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Vážení občané, 
i přes nepříznivé okolnosti, obzvlášť 
v  jarních a  podzimních měsících, 
se obec v  tomto roce dál rozvíjela. 
Dokončila se úprava před hřbito-
vem, včetně výsadby stromů, od-
padové místo v  ulici Albrechtova, 
jsou hotové a podané na stavebním 
odboru Magistrátu v  Olomouci 
projektová dokumentace krajské 
komunikace Olomoucké, místní ko-
munikace Wolkera a  Míru a  cyklo-
stezka na Skrbeň. Stavební povolení 
již má místní komunikace Nádraž-
ní (po přejezd) a Na Vinici. Dále se 
projektuje Mateřská školka (vnitřní 
rekonstrukce po  bývalé jídelně + 
vnitřní rozvody) a z místních komu-

nikací ulička mezi obecním úřadem 
a  obchodem Hruška, místní komu-
nikace P.  Bezruče a  chodník kolem 
rybníku Doly. Krajská komunikace 
Skrbeňská se začíná zaměřovat a za-
čátkem roku 2022 započne poslední 
fáze projektování. 

V  podzimních měsících uspořá-
dala naše obec soutěž o nejlepší dý-
ňovou výzdobu, za což děkuji Vero-
nice Fišrové. Janě Foretníkové děkuji 
za hezký prosincový nápad odpočí-
távání dní do  Štědrého dne, kdy se 
zapojila řada z vás, včetně obce a ka-
ždý vyvěsil přidělené číslo.

Poděkování patří zaměstnan-
cům obecního úřadu a zastupitelům 
za jejich práci. Luděk Tichý

Slovo starosty

HORECKÝ ZPRAVODAJ

Omezení nákladní 
dopravy v obci

Od  roku 2018 docházelo k  ná-
růstu nákladní tranzitní dopravy 
přes naší obec. Byla sepsána žádost 
na  její omezení, adresovaná Kraj-
skému úřadu Olomouckého kraje. 
Do ní byly zapojeny i okolní obce 
Skrbeň, Křelov a  Štěpánov, které 
trápí stejný problém. S  potěšením 
vám mohu sdělit, že naši žádost 
posoudil Olomoucký kraj kladně 
a schválil omezení nákladní tran-
zitní dopravy na  12 t. Omezení 
bude mimo výše uvedené obce pla-
tit i  ze směru Olomouc – Řepčín. 
V  praxi to bude znamenat méně 
kamionů přes naši obec vyjma pří-
padů složení nákladu.   -lt-

Vážení spoluobčané, 
máme za sebou 

náročný rok. 
Věřím, že ten příští už bude 

konečně klidnější. 

Přeji Vám krásné prožití 
vánočních svátků, 

do nového roku 
pevné zdraví a štěstí!

Luděk Tichý
starosta
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Covidový rok na Sluňákově

Živá zahrada v základní škole

Jako mnohé další organizace, 
i  Sluňákov byl po  většinu roku 2021 
uzavřen. Naštěstí do přírody se moh-
lo chodit téměř bez omezení, a  tak 
jsme se snažili všem návštěvníků ale-
spoň oživit toulky galerií v  přírodě. 
Každoměsíční procházka na  vlastní 
pěst se věnovala různým tématům 
od poznávání stop zvířat až po krajin-
né umění tzv. land art. Otevřeli jsme 
výdejní okénko, kde si lidé mohli vy-
chutnat výbornou kávu a něco dobré-
ho na zub. 

V květnu jsme díky příznivější si-
tuaci konečně mohli otevřít a naplno 

 Na konci ledna 2020 začal na po-
pud paní učitelky Soni Pavlíkové 
vznikat projekt vybudování přírodní 
zahrady v  areálu základní školy. Na-
šim přáním bylo vytvořit zázemí pro 
podporu venkovní výuky, prostor pro 
žáky i  učitele k  tomu, aby měli chuť 
a možnost trávit venku více času, mís-
to pro setkávání. A to jsme tehdy ještě 
netušili, že nás čeká období, kdy škol-
ní zahrada díky epidemiologickým 
opatřením uvnitř školy ožije více než 
kdykoliv předtím. 

Projekt, který jsme nazvali Živá 
zahrada, navazuje na zázemí přírodní 
učebny, propojuje ji se vstupním pro-
storem a je založen na principech pří-
rodní zahrady. Návrh byl výsledkem 
nápadů a  námětů ze stran učitelů, 
dětí i návštěvníků školního pozemku 
a  v  realizační podobě ho zpracovala 
Ing.  Arch. Olga Žáková na  celkové 
ploše 2800 m2.

