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Vážení občané, 
na úvod bych chtěl ještě jednou po-
děkovat všem občanům obce, kteří 
přišli k volbám a vyjádřili svůj názor. 
Já osobně děkuji za  důvěru, kterou 
jste nám dali, je to velký závazek. Ne-
bude to vůbec jednoduché, to, co se 
děje, bohužel obec nemůže ovlivnit. 
Mým úkolem bude nadále předklá-
dat racionální návrhy zastupitelstvu 
k  rozvoji naší obce, zdravě investo-
vat, reagovat na celostátní dění a udr-
žet rozpočet v této turbulentní době 
bez zadlužení. Trochu jsme předběhli 
dobu a v nejbližší době budeme sou-
těžit fotovoltaiku na čistírně odpad-
ních vod, která je v provozu 24 hodin 
denně celý rok. Projekt je již hotov 

a také je už schválený od ČEZ přípoj-
ný bod. Taktéž řešíme základní školu, 
školku, školní jídelnu.

Co se týče investic na  rok 2023, 
tak od března začne 2. etapa rekon-
strukce Olomoucké, dále cyklostezka 
na Skrbeň. 

Z  důvodu rekonstrukce ulice 
Olomoucké od  března 2023 do  cca 
června 2023 by nebylo moudré re-
konstruovat další komunikaci v části 
Horka. Důvod je jasný – úplná uza-
vírka Olomoucké. Proto se nabízí 
rekonstrukce místní komunikace 
v  Sedlisku, ul. Míru, nebo Wolkera. 
V záloze máme ulici P. Bezruče, která 
není dlouhá, náročná a nebude třeba 
řešit zásadní objízdnou trasu. 

Do  projekční přípravy jsme za-
řadili prodloužení obecního domu, 
ulici Zahradní v  Sedlisku, zastávku 
MHD u přejezdu Olomoucká (posu-
nutí blíže do obce), a parkovaní v uli-
ci Albrechtova a  Školní (vnitroblok 
paneláků). Dále plánujeme dokonče-
ní cyklostezky na Chomoutov a nově 
studii cyklostezky na  Křelov po  do-
hodě s obcí Křelov.

Máme toho před sebou hodně, ale 
teď aktuálně před sebou máme hlav-
ně Vánoce a vstup do nového roku.

Prožijte tento čas v klidu a radosti 
se svými blízkými, do  příštího roku 
přeji především pevné zdraví a  po-
hodu. Luděk Tichý

 starosta 

Slovo starosty

HORECKÝ ZPRAVODAJ

Obec si adventního času užívá. Lidé se sešli na konci listopadu v prostorách obecního úřadu, aby společně rozsvítili 
vánoční strom. Znovu se tam mohou potkat na vánočním svařáku na Štedrý den.
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Svátky klidu a pohody
Vánoce – slovo, které v  tomto 

období slyšíme snad kdekoliv. V  rá-
diu, v televizi, v obchoďáku, v práci, 
ve  škole... A  zřejmě kouzlo tohoto 
slova pocítíte i  doma. Nejdřív shon 
a velké přípravy, ale potom přijde od-
dych, klid a pohoda. S tím přijde i čas 
na knihu. Čaj, deka, křeslo a knížka. 
Pod stromečkem určitě najdeme pře-
kvapení s knížkou a budeme se těšit 
na  další příběh, který s  knihou mů-
žeme prožít.

Od  1. prosince každý den odha-
lujeme pomyslná okénka knihovnic-
kého adventního kalendáře. Na  fa-
cebookové stránce Knihovna Horka 
nad Moravou je každý den uvedena 
jedna kniha, převážně novinka. Ne-
soustředíme se na jeden žánr, ale ka-

ždý den je doporučena kniha z  růz-
ných žánrů. Můžete se ještě inspirovat 
pro nákup posledních dárečků.

A  přidám ještě novinku do  ná-
sledujícího roku. Každý první čtvr-
tek v  měsíci, počínaje čtvrtkem 
5. 1. 2023, bude probíhat Klub Koťát-
ka. Klub v  rámci Bookstartu bude 
děti od  0 do  3 let provázet knihou 
a  knihovnickými hrami. Od  9.30 
do  10.30 hod. si budeme hrát, bavit 
se o knihách a možná dojde i na tvo-
ření. Upozornění a  bližší info bude 
chystáme.

