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VZKAZ OBDAROVANÝCH

Z HEJČÍNA NA VELEHRAD

 Vážená paní starostko, dovol-
te, abych jménem našich občanů 
poděkovala všem, kteří se podíleli 
na příspěvku pro naši obeci. Velice 
si této pomoci vážíme. Vámi za-
slané finanční prostředky budou 
použity na opravu infrastruktury 
v obci Kly.
 Také si dovoluji poděkovat 
za Vámi zaslanou publikaci o vaší 
obci. Až bude klidnější čas, tak si 
ji ráda pročtu. Přeji Vám pěkné 
dny a vzhledem k vaší poloze, ať 
vás již žádné pohromy také nepo-
tkají.

S přátelským pozdravem

Bc. Alice Semiánová, DiS
starostka obce Kly

   Zastupitelstvo obce Horka 
nad Moravou schválilo v červnu 
konání veřejné sbírky za  úče-
lem zmírnění následků povodní 
v  obci Kly u Mělníku. Občané 
přispěli částkou 44.210 Kč. 
 Obec zaslala na účet obce 
Kly celkem 70 000 Kč.

 Na  začátku letošního roku 
mě napadla myšlenka vykonat 
pěší pouť na  Velehrad při pří-
ležitosti 1150. výročí příchodu 
Cyrila a  Metoděje jako podě-
kování všeho, co nám přinesli, 
zvláště za  dar víry. A  protože 
v Olomouci-Hejčíně jim máme 
zasvěcený kostel, tak vyrazit pří-
mo od něj – z Hejčína na Vele-
hrad. Nápad jsem si nenechal 
jen pro sebe, ale nabídl jsem 
účast i  případným zájemcům 
z řad farníků v Hejčíně a Horce. 
Nakonec se přihlásilo 7 stateč-
ných (zastoupení měla i Horka), 
kteří byli rozhodnutí zdolat asi 
90 km za 3,5 dne s plnou polní 
na zádech za každého počasí.
 Před poutí se každý snažil 
dobře připravit. Naladit formu. 
Zvolit správnou obuv, aby dlou-

ho, nejlépe až do cíle, vydržel jít 
ladnou chůzí. Vybrat jen oprav-
du důležité a  životně nepostra-
datelné věci, neboť každé kilo 
i gram se časem pronese. Někdo 
stihl i natrénovat kilometry, ale 
připravit tělo na tropická vedra, 
kdy teplota ve stínu překračova-
la 35 stupňů Celsia, to nedoká-
zal nikdo. V neděli 28. července 
se po skončení bohoslužby shro-
máždila skupinka odhodlaných 
poutníků, kteří za zvuků zvonů 
odbíjejících poledne vyrazili ješ-
tě svižným krokem vstříc rados-
tem a těžkostem poutě.
 Nebudu popisovat všech-
ny okamžiky a  zážitky poutě. 
Zmíním jen jeden. Bylo to dru-
hý den. Tělo už bylo patřičně 
unaveno a  prohřáto sluníčkem 
a také ušlých již 40 km se zača-

lo projevovat. Čím dál častěji 
se ozývalo remcání a  stěžování 
si na horko a sluníčko. Kdyby-
chom aspoň šli stínem! To by se 
jinak kráčelo a putovalo! Při po-
hledu do mapy padlo jasné roz-
hodnutí – opustit značku, která 
šla otevřenou krajinou a nasmě-
rovat si to do  lesa. Každý už 
toužebně vyhlížel stín blížícího 
se lesa. Jaké bylo nemilé překva-
pení, když místo osvěžujícího 
chládku nás přivítalo hejno do-
tírajících komárů a jiné otravné 
létající havěti. Už se nenadávalo 
na  horko, ale na  komáry. Pad-
la i  cimrmanovská otázka, kdo 
způsobil, že i  náčelník vydával 
tak hloupé rozkazy. Bylo grotes-
kní pozorovat neustále ohánějí-
cí se ruce a hudbu slov a zvuků, 
která je doprovázela. Najednou 

každý vděčně vzpomínal na slu-
níčko a toužebně vyhlížel konec 
lesa. Rád by vyměnil komáry 
za  sluneční paprsky, ale nešlo 
to.
 Poučení, které jsem si z toho 
pro sebe vzal a  rád se s  vámi 
o něj podělil: Jak snadno se člo-
věk naučí nadávat a reptat. Jed-
nou si stěžuje na horko, podru-
hé na  komáry. Byla by škoda, 
kdybychom svoji pouť životem 
proreptali a  probrblali. Obdi-
vuji svatého Františka, který 
dokázal chválit Boha za  hřeji-
vé paprsky slunce i za zpívající 
bratry komáry. Chci ho v  tom 
následovat. A co vy?

Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

POMOC ZAPLAVENÉ OBCI KLY
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MATRIKA

Informace z matriky Obecního 
úřadu v Horce nad Moravou

Počet obyvatel k 30. červnu 
2013: 2350

Narození - 8 dětí

04.01.2013 - Kryštof Stejskal
06.01.2013 - Lucie Rabochová
07.01.2013 - Klára Vepřková
11.02.2013 - Radim Menšík
12.03.2013 - Nikol Machalová
12.05.2013 - Matyáš Dragoun
25.05.2013 - Julie Veverková
26.05.2013 - Milan Šimek
 
Úmrtí - 6 občanů

14.02.2013 - Jitka Urbanová
24.02.2013 - Miloslav Pavlita
01.03.2013- Františka Machá-
tová
16.04.2013 - Anna Vymětalová
16.05.2013 - Ján Šuchta
20.06.2013 - František Talián

Přistěhování: 31 občanů
Odstěhování: 24 občanů
Přestěhování v rámci obce:
18 občanů
Uzavření manželství - občané 
Horky nad Moravou: 5
Uzavření manželství na OÚ 
Horka nad Moravou z jiné 
obce: 5
Rozvody - 0

Jubilea od 1.1.2013
do 30. 6. 2013

80 let:

* únor
Ladislav Vitásek
Ladislav Božek 

* červen 
Josef Hruška
Milouš Bubeníček 

85 let:

* leden - Jiřina Půrová 
* únor - Milouš Kašpar  
* březen - Ludmila Stodolová 
* červen - Marie Králová 

90 let a více:

92 let *
leden - Antonín Beneš 
94 let *
duben - Rudolf Ženčák 

MODRÁ A ŽLUTÁ

 O  prázdninách se rozjel 
nový projekt třídění odpadů, 
který připravila obec Horka 
nad Moravou ve  spolupráci 
s  Technickými službami Olo-
mouc. 
 O  nádoby na  plast proje-
vilo zatím zájem 120 domác-
ností, na papír 90 domácností 
(někde nosí děti starý papír 
do  školy). Zatím byly prove-
deny dva svozy. Lidé postup-
ně přicházejí této myšlence 
„na chuť“ a připojují se k těm, 
kterým není lhostejné naše 
životní prostředí i  finanční 
náklady likvidace směsného 
odpadu a ztotožňují se s myš-
lenkou dalšího materiálového 
využití. Za tento přístup děku-
jeme a vážíme si ho. Vzorovou 
ulicí je v  této souvislosti Ber-
kova – právě zde je modrých 
a žlutých nádob nejvíce. Další 
domácnosti z Horky se mohou 
zapojit, jakmile se shromáždí 
určitý počet požadavků, bu-
dou nádoby přiobjednány.
 Další vývozy plastů a papí-
ru provedou TSMO 24. září, 
22. října, 19. listopadu a  17. 
prosince.