Během podzimu 2020 a jara 2021 
proběhly terénní úpravy, byly vysá-
zeny nové stromy a keře. Na zahradě 
postupně přibyly mimo jiné záhony 
s trvalkami a bylinami, motýlí záhon, 
skalka se svejlem (zadrží a  zpomalí 
odtok vody), přírodní koutek s hmy-
zím hotelem, záhony s  ostružinami 
a vinnou révou. 

Díky projektu vznikla nová zákou-
tí s lavičkami a přírodním posezením, 

se vrhnout na  programy pro školy, 
akce pro veřejnost, tábory a vítat tu-
risty z nejrůznějších koutů republiky.

Téměř 150 dětem jsme zpříjemni-
li léto na  našich táborech, ať už pří-
městských nebo stanovém. Cestovali 
s  námi do  minulosti, naučili se hrát 
famfrpál, zkusili si přežít v  těžkých 
podmínkách a také se stali nadějnými 
mediky, kteří měli exkluzivní možnost 
se podívat do nitra záchranného vozu. 

Velkou zářijovou událostí pro 
Horku byl historicky první Ekojar-
mark konaný v prostorách Sluňákova, 
kde jsme přivítali téměř 1000 návštěv-

níků. Bohatý program nabídl stánky 
s produkty místních výrobců, mnoho 
aktivit pro děti, divadelní představení, 
bubenickou show, ale hlavně kulturní 
zážitek, kdy se na  velkém podiu mí-
silo několik hudebních žánrů. Tanco-
valo se, zpívalo, lenošilo, užívalo. Byla 
to krásná oslava našeho pobývání 
na Zemi. 

Situaci v  roce následujícím si ne-
troufáme odhadnout. Pevně však vě-
říme, že se nám podaří zrealizovat 
většinu z naplánovaných aktivit a být 
tak stále místem, kde lidi baví být ne-
jen s přírodou.  Michaela Pavlíková

která vytváří prostor pro nerušenou 
práci více skupinám. Bylo zakoupeno 
vybavení a  pomůcky, které umožní 
dětem i  pedagogům využít zahradu 
jako podnětné prostředí k  bádání. 
Poblíž budovy přírodní učebny vznik-
ly drobné herní prvky – smyslový 
chodník, sluneční hodiny, váhy a lupy 
na pozorování přírodnin. Nově vznik-
lé vyvýšení záhony už letos na  jaře 
ožily a děti sklízely první úrodu. 

Na  některých pracích se podílel 
i žáci – díky nim byl dokončen napří-
klad hmyzí hotel, pomáhali při osa-
zování záhonů a úpravě louky. Našim 

záměrem bylo do  budování zahrady 
vtáhnout kromě dětí i rodiče a další ob-
čany Horky nad Moravou. I když nám 
situace nedovolila realizovat všechny 
naplánované akce, těšíme se, že v příští 
roce budeme moci zahradu představit 
všem a sejít se v ní společně. 

Chtěli bychom poděkovat vedení 
školy a obci za podporu při přípravě 
a realizaci projektu a za jeho finan-
cování. Po dokončení realizace bude 
85 % z  celkových nákladů hrazeno 
ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR. Markéta Dvořáková

 Foto: Jiří Kuběna
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Zastupitelstvo Úřední hodiny
V roce 2021 se Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou 

konalo celkem 8krát (mimo zasedání 15. 12. 2021, které 
bylo po termínu uzávěrky zpravodaje). I přes některé ne-
populární kroky, jako je zdražování, se zastupitelstvo obce 
snaží pracovat pro občany a  rozvoj obce. Zastupitelům 
za odpovědný a seriozní přístup k projednávaným záleži-
tostem děkuji. Luděk Tichý

Upozorňujeme, že úřední hodiny na  obecním úřadě 
jsou upraveny následovně:

Pondělí a středa: 
7.00–12.00 hod.       13.00–17.00 hod.

V další dny je možné obecní úřad kontaktovat buď tele-
fonicky 585 378 035, 585 378 412 nebo prostřednictvím 
e-mailu obec@horka.cz -oú-

Každý v  Horce, kdo se jen trochu 
rozhlíží, kolem sebe, si všiml, že sta-
robylá a  vybydlená budova katolické 
fary v ulici Petra Bezruče prošla během 
posledních tří let generální opravou.