Přeji krásné a  příjemné prožití 
Vánočních svátků a do nového roku 
hodně úspěchů, pohody a klidu.

Romana Janková
Knihovna Horka nad Moravou

Hasičská zbrojnice z roku 
1962–63 je v majetku Úřadu státu 
ve věcech majetkových. Obci se 
nepodařilo do 31. 3. 2013 převést 
budovu bezplatně do majetku Hor-
ky nad Moravou, kdy to bylo stále 
možné legislativně. Budova je stále 
bez čísla popisného.

V  současné době řešíme od-
kup od  státu, snažili jsme se na-
lézt řešení bezúplatného převodu, 

leč marně. Úřad státu ve  věcech 
majetkových dle jejich znalec-
kého posudku vyčíslil budovu 
na  1.130.000 Kč. Obec musela re-
agovat a  udělala si svůj znalecký 
posudek, kde bylo z  zohledněno 
záplavové území, časté povodně, 
stáří apod. Znalecký posudek obce 
je na  částku 503 750 Kč. Uvidíme, 
jak se k tomu postaví stát.   
 Luděk Tichý

Stará hasičárna  
není v majetku obce

Odpady zdražují
I  přesto, že dobře třídíme, jsme 

nuceni zdražit odpady pro rok 2023. 
Technickým službám Olomouc kon-
čí fixace ceny na  uložení komunál-
ního odpadu 31. 12. 2022. Po dvou 
letech navyšují Technické služby 
Olomouc také cenu za dopravu.

Od 1. 1. 2023 to znamená, že se 
čtyřnásobně zvedá cena za uložení 
komunálního odpadu a  v  průmě-
ru o 30 % se zdražují další odpady. 
Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, 
že se odpady zdraží od  1. 1. 2023 
na  částku 900 Kč na  osobu, slevy 
pro děti a seniory zůstavují stejné. 
I po tomto nuceném zdražení bude 
obec doplácet 1 350 000 Kč z  roz-
počtu obce. 

Obec Křelov má cenu 900 Kč již 
od 1. 1. 2022 a obec Skrbeň zdra-
žuje od 1. 1. 2023 na cenu 876 Kč.

 Luděk Tichý

Hasiči modernizují
Po  22 letech, kdy byla posta-

vena první část garáže hasičské 
zbrojnice, je hotovo rozšíření a čás-
tečná modernizace. Přístavba při-
náší jednotce dobrovolných hasičů 
v Horce nad Moravou výrazné zvý-
šení akceschopnosti a  především 
snížení dojezdových časů na místa 
události. Tímto způsobem byl za-
hájen modernizační proces nejen 
v  zázemí, ale také v  podobě nové 
techniky, která by měla být dodá-
na příští rok. Hasiči jsou vděčni 
za  dosavadní podporu zastupitel-
stva a  věří v  její pokračování, ob-
zvláště teď v  době klimatických 
změn a  stále častějších událostí 
spojených s likvidací následků pří-
rodních pohrom. V  tomto areálu 
se chystá také nové zastřešení, pod 
kterým se na  kulturních akcích 
schová pod sluncem či pod deštěm 
dalších cca 100 lidí.  -r-
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Píši tyto řádky na začátku adven-
tu, k vám se dostanou až v jeho druhé 
půli, před Vánoci. Podle mého soudu 
advent a Vánoce jsou nejromantičtější 
období roku. Naši předkové vytvořili 
mnoho krásných tradic, které k  těmto 
týdnům patří. A my bychom tak rádi 
ty tradice obsáhli, zachovali, těšili se 
z  jejich pokojného prožívání. Jenže 
skutečnost bývá nezřídka jiná. Jsme 
ustaraní, nestíháme, a ani spěchem se 
to zachránit nedá. Při nervozitě vy-
lézají na  povrch těžkosti mezi námi, 
které jsme dřív dostatečně nevykomu-
nikovali, strčili pod koberec. 

Utkvělo mi v  paměti, jak jeden 
můj zkušený kolega vysvětloval, že my 
jsme v  jiné situaci než naši předkové. 
Oni – zemědělci – po náročné sezóně 
s  příchodem deštivého počasí a  zkra-
cujícího dne se dospali, odpočinuli si 
a v adventu tedy začali chodit na ran-
ní roráty, chystali betlémy, vymýšleli 

a  připravovali další věci k  oslavě Vá-
noc. Jenže naše noci jsou krátké po celý 
rok, protože si denní světlo už umíme 
prodloužit. A  ve  většině profesí se 
od nás očekává intenzívní výkon stále, 
bez ohledu na roční období. 

