravování našich škod.
 Teď už nás čeká cesta dál, to ale nezna-
mená, že vše vypustíme z hlavy. Všichni bu-
deme rádi vzpomínat na naše srazy na chod-
bách, utíkání k  obchůdku se svačinami 
a na naše přátelství. Na něco nezapomene-
me určitě - to, co nás základní škola naučila, 
a to, co nám dala do života. Tato budova se 
svým živým duchem pro nás byla naší dru-
hou matkou. Za našich devět let děkujeme, 
a tímto se s vámi loučíme!

Barbora Bayerová

JAK ŠEL ČAS. Velký zájem vzbudila výsta-
va v rámci 50. výročí založení základní školy 
v Horce nad Moravou.
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 Přírodní koupaliště olomoucké Poděbrady vstupuje do  letošní 
sezóny s novými provozovateli. Tým entuziatických rekreologů čeří 
jezerní vody řadou novinek.
 Ve  spolupráci s  majitelem areálu a  budovy restaurace Terasa 
Vlastimilem Sedláčkem připravuje na léto kalendář akcí, které zau-
jmou jak sportovní, tak kulturychtivé návštěvníky. Termíny a aktu-
ální program k těmto podnikům je prezentován na nově vzniklých 
webových stránkách a  na  známé sociální síti. Pro jednoznačnou 
identi�kaci areálu vzniklo i nové logo.
 Prakticky od února probíhal úklid a úpravy vně i uvnitř Terasy. 
Nejvíce času zabrala starost o břehy kolem pláží. „Kosili jsme travi-
ny, vysekávali křoví a sbírali mrtvé ryby. Připraveni jsme již i na vět-
ší návštěvu cyklistů, kteří budou moci uložit své bicykly na novém 
velkokapacitním stojanu”, uvedl jeden z provozovatelů Jiří Holub.
 O  prázdninách budeme ve  spolupráci s  o. s. Be Life pořádat 
několik příměstských táborů. Menší i  větší děti si určitě vyberou 
z lákavé nabídky zaměření.
 V plánu je letos ještě zřízení webkamery, která by snímala břehy 
areálu a dávala tak skrze internet informace návštěvníkům o aktuál-
ním stavu počasí a návštěvnosti. Tento počin je však závislý na dato-
vém připojení, které je do této lokality obtížné dostat. Provozovate-
lé však věří v úspěch a tím by i hosté měli možnost online připojení 
chytrých telefonů či tabletů zdarma.
 Ideálním stavem pro tento rok by byla i revitalizace hřišť na plá-
žový volejbal a  nohejbal, které v  současné době připomínají jen 
osamocené kůly v trávě. Snad bude čas a síla zbudovat alespoň hři-
ště na ringo, badminton či speedminton, které by mohly návštěv-
níkům zpříjemnit chvíle u vody a rozšířit tak nabídku pro trávení 
volného času na Poděbradech.
 Doufejme, že plány a vize nového týmu provozních vyjdou dle 
očekávání a počasí nastaví teplejší tvář než v dosavadních dnech.