Když můj předchůdce P.  Marian 
Masařík opravu fary začal zvažovat 
a pak ji po poradě s  farníky a se sou-
hlasem ekonomické rady farnosti při-
pravil, bylo cílem víc než jen opravit 
protékající střechu a  krov napadený 
dřevomorkou a dát staré budově nový 
kabát, aby nehyzdila vzhled obce. Dů-
kladně se zvažovalo také budoucí vy-
užití opravených prostor. Protože při 
současném nedostatku kněží není vy-
hlídka na to, že by v dohledné době žil 
kněz přímo v Horce a že by fara sloužila 
jemu k bydlení, jak je to jejím původ-
ním posláním, bylo učiněno rozhod-
nutí při opravě dům zároveň upravit 
tak, aby v něm vzniklo několik malých 
bytů, které by do budoucna byly pro-
najímány, a tím by se uhradily výdaje 
s rekonstrukcí spojené. Protože farnost 
neměla na  nákladnou opravu peníze, 

uzavřela velkou půjčku a  připravila 
splátkový kalendář, podle kterého bude 
tato půjčka splácena do  roku 2036, 
a  to tak, aby farnosti už nyní zůstá-
val i malý zisk. A do budoucna bude 
nájemné z  bytů na  faře zdrojem pří-
jmu i nadále. Farnost totiž žádné jiné 
příjmy nemá (kromě darů z vlastních 
řad a kostelních sbírek) a jako ostatní 
církevní subjekty v budoucnosti nebu-
de dostávat finanční podporu od státu. 
Především údržba a provoz významné 
památky – místního kostela sv. Miku-
láše – si ovšem vyžadují stálé investo-
vání finančních prostředků.

Přes veškerou snahu o jejich zacho-
vání nebylo při opravě nakonec mož-
no využít stávající dřevěné konstruk-
ce včetně povalových stropů, protože 
byly masivně napadeny dřevokazným 
hmyzem a  především dřevomorkou, 
která již napadla i  obvodové zdivo, 
a tak bylo nutné veškeré původní dře-
věné prvky spálit. Statickou pevnost 
celé budovy posílil nový železobetono-
vý věnec. Dále byla provedena izolace 

od základů budovy, aby do zdiva ne-
mohla pronikat vlhkost. Celkové sana-
ci budovy od vlhkosti také významně 
pomohlo odklizení materiálu v  bez-
prostřední blízkosti stavby a obnovení 
přirozených cest odpařování vlhkosti 
jako např. obnovení funkčnosti sklep-
ních oken a  odstranění nevhodných 
starších vnitřních a  vnějších omítek. 
Nyní je oprava budovy již hotová, 
dokončují se terénní úpravy, oploce-
ní, parkovací místa ve dvoře. Malých 
bytů je nakonec sedm, sešlo se dobré 
společenství nájemníků, věříme, že 
i pro obec bude toto nové využití fary 
přínosem.

Chci poděkovat všem sousedům 
i  ostatním obyvatelům Horky za  tr-
pělivost ve snášení hluku, prachu a ji-
ných obtíží v  průběhu stavby. Děkuji 
firmám a řemeslníkům z Horky i oko-
lí, kteří se na  opravě podíleli. Přeji 
všem obyvatelům Horky pokojný život 
v hezkém prostředí. 

P. Gorazd Pavel Cetkovský
duchovní správce farnosti Horka 

Oprava fary skončila

Člen zastupitelstva Účast zastupitelů  
z 8 zasedání ZO

Luděk Tichý 8
Milan Štajgr 7
Milan Vysloužil 8
Lenka Veselá 5
Filip Pirkl 8
Aleš Suchý 6
Jan Dvorský 7
Vladimír Hladiš 8
Sylva Stavarčíková 6
Radek Novák 7
Lukáš Klevar 5 Rekonstrukce odpadového místa Albrechtova.
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Hlavně, že jsme spolu
Nastává advent a ve škole je i přes 

další velkou covidovou vlnu pracovní 
atmosféra a  taky radost, že můžeme 
být ve  škole spolu. Občas jde do  ka-
rantény nějaká třída, ale všichni už 
vědí, že do týdne se většina žáků vrá-
tí do školy, a ve výuce se naváže tam, 
kde se před týdnem končilo.

Dalo by se říct, že po  necelých 
dvou letech uzávěr a nejistoty se daří 
fungovat ve  školním prostředí nor-
málně, a navodit tu správnou učební 
atmosféru. Kromě toho, že žáci mají 
velkou podporu v  dohánění toho, 
co si nestihli ukotvit během distanč-
ní výuky formou doučování, se taky 
pracuje na  sociálních dovednostech, 
které žáci nemohli během distanční 
výuky rozvíjet.

Možná někdo z  vás sleduje pro-
bíhající odbornou diskusi o  posílení 
klíčových kompetencí u  žáků během 
školní docházky. Když tyto debaty 
z  MŠMT sleduji, přemýšlím, jak to 
probíhá v praxi u nás ve škole v Horce.

Na  úvod snad jen připomenutí, 
že mezi klíčové kompetence, které 
by si žáci měli během výuky ve škole 
osvojit, patří kompetence k poznává-
ní, k řešení problémů, komunikaci či 
spolupráci.