Přiznám se Vám, že byly roky, 
kdy jsem důvěru, že advent a Vánoce 
prožiji opravdu hezky, předem trochu 
vzdával. Stačí, když neumíme odhad-
nout, kolik úkolů si máme nabrat a co 
naslibovat, když nedokážeme šikovně 
hospodařit s  časem, když nastanou 
události nepředvídané, a  buď se nás 
zmocňuje neklid, nebo naopak otupu-
jeme. Natož když se přidá únava nebo 
dokonce nachlazení. 

Ani nevím, co mne ovlivnilo, ale 
letos na  začátku adventu mi v  mys-
li velice silně vyvstala myšlenka, že 
i  v  této věci velmi záleží na  víře. Ne-
myslím teď víru v Boha, ale víru, že to, 
o co se snažíme, má cenu a že je dobré 

se k tomu upínat a usilovat o to. Ano, 
nejsme všichni „umělci života“, kteří 
jsou nápadití, tvořiví, energičtí, vý-
konní, mají spolehlivou paměť a  stále 
kolem sebe šíří humor a  vtip. Ale už 
když jen prostě věřím, že náš advent 
bude hezký, je v tom veliká síla. Když 
navzdory všemu, co mne rozčiluje, vy-
siluje, s  čím nejsem spokojený, věřím, 
že naše Vánoce budou hezké, už teď je 
takovými dělám. Když přemáhám své 
nálady nebo spíše nenálady a zaměřu-
ji se na druhé a na to, jak jim udělat 
radost, jsem velmi blízko tomu nej-
hlubšímu smyslu adventu a Vánoc. 

A tak nás chci povzbudit: hlídejme 
si tuhle víru nebo důvěru. Nenechme si 
ji ničím a nikým ukrást. Bude se nám 
hodit i v jiných věcech a také v novém 
roce. Krásný advent, požehnané Váno-
ce a nový rok Vám přeji!

P. Gorazd Pavel Cetkovský,  
duchovní správce farnosti Horka

Věřit v kouzlo adventního času

Zimní čas na Sluňákově
Sváteční atmosféra na  Sluňákově 

začala vánočními a  adventními díl-
nami pro učitele, kteří tvořili drobné 
dárečky a ozdoby z přírodního mate-
riálu. Vyráběly se například lampičky 
z  vlny nebo balzám z  včelího vosku. 
Pedagogové tak získali mnoho námě-
tů nejen pro vánoční tvoření s dětmi 
ve školkách a školách.

První prosincovou sobotu jsme 
v  areálu přivítali rodiče a  jejich děti 
na akci Adventní svícení. Děti si tvo-
řily přání psané tajemným inkous-
tem, který se jim podařilo rozluštit 
jen za  pomocí plamene svíčky. Při-
pravily pro zvířátka dobroty na zimu 
a u ohně si upekly domácí skořicové 
trdelníky. A nakonec si taky vyrobily 
svíčku z  ořechové skořápky a  s  přá-
ním krásných a klidných svátků je po-
sílaly po vodě.

Další akci pro rodiny s dětmi chys-
táme v únoru, kdy se tradiční den pro 
veřejnost bude nést ve  znamení zim-
ních sportů a  zimních her jak těch 
tradičních, tak těch méně tradičních. 

Podíváme se také do zvířecí říše na nej-
různější rekordy a „sportovní“ výkony. 
Budeme se na vás moc těšit. Zároveň 
vám chceme poděkovat za přízeň v le-

tošním roce a popřát vám, ať jsou vaše 
svátky plné klidu, pohody, pohádek 
a milých chvil s blízkými.

 Michaela Pavlíková, Sluňákov
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Vítání dětí Horka nad Moravou 8. 10. 2022

Do svazku občanů Horky nad Moravou jsme 8. 10. 2022 přivítali: Veroni-
ku Švecovou, Adama Nykla, Emu Machačovou, Zoru Chlebkovou, Jakuba 
Plavinu, Adélu Krejčí, Vojtěcha Krále.

Klub seniorů uspořádal na přelomu listopadu a prosince výstavu betlémů. 
Celá klubovna se zaplnila betlémy z různých materiálů a stáří. Nejstarší – 
stoletý kralický betlém donesl Stanislav Beza z Chomoutova. Má více než 
sto figurek. Moc děkujeme všem, kteří nám betlémy zapůjčili.