-horzpr-

BIOODPAD

 Občané Horky nad Mo-
ravou se konečně mohou 
na obecní úřad hlásit o nádo-
by na  bioodpad. Po  podpisu 
smlouvy o  výpůjčce budou 
moci biopopelnici pět let vy-
užívat bezplatně. Projekt je 
možné realizovat na  základě 
dotace ze Státního fondu ži-
votního prostředí. Svoz nádob 
budou provádět Technické 
služby města Olomouce vždy 
ve středu v lichém týdnu. Prv-
ní svoz je plánován na 25. září, 
další pak 9. října, 23. října, 6. 
listopadu, 20. listopadu.

-red-

CYKLOSTEZKA

Zanedlouho – 1. října - koneč-
ně začne výstavba cyklostezky. 
Hotova by měla být v květnu 
příštího roku. Obec vybrala 
dodavatele prací, který dílo 
provede za 4,5 milionu korun. 
Byla to nejlepší cenová nabíd-
ka a  obec díky tomu uspoří 
dva miliony.

-red-

TŘIĎME ODPAD – ANEB ONO SE NÁM TO VRÁTÍ

 V  současné době, kdy vyhazujeme do  smetí stále více plastů 
i  dalších odpadků, zatímco skládky praskají ve  švech, je třeba se 
zabývat více než kdy jindy otázkou třídění odpadů. 
 Pokud budeme odpad třídit, umožníme tak jeho opakované 
využití pro výrobu užitečných věcí (tj. recyklaci odpadu), odpad 
nebude zabírat prostor na skládkách, ani nebude muset být náročně 
likvidován a  budeme tak šetřit přírodními zdroji. Řadu předmě-
tů vyrobených z tříděného odpadu přitom běžně používáme (např. 
noviny, krabice, papírové a plastové obaly, oděvy, výrobky ze skla, 
lahve). 
 Skladba domovního odpadu (% hmotnosti): 22 % papír, 13 % 
plasty, 9 % sklo, 3 % nebezpečný odpad, 18 % bioodpad, 35 % zby-
tek. Každý z  nás vyhodí za  rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud 
však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, 
umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak 
můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. 
 Každý rok je ukládáno více než 3 miliony tun směsných komu-
nálních odpadů, z toho přibližně 40 % tvoří biologicky rozložitelné 
komunální odpady. Tyto bioodpady by mohly být vytříděny a vy-
užity pro výrobu bioplynu, elektrické energie a  kompostu, který 
může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus. 
 Ministerstvo životního prostředí chce ukončit skládkování ne-
tříděného komunálního odpadu a  do  té doby i  zdražit poplatek 
za skládkování ze současné pětisetkoruny na tisícikorunu nebo ještě 
víc. Je pravdou, že pět set korun už asi nikde nestačí a obce muse-
jí chybějící peníze dorovnávat. Větší množství vytříděného odpa-
du stojí sice více, ale obci vzrostou příjmy od společnosti EkoKom 
(více na www.ekokom.cz) a zároveň se sníží náklady na skládkování, 
takže ve výsledku obec ušetří.

V tabulce jsou uvedeny náklady obce Horka nad Moravou za odpa-
dy za rok 2012 (v Kč, v t):

 Odpady za r. 2012 náklady v Kč množství v t
 Popelnice 758663 523
 Kontejner obec 52365 10
 Kontejner hřbitov 36238 9,27
 Plast  110488 29
 Papír 24759 32
 Sklo 11488 26
 Sběrové soboty 171401 42

 Využívejme proto maximálně kontejnery na  tříděný odpad, 
zapůjčené obecním úřadem a šetřeme tak nejen přírodu, ale i naši 
peněženku! Naučme se využívat tyto kontejnery, tj. sešlapávat plas-
ty a kartony, rozebírat papírové krabice, aby se tak zvýšilo využití 
kontejnerů na maximum.

Milan Vysloužil
místostarosta
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 Je středa 4.září a já připravuji 
článek do Horeckého zpravoda-
je. 
 Školní rok jsme zahájili 
v  pondělí, počasí nám přálo. 
Deváťáci přivítali nové prvňáč-
ky a vzali si nad nimi patronát. 
Dnes mají prvňáčci seznamo-
vací akci se školou. Kamarádi 
z druhé třídy je provázejí po celé 
škole a ukazují jim, kde co na-
jdou. Chodí po  škole podle 
plánu ve  dvojicích a  druháci 
vysvětlují a seznamují kamarády 
z první třídy se školou. 
 Před chvílí nás s paní zástup-
kyní také postupně navštívily. 
Děti při vstupu do  ředitelny 
slušně pozdravily, druhák před-
stavil prvňáčka, pak jsme po-
vyprávěly s dětmi, odkud jsou, 
jak se jim dochází či dojíždí 
do školy, zda ještě potřebují po-
moc rodiče, nebo příchod zvlá-
dají už sami. Někteří vzpomněli 
na  školku, jiní řekli, co dělají 
v zaměstnání rodiče. Někdo vy-
světlil, po kom z rodiny má za-
jímavé jméno. Nejhezčí zážitek 
dnešního pracovního dne! Ka-
ždý rok se na  tato setkání moc 
těšíme.
 Poslední srpnový týden 
všichni pedagogové naší školy 
odjeli na  třídenní letní školu 
do Přerova. Letos byla vyjímeč-
ná tím, že se jí zúčastnilo kolem 
dvou stovek pedagogů ze čtyř 
škol (Kunratice, Karviná, Zdice 
a my), zapojených do projektu 
Pomáháme školám k  úspěchu, 
o  které jsem vám v  loňském 
roce psala. Za sebe musím říct, 
že práce na  letní škole byla 
velmi inspirativní, intenzivní 
a  motivující. Ač nejsem zvyklá 
používat silných slov, skutečně 
jsem pocítila hrdost, že jsem se 
se svými kolegy stala členem 
této jedinečné projektové ko-

munity, že naše škola je jednou 
za čtyř škol zapojených do pro-
jektu a my máme možnost spo-
lupracovat při rozvoji školy se 
špičkovými odborníky z  řad 
pedagogů a psychologů.
 Během loňského náročného 
roku v  projektu jsme si spo-
lečně vytvořili plán čtyřletého 
pedagogického rozvoje naší 
školy. Na  základě něho se bu-
deme vzdělávat a pracovat tak, 
abychom směřovali k hlavnímu 
dlouhodobému cíli: Naučit ka-
ždého žáka učit se tak, aby do-
sahoval co nejlepších vzděláva-
cích výsledků. 
 Všichni teď na začátku škol-
ního roku čteme v  tisku, sly-
šíme v médiích, že na prvním 
stupni přibývá dětí, že první 
třídy jsou naplněné do  třiceti 
dětí. Máme z  toho radost, ale 
na  druhé straně pro učitele 
je práce mnohem náročnější. 
U  nás však díky projektu Po-
máháme školám k  úspěchu 
ve  všech vícečetných třídách 
pracuje vedle třídního učitele 
také pedagogický asistent (učí 
se učit a  pomáhá při výuce) 
nebo párový učitel. Někdy si 
třídu učitelé rozdělí na dvě sku-
piny, jindy pracuje individuál-
ně jen s  jedním žákem nebo 
skupinou, nebo se ve  výuce 
střídají, jeden obsluhuje tech-
niku, druhý vede hodinu apod.
 Dovolte, abych všem učite-
lům, vychovatelům a  rodičům 
popřála, aby se naše výchovné 
snahy spojily, abychom ve  své 
práci s  dětmi táhli za  jeden 
provaz. A  dětem přeji, aby se 
s námi cítily bezpečně a smys-
luplně.

