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Vážení občané, 
kdo by tušil, že se v  roce 2022 bu-
deme dívat v  televizi, na  sociálních 
sítích a  číst v  novinách o  napadení 
Ukrajiny Ruskem. Těžko se hledají 
slova, když člověk vidí lidské utrpe-
ní, obrazy zkázy a pustošení. Někdy 
se ptám sám sebe, co nám vlastně 
chybí, pořád někam spěcháme, po-
řád něco řešíme, pořád se nám něco 
nelíbí a  když vidíme to, co se děje 
ve  světě, tak si člověk řekne, že zas 
tak špatně se nemáme. Děkuji všem, 
kdo se zapojil, zapojuje nebo hodlá 
zapojit do humanitární sbírky, neboť 
pomoci bude ještě zapotřebí oprav-
du mnoho.

Chtěl bych poděkovat všem 
podnikatelům v naší obci, kteří nás 
podporují fi nančními dary a  snaží 
se zapojit do  kulturního dění, kdy 
mnohdy pracují 12 a  více hodin 
denně. Velké poděkování patří Mar-
ku Sedláčkovi, který dodržel slovo 
a poskytl dar obci ve výši 1 mil. Kč 
za rekonstrukci ulice Družstevní.

Obec připravuje kulturní akce, 
jako je velikonoční výzdoba, pálení 
čarodějnic, letní kina, ve spolupráci 
se Sokolem, hasiči a malou kopanou 
Horecké struny, Rockovou Horku, 
zábavy, dětský den apod.

Luděk Tichý 
starosta

Slovo starosty

HORECKÝ ZPRAVODAJ

Pomáháme

Do  humanitární sbírky pro 
ukrajinské město Černivce, kterou 
kromě dobrovolných hasičů z Čer-
novíra a  Chválkovic organizova-
li také v  Chomoutově, se zapojili 
ve velké míře občané z Horky nad 
Moravou. Nosili hygienické potře-
by, spací pytle, trvanlivé potravi-
ny, zdravotnické potřeby. Společ-
ně s  ostatními lidmi z  Olomouce 
a  okolí, kteří projevili obrovskou 
míru solidarity, se tak podaři-
lo naplnit tři kamiony. Obecní 
úřad v  Horce uspořádal také sbír-
ku krmiva pro zvířata. V  příštích 
týdnech pojede pravděpodobně 
na Ukrajinu další konvoj, do které-
ho můžete přispět.

Olomoucká je připravena
Koncem listopadu 2021 byla ode-

vzdána projektová dokumentace 
a  19. 1. 2022 bylo vydáno stavební 
povolení. Jsme zařazeni do  plánu 
investic Správy silnic pro rok 2022.
Bude záležet na  schválení státního 
rozpočtu, dohody mezi Olomouckým 
krajem, Správou silnic a Státním fon-
dem dopravní infrastruktury.

Krajská komunikace Skrbeňská:
V  měsíci březnu začne projek-

tování 2. a  3. stupně projektové do-
kumentace, s  termínem dokončení 
do závěru roku 2022. Stavební povole-
ní by mělo být v jarních měsících roku 
2023. Přeložení kabelů ČEZ se již 
projektuje, samotná realizace v  roce 
2023–2024. Luděk Tichý

Název projektu Zadání projektu Stav projektové 
dokumentace Dokončení 

ul. Olomoucká Červen	2018 Stavební	povolení Vydáno	19.	1.	2022
ul. Skrbeňská Leden	2018 Stavební	povolení 2023

ul. nám. Osvobození Červen	2018 Územní	rozhodnutí	
–	2.stupeň	PD SP	řeší	Správa	silnic

1. Máje směr
Chomoutov Červen	2019 Územní	studie 2024*

*	předběžný	termín

Název projek-

tu
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Jarní čerstvost s knihou

Příměstské tábory v Bažince 2022

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA BAŽINKA ZVE: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BAŽINKY
V ÚTERÝ 5. DUBNA OD 8.30 DO 12.00 A OD 13.00 DO 16.00