Všechny tyto pojmy je nutné pře-
vést do praxe a já bych si troufla říct, 
že v  horecké škole se to pedagogům 
daří. Kromě běžné výuky bych uvedla 
projektové dny, které hlavně tyto klí-
čové kompetence u žáků posilují. Jed-
ním z nedávných projektových dní byl 
projektový den „Volby“ který proběhl 
na škole těsně po volbách celorepub-
likových. Žáci si v  dílnách připravo-
vali program vlastních stran, museli 
se na  něm domluvit a  následně pro-
gram představit svým spolužákům. 
Došlo i k  samotné volbě a vyhodno-
cení výsledků, a  tak se ukázalo, jaké 
strany a programy u žáků mají šanci 
na úspěch.

Myslím, že právě při těchto ak-
tivitách si žáci nenásilnou formou 
osvojují klíčové kompetence, které 
pak mohou využít nejen ve škole, ale 
i ve svém širokém sociálním okruhu. 

Při tomto projektovém dni žáci na-
víc rozvíjeli i kompetenci občanskou, 
kterou teď tolik potřebujeme zažívat 
od  našich spoluobčanů v  celé naší 
společnosti.

Je to pochopení pro to, že moje 
svoboda končí tam, kde nastává svo-
boda jiného jednotlivce. A že hodnoty 
jako morální zodpovědnost, nená-
silná komunikace a  snaha domluvit 
se a  hledat společné řešení mohou 

pomoci v společnosti překonat nejen 
pátou covidovou vlnu.

Děkuji všem svým kolegům, kteří 
tyto kompetence u žáků posilují. Dává 
mi to naději na  společnost občanů, 
kteří jsou morálně zodpovědní.

Vám všem přeji klidný čas a  také 
sílu a odvahu tyto kompetence u svých 
dětí rozvíjet i v domácím prostředí.

Kateřina Lerchová
školní psycholožka

Vítání dětí 2. října 2021

Filip Machala, Edita Sigmundová, David Mahr, Emma Sofková.

Zoja Nastoupilová, Kryštof Halfar, Vít Ptáček, Adam Václavský, Viktorie 
Šertlerová.

Další vítání našich malých občánků do svazku obce se vzhledem k epi-
demiologické situaci zatím nebude konat. Jakmile se situace zlepší, budeme 
všechny informovat.
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Co se děje v Sedlisku

Školní doba covidová

V  říjnu 2021 začala další etapa 
výsadby stromů v  obci. Za  pomoci 
místních dobrovolných hasičů bylo 
vysazeno 22 stromků (ovocné, oře-
šáky, kaštany), foto vlevo. V příštím 
roce budeme pokračovat.

V příštím roce bude obec Horka 
nad Moravou společně s  jednotkou 
SDH Horka nad Moravou a i za při-

Kalendářní rok 2021 pomalu kon-
čí. Adventní neděle zahájila čas pří-
prav a těšení se na Vánoce. To školní 
rok 2021/2022 má ještě většinu před 
sebou. Určitě jsme rádi, že jsme pořád 
ve škole a učíme se prezenčně. Učení 
na dálku jsme také už zahájili. V pří-
padě, že je více než polovina žáků 
v  nařízené karanténě, přechází tito 
žáci na distanční výuku. Zatím se nám 
nestalo, že by byla třída uzavřená celá, 
ale rodiče dětí, kterým nebyla naří-
zená karanténa, se rozhodli pro dob-
rovolnou karanténu a  nechali raději 
své děti doma. Letos jsme vyzkoušeli 
i  hybridní výuku, kdy několik žáků 
ve třídě se učí prezenčně a zbytek tří-
dy doma na dálku. Je to pro všechny 

spění dotace GŘ Hasičského zá-
chranného sboru, Olomouckého 
kraje a dalších darů pořizovat nový 
dopravní automobil pro naše hasiče. 
Proto bylo nutné mimo jiné pře-
mýšlet o rozšíření stávající hasičské 
zbrojnice. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo 
o přístavbě hasičské zbrojnice.

náročná doba, ale za podpory všech se 
to dá zvládnout. Chápeme nelehkou 
situaci v  rodinách, stoupající nervo-
zitu ve společnosti, ale vždy víme, že 
učit naše žáky je naše základní poslá-
ní. Většina rodičů již přijala fakt, že se 
musíme ve škole testovat, nosit rouš-
ky ve společných prostorech a také, že 
pokud je dítě nemocné, musí zůstat 
doma. 

Děkuji všem za  trpělivost, vstříc-
nost a ochotu podílet se na tom, aby-
chom vše zvládli. Důležité je vždy 
hledat cesty, jak by to šlo a ne, jak by 
to nešlo. Přeji všem krásné Vánoce 
a mnoho štěstí v novém roce.