Informace poskytl:
Petr Macháň - provozovatel, www.olomouckepodebrady.cz

OLOMOUCKÉ PODĚBRADY
VÁBÍ NOVINKAMI

PIVOVAR V HORCE CHYSTÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 V září 2012 vyšel v Horeckém zpravodaji 
článek o  našem pivovaru. Na  konci tehdej-
šího článku bylo přání mít pivovar otevřený 
v  listopadu 2012. Toto přání se postupem 
času stalo pouze snem. Na pivovar se naba-
lilo mnoho dalších problémů - jak byrokra-
tických, tak i technologických. Celý koncept 
pivovaru jsme projektovali a vybudovali sami 
a  žádná renomovaná �rma z oboru pivovar-
nictví nám v tom nepomáhala. To platí i pro 
veškeré úřady, kde jsme museli vyřídit potřeb-
ná povolení a dodat různé doklady. Pár tipů 
a rad jsme získali od kamarádů, přátel a dal-
ších domácích vařičů piva. 
 Ten, kdo je �nančně za vodou, celý pro-
jekt zadá �rmě a ta mu pivovar vymyslí, vybu-
duje a ještě vyběhá povolení. Částka za takový 
pivovar se pohybuje v miliónech korun. I ten 
náš pivovárek není levnou záležitostí - a  jak 
rád říkám, jsme takový bazarový pivovar. Vět-
šina součástí pivovaru je zakoupena z druhé 
ruky a  míra improvizace při kompletaci za-
řízení byla hodně vysoká. Nečekejte u  nás 
žádnou naleštěnou měděnou varnu a  složi-
tou automatizaci. Veškeré použité materiály 

jsou určeny pro potravinářský průmysl a je 
škoda tuto škálu možností nevyužít. Každý 
ventil bude nutný otevřít ručně a dávat si 
velký pozor na to, aby dílo teklo tou správ-
nou trasou. 
 Varna se skládá ze tří nádob a objem jed-
né várky je 300 litrů. Na spilce máme dvě 
nádoby o objemech 350 litrů. Veškeré pivo 
bude nyní zrát v KEG sudech v  ležáckém 
sklepě, do  budoucna bude pivo zrát v  le-
žáckých tancích. Postup výroby bude stejný 
jako doposud, jen várka bude 5x větší.
 Na  ulici nás často oslovují obyvatelé 
Horky a vyptávají se, kdy a kde se bude dát 
naše pivo ochutnat. Občas nám děti done-
sou vzkaz od učitelek ze školky a školy s žá-
dostmi o  informace, dokonce se u  nás již 
zastavili chlapi s konvičkou a prosili si pivo. 
A jak na tom nyní jsme? Pivovar má veške-
rá povolení a můžeme námi vyrobené pivo 
i prodávat (dosud ve zkušebním provozu to 
nebylo možné).
 Pivo bude k  mání v  KEG sudech 
a  v  PET lahvích. Plánujeme o  některých 
víkendech otevřít veřejnosti dvůr před pi-

vovarem a nabízet zde naše piva k ochut-
nání (tzv. Prodejní dny). Dále bychom rádi 
v  létě uspořádali Den otevřených dveří se 
zábavou pro celou rodinu s  možností ex-
kurze do pivovaru. Jestli se bude pivo to-
čit i v některé horecké hospodě, pak záleží 
na zájmu hostinských. Naše pivo se určitě 
bude točit v hospůdce v Hanáckém skan-
zenu Příkazy a  předběžný zájem projevila 
olomoucká hospůdka U  Kuděje. Veške-
ré aktuální informace o  akcích se dozvíte 
na našem webu www.pivovarekmelicharek.
cz nebo pomocí plakátů a obecního rozhla-
su.
 Těšíme se na  setkání s  vámi u  našeho 
Domácího přírodního nepasterizovaného 
ne�ltrovaného hanáckého piva. Dej bůh 
štěstí.
Akce s horeckým pivem: 