Sněhové radovánky na  horách 
pomalu končí a  příroda už se chystá 
na  probouzení. Tak je to i  u  nás lidí. 
Těšíme se na sluníčko, rozkvetlé louky 
i na práci na zahradě. Ale nezapomí-
nejme i na odpočinek.  A mé doporu-
čení zní – nejlépe s knihou. Prožijeme 
nová dobrodružství anebo se jen ne-
cháme nést na  vlnách romantického 
příběhu. Věnujme se i těm nejmenším, 
kdy začínají zkoumat, co drží v ručič-
kách a samozřejmě i jak to chutná. Pro 

Ač je venku ještě mráz, přípravy 
táborů jsou již v plném proudu. Pří-
městské tábory v  zázemí LMŠ Ba-
žinka v  Horce nad Moravou již tra-
dičně pořádají zkušení lektoři spolku 
Rozvišť, z.s.. Pokud právě přemýšlíte, 
komu o prázdninách svěříte děti, jsme 
tu pro vás. Naši průvodci rádi zodpoví 
vaše dotazy k programu apod. 

V  případě zájmu se hlaste nejlé-
pe do  konce března. Na  každý tábor 
přijímáme 15–16 dětí a  část míst se 
brzy zaplní dětmi, které byly na tábo-
ře loni. Rádi bychom vyhověli hlavně 
rodinám z Horky, rezervujte si proto 
prosím svůj termín včas. V ceně jsou 
obědy. Provozní doba táborů je větši-
nou od 8 do 16 hod, v případě zájmu 
můžeme nabídnout hlídání dětí ráno, 
pokud potřebujete dříve do  práce. 
Podrobnější informace o  progra-
mu a kontakty na pořadatele najdete 
na www.bazinka.cz. 

S přáním klidného léta
Jiřina Popelková,  

spolek Rozvišť, z.s.

tuto skupinu dětí jsou nejlepší leporela 
a  knihy s  pevnými stránkami, jedno-
duchými obrázky. Dítě vnímá i  hlas 
dospělého, který napomáhá popisovat 
obrázek a  společně začínají obracet 
stránky a  procvičovat tak motoriku 
prstů. Na doporučení tu máme Joannu 
Bartosik s edicí Jedna dvě – Mluvíme, 
Koukáme a Slyšíme. Nebo Stellu Bag-
gott s Knížkami pro miminko. Pokud 
začneme děti vést ke knihám a  jejich 
čtení už od nejútlejšího věku, budeme 

si povídat o knihách a rozebírat příbě-
hy, pomůžeme dítěti v jeho budoucím 
rozvoji.  Aby mělo dostatečnou slovní 
zásobu i obrovskou fantazii. V tomhle 
věku je čas začít pořizovat knížky 
do vlastní dětské knihovničky.

Samozřejmě knihovna nezapo-
míná ani na  starší děti, maturanty či 
dospělé. Vybírat se dá ze všech žánrů. 
Tak neváhejte přijít a přesvědčit se. 

Romana Janková
knihovnice

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
Příměstský tábor  
pro děti 4–6 let
S pračlovíčkem 
za dobrodružstvím
Termín: 11.–15. 7. 2022
Kontakt pro přihlášení: 
kalibanova.eliska@gmail.com

Chovatelský příměstský  
tábor I a II
Termín I: 25.–29. 7. 2022
Termín II.: 1.–5. 8. 2022
Pro děti od 1.–5. třídy
Luční farma s ovcemi, kozami, 
husami a všemi mláďaty. 
Krmení, pastva, stříhání vlny, 
dojení a výroba sýra, stavění 
přístřešku, vaření v přírodě. 
Kontakt na přihlášení: 
acer2006@seznam.cz

Tajuplná příroda
Termín: 8.–12. 8. 2022
Pro děti 1.–5. třída
Pro milovníky živých tvorů,  
pokusů a dobrot z přírody.
Kontakt: 
rozvist.lesnidruzina@gmail.com

BIKE Bažinka  
– na kole s angličtinou
Termín: 15.–19. 8. 2022
Pro děti od 6 let, které umí  
bezpečně jezdit na kole
Kontakt: mona.vachal@seznam.cz

Lesni dobrodružství
Termín: 22.–26. 8. 2022
Pro děti od 1. do 5. třídy 
Les, lanové překážky, vaření 
na ohni a další dobrodružství.
Bližší informace: Zuzana Filipová