Jak se žije v Bažince
Příští rok v květnu oslaví Bažin-

ka již 10 let své existence. V  roce 
2013 založil Bažinku spolek rodi-
čů jako Lesní klub. Od  roku 2018 
je Bažinka zapsaná v Rejstříku škol 
a  školských zařízení jako Lesní 
mateřská škola. V  současné době 
je Bažinka rozdělena na dvě hete-
rogenní skupiny: Káňata a Bobříci. 
Dohromady máme 27 dětí, z  toho 
13 předškoláků.

Stále se snažíme zlepšovat 
ve všech oblastech výchovy a vzdě-
lávání. Tento rok pracujeme s me-
todikou Jiřiny Bednářové a Vlasty 
Šmardové, která nese název Eduka-
tivně stimulační skupiny pro děti 
předškolního věku.

Pro rozvoj socio-emočních 
dovedností využíváme principy 
metodiky Dobrý začátek. Tato 
metodika používá pro svou práci 
maňásky a  zdůrazňuje například 
důležitost kamarádského chování, 
schopnost zvládat vlastní emoce, 
ale i dodržování pravidel atd.

V tento čas jsme ve školce všich-
ni plně ponořeni do adventní doby 
a  očekávání Štědrého dne. Děti 
plní úkoly z adventního kalendáře, 
učí se koledy, vánoční zvyky a tra-
dice, pracujeme s  kartami ctností, 
v  tomto období konkrétně s  kar-
tami starostlivost a  štědrost. O  co 
všechno se mohu ve  školce starat, 
v čem mohu být štědrý...

Jako každý rok i  letos půjdeme 
za  Mikulášem do  horeckého kos-
tela (tímto bych chtěla poděkovat 
panu Karlu Dohnalovi, který nám 
chodí kostel odemykat). 20. pro-
since nás čeká Vánoční slavnost 
pro rodiče, pak vánoční prázdniny 
a přehoupneme se do nového roku 
2023.

Za tým Bažinky bych ráda nám 
všem popřála co nejpoklidnější 
vánoční svátky a  do  nového roku 
2023 mnoho sil, lásky, trpělivosti 
a  schopnosti odpouštět. Ať nikdy 
neztrácíme naději i v záležitostech 
zdánlivě beznadějných. 

Hana Matulíková
průvodkyně LMŠ Bažinka
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Škola jak má být
Školní rok 2022/2023 bude 

za  chvíli ve  své polovině, kalen-
dářní rok 2022 za  pár dnů končí, 
jsme ve škole a konečně už to zase 
bereme jako samozřejmost. Žáci 
na chodbách se potkávají, homoge-
nita ve třídách už není nutná, škola 
se opět otevřela veřejným akcím. 
Pomalu zapomínáme, že tomu tak 
ještě nedávno nebylo. 

Ve spolupráci se Sdružením ro-
dičů připravujeme 27. ledna 2023 
Školní ples a  28. ledna 2023 Maš-
karní karneval. Poprvé se bude ko-
nat v  nové školní jídelně. Všichni 
jste srdečně zváni.

Přeji všem krásné vánoční svát-
ky a  hodně štěstí do  nového roku 
2023.

 Sylva Stavarčíková

Jednotná v rozmanitosti – projektový 
den k předsednictví ČR v EU

Evropská unie je oficiálně politic-
ká a ekonomická unie, která si klade 
za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. De 
facto se jedná o  entitu sui generis, 
která má částečně pravomoci meziná-
rodní organizace, ale také jednotného 
státu. K 1. lednu 2022 tvořilo EU 27 
evropských států s 447,5 miliony oby-
vatel.

Tak takhle bychom mohli praco-
vat s  žáky, pokud bychom je chtěli 
naučit něco o  Evropské unii. Data 
a  informace. Ale buďme k  sobě 
upřímní, kromě útržkovitých nesou-
visejících pojmů by jim v hlavách asi 
nic víc o  Evropské unii nezůstalo. 
A  přesto přišlo našim pedagogům 
důležité předat žákům něco z evrop-
ských hodnot a tradic, když nyní ČR 
předsedá tomuto uskupení evrop-
ských států.