Sylva Stavarčíková
ředitelka ZŠ

Nová přístavba bude sloužit ne-
jen pro nové vozidlo, ale i pro další 
zásahovou techniku. Koncem listo-
padu začala přístavba formou výko-
pových prací. 

Do  konce tohoto roku stihne-
me zabetonovat základové pásy 
a  na  jaře začne samotná přístavba 
hasičské zbrojnice. Luděk Tichý

Zdražení odpadů
Nový odpadový zákon platí 

od  letošního roku, zatím bez do-
padu na  zvyšování skládkovného, 
neboť stále naše obec třídí a  jsme 
v  limitu. Obec každoročně doplácí  
1 mil. Kč za odvoz odpadů. Aby obec 
nedoplácela, musela by být částka 
900 Kč na  občana. Bohužel s  eko-
nomickým vývojem nejen v  ČR 
technické služby Olomouc zdražují 
provozní náklady. V této souvislos-
ti jsme nuceni zdražit roční paušál 
z 500 Kč na 600 Kč za občana, a  to 
od  1. 1. 2022. Slevy seniorů a  dětí 
zůstanou zachovány. Sousední Obec 
Skrbeň zdražuje na 612 Kč na obča-
na, obec Křelov má 600 Kč, v  Olo-
mouci už platí občané 804 Kč. -lt-

Zahájena přístavba zbrojnice.



strana 6  HORECKÝ ZPRAVODAJ 2021 | prosinec

Oslavili jsme dvacetiletí našeho klubu

FK Horka nad Moravou – konec roku

Dne 30. září jsme oslavili Den se-
niorů a dvacet let trvání našeho klubu. 
Oslava se konala ve  Sluňákově. Zú-
častnili se téměř všichni naši členové. 
Špatně se pohybující dovezl pan Milan 
Vysloužil hasičským autem. Moc nás 
potěšilo, že mezi nás přišli bývalá sta-
rostka Sylva Stavarčíková a  současný 
starosta Luděk Tichý. Oslavu jsme zahá-
jili hudebním programem. Krásně nám 
zazpívala Denisa Bubeníčková, vnuč-
ka naší členky a velmi nás zaujal hrou 
na  hornu student Vítek Vrbka. Lidové 
písničky jsme si zazpívali s  paní uči-
telkou Lenkou Adamcovou. Pak jsme 
zavzpomínali na zajímavé akce klubu, 
kterých bylo mnoho. Poděkovali jsme 
členkám výboru za jejich obětavou prá-
ci a také OÚ za podporu naší činnosti. 
Na závěr nám zahrála hudební skupina.

Co jsme ještě stihli. Začátkem září 
jsme jeli na výlet na přehradu Slezská 
Harta. Objednali jsme si plavbu elekt-
rolodí po přehradě. Byl to pro všechny 
zážitek umocněný krásným slunečním 
počasím. V  Rýmařově jsme navštívili 
textilní muzeum. Prohlédli jsme si jed-
nak stroje, ale hlavně jsme obdivovali 
nádherné historické i současné broká-
ty, které se v  Hedvě, byť už omezeně, 
vyrábějí. Také jsme zašli na  výstavu 
lidových krojů ze Slovácka. V parčíku 
v  blízkosti Hedvy je kaple Navštívení 

Je tu konec zvláštního fotbalového 
roku, v  kterém nám covid povolil jen 
jeden ,,poločas“. Přesto jsme po zkuše-
nostech z loňska a letošního jara rádi, že 
se podzimní sezóna dohrála do konce.

Po  dobrém startu se tým mužů 
nevyvaroval zbytečných ztrát. Zejmé-
na prohry se Šumvaldem a Střelicemi 
hodně mrzí. Na  druhou stranu jsme 
odehráli vyrovnané zápasy jak v Blat-
ci, tak doma se Sigmou Hodolany. 
Právě tyto týmy se umístily v  tabulce 
okresního přeboru před námi, přičemž 
na  druhý Blatec ztrácíme pouze tři 
body. Věříme, že se naši muži na  jaře 
poperou o umístění na špici tabulky.

Panny Marie V  Lipkách. Kaple svou 
freskovou výzdobou patří k  nejkrás-
nějším na severní Moravě. V říjnu jsme 
měli v klubu besedu s účastníky letní 
olympiády v Tokiu s panem Michalem 
Frantíkem – masérem našich cyklistů 
a mechanikem panem Šmídem. Přišli 
ve  slušivých olympijských úborech, 
ale hlavně nám povyprávěli zážitky 
z  pobytu na  olympiádě a  odpovídali 
na naše otázky.