•  Jak probíhá den ve školce a jaké máme zázemí
•  Jak si hrajeme, jak se učíme, jak se inspirujeme  

přírodou
• Rádi zodpovíme vaše dotazy

Uvítáme, když nám dáte předem vědět, že se k nám 
chystáte, na e-mail: jira.popelkova@gmail.com

Dále zveme: 
Mezinárodní den lesních MŠ – 3. května 
Připravujeme dopolední program pro rodiče s dětmi

Zápis do Lesní MŠ Bažinka proběhne v první 
polovině května, sledujte prosím naše webové stránky 
www.bazinka.cz
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Sběrová sobota
mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu

2. dubna 2022 
Horka nad Moravou 8.00–9.30 „u kapličky“ | 10.00–11.30 Sedlisko

Stručný přehled přebíraného odpadu
NEBEZPEČNÉ ODPADY:
•  Desinfekční prostředky, kosmetické 

přípravky, obaly od sprejů
•  Absorpční činidla, filtry nasycené 

olejem, mastné hadry (od oleje)
• Oleje, mazací tuky
•  Staré nátěrové hmoty, ředidla, moři-

dla, rozpouštědla, klížidla a lepidla
• Kyseliny a hydroxidy
• Detergenty, odmašťovací přípravky
• Staré léky
•  Postřiky (pesticidy, fungicidy, herbi-

cidy, insekticidy na hubení škůdců) 

OSTATNÍ ODPADY:
•  Pneumatiky (jen na  osobní vozy 

do velikosti 20”)
•  Objemný odpad (např. matrace, ko-

berce, linolea, křesla, gauče, kočár-
ky, nábytek, kufry, sedačky z  auto-
mobilů, apod.)

ZPĚTNÝ ODBĚR – zdarma
• Olověné akumulátory
• Baterie, monočlánky

• Zářivky, výbojky 
•  Zařízení s  obsahem chlorofluorou-

hlovodíků (ledničky*) 
•  Elektrotechnický odpad (např. TV, 

monitory, PC, pračky, rádia, vysa-
vače, fény apod.)

•  Jedlý oleje – novinka (přinést v PET 
lahvi)

*Elektrotechnický odpad, který nebu-
de kompletní (posoudí mistr OH) ne-
může být odebrán ve zpětném odběru, 
tedy zdarma. Upozorněte své občany 
na tento důležitý fakt. Tlakové nádoby 
budou přebírány pouze za předpokla-
du, že mají uražený ventil a jsou naskrz 
proděravěny otvorem o průměru ales-
poň 2 cm. Stavební odpad jako (cihly, 
omítky, beton) může být odebrán jen 
v omezeném množství do 100 kg. 
POZOR: odpad obsahující azbest 
(ETERNIT) nebude odebírán, může 
být odebrán jen na  objednávku obce 
do  samostatného kontejneru v  před-
stihu sběrové soboty nebo i v průběhu 
roku.

Asi většina z  nás doufala, že už 
nezažijeme válku. Nejen u  nás, ale 
ani opodál. Když teď Rusko napadlo 
Ukrajinu, tato naše naděje se zhrouti-
la. V cizině i u nás se zvedla velká vlna 
solidarity s  těmi, kdo se útoku brání 
a kdo důsledky války trpí. A přemýšlí-
me o tom, zda a jak se budeme muset 
bránit i my – dřív nebo později. 

Hned když se tyto události daly 
do pohybu, vrátil jsem se k myšlenkám 
Etty Hillesum (1914-1943), židovky 
ruského původu, která žila v Holand-
sku a  nakonec zahynula v  Osvětimi. 
Před časem mne velice oslovily. Rodina, 
ve které Etty vyrostla, byla nábožensky 
naprosto liberální a k víře v Boha rodi-
če dceru vůbec nevedli. Začala se o ni 
zajímat sama až v  dospělosti. Proto 
i způsob, jak se o ní vyjadřuje ve svých 
denících a dopisech, je spontánní a ne-

tradiční. I  nevěřící člověk ví, že lidé 
zpravidla prosí Boha o ochranu a po-
moc. Etty, obklopená šikanou na  ži-
dech, deportací spolužáků, profesorů, 
přátel a  známých do  koncentračních 
táborů, strachem z  ohrožení jí samé 
a  jejích nejbližších, se ale nemodlila 
o záchranu. Zapsala si naopak: (Bože,) 
až do  posledního dechu musíme brá-
nit tvoje sídlo v našem nitru. Skutečně 
existují lidé, kteří v posledním okamži-
ku schovávají do bezpečí vysavač nebo 
stříbrné příbory, místo aby si chránili 
tebe, můj Bože.