Když se zeptám svých dětí, jaké 
silné zážitky mají ze svých školních 
let v  Horce, tak mi dcera odpoví, 
že demonstraci za svobodu při pro-
jektovém dni k  30. výročí 17. listo-

padu. A  můj syn si vždy vzpomene 
na to, jak při projektovém dni k vý-
ročí konce druhé světové války seděl 
ve  školním krytu natěsnán se spo-
lužáky a  vpovzdálí se nesly zvuky 
bombardujících letadel. Zážitky mají 
hlavně z  projektových dní. Možná 
i někteří z vás si vzpomenou na pro-
jektový den k výročí první republiky, 
kdy se areál školy přenesl do časů pr-
vorepublikových oslav.

Na  konci listopadu opět proběhl 
jeden z  takových zážitkových dnů 
a  chystali ho pod dohledem svých 
třídních učitelů hlavně žáci. Každá 
třída představovala jednu vybra-
nou zemi v Evropské unii. Již měsíc 
dopředu v  hodinách získávali žáci 
informace o  této zemi, plánovali, 
jaké dílny udělají pro své spolužáky 
ze školy a  jaké vystoupení připraví 
na  první horeckou Eurovizi. Ráno 
ve  školní jídelně pak všichni vy-
slechli uvítací projev a  zazpívali si 
se školním sborem evropskou hym-
nu. A pak se již mohli vydat na vý-

let do  Dánska, Finska, Řecka nebo 
Polska. A  taky ochutnat krowki, 
tzatziki, pravé francouzské palačin-
ky a další národní dobroty. Za jeden 
den tak stihli poznat více evropských 
zemí a  taky představit spolužákům 
ze školy svou vybranou zemi. Já jsem 
si mohla vyrobit preclík v Německu, 
vějíř ve  Španělku a  zahrát si fotbal 
v Portugalsku. Báječný zážitek.

Dílny každá třída pojala po svém, 
tak se opravdu naplnilo motto 
projektového dne „JEDNOTNÁ 
V  ROZMANITOSTI“. A  bylo úžas-
né vidět, jak třeťáci hrdě prezentují 
svou zemi deváťákům a jak dostanou 
ocenění od  starších spolužáků. Tak 
se i v  rámci projektového dne napl-
nily evropské hodnoty jako hrdost, 
sebevědomí, schopnost sdílet radost 
s úspěchy ostatních a vděčnost.

Trochu mě mrzí, že rodiče ne-
mohli tento skvělý den prožít se svý-
mi dětmi, ale snad jej jejich ratolesti 
sdílely doma s ostatními.

 Kateřina Lerchová



strana 6  HORECKÝ ZPRAVODAJ 2022 | prosinec

Kulturní Horka v akci
První rok fungování Kulturní Hor-

ky z.s. je téměř za námi a byl to teda 
„fičák“. Uspořádala se řada akcí a zá-
jem občanů Horky byl nad naše oče-
kávání. S mottem „Co tě nezabije, to tě 
posílí“ jsme úspěšně prošli i  volbami 
a čekal nás podzim plný nových výzev 
a akcí. 

Jsme rádi, že Kulturní Horka z.s. 
není v Horce jedinou organizací, která 
se snaží o místní kulturní dění a  lidé 
si tak mohou vybírat bohatý program 
z Horeckého kalendáře.

Po  pestrém kulturním roce, kdy 
jste s Kulturní Horkou mohli zažít Ve-
likonoční jarmark, Pálení čarodějnic, 
Ukliďme si Horku a  Sedlisko, Stano-
vání na Dolech či Horecké filmové léto 
aj. jsme si na podzim dali hned něko-
lik výzev. Dát lampionovému průvodu 
nový kabát a obnovit tradici Horeckého 
Koštu 2022 pana Pavla „Bavora“ Vaňka. 

