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Příroda do školky

Zcela novou podobu získají
venkovní prostory mateřské školy
v Horce nad Moravou.
Smyslem projektu, při kterém dojde k přeměně stávajících
venkovních prostor školky tak,
aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě
a podporovaly u dětí pravidelný
pobyt v přírodním prostředí, je
dostat přírodu do zahrady a děti
do přírody.
Jednotlivé prvky jsou voleny
tak, aby probudily v dětech zájem
o pozorování přírodních procesů
a umožnily získat informaci o dějích v přírodě na základě osobní
zkušenosti. Velký význam ve výchovném procesu hraje aktivní přístup. Děti se mají podílet
na jednoduchých úkonech (pod
dohledem dbají o pořádek, třídí
odpad, starají se o rostliny a prostředí pro živočichy). Herní prvky
a modelace terénu jsou navrženy
s cílem povzbudit pohyb, umožnit dostatečné zdokonalování
motorické dovednosti, obratnosti
a smyslu pro rovnováhu.
Celý koncept přírodního hřiště
dětem nabízí řadu nových podnětů, které pozitivně ovlivní smyslové vnímání (např.: barva květů
- zrak, vůně - čich, struktura povrchu – hmat, zelenina v zahradě

– chuť, zpěv ptactva – sluch). Vytvořené prostředí pozitivně ovlivní kreativitu, zájem, přirozenou
zvídavost a estetické cítění dětí.
Návrh zohledňuje také potřebu
sociální interakce dětí, kdy herní
možnosti vybízejí ke komunikaci
a sdílení zážitků a vjemů. Nezapomíná se na recyklaci stávajících
materiálů – zemina a část stavebních materiálů bude využita při
realizaci zahrady. Rozebraná dlažba a suť z asanace konstrukcí bude
uplatněna v konstrukcích terénních modelací. Budoucí podoba
vychází do určité míry ze stávajícího prostorového členění zahrady
s ponechanou cestní sítí a rozmístěním stavebních objektů.
Vzhledem k počtu dětí ve školce (cca 100 dětí) a jejich rozdělení
do 4 tříd bylo žádoucí zahradu
rozdělit do několika jasně členěných celků, z nichž každý bude
v reálném čase moci využívat jiná
třída. Pro zvýšení rozmanitosti
zahrady jsou jednotlivé její části
odlišné jak charakterem a kompozičním ztvárněním, tak i vybavením určujícím rozlišné aktivity.
Dotace z operačního programu Životní prostředí je ve výši
2 216 265 Kč, akci bude realizovat ZAHRADA Olomouc.

Sylva Stavarčíková

Nevšední zážitek z dovolené

Máme za sebou léto, čas dovolených. A mnozí nejeden všední
zážitek. Také kněží a řeholnice se
vydávají na dovolenou. Zpravidla
nevolí zahraniční letoviska, spokojí se s krásami naší země. Chtěl
bych se s vámi podělit o zážitek,
který prožila skupinka českých řeholních sester na své pouti českou
kotlinou, který mě rozesmál, ale
také vedl k zamyšlení.
Zkuste si představit parné léto,
teplota ve stínu atakuje 35 stupňů. Plahočící skupina s batohy
na zádech touží po odpočinku
uprostřed lesů. Není to jen tak
obyčejná skupina turistů, ale skupina řeholnic oblečených do patřičného řeholního oděvu i se závo-

jem na hlavě. Na zádech batohy,
v ruce turistické hole. Tu uprostřed krásného ticha se k nim řítí
policejní auto, ze kterého vyskakuje zásahová jednotka a vrhá se
směrem k nim. Možná Panna Maria, když viděla anděla, byla míň
překvapená a vyděšená než tyto
řeholní sestry. Důvod byl prostý
– všímavý a snaživý cyklista, který
dříve míjel tuto skupinku, zalarmoval policii, že krajem se pohybuje skupina uprchlíků. A chudáci policisté hodinu jezdili po lese
a hledali nebezpečné uprchlíky.
Jak byli šťastní, že z uprchlíků se
vyklubaly řeholní sestry na pouti.
Společná fotka všem vrátila úsměv
a pokoj do srdce.