A stihli jsme ještě jeden výlet. Zajeli 
jsme do Brna do Retro muzea na statku. 
Je tam největší a  nejucelenější expozi-
ce věnovaná běžnému životu v  letech 
1950–1990. Muzeum má tři části. První 

Starší žáci prošli podzimem 
v  okresní soutěži suverénně, bez za-
váhání. Ve všech zápasem to bylo jen 
o  tom, kolik gólů soupeři vstřelíme. 
Toto ale není úplně dobře pro fotba-
lový růst této party šikovných kluků. 
Stejně jako v roce 2019 jsme usilovali 
o start v kraji a opět jsme z kapacitních 
důvodů nepochodili. Kluci to budou 
muset vydržet v  okrese i  v  jarní části 
soutěže. Alespoň, že ti starší z nich vy-
pomáhají v zápasech dorostenců.

Soutěž mladších žáků byla vyrov-
nanější, a i když jsme skončili ve skupi-
ně deseti týmů až šestí, herně jsme pa-
třili mezi lepší. Prohry s Novými Sady 

se věnuje domácnosti, bydlení, obcho-
du, službám, druhá automobilům ve-
teránům a  třetí zemědělství. V  muzeu 
je na 20 tisíc exponátů. Je to velmi za-
jímavé, dobře a přehledně uspořádané. 
Odpoledne jsme zajeli na  Pracký vrch 
a prohlédli si Mohylu míru – památník 
bitvy tří císařů. Ve Vyškově jsme si pro-
hlédli náměstí s krásnou radnicí.

Další naše plány zastavila opět náka-
za. Věříme, že na jaře bude už líp a bu-
deme se opět scházet.

Za náš klub přeji všem hodně zdra-
ví, pěkné Vánoce a víru, že zase bude líp.

Ludmila Nepožitková
vedoucí klubu seniorů

a  Hlubočkami patřily mezi nešťastné 
a  stály nás lepší umístění. Sportovně 
musíme přiznat, že na vedoucí 1. OMK 
Šternberk jsme výkonnostně neměli 
a  poučili se, jak se má fotbal na  naší 
úrovni hrát. Pochválit musíme naše 
hráče za snahu v utkáních a docházku 
na tréninky, kdy nám pravidelně cho-
dilo 11–14 hráčů.

Naši nejmenší, to je jedním slovem 
RADOST! Po  hřišti se nám prohání 
spousta fotbalových prcků, v soutěžích 
máme přihlášené dva týmy a  k  tomu 
předškoláky. Zvládnout tento nápor 
nám nově pomáhají Milan Alka a Ra-
dek Pajunčík.  Pokračování na str. 7

Setkání s účastníky olympiády.
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Házenkáři zdárně završili podzim
V  listopadu skončila úvodní část 

nové sezóny pro házenkáře Horky, 
kteří na rozdíl od minulého podzimu 
mohli sérii mistrovských utkání řádně 
dohrát bez covidové stopky. Jak si jed-
notlivé týmy vedly?

Oproti předchozím sezónám se 
výsledkově výrazně posunulo druž-
stvo mužů, startující v Moravskoslez-
ské lize, skupině Jih. S osmi získanými 
body přezimuje na  3. místě tabulky, 
když na  vedoucí SK Droždín ztrácí 
čtyři body. Jednotlivá utkání ukázala, 
že horecká parta se stává těžkým sou-
peřem pro mnohem zkušenější týmy.

Potěšitelné je, že trenérům se po-
dařilo vhodně doplnit loňský kádr 
o  pětici nových hráčů a  mužstvo 
správně vyladit. Zvláště trojice vlast-
ních odchovanců, věkově patřící ještě 
do dorostenecké kategorie, předvádě-
la skvělé výkony a je velkým příslibem 
do budoucna.

Pro nově vytvořené družstvo star-
ších žáků byla podzimní část nové se-
zóny obdobím sbíráním zkušeností. 
Horecký tým je v  Lize Olomoucké-
ho kraje po podzimu zatím s  jedním 
získaným bodem na  předposledním 
8. místě tabulky, neboť v soutěži hrají 
prim hlavně družstva Žeravic, Litovle 
a Velké Bystřice, disponující početnou 
hráčskou základnou. Oproti tomu 

horecký tým hrál s  velmi skromným 
kádrem.

„Jsme prvním rokem v  kategorii 
starších žáků a  ztrácíme věkový kon-
takt proti ostatním týmům,“ říká tre-
nér Petr Němec. „Máme jen dva hráče 
ročníku 2007 a necelou polovinu kádru 
tvoří hráči o  rok mladší. Proto nám 
museli vypomáhat hráči z  mladšího 
žactva. Jejich přístup je třeba ocenit, 
bez nich bychom k žádnému soutěžní-
mu utkání nemohli nastoupit,“ dodává 
trenér. Škoda, že vlivem opatření proti 
covid-19 byly zrušeny plánované ha-
lové turnaje a nebude kde čerpat dal-
ší zkušenosti. I  tak je tým odhodlán 
v zimě potrénovat a získat potřebnou 
jiskru.