Kateřina Glosová
ředitelka

ZŠ Horka nad Moravou

  PROTINOŽCI NA RADÍKOVĚ

 Už třetí školní den odjeli sedmáci naší školy do Radíkova na tří-
denní výjezdový seminář Poselství od protinožců, inspirovaný stej-
nojmennou knihou Marly Morganové. Společně se svými učiteli 
procházeli různými aktivitami zaměřenými na  rozvoj spolupráce, 
naslouchání i vzájemné důvěry. Žáci luštili šifru schovanou v roz-
stříhané mapě Austrálie, vyráběli masky, muzicírovali na  bubín-
ky i na nástroje z přírodnin, hráli týmové hry, hledali cestu zpět 
z ,,buše“...

 „Tyto akce se už staly tradicí. Máme připravený program pro 
žáky 5. -9. tříd, hned na začátku školního roku děti společně pro-
žijí něco pěkného a nastartují tak do další práce,“ vysvětlila smysl 
výjezdů ředitelka školy Mgr. Kateřina Glosová.

OPĚT ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK…V PROTIVANOVĚ OSMÁCI NEBLOUDILI

 Mrkla jsem na  mobil. Půl 
jedenácté. Padla mlha a nebylo 
vidět na krok. Přes stromy pro-
blikávaly sem tam svíčky, které 
vedly až k cíli, kde jsem stála já. 
Někdo se blížil. Ten někdo se 
pevně držel nataženého lanka 
a  postupoval. ,,Adrianina niť“ 
byla natažená od jednoho stro-
mu k druhému a končila u nás. 
 „ Tak co, bál ses?,“ vyhrkla 
jsem ze sebe na baterkou ozáře-
ný obličej. 
 „Ne, vůbec.“ Většina dětí 
strach překvapivě neměla. Ale 
já ano. Tiše jsem obdivovala 
jejich kuráž. Když jsem se roz-
hodla, že poslední dny svých 
dlouhých prázdnin strávím 
jako asistentka školního výjez-
du v Protivanově, věděla jsem, 
že těch pár dnů se nebude po-
dobat žádné školní akci, kterou 
jsem zažila v  kůži studenta. 
A nemýlila jsem se. 
 Všechno se točilo kolem 
tématu Labyrinty a  bludiště. 
Osmáci nejenže tápali sami 
ve tmě (s mým ostřížím zrakem 
na jejich zádech), ale měli mož-
nost poznat lépe své kamarády, 
učitele a  dokonce i  sami sebe. 

Marně jsem si lámala hlavu, kde 
berou energii na všechny aktivi-
ty a později i na noční štěbetání 
v postelích. Jelikož kafe nepiju, 
prozívala jsem každé ráno dvě 
hodiny. Holky a kluci pobíhali 
živě po jídelně a radostně křičeli 
na spolužáky. 
 „Nechápu, jak to může-
te zvládnout,“  podoktla jsem 
k  mým dvěma kolegyním, 
na  kterých po  únavě nebylo 
ani stopy. A  to nemluvím ani 
o tom, že zatímco v noci já byla 
už dvě hodiny v  limbu, ony 
hlídaly „noční klid“ našich svě-
řenců. Myslela jsem si, že snad 
po  sportovním odpoledni, kdy 
se mládež honila za  míčem, 
osmákům energie trochu uby-
de. Ve  skutečnosti jim došla 
šťáva až v  pátek odpoledne při 
loučení na autobusovém nádra-
ží. 
 Tři dny mi stačily k  tomu, 
abych poznala, jak vyčerpávající 
(duševně i fyzicky) někdy může 
být povolání učitele. Snad se 
do příštího září naučím pít kafe. 

Eliška Skácelíková
studentka FF UPOL

Foto: 8. třída a učitelky Markéta Vrtalová a Marcela Valušková
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  GALERIE V PŘÍRODĚ
  PRO HRAVÉ DĚTI A JEJICH RODIČE

 Lidé v Horce nad Moravou si jistě všimli, že ke Sluňákovu začaly 
v poslední době přijíždět nákladní vozy plné kamenů. Prostor ko-
lem nízkoenergetického domu se proměnil ve staveniště. To všechno 
proto, aby v příštím roce vznikl areál, který realizuje pod názvem 
„Dům přírody Litovelského Pomoraví“ Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR. Nejpozději v roce 2015 občané Horky a také další oby-
vatelé regionu a  jeho návštěvníci budou moci na procházce kolem 
nízkoenergetického domu zažít mnoho příjemných překvapení při 
hravých setkáních s přírodou.
 Toto návštěvnické centrum věnované unikátní krajině lužních 
lesů kolem toku Moravy spočívá ve vytvoření vycházkového okru-
hu, který bude začínat a končit na recepci vstupní haly Sluňákova. 
Na  tomto venkovním okruhu pak známí čeští výtvarníci vytvářejí 
jakási „místa setkání“, která poskytnou lidem možnost zastavit se 
na procházce loukami, lesem, kolem tůní a rybníku. Tyto místa bu-
dou zvát k odpočinku, k pozorování krásy zdejší přírody, nabízet dě-
tem prostor pro jejich hry a navíc vše okouzlit uměleckými prostřed-
ky. Pracovníci Sluňákova tato místa doplní o možnost poznat blíže 
zdejší přírodu. Cílem je odvést děti od počítačů a nabídnout jim pro 
trávení jejich volného času volnou krajinu, na vzduchu a ve zdravé 
přírodě, ukázat jim i jejich rodičům její krásu a poskytnout jim za-
jímavé informace. Ty by neměly být předávány formou hromadění 
dalších znalostí ze školy, ale spíše možností poznávat přírodu při-
rozeně, přímo, tělesně, v pohybu, v jejích barvách, vůních, zvucích 
a tvarech, s radostí.

 Lidé, a zejména občané Horky, se budou moci s tímto projektem 
seznámit blíže v rámci Bramborového dne pro rodiče s dětmi, který 
Sluňákov pořádá v sobotu 21. září od 9.30 do 17 hodin. Bohatý pro-
gram bude obsahovat také možnost zúčastnit se komentované pro-
cházky po areálu stavby. Tato představení projektu začínají v 11 a 14 
hodin. Navíc ještě v sále Sluňákova proběhne od 17 hodin beseda 
o projektu s přednáškou. Po celý den bude také lidem přístupná vý-
stava modelů budoucích „míst setkání“, takže návštěvníci si budou 
moci prohlédnout miniaturní kopie budoucích děl: Rajské zahrady 
v  lodi od  Františka Skály, Sluneční hory od  Miloše Šejna, Lesní-
ho chrámu od Miloše Fekara a Ohniště sluneční spirály od Marcela 
Hubáčka. Těšíme se na  všechny zájemce o projekt Domu přírody 
Litovelské Pomoraví. 