Ona neprosí Boha, aby ji chránil, 
ale povzbuzuje sama sebe k tomu, aby 
si chránila Boha. K  této myšlence se 
vracím a nabízím ji i Vám. Roztáhně-
me přitom svou pozornost do větší šíře, 
než je jen náboženská víra, ostatně ne 
všichni ji máme, nebo se k ní hlásíme. 

Rozšiřme to i  na  jiné poklady, které 
máme ve svém nitru: vztahy s našimi 
blízkými, lásku k  našemu kraji, naší 
obci a vlasti, naději v dobrou budouc-
nost, smysl pro čest, soucit s těmi, kdo 
trpí atd. Možná se nám to všechno 
dosud zdálo samozřejmé. Není tomu 
tak. A nespravedlnost, krutost a sobec-
tví kolem nás – spolu s  naší hořkostí 
nad nimi – mohou v posledku zaútočit 
na naše srdce a ublížit mu: okrást ho, 
zmást, zašpinit, ochromit. Kdybychom 
se tomu nebránili, ublížili bychom 
sami sobě. To by byla velká škoda. 
Ano, život je těžší, než jsme si dopo-
sud mysleli. Ale když se budeme umět 
dobře bránit navenek i uvnitř, můžeme 
i za svízelných okolností prožívat cen-
né, dobré dny. 

P. Gorazd Pavel Cetkovský,  
duchovní správce farnosti Horka

Chránit si srdce

Horka dala šach mat
Šachový oddíl ŠK ZŠ Horka nad 

Moravou se stal vítězem okresního pře-
boru družstev dospělých v šachu. Sesta-
va, kterou již tradičně tvoří především 
místní učitelé, současní i bývalí žáci a je-
jich rodiče, si poradila se všemi soupeři. 
Postupně jsme porazili všech 7 týmů, 
které proti nám v  průběhu podzimu 
a  zimy nastoupily, a  se ziskem plného 
počtu 21 bodů jsme suverénně obsa-
dili první místo v dlouhodobé soutěži. 
Před příští sezónou se nám opět oteví-
rá možnost postupu do  vyšší soutěže, 
kde bychom měřili síly se soupeři mj. 
ze Šumperska a Jesenicka. S tím by však 
souvisela nutnost posílení družstva co 
do kvantity i kvality. Nenajde se v Hor-
ce skrytý šachový talent, který nám byl 
do této chvíle utajen?

Martin Malenovský,  
předseda oddílu

Poř.	 Družstvo	 V	 R	 P	 b.
1.	 ŠK	ZŠ	Horka	n.	Moravou	 7	 0	 0	 21
2.	 STAV-IZOL	ISO	C	Ol.	 4	 2	 1	 14
3.	 ŠK	Bohuňovice	B	 4	 0	 3	 12
4.	 ŠK	Matador	Přáslavice	 4	 0	 3	 12
5.	 ŠK	Šternberk	B	 3	 2	 2	 11
6.	 ŠK	Bohuňovice	C	 2	 2	 3	 8
7.	 STAV-IZOL	ISO	D	Ol.	 0	 1	 6	 1
8.	 Sigmia	Olomouc	C	 0	 1	 6	 1
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Investice 2022
Název projektu Celková částka  

bez DPH Dotace Začátek 
realizace

Po přejezd Nádražní 9.700.000 - Březen	2022

Základní škola – Pavilon A 19.700.000 Bude	podána	 Duben	2022

Olomoucká 35.000.000* Podává	Správa	silnic -*

ul. Wolkera**

*	 	15	mil.	Olomoucký	kraj,	20	mil.	Obec	Horka	nad	Moravou,	termín	realizace	je	na	rychlosti	Správy	
silnic	a	Státního	fondu	dopravní	infrastruktury.		