Nejlepších výsledků během pod-
zimu dosáhlo družstvo mladšího žac-
tva, vedené Petrem Němcem a Andre-
ou Hrachovinovou. Ze sedmi utkání 
šestkrát zvítězilo a 12 získaných bodů 
ho vyneslo na  1. místo tabulky Ligy 
Olomouckého kraje před TJ Sokol 
Centrum Haná B a SK HFP Prostějov.

„Nejsme nejlepším týmem, ale sna-
žíme se hrát tak, aby nás házená bavila 
a ukázali jsme soupeřům, že se s námi 
musí počítat. Náš tým má své tahouny, 
lídry, bojovníky, ale hlavně partu skvě-
lých házenkářů. I  když občas nemají 
svůj den, je-li třeba zaberou a  doká-

žou, že házenou mají rádi“, konstatuje 
Petr Němec. V této souvislosti je třeba 
poděkovat rodičům hráčů a  hráček 
za  povzbuzování, dopravu na  utkání 
a hlavně za  trpělivost s  trenéry, kteří 
věnují házené svůj drahocenný volný 
čas.

Do  nové sezóny vstoupila také 
dvě družstva miniházené, v nichž tre-
néři v září přivítali nové hráče. Ti se 
s nadšením vrhli do trénování a svými 
dovednostmi ostatní hráče rychle do-
hnali. To se také projevilo v turnajích, 
pořádaných Olomouckým krajským 
svazem házené.

„Byla radost sledovat, jak se děti 
zlepšují v  každém zápase. Věřím, že 
nadšení našich hráčů zůstane mini-
málně na  stejné úrovni jako doposud 
a  budeme tím motivovat i  další děti, 
aby se k  nám připojily,“ říká jeden 
z  trenérů miniházené René Rusler 
a dodává: „Čím víc nás bude, tím zá-
bavnější házená potom je. Pojďte hrát 
házenou!“ Karel Směták 

Oddíl házené děkuje za celoroční 
podporu svým sponzorům, fanouš-
kům, rodičům hráčů i  dalším příz-
nivcům. Přeje jim, stejně jako všem 
občanům Horky, pěkné Vánoce 
a do nového roku především mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenost!

Pokračování ze str. 6
Posily do  řad trenérů jsme nutně 

potřebovali! Tým starších benjamínků 
vyhrál svou skupinu v konkurenci béč-
ka Litovle, Červenky a Šumvaldu. Naši 
mladší sice nestačili na  Uničov, Běl-
kovice a Šternberk, avšak jejich snaha 
a  nadšení nám nahradily výhry. Vý-
borně funguje spolupráce s rodiči, jimž 
děkujeme za podporu v podobě dopra-
vy na zápasy a pomoc v bufetu. Zveme 
všechny malé sportovce do našich řad, 
přijděte ochutnat fotbalovou atmosfé-
ru a zkusit náš pažit! Potěšující je to, že 
se nepotvrdily naše obavy, že mládež 
v covid pauze na fotbal zanevře. To se 
ukázalo na konci sezóny, která končila 
v říjnu, a my trénovali na UMTR So-

kolka se všemi mládežníky ještě celý 
měsíc! Účast na těchto trénincích byla 
obdobná jako v  průběhu sezóny. Zdá 
se, že mládež v Horce a okolí má o náš 
sport zvýšený zájem, čehož dokladem 
jsou počty mladých hráčů v  jednotli-
vých týmech. Doufáme, že tento trend 
bude pokračovat i do budoucna a my, 
funkcionáři našeho klubu, uděláme 
vše pro to, aby tomu tak bylo.

Máme za  sebou půlrok provozu 
závlahy a  nutno podotknout, že je to 
kvalitní „posila“. Ubyla spousta manu-
ální práce a  vše fungovalo bezvadně. 
Na  jaro máme ještě s  dodavatelskou 
fi rmou dohodnuto fi nální nastavení 
koncových prvků. V průběhu podzimu 
se nám také povedly dotáhnout nátěry 

střech hlasatelny a klubovny. V součas-
nosti pracujeme na rekonstrukci inte-
riéru šatny mládeže, tato již byla nut-
ností. Vždyť stávající vybavení pochází 
z doby kolem roku 1970. Na zahájení 
jarní sezóny 2022 bude také provedeno 
drobné vylepšení interiéru bufetu. Plá-
nů na zvelebení areálu i zázemí máme 
mnoho, vše ale nejde hned…

Závěrem bych přál fotbalu i ostat-
ním sportům do  roku 2022 oba ,,po-
ločasy“, ať nezůstanou sportoviště osi-
řelá, a ať se hráči i diváci zase sportem 
baví!