29. 6. 2013 - Slavnostní naražení prvního 
o�ciálního sudu - Skanzen Příkazy

13. 7. 2013 - 2. ročník Vaření domácího 
piva ve Skanzenu Příkazy 

Pivovárek Melichárek

TŘÍDĚNÍ DOMA

 Průběžně vás informujeme o novém projektu k důslednější-
mu třídění odpadů, který připravuje obec Horka nad Moravou 
ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce.
 Na  základě reakce občanů, kteří projevili zájem o  nádoby 
na plast a papír, bude v první etapě dodáno do domácností 70 ks 
na plast a 50 ks na papír (někde nosí starý papír děti do školy, takže 
nádobu nepotřebují). Svoz těchto nádob bude 1 x měsíčně, a to 16. 
7., 13. 8. a 10. 9. (další termíny budou upřesněny).
 Projekt může být rozšířen i o ty domácnosti, které zatím váhají. 
Budeme-li důsledně třídit odpady, ušetříme za svoz směsného od-
padu a umožníme, aby se vytříděné materiály daly znovu použít. 
 Pokud jde o bionádoby, tento projekt se „zbrzdil“ z administ-
rativních důvodů. Stále není uzavřena smlouva se Státním fondem 
životního prostředí. Obec tuto záležitost urguje. Každopádně už 
v tuto chvíli můžete vyplnit závaznou přihlášku k bezplatnému za-
půjčení bionádoby, formulář si můžete stáhnout také z webových 
stránek obce: www.horka.cz 

-horzpr-
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 Na naše klubové schůzky často zveme 
zajímavé hosty. Tak např. pěknou bese-
du jsme měli s historikem Jánem Kadle-
cem, který je znalcem historických pamá-
tek Hané. Také cestovatelé vždy zaujmou. 
O Srí Lance vyprávěla ing. Nepožitková 
a se zážitky z Holandska a severských zemí 
se s námi podělil ing. Coufal. Na oslavu 
Dne matek přišli  se svým programem žáci 
ZŠ s paní vychovatelkou Kamínkovou. Vel-
mi nás to potěšilo. 
 Máme za  sebou také řadu dalších zážit-
ků. Přivítali jsme, že kina v  Olomouci za-
řadila programy pro seniory. Společně jsme 
navštívili muzikál Carmen. Vypravili jsme 
se také na zájezd do Napajedel, kde jsme si 
prohlédli zámek, velký dojem na nás udělali 
koně v známém hřebčinci. V červnu chystá-
me zájezd do Tropic Hukvaldy a do Nového 
Jičína. Pololetí končíme s hudbou a tancem 
v areálu Doly a už tu budou prázdniny. 
 V červenci a srpnu klubové schůzky ne-
máme, ale každý týden vyjíždíme na kolech 
po cyklistických stezkách.
 Na  závěr bych chtěla připomenout tra-
diční oslavy Jana Husa. Půjdeme v  našich 
hanáckých krojích  a nabízíme možnost za-
půjčení dospělých, ale hlavně dětských kro-
jů.

Ludmila Nepožitková

Z KLUBU SENIORŮ
 Do jarní části sezóny 2012/2013 vstupo-
vali mladí házenkáři a házenkářky s jednodu-
chým cílem – předvádět pohlednou házenou 
a  ukázat tak příznivcům sportu krásy této 
disciplíny. 
 Pro podzimní část jsme získali od České-
ho svazu házené výjimku pro starší žáky, aby 
mohli hrát svoje domácí utkání na palubovce 
armádní haly Dukly Olomouc Na Šibeníku. 
S  předstihem jsme proto museli řešit, kde 
odehrají jarní část sezóny. Jako nejschůdnější 
řešení se ukázala být hala ve Velké Bystřici.
 Domácí utkání mladšího žactva a mini-
žactva jsme již tradičně odehráli v areálu ZŠ 
v Horce nad Moravou, kam naše děti cho-
dila povzbuzovat početná skupina příznivců 
z Horky a přilehlých obcí.
 O kvalitách našich celků a hráčů svědčí 
také zájem špičkového klubu DHK Zory 
Olomouc o naše holky, kdy v průběhu soutě-
že byly do olomouckého velkoklubu uvolně-
ny 2 hráčky. Klub SK Velká Bystřice projevil 
zájem pro změnu o dva naše chlapce, kterým 
také byl umožněn přestup do  týmu, jehož 
senioři okusili 1. ligu, dorostenecké družstva 
hrají ligové soutěže a  mládežnická družstva 
jsou pravidelnými účastníky Žákovské ligy 
a Házenkářského desetiboje (oboje neo�ciál-
ní přebory ČR).
 Na konci sezóny, resp. v sobotu 8. 6. 2013 
jsme k příležitosti připomenutí vzniku háze-
né v Horce nad Moravou uspořádali turnaj 
Staré gardy – 37. ročník memoriálu Vladislav 