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D.
Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

  BAŽINKA, JAK JI VIDÍ RODIČE

 Máme pětiletého syna Marka, který navštěvoval již 3 roky klasic-
kou mateřskou školku a byl tam rád. V květnu tohoto roku jsme ho 
přihlásili do lesní školky Bažinka. Docházel tam jednou týdně každý 
pátek celý květen, červen. Již od prvního dne v lesní školce byl jako vy-
měněný, plný energie, neustále odpočítával dny – kolikrát se ještě vyspí 
a půjde zase do lesní školky. Každé odpoledne po lesní školce nadšeně 
vyprávěl, co zažili, co viděli (užovku, jak se žábě nafukují lícní vaky, 
různé hry s přírodninami, malování, vaření na ohni…). Také se mu 
líbilo po obědě spát ve spacáku, poslouchat pohádkové vyprávění Báry 
nebo Ludvíka. A to ve své klasické mateřské školce nikdy nechtěl zůstat 
na spaní, z Bažinky jsem ho musela přemlouvat k odchodu domů.
 Za tu šťastnou tvář mého syna moc děkujeme a mrzí nás, že syn ne-
může pokračovat i v příštím školním roce, protože nastupuje do první 
třídy. 

Mgr. Pavla Sedlářová, Horka nad Moravou 

Sobota 21. září 2013 v 9.30 hodin
BRAMBOROVÝ DEN NA SLUŇÁKOVĚ
Putování sluňákovskou krajinou pro děti a  rodiče • divadlo Štěk 
Hranice • otevřená výtvarná dílna • výstava • prodej regionálních 
produktů • Písňohraní s Květou Fridrichovou • ochutnávka slad-
kého vstupného, recepty • sluňákovské občerstvení • dobrodružná 
stezka na Loveckou chatu • plavba po mlýnském náhonu a čtyřko-
la s CK PEŘEJ tours

PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI?!
NE, V LESNÍ ŠKOLCE POKRAČUJÍ

 Změna teplot dává jasný sig-
nál, že léto se nachyluje k pod-
zimu.  V lesním dětském klubu 
Bažinka se během letních měsí-
ců událo hned několik zajíma-
vých událostí. Všichni radostně 
vzpomínáme na uplynulé tábo-
ry indiánů.
 V  teepee se ukázalo 28 no-
vých indiánů, kteří na  dvou 
táborech pomalu odkrývali taje 
přírody a i sebe sami. Kromě vý-
roby čelenky s květinkami nebo 
brčkem vyfoukané čelenky jsme 
zkusili vyrobit i vonné pytlíčky 
s  bylinkami, naslouchat tajům 
okolí, brodit potok, překoná-
vat rozbitý most anebo vystavět 
skrýše v houští u rybníčků. Nej-
více se odvaha indiánů projevila 
při přespání v  teepee, kterého 
se mohli účastnit i  maminky 
a tatínkové. Za Rozvišťáky moc 
děkujeme všem dětem za krásné 
zážitky a už se těšíme na přípra-
vu táborů příští rok.
 Druhou velkou změnou 
pro Bažinku je přesun z  teepee 
do  maringotky, který proběh-
ne v  měsíci říjnu. Abychom 
poskytli dětem útulné prostře-
dí i  v  zimě, v  průběhu celých 
prázdnin jsme opravovali naši 
maringotku. Interiér marin-
gotky je vybavován přírodními 
materiály, především dřevem, 
a  vzniká i  originální nábytek 

z masivního dřeva a zajímavých 
přírodních samorostů. Veškeré 
práce na  maringotce by ne-
mohly proběhnout bez podpo-
ry obce Horky nad Moravou, 
manželů Opletalových z Křelo-
va a MAS Moravská cesta. Do-
volte nám touto cestou všem 
našim sponzorům vyjádřit vel-
ký dík za jejich podporu.
 V  měsíci září funguje les-
ní dětský klub od  8 do  15.30 
hodin pro všechny předškolní 
děti, a to už od věku dvou let. 
Vycházíme tak vstříc změnám 
v legislativě a požadavkům ma-
minek. I nadále se budeme sna-
žit zachovat malý kolektiv dětí, 
který umožňuje větší indivi-
duální přístup. Nově se k nám 
můžete přihlásit na  libovolný 
den v týdnu. 
 Lesní dětský klub také chys-
tá akce pro maminky s dětmi, 
další workshopy nebo večerní 
posezení. Do jeho fungování se 
můžete zapojit i vy svými pod-
něty na  besedy či workshopy, 
kterých byste se rádi zúčastnili 
nebo je sami lektorovali.
 Veškeré podněty rádi při-
jmeme na  adrese lmshorka@
gmail.com  nebo na  našich 
stránkách www.facebook.com/
Rozvist.

Barbora Chmelinová
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JAKÉ BYLO LÉTO NA PODĚBRADECH

 Na přírodním koupališti Poděbrady bylo o prázdninách nevída-
ně rušno. Oslovili jsme provozovatele tohoto areálu, abychom bi-
lancovali slunečně vydařené prázdniny. Na otázky Horeckého zpra-
vodaje odpovídal Petr Macháň, jeden z dvojice provozovatelů.

 Vedle tradičně skvělých podmínek ke koupání zaznívaly i po-
chvalné hlasy návštěvníků k servisu občerstvení Terasa a přístupu 
jeho provozovatelů. Jak hodnotíte uplynulé léto z vašeho pohledu?
 Po nepříliš teplém červnu a úvodu prázdnin, kdy areál Poděbrad 
zel prázdnotou, jsme byli zklamaní, že snad již nebude lépe. Znena-
dání však přišla vlna tropů, která řádně prověřila připravenost našeho 
týmu. Návštěvníků bylo den ode dne více a více a spalující sluníč-
ko jim způsobovalo větší a větší žízeň. Chtěli jsme napojit a nasytit 
každého, jak nejrychleji to šlo, ale technika byla často proti našemu 
snažení. Bojovali jsme s častými výpadky elektřiny a především u ven-
kovních stánků nestíhalo chladící zařízení dostatečně srážet teplotu 
nápojů na žádané hodnoty. Přesto se domnívám, že jsme první rok 
na Poděbradech ustáli a i lidé snad byli spokojeni. Hodně věcí jsme 
se naučili a získali řadu podnětů, jak celý provoz dělat lépe, resp. co 
lidem nabídnout. Rozhodující je však počasí, proti kterému nezmů-
žeme nic sebelepší propagací a akcemi.

 Na jaře jste zveřejnili vize a novinky, které chcete letos realizovat. 
Zmínili jste například webkameru a plážové hřiště . Jak se vám po-
dařilo tohoto dostát?
 Ano, měli jsme tyto záměry. Kamera ani hřiště v tuto chvíli není. 
Zřízení webkamery je závislé na datovém připojení. To bohužel v po-
děbradské lokalitě není a je technicky komplikované jej sem dostat. 
Jednáme však s dodavatelem na vybudování přístupového bodu v are-
álu Delta Army, z něhož bychom mohli internet přijímat. Pokusíme 
se na tom pracovat dál tak, abychom příští sezónu mohli areál snímat 
online a návštěvníkům Terasy nabídli připojení např. jejich chytrých 
telefonů.
 Plážové hřiště je zásadní investicí, na kterou zatím nedosáhneme. 
Přesto jsme přesvědčeni, že dva plážové kurty by byly vítaným bo-
nusem. Velkých změn nedocílíme hned, ale drobnými kroky se bu-
deme snažit zlepšit zázemí a nabídku pro návštěvníky. Máme radost 
z maličkostí, jakými jsou např. “kelímkovníky”. Nadměrné množství 
kelímků plnilo neskutečně rychle všechny odpadkové koše. Napadlo 
nás, bohužel až v druhé půli prázdnin, instalovat roury, do kterých by 
lidé použité kelímky zasunovali. Poskládají se tak sami do sebe a my je 
můžeme v naprosto minimalizovaném objemu dát do separovaného 
odpadu.