Nový školní rok
První školní den je každoročně
nejvýznamnějším
dnem pro prvňáčky. Letos
jsme jich při slavnostním zahájení na pódiu přivítali 27
do montessori třídy a 28 do 1.
A. Slavnostní nálada pokračovala i ve třídách, kde proběhlo
šerpování a seznámení nových
žáčků s třídními učitelkami.

Stihli jsme se naučit novou
písničku, děti si do aktovek
uložily dárek i první školní
pomůcky a rodiče se dověděli
několik základních informací o chodu školy. Rozloučili
jsme se s úsměvem a těšením
na vše, co nás na společné cestě poznávání čeká.

Kateřina Glosová

První třídy jsme tradičně přivítali společně se všemi učiteli, žáky a paní
starostkou na zahradě na venkovním podiu. Potom si děti a rodiče odvedly
paní učitelky Daniela Hrnková a Ivana Rýznarová do svých tříd, kde proběhlo slavnostní přijetí.

Ale to ještě nebylo pro ten den
všechno. Když sestry procházely
kempem u rybníka, vyběhl k nim
nějaký muž a hrubě na ně křičel,
že na ně vytáhne brokovnici a že
je zastřelí, ať táhnou na Saharu!
Když mu v klidu krásnou češtinou řekly, že jsou řeholní sestry
z Prahy, tak se obrátil, velmi se
omlouval a na usmířenou nabízel
štamprli. Na úplnost je nutno dodat, že sestry se pohybovaly v jižních Čechách v blízkosti hraničního pásma.
Proč to píši? Poslední dobou se
na nás každý den ze všech stran
valí zprávy o uprchlících a nebezpečí, které nám hrozí. Oprávněně
– neoprávněně, kdo ví? Vnímám,

že mezi lidmi vzrůstají obavy
a strach, jak svědčí toto vyprávění, může místy přerůst v nekontrolovatelnou paniku. Já osobně
si nejsem jistý, co je správné a jak
danou situaci řešit. Vím ze své
vlastní zkušenosti, že jsou v životě
chvíle, kdy se nás zmocňuje strach
o sebe a své blízké (oprávněně
nebo neoprávněně, jak někdy
později zjistíme) a nemusí to být
ani v souvislosti s uprchlíky. Byla
by škoda, kdyby nás strach převálcoval. Přál bych každému z nás
a za to se také modlím, aby strach
nezamořil naše nitro a nezastínil
zdravé uvažování rozumu.

Marian Masařík
 farář Horka nad Moravou

Akce knihovny

Noc s Andersenem je akce,
kdy se nejen české knihovny
snaží dětem ukázat, že i čtení
může být zábavné. V roce 2009
se k tomuto projektu připojila
i naše knihovna. V tomto roce
se Noc s Andersenem uskutečnila už na jaře opět v tělocvičně školy. Sešlo se přes 30 dětí
a náplní letošní noci bylo čtení
a soutěžení s pohádkami Jana
Drdy. Na dobrou noc jsme si
pustili pohádku Nejkrásnější hádanka. Za spolupráci při
přípravě i při uskutečnění akce
děkuji paní učitelce Anetce Ka-

Informace z matriky

mínkové. Další významnou akcí
bylo „Pasování čtenářů“. To se
uskutečnilo 1. 6. 2015 a tentokrát nám přijel na pomoc dětský
ilustrátor Adolf Dudek.
Pasovány byly dvě třídy prvňáčků a pan Dudek nám ukázal,
jak si jde hrát s malováním pohádek. Dokázal pobavit nejen
děti, ale i dospělé. Do konce
roku plánujeme obnovit občasné „Herní odpoledne“, kdy
mají děti i dospělí příležitost
zahrát si deskové hry a možná
dojde i na nějaký ten turnájek.
A pokud nemůžete sehnat

obal na některé učebnice, je
možné si je za drobný poplatek
nechat obalit v knihovně. Učebnice na obalení prosím noste
v úterý od 17:00 do 17:30 hod.
Koncem září přijdou nové
knížky v rámci výměnného fondu, takže nás neváhejte navštívit, ať jste dospělí nebo školou
povinní, najdete u nás zajímavé
čtení.
Knihovna je otevřena každé
úterý 15:00 17:30 (v zimním
čase jen do 17:00).
Těší se na Vás
Romana Janková, knihovnice