a Fleischmanna, kterého se zúčastnila družstva 
nejen z  ČR (Brno, Uničov, Frýdek-Místek, 
Droždín, Holíč /SK/). Během dne se předsta-
vila i družstva minižactva a mladších žáků. 
 Snahou vedení klubu nebyly jen herní vý-
sledky, ale také zájem o rekonstrukci asfaltové-
ho hřiště na Sokolce, kulturní vyžití dospělých 
občanů Horky. Jistě stojí za zmínku i uspořá-
dání 1. společenského večera, který zorganizo-
val oddíl házené v sále Horecké stodoly a který 
se setkal s kladným ohlasem účastníků. 
 TJ Sokol Horka nad Moravou – oddíl há-
zené měl k 6. 6. 2013 145 členů, z toho ak-
tivních 36 registrovaných u ČSH a 53 ve věku 
do 18 let. 
 Nutno podotknout, že takové úspěchy 
bychom neslavili nebýt sponzorských darů 
horeckých podnikatelů, �rem, obce Horky 
nad Moravou, ale také obětavé pomoci rodičů 
a všech trenérů.

Libor Žůrek

JAK SE MÁTE, SOUSEDÉ?
Horecký zpravodaj zjišťoval, co se děje v sousedním 
Křelově – Břuchotíně. A tady je odpověď ve formě 
výčtu akcí, jak nám je zaslala Lucie Dokoupilová:

14. 5. 2013 Dětský den v Křelově
15. 5. 2013 Hody v Břuchotíně
V  sobotu 25. 5. 2013 proběhlo vítání občánků, 
bylo přivítáno celkem 9 dětí.

Byla zahájena stavba kanalizace a čistírny odpad-
ních vod. 

HORECKÁ HÁZENÁ - OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU
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KUŽELKÁŘI TJ SOKOL HORKA NAD MORAVOU TÁBORY SE SLUŇÁKOVEM

Na kuželně HKK Olomouc získali již 6. titul 
Okresního přeborníka družstev, z  toho pět-
krát za sebou. 
O tento úspěch se zasloužili tito hráči na foto-
gra�i (zleva) Václav Tománek, Zdenek Škoda, 
František Zatloukal, Libor Koudelný, Anto-
nín Smička, Jaroslav Chodil, Miroslav Rédl, 
Pavel Kamínek a vedoucí družstva Jiří Vodák.
Jednotlivci v soutěži družstev:
1. Koudelný Libor  429.0
2. Zatloukal František  422.0
3. Vodák Jiří  420.8
36. Smička Antonín 377.3

František Zatloukal dovršil v roce 2012 50 let 
věrnosti kuželkám v jednom klubu – TJ So-
kol Horka.

Antonín Smička

Poselství od protinožců 
Příměstský tábor na Sluňákově 1. - 5. třída
8. - 12. července 2013

Pátrání po poselství starého národa proti-
nožců, kteří znají mnohá tajemství o lidech 
i o krajině. Vyzkoušíme přivolat déšť, uva-
řit oběd na ohni a doputovat až do tajemné 
chýše… 

Pondělí - pátek, 8 - 16 hodin, cena 
1 400 Kč.

Informace Romana Pálková, 585 154 881, 
romana.palkova@slunakov.cz

Putování za duhovou kuličkou
Příměstský tábor na  Sluňákově pro děti 
ve věku 4 - 6 let
22. - 26. července 2013

Pojďte se s námi podívat, jakými barvami 
hraje svět kolem nás. A co teprve, když se 
na  něj podíváme přes duhovou kuličku? 
Budeme si hrát, zpívat, tvořit, poznávat .
Pondělí - pátek, 7.30 - 16.30 hodin, cena 
1 400 Kč.