**	 	ještě	není	projednáno	v	zastupitelstvu	obce,	a	ještě	není	stavební	povolení,	žádosti	jsou	podány

Projekční příprava 2022
Název projektu Začátek realizace

Skrbeňská – 2 a 3. stupeň PD 4/2022

Revitalizace parku Nádražní 4/2022

Kanalizace, vodovod – za přejezdem Nádražní 4/2022

ul. Zahradní*

ul. Berkova*

*	 	ještě	není	projednáno	v	zastupitelstvu,	jakmile	budou	dokončené	rozpracované	projekčně	ulice	P.	Be-
zruče,	ulička	nám.	Osvobození	a	Chodník	Doly,	vrátíme	se	k	tématu	těchto	2	místních	komunikací

Dne 1. března 2022 začala rekonstrukce po přejezd Nádražní ulice. Do vý-
běrového řízení se přihlásila jediná firma Swietelsky s cenou 9 700 000 Kč 
bez DPH. Součástí rekonstrukce je odstranění kostek, které budou použity 
na parkovací plochy a parkovací zálivy, dopojení dešťové kanalizace a od-
vodnění komunikace. Dle smlouvy o  dílo má firma na  rekonstrukci 180 
dní, nicméně bude snaha dokončení v dřívějším termínu.  -lt-

Platby 2022
Za odpady 
•  sazba za 1 osobu s trvalým  

pobytem v obci a rok je 600 Kč
•  za neobydlený dům (není nikdo 

přihlášen k  trvalému pobytu) 
600 Kč

•  slevu mají děti do  5 let (za  rok, 
ve kterém má dítě 6 let, se již pla-
tí plná sazba) a občané od 70 let 
včetně – platí 300 Kč

Pes
150 Kč – sáčky na úklid po psech si 
můžete vyzvednout na OÚ

Poplatek je možno poslat na účet
180 17 333 99/0800, 
v. s. – popisné číslo vašeho domu 
nebo rodné číslo u bytových 
domů.

Je možno poslat jednou částkou 
platbu za celý dům či rodinu.
Splatnost poplatku je 30. 6. 2022

Stočné
Splatnost je 30. 6. 2022. Fakturu 
dostanete emailem nebo 
do schránky.
Na obecním úřadě je možno platit 
i kartou. Případné dotazy pište 
na obec@horka.cz

Sběr železa
Místní sbor dobrovolných hasičů 
v  Horce nad Moravou pořádá 
v sobotu 26. března sběr železného 
šrotu z  domácností. Akce začne 
v 8 hod. Hasiči žádají občany, aby 
železo dávali před své domy až 
ráno v den sběru. -r-

Co se děje v Sedlisku
Projektová dokumentace chod-

níku kolem rybníků Doly už má 
své rysy. Úsek začne z  krajské ko-
munikace 1. Máje, dále kolem 
rybníků Doly až po odbočku ulice 
Wolkera. V celé délce bude využita 
strana pod veřejným osvětlení. Při 
úzké asfaltové komunikaci, kde je 
automobilová doprava stále frek-
ventovanější, bude bezpečnější pro 
všechny občany, jako jsou mamin-
ky s dětmi a kočárky, ale i pro pěší.
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Jarní nádech Domu přírody
Jarní měsíce jsou na  Sluňákově jedny z  nejkrás-

nějších. Slunce více hřeje a galerie v přírodě se začíná 
pomalu probouzet ze zimního spánku. Stromy roz-
kvétají a na  loukách se zelená tráva. Pro procházky 
je to čas jako dělaný. Pojďte k nám nasát energii a ne-
chat myšlenky plynout. 

Kdybyste k  nám chtěli vyrazit s  dětmi, tak se 
na  vás budeme těšit 18. března na  Soví noci a  19. 
března na akci Kterak se bobři v Domě přírody usa-
dili. A hned první dubnový víkend nám můžete při-
jít pomoc probudit Sluneční horu a zahájit tak další 
sezonu. 