Setkání harmonikářů
V Příkazích se letos v říjnu
uskuteční už 12. setkání harmonikářů. Sjíždějí se na ni vystupující z celé Moravy. Akce
vznikla z iniciativy příkazského
rodáka a harmonikáře Karla Fišary, který na první ročník pozval své přátele a kolegy harmonikáře. Od té doby mají fandové
vždy možnost předvést, co umí,
setkat se, zahrát si a pochlubit se svou harmonikou. Počet
účastníků se v minulých ročnících ustálil zhruba na třech desátkách, vystupující jsou v různých věkových kategoriích, a to
od pěti do osmdesáti let. Máte-li rádi známé lidové písničky
a obdivujete kvalitní hru na tradiční hudební nástroj, nenechte si toto setkání harmonikářů
v sobotu 24. října v Příkazích
ujít. Příjemně strávené odpoledne bude doplněno zpěvem
a tancem, na sousedském posezení nebude chybět kvalitní
pochoutky z nabídky místních
organizátorů. 
-red-

Přistěhování 1. 1.–31. 8. 2015
– 44 občanů
Odstěhování 1. 1.–31. 8. 2015
– 30 občanů

Dostavba budovy obecního úřadu
V červenci zahájila stavební
firma PROXIMA stavební práce, ukončeny budou v květnu
2016. Přístavbou obecního úřadu se rozšiřují stávající prostory
o knihovnu, kuchyňku, sociální
zařízení, archiv a kancelář. Bude
také vybudován výtah, který
usnadní přístup do kanceláří
pro imobilní občany, bezbarié-

II. etapa

rový vstup jistě přivítají maminky s malými dětmi.
Ze současné zasedací místnosti se stane víceúčelová místnost. Bude k dispozici pro setkávání členů Klubu seniorů,
ale také maminek, pokud budou mít zájem. Lidé ji mohou
rovněž využít pro pořádání malých rodinných oslav.	 -red-

prodej pozemků od září 2016

www.horka.cz

V současné době připravuje obec Horka nad
Moravou k prodeji 11 stavebních parcel. Na jaře
roku 2016 dojde k zasíťování, od dubna 2016 budou přijímány závazné žádosti o koupi konkrétní
parcely (velikost 600–960 m2).
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Narození 1. 1.–31. 8. 2015
– 20 dětí:
Blaženec Filip, Sťahel Daniel,
Kozák Denis, Vrba Sebastian,
Hošková Kristýna, Krejčí Jiří,
Pokorná Tereza, Zatloukalová Victoria, Konečná Marika,
Syrový Vojtěch, Nastoupilová
Emma, Vysloužilová Lila, Polášková Petra, Rašťák Adam,
Hulínová Karolína, Pírek Marek, Bantová Šárka, Veselá Valerie, Halfarová Terezie, Hamplová Tereza.
Úmrtí 1. 1.–31. 8. 2015
– 14 občanů:
Vávrová Alena, Prokop Lubomír, Kopecká Františka, Talášek
Zdeněk, Sedláček Vlastimil,
Ryglová Marie, Blaťáková Marie, Dostálová Božena, Fialová
Věruše, Minář Josef, Římská
Františka, Kamínková Dobroslava, Machač Oldřich, Haikerová Věra.

pozemky – ul. olomoucká

Horecký zpravodaj. ZDARMA.
Vydává obec Horka nad Moravou
nám. Osvobození 16/46
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Počet obyvatel v Obci Horka
nad Moravou k 31. 8. 2015
je 2407