 Podařilo se zrealizovat i něco neplánovaného a co vůbec chystáte 
do budoucna?
 Ostrý provoz ukázal, kde je potřeba “zabrat”, resp. co v areálu chy-
bí. Např. záhy jsme zjistili, že bar uvnitř budovy nemůže saturovat 
davy. Proto jsme zprovoznili karavan s výčepem a posezením na louce 
cestou k ostrovu, který Terase rozhodně  ulevil a i lidé nemuseli pro 
nápoje až do budovy. Chtěli bychom příští rok toto určitě zachovat 
a pokud to bude v našich silách, chceme bílý karavan nahradit dřevě-
nou boudou, která by více zapadala do přírodního prostředí.

 V srpnu se nám podařilo dojednat s prodejcem sportovních po-
třeb Decathlonem spolupráci, díky které jsme mohli nabídnout ná-
vštěvníkům k zapůjčení míče, badmintonové rakety či frisbee. Tuto 
službu určitě rozšíříme, aby lidé mohli čas v našem areálu trávit aktiv-
ně. Své místo tu bude mít hřiště na badminton, volejbal či liný tenis. 
Prozatím jen travnaté, ale se sítí a čarami.
 Příští rok budou u  pláží zbudovány jednoduché převlékárny, 
po  kterých se návštěvníci ptali. Tento záměr jsme již konzultovali 
a neměl by to být problém. Stejně tak přibude další stojan na kola 
v místech blízko stávajícího karavanu. Na sklonku srpna jsme ještě 
vyčistili prostor pod stromy mezi parkovištěm a ostrovem. Odkryla se 
krásná místa, kde bychom mohli instalovat např. nízké lanové překáž-
ky a prolézačky pro děti. Možná by mohlo přibýt i pískoviště.
 Na vašich webových stránkách je prezentován kalendář akcí. Jak 
ten byl v létě naplněn? 
 Měli jsme představu dvou víkendových sportovně-kulturních akcí 
měsíčně. Nicméně primární starost o každodenní provoz tento záměr 
přehlušil. Návštěvnost byla mnohdy tak nadprůměrná, že by nebyl 
ani prostor se pouštět do větších akcí. Zdařilý však byl Den dětí, kde 
slavil asi největší úspěch bobík (namotávání míčku na stožár pomocí 
pálky), discgolf a vystoupení klaunů s nafukovacími balónky. V dru-
hé půli července proběhlo Country odpoledne s živou kapelou, stříle-
lo se z luků a vzduchovek, děti se mohly projet na koních. V této věci 
nám velice pomáhá majitel Poděbrad pan Vlastimil Sedláček.
 Na konec září plánujeme “loučení s létem”. Bude zabijačka, cim-
bálová muzika a burčák. Mohlo by to být stylové ukončení letošní 
sezóny. Poté se budeme těšit, až napadne sníh nebo zamrzne hladina, 
abychom mohli zrealizovat např. karneval na ledě nebo běžkařský zá-
vod. Počasí je ve veškerých plánech týkajících se akcí klíčové.

 Zjevně jste přišli s přístupem, který návštěvníkům “lahodí”.
Jsme rádi za pozitivní ohlasy z okolí. Motivují nás uskutečňovat naše 
vize a cíle. Společně s panem Sedláčkem a vedením CHKO chceme 
lokalitu Poděbrad zpříjemnit všem návštěvníkům.

PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI?!
NE, V LESNÍ ŠKOLCE POKRAČUJÍ
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PIVOVÁREK MELICHÁREK - JAK TO VŠECHNO ZAČALO

 V letošním roce se oficiálně rozběhl provoz rodinného pivovaru 
Melichárek v Horce nad Moravou. V Horeckém zpravodaji jsme 
o tom už psali. Jde o velmi zajímavý záměr, proto jsme sládka a ma-
jitele Petra Melichárka požádali, aby shrnul začátek oficiálního roz-
jezdu.
 První oficiální várka na  nové technologii byla uvařena 17. 5. 
2013. Tato várka nebyla nijak povedená, trochu se nepodařil výpočet 
množství chmele. Byla hodně hořká. Tato várka se vypila na konci 
června v hospůdce U Kuděje a ve skanzenu Příkazy. Někomu chut-
nala a někomu nikoliv. A tak to má být. 
 Další várky již byla chuťově dle mých představ a naším koneč-
ným zákazníkům nejvíc chutnalo naše polotmavé pivo. Pivo bylo 
nejčastěji možné ochutnat ve  skanzenu Příkazy, ale našlo si cestu 
do hospody v Horce nad Moravou, Hynkova, Hnojic a dalších okol-
ních vesnic.
 Základnou pro nás v  tomto roce ovšem byly Příkazy. V  areá-
lu skanzenu jsme pod naší záštitou uspořádali několik kulturních 
akcí. Připomenu 2. ročník vaření domácího piva, kdy byl na dvoře 
skanzenu společně s návštěvníky uvařen polotmavý ležák. Stojí za to 
zmínit také Tvarůžkovy hode, kde byly k ochutnání tvarůžkové spe-
ciality. Na těchto akcích bylo hlavním partnerem naše pivo.
 Naše světlé pivo má jméno Hanácké Mechoš, polotmavé se jme-
nuje Mechoška. Světlé je vařeno z jednoho druhu sladu a dvou dru-
hů chmele a polotmavé z pěti druhů sladu a dvou druhů chmele. 
Dále nepravidelně vaříme polotmavé 17˚ Hanácké Bock a 12˚ Ha-
nácké Märzen. Slad nakupujeme v humnových sladovnách Záhlini-
ce a Prostějov, chmel odebíráme ze Žatce. Pro zahraniční druhy piv 
jsou i zahraniční suroviny.
 Aktivit je však více: 31. 8. 2013 výlet s  pivovarem do  Velké 
Bystřice, dne 14. 9. 2013 Chmelovy dožinke v Olomouci a hlavně  
5. 10. 2013 velká výprava s naším pivem do Prahy na akci Dejvické 
Pivopění.

 Co se týká pivovaru, pak je zde stále co zlepšovat a zdokonalo-
vat. Řeším nákup ležáckých tanků a  úpravu pivovarského dvoru 
na jarní sezónu. V letošním roce nebylo možné konat akce přímo 
v areálu pivovaru, a to beru jako velký dluh vůči našim spokojeným 
zákazníkům. Příští rok se otevře i výčep přímo v areálu pivovaru.
 Pokud to shrnu - ze začátku to bylo pouze o  konzumní váš-
ni, ale postupem času se z piva stal koníček a možná v budoucnu 
i zdroj živobytí. Nevěnuji se pivovaru na 100 %, chodím do práce 
jako mnoho dalších. Až se i toto zlomí, pak se z koníčku stane za-
městnání.
Dej bůh štěstí

Sládek a majitel: Petr Melichárek - Pivovárek Melichárek
Horka nad Moravou

PES NENÍ HRAČKA

Neber obdiv svého psa jako ne-
zvratný důkaz toho, že jsi báječný.