Zároveň bychom vás rádi pozvali do informační-
ho centra, které bude opět od dubna otevřeno o ví-
kendech a vy si tak budete moct půjčit klíče od Rajské 
zahrady nebo Sluneční hory. Nově jsme také rozšířili 
nabídku kávových nápojů a sladkých i slaných dob-
rot. Budeme se na vás těšit. Michaela Pavlíková

Omezení tranzitní nákladní 
dopravy přes obec finišuje
Na  přelomu března a  dubna dojde k  in-
stalaci dopravních značek na omezení ná-
kladní tranzitní dopravy na 12 t. Dopravní 
značení bude ze směru Olomouc-Řepčín, 
Křelov, Skrbeň a Chomoutov. 
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Přírodní farma v Horce nad Moravou

V lučním areálu Centra ekologických aktivit Sluňákov 
provozuje spolek Rozvišť již druhým rokem přírodní far-
mu s ovcemi, kozami. husami a mláďaty všech chovaných 
druhů. 

Naším záměrem jsou kromě údržby části luk i vzdělá-
vací a zážitkové programy pro mateřské školky, školy a ro-
diny s  dětmi. Pomáháme dětem vytvářet vztah k  živým 

bytostem i k celé přírodě a seznamovat je postupně se zají-
mavým světem života, jehož jsme součástí. Za tím účelem 
nabízíme komentované prohlídky farmy s možností krme-
ní, praktické ukázky faremních prací a pastýřské vycházky 
do okolní přírody.

V případě zájmu si můžeme popovídat o domestikaci 
a  šlechtění zvířat, o  přírodním zemědělství, které může 
uchovávat krásu a druhovou bohatost naší přírody i chrá-
nit půdu před škodami. 

Účastníci se mohou i s dětmi badatelsky zamyslet nad 
pár jednoduchými, ale zajímavými otázkami ze života 
zvířat a  jejich soužití s  lidmi. Otázky máme připravené 
i ve formě tištěného kvizu. 

Chováme neagresivní zvířata zvyklá na  děti a  máme 
i malá plemena vhodná ke kontaktu s dětmi již od dvou 
tří let.

Programy budou probíhat v úterý až pátek od 9 do 17 
hodin, v sobotu od 11 do 17 hodin, v neděli od 13 do 17 
hodin. Po telefonické domluvě je možné časy upravit.

Termíny akcí se budou v průběhu roku měnit. Aktuální 
informace naleznete na www.bazinka v sekci ROZVIŠŤ.

Přihlášky a dotazy: Mgr. Václav Dostál, 
tel.: 608 123 352, nebo přímo na farmě.
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Areál
na SOKOLCE

15. ROČNÍK
COUNTRY, TRAMPSKÉHO, BLUEGRASSOVÉHO

A FOLKOVÉHO FESTIVALU

Malá kopaná Horka nad Moravou pořádá

AREÁL NA SOKOLCE -  HORKA NAD MORAVOU - HRAJEME ZA KAŽDÉHO POČASÍ 

ANEB SUPER DVA DNY POD ŠIRÝM NEBEM PRO CELOU RODINU. 

ZVUK a KECÁNÍ - STANDA „PISKÁLEK” VESELÝ Z LOŠTIC

Do Horky: přímo vlakem z Prostějova a z Olomouce. Ze zastávky v Horce je to 100m.  
Autobusem z Olomouce MHD číslo 18 a 20  (č.18 z Náměstí hrdinů, č. 20 ze zastávky od spořitelny ).

V Horce vystoupíte na zastávce U kapličky a areál je 100m od zastávky.
  

Pořadatel: Malá kopaná Horka - www.horka.cz
 Organizátor a dramaturg: Jarda - 723 988 763, Milan - 606 725 361 
www.horeckestruny.webnode.cz - e-mail: horeckestruny@seznam.cz   

PÁTEK - 13. května 2022 - „POD KAŠTANEM”
začátek v 18.00 hod.

SOBOTA - 14. května 2022 - začátek ve 12.00 hod.

Vstupné:  SOBOTA - 130,-  ,  děti do 15 let a držitelé ZTP - zdarma
v ceně je možnost spaní ve vlastním stanu a spacáku přímo v areálu nebo blízkém parku - 50m od areálu.