19 stavebních pozemků z I. etapy je prodáno.
Nové rodinné domy jsou v různé fázi stavebních
prací, ale už nyní je vidět, že se obec rozrůstá
o velmi pěknou moderní lokalitu.
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Přestěhování v rámci obce
1. 1.–31. 8. 2015 – 22 občanů
Uzavření manželství
1. 1.–31. 8. 2015 – občané
Horky nad Moravou – 0
Uzavření manželství na OÚ
Horka nad Moravou
1. 1.–31. 8. 2015
z jiné obce – 12
Rozvody 1. 1.–31. 8. 2015 – 3
Jubilea 1. 1.–31. 8. 2015
80 let: Zajíčková Helena, Vočka
František, Navrátilová Jarmila,
Macáková Žofie, Blažková Eva,
Kment Miroslav, Prokopová
Ludmila, Machát Jan, Vykydalová Emilie, Jakubcová Marie,
Drábková Ludmila
85 let: Kašparová Arnoštka, Pechová Jiřina, Stodolová Věra
90 let: Koudelná Božena,
Dvorská Marie, Zapletalová
Věra, Spurný Jaroslav, Hejdová
Bronislava
91 let: Aleňáková Vlasta
92 let: Bednaříková Miluše
Tisk: FGP studio, s. r. o.,
Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc
Uzávěrka příštího vydání 30. 11. 2015

Apetu wašte aneb příměstské
tábory po indiánsku

Stejně jako loni i předloni se
už třetí léto v Horce nad Moravou konaly příměstské tábory
pro děti předškolního věku, pořádané Lesním dětským klubem
Bažinka. Jako zázemí indiánské
osady posloužilo opět týpí, lovecký shelter a maringotka. Během
obou turnusů (20. 7.–25. 7. a 27.
7.–31. 7.) se každé ráno děti vítaly při rituálním ohni za zvuků
bubínků, chrastítek, dřívek a všeho, co dávalo hlasitě najevo, že
zde indiánský kmen začíná svůj
dobrodružný den plný nejrůznějších dovedností. A co že to ti malí
indiáni všecko společně zažívali?
Vše započalo výrobou indiánských čelenek z pravé kůže a triček s přírodními kresbami, dále
následovalo vytváření lapačů snů

Fichtl Gang

Fichtl Gang je parta nadšenců
z Horky nad Moravou a okolí,
jejichž koníčkem se stala značka
Jawa, zejména pak malé motocykly, tzv. fichtly.
Do vědomí občanů jsme se
dostali pořádáním dvou ročníků
Fichtlfestu, kde se předvedly malé
motocykly Jawa 50 Pionýr, Babety a mopedy Stadion. Jednalo se
o velmi zdařilé akce. Přihlášeno
bylo kolem 70 účastníků, někteří vyjeli v dobovém oblečení,
jiní to pojali jako opravdovou
recesi a svá vozidla i sebe vtipně
vymódili. Doufáme, že pořádáním Fichtlfestu jsme také přispěli
ke zviditelnění Horky, která je
spíše známá vodákům z břehů
Moravy.
Méně se již ví, že Fichtlgang
každoročně od roku 2008 vyráží
na tzv. fichtltour, kde se svými
stroji zdoláváme zajímavé okruhy
nejen po ČR, ale s odvahou vyrážíme i za hranice okolních států.
V loňském roce jsme např. jeli

a zdobení totemu. Vrcholem tábora se stala indiánská stezka odvahy za pokladem od samotného
Manitoua. K tomu si připočtěme
indiánské hrátky, lesní výpravy,
vyprávění indiánských příběhů,
vaření zdravých dobrot na ohni
nebo projížďku na raftu…
Obou táborů se zúčastnilo 34
indiánů, o které se starali a program vymýšleli 3 dospělí náčelníci. Ani příležitostný déšť (týkal
se druhého turnusu) neměl šanci
zmařit skvělou táborovou náladu, neboť Manitou nás naučil, že
krásný den (apetu wašte) si můžeme udělat nezávisle na počasí.
Lesní dětský klub Bažinka
bude dětem od září otevřen každý
všední den. Přihlásit své děti můžete na adrese www.bazinka.cz.