Lampionový průvod není v Horce 
novinkou, každopádně letos byl pří-
jemně obohacen diskotékou Radka 
Konečného s  laserovým doprovodem 
Davida Trnkala. Nechyběl oheň, vy-
pouštění lampionu štěstí a bohaté ob-
čerstvení. Na druhý den se na Horec-
kém koštu setkalo 26 pálenek, z nichž 
odborná porota vybrala tyto tři nejlep-
ší. 1. místo Tomáš Halouzka, 2. Miro-
slav Tomin, 3. Miroslav Král. Návštěv-
níci ohodnotili jako nejlepší pálenku 
tu od Milana Čuli Alky. Štrúdlobraní 
tento den provonělo a  příjemně do-
plnilo atmosféru. Poděkování patří 
všem místním hospodyňkám, které 
se postaraly o  17 sladkých i  slaných 
dobrot. Atmosféru krojovaného dne 
skvěle podtrhla Strážnická cimbálo-
vá muzika Michala Miltáka. Výtěžek 
z ochutnaných pálenek a štrúdlů činil 
přes 6.000 Kč. Tato částka byla předá-
na neziskové organizaci Šance, která 
pomáhá hematologicky, onkologicky 
a chronicky nemocným dětem a jejich 
rodinám na  Dětské klinice FN Olo-
mouc.

S příchodem adventu jsme se moh-
li společně potkat při Vánočním pun-
čování na obci s kapelou Pokus Band 
z  Chomoutova, na  kterou navázalo 

tolik očekávané zimní promítání po-
hádky Anděl Páně 2. 

Už teď se na  Vás těšíme 24. 12. 
2022 při Štědrodenní procházce pro 
betlémské světlo do našeho kostela sv. 
Mikuláše od  13 do  15 hodin, a  to se 
zastávkou na obecním úřadu, kde pro 

vás bude připraven lahodný vánoční 
svařák. Přejeme krásné a  pohodové 
vánoční svátky s  vašimi nejbližšími. 
A  do  nového roku 2023 vstupte tou 
pravou nohou. Těšíme se na vás s bo-
hatým kulturním programem.

 Vaše Kulturní Horka, z.s. 

Horecké košt obohatily kroje, které si mohli vyzkoušet pořadatelé akce. Tímto 
děkujeme paní Ireně Mrtvé, která se o kroje stará.

Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka.
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Házenkáři bodují nejen na hřišti
Podzimní část nové mistrovské se-

zóny skončila pro horecké házenkáře 
posledními zápasy až v polovině pro-
since a z pohledu čtyř mládežnických 
týmů ji lze hodnotit jako velmi úspěš-
nou.

Zejména proto, že před začát-
kem sezóny trenéři sestavovali zcela 
nová družstva starších žáků i mladší-
ho žactva. V obou případech většina 
hráčů v minulé sezóně ještě působila 
ve  věkově nižší kategorii. Přesto bě-
hem podzimu dokázali mladí horečtí 
házenkáři držet krok se zkušenějšími 
a často staršími hráči soupeřů. 

Starší žáci Horky se v  Lize Olo-
mouckého kraje utkali mimo jiné 
s  celky Hranic, Litovle, Prostějova, 
Olomouce, Uničova či Velké Bystřice 
a  v  řadě utkání příjemně překvapili. 
Několik podzimních výher je tak pří-
slibem pro jarní část soutěže.

Ještě lepší výsledkovou bilanci má 
po  podzimu nově vytvořené druž-
stvo mladšího žactva, kterému v Lize 
Olomouckého kraje patří v  11členné 
tabulce krásné 4. místo. Což čekal 
málokdo. Trenérům se ale podařilo 
správně motivovat partu hráčů, do-
nedávna ještě miniházenkářů, kteří 

se dokázali rychle adaptovat na  větší 
hřiště. 

Mládežnickou základnu horecké 
házené doplňují dvě družstva mini-
házené. Jak mladší, tak i  starší mini-
házenkáři odehráli na  podzim šest 
soutěžních turnajů, pořádaných há-
zenkářskými kluby v  našem regionu. 
Smyslem turnajů je vzbudit v  dětech 
radost ze hry a  rozvíjet jejich herní 
dovednosti. V tomto směru si obě ho-
recká družstva vedla víc než úspěšně.

Mladší i starší miniházenkáři Hor-
ky se zúčastnili také turnajů školní 
ligy, do níž se zapojily olomoucké zá-
kladní školy. Na prvním listopadovém 
turnaji v hale DHK Zora, pořádaném 
ZŠ Holečkova, si mladší družstvo 
Horky (žáci 2.–3. tříd) zahrálo s dětmi 
ze čtyř olomouckých škol. „Přestože 
se turnaj hrál bez počítání skóre, i tak 
jsme měli opticky herně i gólově navrch 
oproti našim soupeřům,“ říká horecký 
trenér mladších mini Libor Žůrek. 