Informace Veronika Šilarová, 585 154 882, 
veronika.silarova@slunakov.cz

Sedm let v Tibetu  - pobytový tábor 
na Vysočině (Radenice)
28. 7. - 8. 8. 2013

Tradiční sluňákovský tábor, tentokrát in-
spirovaný výpravou do  himálajských hor. 
Jak to dopadne s výpravou, která se vydala 
na  průzkum nejvyššího pohoří, koho po-
tká a co zažije? To zjistíme až během 14 dní 
strávených na táboře.
Věk 8 - 15 let, cena 3 500 Kč.

Informace Soňa Hrachová, 585  154  839, 
sona.hrachova@slunakov.cz

CYKLOSTEZKA

 V současné době připravuje obec Horka 
nad Moravou výběrové řízení na zhotovitele 
prací. 
 Aby se předešlo případným sporům 
a  nesrovnalostem, bude výsledek následně 
postoupen k přezkoumání poskytovateli do-
tace (Regionální operační program Střední 
Morava). Náklady na  cyklostezku v  délce 
1,37 km jsou 7,1 mil. korun, většina bude 
hrazena z přiznané dotace ve výši přes 6 mil. 
Kč. Realizace cyklostezky je rozložena do le-
tošního a příštího roku. 

-horzpr-

LESNÍ ŠKOLKA BAŽINKA

 Děti se zde scházejí okolo 8.30 hodin 
a celé dopoledne provádějí venku různé akti-
vity, jež jsou buď individuální s jejich dvěma 
dospělými průvodci, nebo skupinové, chodí 
na výlety a formou her tak poznávají okolní 
svět přírodních krás Litovelského Pomoraví. 
Odpoledne jim pak slouží k výtvarným či hu-
debním činnostem v okolí stanu, tzn. společ-
né malování, vytváření koláží, zpívání a učení 
se zvukovým rytmům různých nástrojů, ať už 
přírodních či přímo vyrobených k  tomuto 
účelu. 
 V běžné školce připadá jeden učitel na 27 
dětí. Zde jsou dva pedagogové na maximál-
ně 15 dětí. Díky tomu může vznikat velký 
prostor pro zaměření se na  individualitu dí-
těte. V květnu a červnu probíhá chod školky 
každý čtvrtek a  pátek, přičemž čtvrtky jsou 
obsazeny spíše menším počtem dětí a pátky 
jsou pak více soustřeďovány na  skupinové 

aktivity. Na  prázdniny jsou také napláno-
vány dva příměstské tábory v  termínech  
8. 7. – 12. 7. nebo od 29. 7. – 2. 8. určené 
všem dobrodružným předškolákům.
 V  současné době byl již také zahá-
jen zápis na  školní rok 2013 - 2014, kdy 
se plánuje celotýdenní provoz s  tím, že si 
rodiče sami mohou zvolit, jaké konkrétní 
dny v týdnu budou jejich děti  lesní školku 
navštěvovat. Vzhledem k  tomu, že od září 
bude mít Bažinka svou novou základnu 
v  podobě maringotky poblíž malebného 
rybníčku hned u  lesa, mají se ti malí prů-
zkumníci skutečně nač těšit. 

Ludvík Kalibán

(Bližší informace o lesní školce Bažinka zís-
káte na mailu: lmshorka@gmail.com nebo 
na  mobilu: 736437021 (Barbora Chmeli-
nová)

 Nově vzniklá lesní mateřská škola v blízkosti areálu Sluňákova v Horce nad Moravou je 
ideální variantou pro ty děti, které si rády hrají venku, a to i za větru a deště. K dispozici 
je tu pro ně indiánské tee-pee, které jim slouží jako místo potkávání se, kreativního vyžití 
a společného odpočinku po obědě. 

 PŘIPOJTE SE!
Veškerá důležitá oznámení a informace z obce můžete dostávat průběžně do své mailové ad-
resy. Stačí napsat na adresu obec@horka.cz kontaktní údaje (někteří jste tak již učinili) včetně 
jména, příjmení, adresy bydliště, příp. telefonu. Službu začínáme provozovat v tomto měsíci. 