přes Břeclav do Rakouska, dále
na Děvín, Slnečná jazerá, Duchonku a do Luhačovic. Letos
byl okruh historicky nejdelší a zajímavý tím, že první etapa začínala nočním přesunem z důvodu
ušetření dne dovolené. Startovali
jsme v pozdních odpoledních hodinách a do cíle první etapy jsme
dorazili po jedné hodině v noci.
Celkem jsme najeli 810 km, trasa vedla přes Nové Město nad
Metují, Máchovo jezero, Ještěd
a další zajímavá místa. Projeli
jsme Jizerky, Krkonoše, Orlické
hory a Jeseníky.
Letošní tour byla již osmá
v pořadí. Doufáme, že nadšení
a elán nám všem vydrží a činnost
Fichtl Gangu Horka bude zdárně
pokračovat. V budoucnu bychom
se chtěli podívat ještě o kousek
dál, např. do Chorvatska, Bosny
a Maďarska.
Více se o nás můžete dozvědět
na našich stránkách www.fichtlganghorka.cz. Pavel Vysloužil

• AKCE NA SLUŇÁKOVĚ •
Kořenový den

Sluňákov zve na Kořenový
den – tradiční den pro rodiče
s dětmi, v sobotu 19. září 2015
od 9:30 do 17:00.
Program bude připraven na Sluňákově, v areálu
Domu přírody Litovelského
Pomoraví a také na Šargouně u Litovle.
Na co se můžete těšit?
• Hravá stanoviště s aktivitami pro děti a rodiče.
	Prodej a prezentace regionálních produktů.
• Písňohraní s Květou Fridrichovou.
	Prodej a ukázka dřevěných
hraček z dílny Sýkorky. Nabídka a ochutnávka produktů
ze sladkých a slaných výrobků
od návštěvníků. Sluňákovské
tematické občerstvení.
• Komentované prohlídky
areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví. Sraz
účastníků u vchodu do domu
v 10:00 a v 12:00 hodin.
• Divadlo Tramtárie: Pohádky z mléčné dráhy v 11:00
a 14:00 v sále.
• Film Litovelské Pomoraví
(režie Miroslav Souček) bude
uveden v 15:00 v sále.
• Výstava výtvarných prací
ve vstupní hale nízkoenergetického domu. Představení
nejlepších dětských prací ze
spolupracujících mateřských
a základních škol.
• Dále můžete navštívit Jarmark domácích a řemeslných
výrobků na Fortově pevnosti
v Křelově od 10:00 do 18:00
či se podívat do Lesního dětského klubu Bažinka, prohlédnout si zázemí.
• Den uzavře koncert skupiny
LONGITAL v Rajské zahradě, který začíná v 17:00.

Za houbami

Na konci září nás čeká Svatováclavská vycházka na houby, a to v pondělí, 28. září

2015 od 08:00 (sraz na vlakové stanici Hlubočky-zastávka,
po příjezdu vlaku z Olomouce). Vycházka je určena všem
milovníkům hub a houbaření,
těm, kteří se sběrem hub začínají i těm zkušeným. Průvodcem bude Prof. Vítězslav Bičík, zoolog a mykolog v jedné
osobě. Košíky, nože a další houbařské vybavení s sebou. Návrat vlakem z Hluboček. Podle
výdrže účastníků ve 13:24 nebo
15:24.