Všem příznivcům horeckého fot-
balu přejeme krásné Vánoce!

Za VV FK Horka nad Moravou 
zapsal Milan Štajgr
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Horečtí hasiči pomáhají i baví
Tak jako rok 2020, tak i ten letoš-

ní byl opět ovlivněn covidem. Kdo 
to opět odnesl nejvíce, byli naši nej-
mladší členové, kterým byly zrušeny 
v  podstatě všechny soutěže v  po-
žárním sportu. Mimo společných 
tréninků tak neměli až na  výjimky 
pořádnou možnost poměřit své síly 
s  kamarády z  okolních sborů. Kul-
turní akce byly naštěstí během léta 
povoleny a  my tak mohli pro vás 
uspořádat celkem čtyři akce, které 
se z  našeho pohledu nad očekávání 
povedly. Úspěch slavil již už tradiční 
Fichtlfest, který přivítal několik desí-
tek závodníků a těší se stále větší ob-
libě. Oslavy spojené s upálením M.J. 
Husa neměly letos bohužel tak bo-
hatý doprovodný program jako loni, 
nicméně již nyní pracujeme na tom, 
abychom příští rok dostali do našeho 
areálu na ukázku tu nejlepší techniku 
složek IZS. Poprvé jsme letos ve spo-
lupráci s obcí také promítali pro děti 
pod širým nebem. 

Co se však povedlo, byly naše ta-
neční zábavy. Počasí přálo, nebylo co 
řešit a na již tradiční kapelu SAX při-
šlo přes pět set skvěle se bavících ná-
vštěvníků. Již druhým rokem se u nás 
v  půli srpna zabydluje také kapela 
VIA Paběda, která přilákala rovných 
400 platících.

Náš sbor má celkem 50 členů, 
z toho 18 členů tvoří zásahovou jed-
notku. Ta vyjíždí k událostem ve dne 
i  v  noci. Několikrát během roku se 
tak zcela běžně stane, že jsme povo-
láni k  rozsáhlým požárům či jiným 
událostem, u  kterých zasahujeme 
několik hodin, či celou noc. Poté si 
naši borci dají jen sprchu a pokračují 
dále do práce, za což jim patří velký 
dík, uznání a respekt. K 1. 12. vyjíž-
děla naše jednotka v  letošním roce 
k celkem 22 událostem. Celkem jsme 
vyjížděli k osmi požárům, z toho 3x 
mimo katastr obce, 8x k  technické 
pomoci spojené s likvidací obtížného 
hmyzu, 3x jsme vyjížděli k  záchra-

ně osob, ať už se jednalo o záchranu 
z  vody či vyproštění z  uzavřených 
prostorů, 1x jsme řešili únik nebez-
pečných látek na  komunikaci a  po-
moc při poskytnutí první pomoci 
a  transportu pacienta. K  těm nejná-
ročnějším zásahům patřil bezesporu 
požár odpadu v  Olomouci na  Kláš-
terním Hradisku, kde naše jednotka 
zasahovala po  boku jednotek HZS 
a přímo se v dýchací technice podíle-
la několik hodin na likvidaci požáru. 

Rok 2022 bude ve  znamení mo-
dernizace. Ve  spolupráci s  obcí se 
nám podařilo připravit projekt pří-
stavby garáže hasičské zbrojnice, 
na kterém již byly zahájeny první sta-
vební práce. Vzhledem k stále větším 
požadavkům na  naši akceschopnost 
se již do  stávající garáže nevejdeme. 

Byly jsme také úspěšní v získání do-
tace na pořízení nového dopravního 
automobilu, ten stávající je již za hra-
nou své životnosti. Pevně věříme, 
že oba modernizační projekty nás 
posunou zase o  něco výš a  budeme 
schopni plnit naše úkoly z oblasti po-
žární ochrany na požadované úrovni 
a v odpovídajícím čase.

Za  celý Sbor dobrovolných hasi-
čů chci poděkovat všem našim čle-
nům za příkladnou a obětavou práci 
a našim rodinám, které nás neúnav-
ně v  této činnosti podporují. Velké 
poděkování patří především také 
zastupitelstvu obce, které každý rok 
významně podporuje naši činnost. 
Vám, občanům, pak přejeme pevné 
zdraví, hodně štěstí a  v  novém roce 
2022 jen to nejlepší! Lukáš Klevar

Hasiči zasahují u požáru travního porostu.