Zveme všechny příznivce dobré muziky a dobrého jídla

Po skončení festivalu do pozdních ranních hodin velký JAM SESSION "POD KAŠTANEM"

POKUS BAND  - Chomoutov

SAMOROST - Olomouc

MS BAND - Velká Bystřice

BLUE EXIT - Dolany

ALIBABA - Horka nad Moravou

KAMARÁDI - Loštice

HRNEK - Morava team

TUČEŇÁCI - Tučín

BRZDAŘI - Olomouc

CVYKR - Brno
POUTNÍCI

VELKÝ JAM SESSION PRO  MUZIKANTY A NEMUZI KANTY

E442

Horka
nad MoravouSkrbeň

Chomoutov

Křelov

Olomouc

směr
Hradec Králové

směr
Brno

směr
Lipník n. B.

Horka nad Moravou

Obec Horka nad Mor.

HOSPUDKA
SOKOLKA

Horka nad Moravou

o

MALÁ KOPANÁ
Horka nad Moravou

AUTOVRAKOVIŠTĚ VELKÁ BYSTŘICE

NEJEZCHLEBA s.r.o.
mobil: 776 716 050

TRUHLÁRSTVÍ

CarColor s.r.o.
Martin Cvetan
Horka nad Moravou

sponzoři a mediální partneři:

Kola Pirkl s.r.o.

pojezdová kola

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2022
Po roční přestávce mohli opět vyrazit dobrovolníci 

Charity ČR do ulic měst a obcí po celé republice, aby 
osobně zvěstovali radostné poselství Vánoc a současně 
vybrali fi nanční prostředky pro potřebné. Tak se v so-
botu 8. ledna vydali na putování Tři králové i po Hor-
ce a velice nás těší, že dárci byli velmi štědří a podařilo 
se vybral rekordní částku 47  550 Kč. Děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili, i vám všem, 
kdo jste přispěli. Na Olomoucku vybrané fi nanční pro-
středky pomohou mj. na rozvoj domácí hospicové péče, 
vytvoření zázemí pro sociální služby věnující se lidem 
s duševním onemocněním a lidem bez domova, zajiště-
ní přímé pomoci jednotlivcům a rodinám v krizi. Více 
informací lze najít na www.trikralovasbirka.cz.

Jaroslava Krejčí 
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Házenkáři mají plno plánů

Fotbalové jaro je tu

Zimní příprava je minulostí, vzhů-
ru do  jarní části rozehrané sezóny 
2021–2022! Třebaže házenkářské 
hřiště na  Sokolce brzy ožije čilým 
ruchem, již v přípravě horecký oddíl 
házené pocítil nepříznivé doznívání 
„covidové“ doby. S  tímto problémem 
se ostatně potýká i řada jiných sportů.

Podle předsedy oddílu házené 
Libora Žůrka jde zejména o  úbytek 
členské, respektive hráčské základny 
a po sportovní stránce také o omeze-
né možnosti trénování a pořádání pří-
pravných utkání.

Přesto se házenkáři v rámci mož-
ností zúčastnili v průběhu zimy něko-
lika halových turnajů. Např. družstvo 
mužů prověřilo své síly během domá-
cího turnaje na palubovce olomoucké 
haly, kde hrálo proti pěti soupeřům, 
s nimiž se v Moravskoslezské lize ne-

potkává. Činily se rovněž žákovské 
týmy – mladší žactvo i  dvě družstva 
miniházené. Po  zimním soustředění 
na horách si nejmladší hráčské kate-
gorie úspěšně vedly na turnajích, po-
řádaných horeckým oddílem házené 
ve  sportovní hale v  Senici na  Hané. 
Zúčastnily se jich mimo jiné i  týmy 
z  velkých klubů jako např. HC Zlín, 
HCB Karviná, Sokol Praha – Vršovice 
nebo 1. SC Bohumín 98. 

„Ze všech stran slyšíme, jak se naše 
děti nehýbou, sedí doma u  počítačů, 
mobilů a  tabletů, v  lepším případě 
je pro ně nadstandardním pohybem 
poflakování se po  ulicích. To chce-
me změnit a  dětem opět nabídnout 
smysluplnou volnočasovou aktivitu 
v  kolektivu, který utužuje a  formuje 
jejich morální profil,“ říká Libor Žů-
rek. „Pro jaro jsme si proto vytyčili 

nabídnout dětem a  jejich rodičům 
sportovní vyžití ve  volném čase prá-
vě v házené. Jakmile to počasí dovolí, 
opět se z hal a  tělocvičen přesuneme 
do našeho domovského areálu na So-
kolce, kde budeme trénovat, pořádat 
mistrovská utkání a  turnaje,“ dodává 
předseda oddílu házené.