Za popeláři

V říjnu se můžete zúčastnit
exkurze Po stopách olomouckých popelářů, na místo,
kam byste se asi jindy nevydali.
Sraz ve čtvrtek 8. října 2015
v 16:00 na starém autobusovém nádraží u Tržnice. Prohlídka dotřiďovací linky, přes
kterou prochází tříděný odpad
z barevných kontejnerů ve městě a dále nově zrekonstruované
překladiště odpadů. Pojďte
se s námi přesvědčit, co to tu
s odpadem provádí a zjistit,
kam suroviny putují dál. Můžeme vám slíbit nevšední zážitek
a komentář doprovázený (lehce
snesitelným) odpadovým zápachem. Ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce
a Technickými službami města
Olomouce, a. s. Kvůli kapacitě
autobusu je třeba se přihlásit
do 20. září – emailem: info@
slunakov.cz nebo telefonicky:
585 154 711.

Přednáška

V říjnu se uskuteční první podzimní ekologický večer
a to v úterý 27. října 2015
od 18:00 v Muzeu umění Olomouc – v sále Divadla hudby.
Na programu bude přednáška Jana K. Čeliše o Barokní
komponované krajině na Jičínsku.Monika Chmelíková,
Sluňákov
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Prázdniny utekly jako voda
a děti opět začaly chodit do školy. Díky čím dál větší oblibě horecké házené se rozrůstá nejen
naše základna z řad těch nejmenších, ale současně s růstem
dětí otevíráme letos novou kategorii mladších dorostenců.
Ale pojďme trochu zpět. Začátkem srpna začala příprava
na novou sezónu tréninky právě
naší nové kategorie mladších dorostenců, o týden později hráči
měli soustředění v Horce. Děti
se scházely celý týden na Sokolce, zde trénovaly a v rámci tréninku si odběhly na Poděbrady
zchladit se v letošním horkém
létě. Do konce prázdnin pak již
absolvovaly pravidelné tréninky.
Kategorie starších žáků letos nebudeme otevírat právě z důvodu přechodu dětí do kategorie
mladších dorostenců.
U mladších žáků začala sezóna v půlce srpna týdenním
soustředěním na Sokolce a stejně jako dorostenci následovaly
v posledním týdnu prázdnin
tréninky. Děti, které chodí
do miniházené, začaly trénovat
v půlce srpna a poslední týden
prázdnin se zúčastnily příměstského tábora.
Byl to týden plný her a soutěží, zaměřený na hry s míčem.
Podařilo se nám zajistit trenéry
z házenkářského centra, kteří
k nám zavítali a s dětmi měli
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ukázkové tréninkové hodiny házené. Jeden den se všichni vydali
vlakem do Hrubé Vody na výlet,
kde po krátké procházce dorazili do sportovního areálu Hrubá
Voda. Tady si děti užily celé dopoledne na bobové dráze, bungee trampolíně. Jeden den šly
na exkurzi na policejní stanici
v Olomouci. Kluci si mohli prohlédnout policejní zbraň a holky zase pohladit policejního psa.
V pátek se všichni vydali na procházku na Loveckou chatu.
Poslední prázdninový víkend byl ve znamení turnajů.
Na školním hřišti se odehrály
v sobotu dva turnaje miniházené
za účasti dvanácti družstev z celé
naší republiky. V sobotu na Sokolce měli svůj premiérový turnaj mladší dorostenci a v neděli
jsme zakončili turnajem mladších žáků. Kromě sportovních
výkonů si na své přišli i milovníci makrel, steaků a kabanosu
z udírny.
Od září nás čekají pravidelné tréninky, jak na Sokolce, tak
i na školním hřišti, kde budou
trénovat ti nejmenší. Mladší kategorie se budou účastnit turnajů a ti starší budou hrát mistrovská utkání. Věřím, že atraktivita
házené v Horce přiláká na domácí utkání spoustu fanoušků
a atmosféra z řad diváků podpoří hráče ještě k lepším výkonům.

Karel Němec

Mladší žáci brání na turnaji Házenkářské naděje.

Jedna z mnoha střeleckých šancí našeho družstva na turnaji Házenkářské naděje.

Družstvo mladších minižáků při závěrečném vyhlášení na turnaji Házenkářské naděje.