Ann  LANDERS

 Tento citát jsem použil úmy-
slně, protože odedávna pes a člo-
věk patří k  sobě, jako partneři 
při lovu, ochraně smečky (rodi-
ny) a  obydlí, při sportu, nebo 
jen tak, jako společník a partner, 
který nám pomáhá překonat 
osamění a  stres ze zdravotního 
hendikepu nebo nemoci. 
 Škála využití a  upotřebitel-
nosti psů je tak široká, že by to 
vystačilo nejen na  samostatný 
článek, ale i na celou knihu. Dů-
ležité je uvědomit si ještě před 
tím, než si psa pořídíme, jaké 
máme reálné možnosti k  jeho 
výchově, ošetřování a  výcviku 
a  pro koho psa pořizujeme. To 
platí pro všechny bez výjimky 
i u nás na vesnici.
 Ne vždy je to pro psa ten 
správný partnerský vztah. Ne 
vždy člověk vyhodnotí všechny 
ukazatele, které mají zajistit to 
správné vzájemné soužití mezi 
ním a  psem. Zde pak nastane 
situace, kdy se stane jak pes, tak 

  DRAHÝ HORÁC

 V  Horce nad Moravou 
platí poplatky za psy 366 ob-
čanů, částka za jednoho psa je  
130 Kč. Při přihlášení každý 
pes obdrží  známku s  evido-
vaným číslem. Pokud dojde 
k  odchytu v  obci (a  nenajde 
se majitel), je pes odvezen 
do  útulku, kdy obec za  jeho 
pobyt v  tomto zařízení pla-
tí za  každý den 160 Kč. Tak 
například v  dubnu letošního 
roku byl do  útulku odvezen 
zlatý retrívr - dostal jméno Ho-
rác, který šel s s dětmi do školy 
a poté se toulal obcí. V útulku 
byl umístěn 30 dnů, obec za-
platila Kč 4.800 Kč, poté byl 
„adoptován“.

i majitel psa terčem kritiky spo-
luobčanů, nebo dokonce účast-
níkem správního řízení jako 
právně odpovědná osoba a  pes 
se v okamžiku změní za přítěž. 
 Proto v  první řadě musíme 
mít na paměti, že pes není hrač-
ka, která se dá po  hře odložit 
do krabice a  zase vyndat, až se 
nám to bude hodit. Je to živý 
tvor, který potřebuje naši pra-
videlnou péči a  výchovu. Mít 
psa je krásný pocit, ale i  velká 
odpovědnost, trpělivost a  velké 
odříkání.
 Ve většině případů si pořizu-
jeme psa pro radost, zájmovou 
činnost a potěšení. Proto je ve-
lice důležité vše v klidu rozvážit 
a posoudit. Nejhorším řešením 
je unáhlené rozhodnutí. Rozto-
milé a hravé štěně se v poměrně 
krátké době změní v dospělého 
psa, se všemi vlastnostmi dané-
ho plemene.
 Neuváženě a  nevhodně vy-
brané plemeno nám může tr-
vale pošramotit naši prvotní 
radost a potěšení. V mnoha pří-
padech se pro nás a celou rodi-
nu může stát přítěží a hotovým 

neštěstím. Zde se pak v plné síle 
projeví neuvážený nákup, při 
kterém na nás působil momen-
tální módní trend, psí filmový 
hrdinové, nebo snaha předvádět 
se před okolím.
 Je velice smutné a deprimu-
jící, když na vycházce s vnouče-
tem potkáte bezprizorního psa, 
který se po  obci pohybuje bez 
doprovodu svého pána, je nevy-
česaný, hladový, žíznivý a v na-
prosto zanedbaném stavu.
 V tomto momentě si klade-
te otázku, proč si někdo pořídí 
tak krásného psa, když se o něj 
potom nestará?! V tomto přípa-
dě se pes stává přítěží nejen pro 
svého pána, ale pro celé své oko-
lí. Nemůže za to, ale tvrdá život-
ní realita jej k tomu donutila. 

 Je to k zamyšlení pro nás lidi, 
protože pes to neumí, má jen pri-
mární nervovou soustavu. Pes 
nám lidem dovede projevovat 
svoji oddanost a věrnost, i když se 
k němu takto chováme! 

Vojtěch Vitásek
zastupitel

Ilustrační foto redakce
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  PRÁZDNINY HORECKÉHO KLUBU SENIORŮ

 O prázdninách se nescházíme v klubovně, ale připravujeme růz-
né vycházky a výlety. 
 4 července jsme byli na zájezdě v Hukvaldech, rodišti Leoše Ja-
náčka a pak jsme zajeli do Nového Jičína, do zámku a muzea klo-
bouků.
 Už tradičně se podílíme na  akci k  uctění památky Jana Husa 
a průvod jsme oživili krásnými hanáckými kroji. I když bylo léto 
parné, vyjížděli jsme každou středu na  kolech, hlavně po  cyklis-
tických stezkách v  Litovelském Pomoraví. Vlakem jsme se vydali 
do  Drahanovic k  Černé věži, pak pěšky do  Střížova, kde jsme si 
prohlédli zahradní železnici u pana Váni a dál pěšky do Náměště 
na Hané. 
 V srpnu se pravidelně účastníme setkání tanečních seniorských 
skupin ve Velkém Týnci, kde naše cvičenky předvedly svůj taneční 
program. Na konci prázdnin jsme se sešli na Lovecké chatě v lese, 
kde jsme strávili pěkné odpoledne, také díky pohoštění pana Sed-
láčka. Sešlo se nás tam 40. 
 Pravidelnou klubovou činnost jsme zahájili 5. září. Opět se bu-
deme scházet jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek. V nejbližší době 
připravujeme zájezd do Telče, zúčastníme se seniorské olympiády 
ve Skrbeni, také se pojedeme pobavit a zatancovat na květinový bál 
do Jívové. Myslím, že náš program je pestrý, jsme dobrá parta, přijď-
te mezi nás!

Ludmila Nepožitková
předsedkyně Klubu seniorů

  OKÉNKO POLICIE ČR

První školní den
 Léto se nám již pomalu staví do pozice, kdy se nám chystá za-
mávat svým zlatavým slunečním paprskem a  dát nám pro letoš-
ní rok sbohem. Rodiče poslali svá dítka do škol a mohou se opět 
na plné obrátky věnovat pracovním záležitostem, ale pro Policii ČR 
se nemění po letních prázdninách vůbec nic. Každý den je pracov-
ní náplň stejně důkladná a nápaditá, ať je léto nebo zima. Čerstvě 
po prázdninách jsme první školní den ostražitě chránili většinu pře-
chodů pro chodce, aby se dítka dostavila ve svůj první školní den 
v pořádku do lavic a s úsměvy pozorovali, jak se všichni těší. Otcové 
pobíhající s fotoaparáty před maminkou, která vede za ruku jejich 
milované dítě, byli také zábavným elementem v dopravě, kdy si ani 
v zápalu focení nevšimli, že již nejsou na chodníku, ale uprostřed 
ulice nebo dokonce zavazí projíždějící tramvaji. Nakonec se však 
vše obešlo bez sebemenšího zranění a  všichni se dostali do  školy. 
Některé děti byly plny nadšení, jiné se jen s pláčem loučily s rodiči. 
Ale globálně vzato si myslím, že první školní den si nakonec všich-
ni pořádně užili. Proto jestli máte doma prvňáčka, nebo váš drahý 
školák má letos před sebou velice náročný rok, tak mu Policie ČR 
přeje jen samé úspěchy a hlavně - školáci - ať je ten školní rok bez 
jakékoliv naší asistence! 