Družstvo starších mini složené 
ze žáků 4.–5. tříd se na  stejném tur-
naji pod vedením trenérek Mileny 
Gárské a  Soni Pavlíkové postupně 
utkalo s  týmy ZŠ Komenium, Ne-
milany, Nedvědova, Hálkova a  Spo-

jenců. „V  této kategorii se již počítalo 
skóre a  náš tým nestačil herně pouze 
na družstva ZŠ Nemilany a Spojenců. 
Přesto jsme si z turnaje odvezli krásné 
3. místo. Škoda, že podobný turnaj ne-
můžeme uspořádat také v Horce, neboť 
zdejší škola bohužel nedisponuje ade-
kvátním zázemím,“ konstatuje Libor 
Žůrek. Další turnaj školní ligy, pořá-
daný ZŠ Holečkova, se hrál v prosinci 
po uzávěrce tohoto zpravodaje.

Že oddíl házené nezapomíná ani 
na  společenské dění, potvrzuje pořá-
dání 3. ročníku Halloweenské stezky 
odvahy v neděli 6. listopadu v areálu 
Sluňákova. Podvečerní akce se těši-
la značnému zájmu dětí i  dospělých. 
O  její zdárný průběh se zasloužila 
také řada sponzorů, jimž patří velký 
dík. Velice vydařená byla i další akce 
pro veřejnost – tradiční předvánoční 
Horecké punčování v areálu Sokolky, 
na  které 26. listopadu zavítali nejen 
příznivci házené.

Karel Směták

Házenkáři přejí všem horeckým 
občanům krásné Vánoce a do nového 

roku 2023 především pevné zdraví 
a jen vše dobré!

Máte doma staré vozidlo a nevíte co s ním?

Obraťte se na nás..
Zdarma Vám vozidlo odvezeme, zlikvidujeme a

vystavíme doklad o likvidaci.

Určité vozy vykupujeme, prodej náhradních dílů.

AUTOVRAKOVIŠTĚ VELKÁ BYSTŘICE
tel. : 608 800 361

email: info@autovrak.eu

NOVĚ ODTAHOVÁ SLUŽBA
www.odtahyAut.eu

Půjčujeme přívěsné vozíky v Horce nad Moravou
brzděný vozík TRANSPORTER: nosnost 2t., uveze

1500 kg

vozík TEMA, nosnost 750 kg, uveze 600 kg

608 800 361

Máte doma staré vozidlo a nevíte co s ním?
Obraťte se na nás.

Zdarma Vám vozidlo odvezeme, zlikvidujeme 
a vystavíme doklad o likvidaci.

Určité vozy vykupujeme, prodej náhradních dílů.

AUTOVRAKOVIŠTĚ VELKÁ BYSTŘICE
tel. : 608 800 361, email: info@autovrak.eu

NOVĚ ODTAHOVÁ SLUŽBA
www.odtahyAut.eu

Půjčujeme přívěsné vozíky v Horce nad Moravou
brzděný vozík TRANSPORTER: nosnost 2t., uveze 1500 kg

vozík TEMA, nosnost 750 kg, uveze 600 kg
tel.: 608 800 361
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Adventní 
koncert

Termín svozu odpadů v obci Horka nad Moravou v roce 2023

Po  dvouleté covidové pauze se 
v  neděli 27. listopadu uskutečnil 
v  kostele sv. Mikuláše tradiční ad-
ventní koncert. Úvodní slovo a krát-
ká zamyšlení mezi jednotlivými 
vystupujícími pronesl farář Řím-
skokatolické farnosti Horka nad 
Moravou P.  Gorazd Pavel Cetkov-
ský. Po  úvodním společném zpěvu 
písně Ejhle, Hospodin přijde všemi 
návštěvníky koncertu vystoupila 
schola, která běžně doprovází svým 
zpěvem a hrou na rozličné hudební 
nástroje dětské mše. Následně potě-
šily uši posluchačů skladby Niccola 
Paganiniho Cantabile a  Charlese 
Gounoda Ave Maria pro housle a kla-
vír v podání Marka Adamce a Vladi-
míry Fialové. O další části programu 
se postaral pětičlenný sbor farnosti 
a  horečtí senioři. Program završil 
varhaník Karel Martínek se svými 
variacemi na  adventní písně. Závě-
rečné slovo pak patřilo starostovi 
obce Luďkovi Tichému. 

Děkujeme všem, kdo přišli zahá-
jit adventní čas do našeho kostela.

Jaroslava Krejčí