-horzpr-



8

Horecký zpravodaj. ZDARMA.
Vydává obec Horka nad Moravou, nám. Osvo-
bození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou, IČ 
00298948.
Registrováno u Ministerstva kultury, evid. číslo 
MK ČR E 20473.
Odpovědný redaktor: Marie Hovadíková.
Tisk: FGP studio, s. r. o., Táboritů 237/1,
779 00 Olomouc.

Uzávěrka příštího vydání 31. 8. 2013

 Pamatujte však na  cestu zpět. Není nic 
„milejšího“ pro hlídku v  policejním voze, 
která v pozdních nočních hodinách spěchá 
z  Chomoutova přes Horku nad Moravou 
do  Skrbeně, aby společně s  hasiči uhasi-
la oheň, který si místní omladina rozhodla 
zapálit uprostřed hlavní silnice. Následně se 
musí vymotat mezi skupinkou velice vese-
lých cyklistů bez světel, kteří by měli ve sta-
vu, v jakém jsou být na chodníku a vést kolo 
vedle sebe, hlavně být mimo komunikaci. 
Věřte, že alkohol nepatří nejen za  volant, 
ale ani za řidítka. Jistě, je rozdíl, když si dáte 
po fotbale jedno osvěžující pivo a za 30 mi-
nut sednete na kolo a jedete 200 m se světly 
ukázněně domů. Není dobré, že když sot-
va jdete, tak ještě osedláte kolo. A už vůbec 
potom hlídku nezajímá, že to máte kousek, 
že to bylo jen 6 piv, která přece normálně 
zvládnete, že máte jen virózu, která se měří 
přece teploměrem a rozhodně ne alkoholtes-
terem atd. Opravdu věřte, že ne vždy je tam 
Policie zrovna kvůli vám a že se někde děje 
i něco jiného, kde musí hlídka rychle být.

Policie ČR varuje
 V  posledních dnech Policie ČR zazna-
menala několik případů, kdy se dvojice osob 
pod záminkou revize oken dostala do bytu 
a následně připravila nic netušící obyvatele 
o jejich celoživotní úspory, nebo aspoň o tu 
�nanční hotovost, kterou našli. Jak by ne? 
Když okna jsou téměř ve všech pokojích a je 
tedy nutné projít celý byt. Vážení!!! Mějte se 
na pozoru a nikoho neznámého si do bytu 
nepouštějte. Chtějte vidět průkaz přísluš-
nosti, kam osoba patří a  pro kterou �rmu 
pracuje. Avšak i toto nemusí být dostatečný 

a pravý důkaz. Zjistěte si nejprve informace 
o osobě, kdo ve skutečnosti je, než potom 
s pláčem budete sedět nad vybraným sekre-
tářem. A pamatujte, že jen nápis na tričku 
opravdu nestačí. 
 Zde je několik nejčastějších záminek, 
před kterými se mějte na pozoru:
- Prodavači dek, hrnců, vysavačů a jiných 
potřeb pro domácnost: Jakmile vám někdo 
chce představit svůj produkt, přitom potře-
buje názornou ukázku v bytě, buďte ostra-
žití. V nejlepším případě odolejte pokušení 
z úžasného vysavače, který přisaje ke stropu 
i souseda, co bydlí pod vámi a raději ho ne-
kupujte.
- Sestřičky: Zvoní vám na  zvonek dvě 
krásné dámy v bílém se zdravotnickou če-
pičkou na  zvonek? Nejspíše vám donesli 
příspěvek na léky nebo jinou zdravotnickou 
pomoc.  Dostanete od nich formulář, který 
začnete důvěřivě vyplňovat a tyto dvě šikul-
ky vás připraví o  jistou sumu peněz nebo 
jiných cenností ve vteřině. 
- Elektřina, voda, plyn: Známá �nta spo-
čívající v tom, že zaměstnanec jedné ze spo-
lečností vám donese přeplatek za  energie, 
který se vám bude velice zamlouvat. Ovšem 
opak je pravdou. Človíček chytré hlavy si 
přišel od vás vzít. Nic nedostanete.
- Rodina: Může se vám také stát, že vám 
na pevnou linku zavolá nějaký muž, který 
bude tvrdit, že je váš vnuk nebo synovec 
a  potřebuje rychle �nanční pomoc. Může 
to být z důvodu nehody v autě, nebo okra-
dení, ale vždy bude nutné, aby se vše konalo 
rychle. Následně vám muž v telefonu řekne, 