Na rande s neznámou
 Páteční večery jsou ještě docela teplotně přijatelné, a tak spousta 
z  vás posedává dlouho do noci na  zahrádkách restauračních zaří-
zení a pod vlivem alkoholu se občas pouští do romancí s krásnou 
neznámou. Vše se ale může obrátit proti vám. Svoje by o tom mohl 
povídat jeden nejmenovaný mladík, který šel nad ránem ovíněn 
domů a potkal pro něj v  tu dobu moc pěknou slečnu. Stačil její 
jediný úsměv s pozdravem a dívka si jej jako vábivá Siréna přilákala 
do svých spárů. Večer vypadal slibně, pokračoval u piva a schylovalo 
se k bujarému večírku. Nicméně mladík nakonec skončil druhý den 
na služebně s tím, že mu byl odcizen mobilní telefon. Při podání 
vysvětlení ani nevěděl, jak se dívka jmenuje, ani ji nedokázal plně 
popsat a nakonec se dožadoval toho, aby mu Policie mobilní telefon 
našla. Ještě že existuje kamerový systém a nad pachatelkou se stáh-
la smyčka. Vy ostatní však buďte trošku obezřetnější, ať pak doma 
nepláčete, že jste přišli v dnešní době o cennou záležitost, kontakty 
i fotografie. 

Paranormální jevy
 To, že policejní činnost je opravdu pestrou prací, svědčí také 
právě probíhající vyšetřování paranormálního jevu zvaného: Proč se 
tohle děje zrovna mně? Abych vám to osvětlil. Věc se totiž týká svět-
la. Jednoho krásného letního dne nám na Obvodní oddělení Policie 
ČR přišel oznámit muž veliké zjištění. Když jde v noci z hospody 
a prochází pod lampou pouličního osvětlení, tak světlo zhasne. Proč 
se tak děje, si nedokáže vysvětlit. Popravdě řečeno, komu z vás se to 
někdy nestalo? Jdete po ulici, procházíte pod lampou a najednou 
blik. Tma. Odejdete 20 metrů dál a světlo se zase rozsvítí. Co je toho 
ale příčinou? Víte to někdo? Tento muž si myslí, že je někým sledo-
ván a že mu to někdo zcela jistě dělá naschvál. Co myslíte? Naposled, 
když otvíral dveře, bylo za domem obrovské bubnování. V tom ho 
napadlo, že to už není samo sebou a přišel vše oznámit. Inu dobrá. 
Bubnování se vysvětlilo. Soused měl na zahradě ohňostroj. Nebyl 
sice vidět, ale byl dostatečně slyšet. Nicméně paranormální jev, kte-
rým je tato osoba sužována, se nám doposud nepodařilo vyjasnit. 
V případě nějakého vašeho poznatku k této události budeme rádi, 
když nám ve věci pomůžete. Ale také apeluji na zdravý rozum a čis-
té myšlení. Obávám se totiž, že sledování lidí ve formě vypnutého 
světla nad hlavou není zrovna nejšťastnější řešení.

nstržm. Petr Červinka

CHODNÍK
 Obec Horka nad Moravou 
chtěla využít možnosti požádat 
o dotaci na projekt „Zvýšení 
bezpečnosti v Horce nad Mora-
vou“. Původní záměr byl postavit 
chodník od začátku Olomoucké 
ulice po konec Skrbeňské ulice, 
což je základní dopravní průtah 
obcí. Potvrzují to i výsledky mě-
ření radaru, který na Olomoucké 
ulici zachytil za 24 hodin 1754 
vozidel, na Skrbeňské pak 768 
aut (vždy v jednom směru). Zá-
měr však zhatilo odvolání jed-
noho z občanů (nesouhlasí kvůli 
obavám z dešťové kanalizace), 
takže stavební povolení nebylo 
vydáno. Mohlo se žádat pouze 
jako celek ne po etapách. Bohu-
žel nyní budeme stavět za vlastní, 
takže pouze po částech.
 Chodníku se přesto dočkají, 
a to už 11. listopadu, lidé v části 
ulice Olomoucké, a to v úseku 

křížení s ul. 1. Pětiletky a s ulicí 
Okružní. Každý příchod a vjezd 
k domu bude vydlážděn (po 
hranici pozemku), vydlážděno 
bude také podélné stání aut. 
 Pokud jde o Skrbeňskou uli-
ci, stavební povolení na chod-
ník je zastaveno, protože čtyři 
občané nepodepsali smlouvu 
o právu provést stavbu. Kraj-
ský úřad také zrušil rozhodnutí 
Magistrátu města Olomou-
ce, odboru životního prostře-
dí  – „Dešťová kanalizace na 
ul. Skrbeňské“, proti kterému 
bylo podáno odvolání, a vrátil 
k novému projednávání. Obec 
uskuteční nové veřejné projed-
nání s občany za účasti projek-
tanta. Lidé sice žádají chodník, 
ale tento záměr se obci obtížně 
prosazuje, když jsou někteří 
proti nebo se neustále odvolá-
vají. 

-mah-
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 Horečtí házenkáři vstupují po  prázdninách do  další házenkář-
ské sezóny, ale ani o  prázdninách nezaháleli. Družstva minižactva 
měla již v srpnu týden tréninků a týden příměstského tábora. Tohoto 
týdne plného her a soutěží se zúčastnily i děti, které nemají zatím 
zkušenosti s házenou a měly tak příležitost si vyzkoušet krásu této 
kolektivní hry.
 Děti měly možnost navštívit olomoucký heliport a  jeden den 
strávily na výletě v Čechách pod Kosířem, kde navštívily Muzeum 
kočárů a také Muzeum hasičské techniky. Po obědě jsme podnikli 
výlet na nedalekou nově postavenou rozhlednu na Kosíři.
 Mladší a  starší žáci jeli na  týdenní soustředění do  Kostelce 
na  Hané. Byl to týden, kde svěřenci našich trenérů třikrát denně 
trénovali a tím si mohli vyzkoušet svoji kondičku před nadcházející 
sezónou. 
 Prázdniny pak družstva zakončila sobotním turnajem pro mladší 
a starší minižáky a v neděli turnajem mladších žáků. I když v neděli 
z rána trochu pršelo, nakonec se počasí umoudřilo a vše mohlo být 
odehráno podle plánu.
 V nadcházejících měsících budou kluci a holky trénovat dvakrát 
až třikrát týdně, podle věkových kategorií a o víkendech budou mít 
možnost ukázat své dovednosti v mistrovských zápasech a ti mladší 
se budou účastnit turnajů. Některé z těchto zápasů a turnajů se bu-
dou pořádat v Horce na školním hřišti, tak jak jsme zvyklí. Tím bych 
chtěl pozvat nejen rodiče, ale i širokou veřejnost, aby přišli podpo-
řit naše mladé sportovce. Veškeré informace o klubu jsou dostupné 
na  webových stránkách www.HazenaHorka.cz. Je až neuvěřitelné, 
jaký je o ně zájem nejen z řad Horečáků, ale i z blízkého okolí. Náš 
web navštívilo již více než 120 000 lidí za pouhé dva roky existence 
stránek. 
 Dalším cílem, jak zlepšit podmínky pro tento sport v  obci, je 
vybudování kvalitního hřiště a zázemí. Stávající hřiště, které máme 
možnost využívat, nemá totiž předepsané rozměry. Věřím, že vyvi-
nuté úsilí a  jednání s  tím spojená budou brzy u  konce a  hráči si 
odzkouší nové hřiště.
 Závěrem bych chtěl pro příznivce společenských večerů přede-
slat, že koncem listopadu bude v netradičním termínu házenkářský 
klub pořádat již druhý házenkářský ples, který v loňském roce sklidil 
úspěch. 