Na  léto házenkáři naplánovali 
i další aktivity, a to nejen pro mládež. 
Chybět samozřejmě nemůže ani další 
ročník srpnového příměstského tábo-
ra pro děti školního věku, který se těší 
stále většímu zájmu. Programovou 
nabídku pro jarní a letní období, včet-
ně pozvánek na soutěžní utkání i tur-
naje budou tradičně přinášet stránky 
www.hazenahorka.cz. V  neposlední 
řadě připomenou i  oslavy 65. výročí 
založení oddílu házené v naší obci. 

 Karel Směták

Pomalu přichází fotbalové jaro 
a  naše týmy se na  něj pečlivě při-
pravují. Oddíl nejmenších využívá 
tělocvičnu naší školy a  zbytek fotba-
listů trénuje tradičně na  umělé trávě 
na Sokolce. V průběhu března, jak po-
časí dovolí, se přesuneme na fotbalové 
hřiště.

Soutěžní část jara zahajují naši 
muži, kteří startují 27.března (netra-
dičně v neděli) na domácí půdě proti 
Šumvaldu. Mládežníci si na  své sou-
těže musí počkat až na konec dubna. 
V tomto mezidobí sehrají všechny ka-
tegorie sérii přípravných utkání.

Pro naše fanoušky máme připra-
venu příjemnou novinku. Tou je to, 
že po  dlouhých letech budou hrát 
na  hřišti v  Horce mistrovská utkání 
dorostenci. Budou to utkání krajské-
ho přeboru pod hlavičkou spojené-
ho týmu Chomoutov/Horka. Tímto 
se završila snaha party fotbalových 
nadšenců o to, aby v Horce opět hrá-
li mladí fotbalisté ve  všech věkových 
kategoriích. Naplnění tohoto fotbalo-
vého snu nám trvalo dlouhých 12 let! 
Od příští fotbalové sezóny (letošního 

kalendářního podzimu) bude ukon-
čena spolupráce ve  společném týmu 
s  Chomoutovem a  dorostenci budou 
nastupovat samostatně za  FK Horka 
nad Moravou.

V  průběhu fotbalové pauzy jsme 
přebudovali, jak bylo avizováno, inte-
riér šatny mládeže a pro větší pohodlí 
fanoušků jsme vyměnili nábytek v bu-
fetu. Během měsíce dubna bude ješ-
tě osazen kamerový systém, zejména 
z důvodu ochrany investic do fotbalo-
vého areálu.

Po bezmála dvou letech (!) úřado-
vání jsme doklopýtali ke  stavebnímu 
povolení na  zhotovení nového sání 
vody pro systém závlahy z Mlýnského 
náhonu. Ani tady ale nemáme ještě 
zdaleka vyhráno. Podle podmínek, 
které nám nastavili úředníci, to vy-
padá, že chceme v  Horce vybudovat 
minimálně nové vodní dílo Gabčíko-
vo! I tak musíme realizaci dotáhnout 
do konce.

Všechny fanoušky horeckého fot-
balu zveme na start jarní sezóny!

Za VV FK Horka nad Moravou 
zapsal Milan Štajgr

AKCE 
MALÉ KOPANÉ 

2022

19. března
Josefovský 

turnaj
14. května

Festival Horecké
struny

18. června
Rocková Horka

5. července
Turnaj v malé kopané  

+ taneční zábava
3. září 

Den dětí 
– začátek  

školního roku
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COUNTRY PÁTKY
POD KAŠTANEM
       2022

  3. 6. - DALLAS - Lipník nad Beèvou 

24. 6. - RENSI - Pøerov

  8. 7. - VALSA BAND - Olomouc

29. 7. - PROLOM - Olomouc

12. 8. - KARANTÉNA - Pøemyslovice

26. 8. - POKUS BAND - Chomoutov

  9. 9. - OTÌZE - Olomouc

23. 9. - SAMOROST - Olomouc

V areálu Na Sokolce - Horka nad Moravou
00 00od 18  - do 22

Hospùdka ”SOKOLKA”

  

Jídla a pití dostatek.

Srdeènì se na Vás tìší personál hospùdky!