že si k vám přijde jeho známá, které předáte 
rychle peníze, protože on je skutečně potře-
buje a je to otázka života a smrti. Vy potom 
zavoláte svému skutečnému vnukovi nebo 
synovci a zjistíte, že to on vážně nebyl. Tak 
tedy - ptejte se, kdo je na druhé straně. Tako-
vé to: Ale babi, pospěš, na to teď nemám čas, 
nereagujte a apelujte na tom, aby vám k sobě 
něco řekl a ujistěte se, že víte, s kým mluvíte.

Dobrý skutek
 Že i Policisté mají pochopení s vaším trá-
pením a nejsou tu jen, aby vás obtěžovali při 
silničních kontrolách, se ukázalo, v  Horce 
nad Moravou na ul. 1. Máje. Hlídka Policie 
ČR zrovna vykonávala dohled nad silničním 
provozem, kdy k  ní přijela nešťastná paní, 
která mužům zákona sdělila, že jí přestalo 
před chvílí svítit světlo na voze. Také sdělila, 
že ihned zakoupila novou žárovku, kterou 
není schopna do vozu namontovat. Ovšem 
nevěděla, že jí obsluha na benzinové čerpací 
stanici prodala špatnou žárovku. Jistě. Každý 
nejsme technický typ a i mistr tesař se umí 
utnout. Milé dámě v  květovaných šatech 
jsme vysvětlili, že Škoda Octavia používá žá-
rovku s označením H7 a nikoliv H4, která 
ji byla prodána a  doporučena na  benzině. 
Paní ještě více nešťastné ze zjištění, že nejen 
že světlo nebude fungovat, ale má i vyhozené 
peníze za žárovku, byla doporučena okamži-
tá reklamace výrobku, ale také byla navedena 
do kufru. V drtivé většině se zde nacházejí 
náhradní žárovky, kde také byla vytoužená 
H7 ukryta pod rezervním kolem v  krabič-
ce. Štěstí paní bylo nakonec ještě umocně-
no tím, že když hlídce sdělila, že netuší, jak 
si žárovku vyměnit, hlídka s jejím svolením 
odmontovala přední re�ektor a  žárovku 
úspěšně vyměnila. I  takto malý čin byl pro 
paní příjemným osobním zážitkem, že i Po-
licie ČR umí chápat a pomáhat a nemusíte 
se vždy bát, že každý kontakt s ní znamená 
pokutu nebo problém. 

 Obvodní oddělení Olomouc IV vám všem 
tedy přeje krásné léto a  já osobně vás ještě 
v  rámci letní kultury srdečně zvu na výstavu 
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci s názvem 
Dědeček automobil, kde já sám osobně mám 
několik exponátů (trvá do 11. srpna). Přijďte 
se pokochat krásami našich motorových lásek.

Petr Červinka

A OPĚT TU MÁME LÉTO
 Všechny vyhání sluníčko ven a nás čeká v letních měsících spousta zábavy např. na gri-
lovacích zábavách s přáteli. Vůně čerstvě opečené makrely nutí sednout si na kolo, zajet 
nedalo k hospůdce se zahrádkou, tam si dát několik piv s kamarády a báječnou rybu či 
klobásku k tomu.