Za házenkáře Horky nad Moravou Karel Němec

HORECKÁ HÁZENÁ
DRUŽSTVO TERMÍN SRAZ / ODJEZD ZAHÁJENÍ MÚ SOUPEŘ MÍSTO

Starší žáci 22.9.2013 /Ne/ 11:00 hod. 12:30 hod. Uničov Uničov
Mladší žáci hlášenka STM Olomouc 02 Olomouc
Starší mini 2003 21.9.2013 /So/ 08:00 hod. 09:00 hod. turnaj 5 družstev Uničov
Starší mini 2004 22.9.2013 /Ne/ 10:00 hod. 11:00 hod. turnaj 5 družstev Litovel
Mladší mini 22.9.2013 /Ne/ 08:00 hod. 09:00 hod. turnaj 4 družstev Litovel

Starší žáci 28.9.2013 /So/ 10:15 hod. 11:30 hod. STM Olomouc "A" Velká Bystřice
Mladší žáci 29.9.2013 /Ne/ 08:00 hod. 09:00 hod. Senice na Hané Horka
Starší mini 2003 29.9.2013 /Ne/ 10:00 hod. 10:30 hod. turnaj 5 družstev Horka
Starší mini 2004 29.9.2013 /Ne/ 10:00 hod. 11:00 hod. turnaj 5 družstev Litovel
Mladší mini 28.9.2013 /So/ 08:00 hod. 09:00 hod. turnaj 4 družstev Senice na Hané

Starší žáci hlášenka STM Olomouc "B" Olomouc
Mladší žáci 06.10.2013 /Ne/ 13:30 hod. 14:30 hod. SK UP Olomouc Olomouc
Starší mini 2003 hlášenka turnaj 5 družstev Kostelec na Hané
Starší mini 2004 05.10.2013 /So/ 08:00 hod. 09:00 hod. turnaj 5 družstev Uničov
Mladší mini 05.10.2013 /So/ 10:00 hod. 10:30 hod. turnaj 4 družstev Zora Olomouc

Starší žáci volný termín
Mladší žáci 13.10.2013 /Ne/ 08:00 hod. 09:00 hod. Litovel Horka
Starší mini 2003 12.10.2013 /So/ 09:15 hod. 10:30 hod. turnaj 5 družstev Žeravice
Starší mini 2004 13.10.2013 /Ne/ 10:00 hod. 10:30 hod. turnaj 5 družstev Horka
Mladší mini 13.10.2013 /Ne/ 12:00 hod. 12:30 hod. turnaj 4 družstev Horka

Starší žáci 19.10.2013 /So/ 08:45 hod. 10:00 hod. Litovel Litovel
Mladší žáci hlášenka Hranice Hranice
Starší mini 2003 19.10.2013 /So/ 10:00 hod. 11:00 hod. turnaj 5 družstev Prostějov
Starší mini 2004 19.10.2013 /So/ 10:00 hod. 11:00 hod. turnaj 5 družstev Prostějov
Mladší mini 19.10.2013 /So/ 08:00 hod. 09:00 hod. turnaj 4 družstev Prostějov

Starší žáci 26.10.2013 /So/ 10:15 hod. 11:30 hod. Hranice Velká Bystřice
Mladší žáci 26.10.2013 /Ne/ 11:45 hod. 13:00 hod. Centrum Haná Kostelec na Hané 
Starší mini 2003 27.10.2013 /Ne/ 10:30 hod. 11:30 hod. turnaj 5 družstev Horka
Starší mini 2004 hlášenka turnaj 5 družstev Hranice
Mladší mini 26.10.2013 /So/ 07:00 hod. 08:00 hod. turnaj 4 družstev Velká Bystřice

Starší žáci hlášenka Přerov
Mladší žáci 03.11.2013 /Ne/ 08:00 hod. 09:00 hod. TJ Šumperk Horka
Starší mini 2003 02.11.2013 /Ne/ 11:45 hod. 13:00 hod. turnaj 5 družstev Žeravice
Starší mini 2004 02.11.2013 /Ne/ 11:45 hod. 13:00 hod. turnaj 5 družstev Žeravice
Mladší mini 02.11.2013 /Ne/ 07:45 hod. 09:00 hod. turnaj 4 družstev Žeravice

Starší žáci 10.11.2013 /Ne/ 09:00 hod. 10:20 hod. Centrum Haná Kostelec na Hané 
Mladší žáci volný termín

Starší žáci 16.11.2013 /So/ 07:45 hod. 09:00 hod. SK Žeravice Velká Bystřice
Mladší žáci 17.11.2013 /Ne/ 08:00 hod. 09:00 hod. SK Žeravice Horka

Mladší žáci 23.11.2013 /So/ 08:15 hod. 09:30 hod. Velká Bystřice "B" Velká Bystřice

Mladší žáci 01.12.2013 /Ne/ 09:00 hod. 10:15 hod. Velká Bystřice "A" Velká Bystřice "A"

12. KOLO

3. KOLO

4. KOLO

5. KOLO

6. KOLO

13. KOLO

7. KOLO

8. KOLO

9. KOLO

10. KOLO

11. KOLO

 Naši nejmladší fotbalisté 
odehráli loňskou sezonu pod 
hlavičkou OFS ve  dvou kate-
goriích, a to mladší a starší pří-
pravka.
 Benjamínci zvládli porci 24 
zápasů v  sezóně se střídavými 
úspěchy, ovšem starší přípravka 
pod vedením Petra Repčeka do-
sáhla v soutěži na velice pěkném 
10. místě.
 V mladší kategorii považuje-
me za největší úspěch rozšíření 
členské základny na bezmála 20 
hráčů, zde je potřeba zdůraznit, 
že významnou posilou pro Hor-
ku jsou děti ze Skrbeně.
 Na začátku nové sezony pro-
bíhá nábor nových fotbalových 
talentů, o  kterém informují 
nejen plakáty, ale hlavně naše 

webové stránky www.fkhorka.
cz. Za  fungování našeho fot-
balového zázemí zaslouží velký 
dík pánové Pavel Procházka 
a Luděk Beneš.
FOTBALU ZDAR !!!

Milan Štajgr a Luděk Procházka

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA HORKY V SEZÓNĚ 2012/2013
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