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Vážení spoluobčané,
nechci zakřiknout covidovou 

situaci ale i  u  nás v  obci se pomalu 
a  jistě vracíme do normálního živo-
ta. Ačkoliv nebyla koncem března 
situace růžová, vše se stabilizovalo 
a  v  současné době obec kolísá mezi 
žádným nebo jedním případem no-
vého nakaženého v  obci. První vla-
štovka kultury a zábavy byl Fichtlfest 
konaný v  sobotu 12. 6. 2021. Podě-
kování patří jak organizátorům, tak 
SDH Horka nad Moravou za poskyt-

nutí zázemí v areálu Doly. V měsíci 
červnu začaly dvě investiční akce, 
a to rekonstrukce prostoru před hřbi-
tovem, včetně výsadby stromů a  re-
konstrukce obecní zdi na  obecním 
úřadě. Předpokládáme ještě v letních 
měsících rekonstrukci místní komu-
nikace Nádražní (po přejezd) a opra-
vu pavilonu B v základní škole.

Máme nové web stránky a  také 
novou podobu obecního časopisu.

Přeji krásné léto!   Luděk Tichý
starosta

Nečekaná	návštěva	premiéra
Ve čtvrtek 10.6. 2021 zavítal do Zá-

kladní školy v  Horce nad Moravou 
premiér ČR Andrej Babiš. Na ofi ciální 
návštěvu města Olomouce jej pozval 
primátor města Olomouce Miroslav 
Žbánek. Původně měl premiér obcí 
pouze projíždět na  plánovaný oběd 

ve  Sluňákově. V  rámci úspory času 
a dalšího programu poobědval v nové 
školní jídelně s dětmi, prohlédl si are-
ál základní školy v Horce a také novou 
školní učebnu. Byl mile překvapen zá-
zemím školy i  dalšími připravovaný-
mi projekty. -lt-

Fichtlfest
Horka	2021

Osmému ročníku vyjížďky histo-
rických motocyklů Jawa Pionýr, Ba-
beta a  Moped Stadion počasí přálo. 
Konalo se 12. 6. 2021 v  Horce nad 
Moravou.

HORECKÝ ZPRAVODAJ
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ČEZ	do	kabelového		
vedení

Projektová dokumentace přelože-
ní vzdušného vedení ČEZ na ulici Li-
dická, Nádražní a Skrbeňská v plném 
proudu. 

V  jarních měsících poslali pro-
jektanti občanům dopis k  chystané-
mu přeložení k  rodinným domům. 
Termín realizace přeložení kabelů je 
2023–2024. Všechny náklady hradí 
společnost ČEZ.  -lt-

Obnova	zeleně		
v	obci

V  současné době připravujeme 
plán další výsadby stromů v  obci 
na podzim roku 2021. Po dokončení 
dětského a workoutového hřiště bude 
nutné nahradit pokácené stromy jak 
okrasnými, tak ovocnými.

Dále se počítá s komplexní výsad-
bou před hřbitovem, pokračováním 
v základní škole, kolem rybníků Doly. 
Budeme žádat o dotaci. -ou-

Kostel svatého Mikuláše v Hor-
ce nad Moravou otevřel své brány 
v  rámci akce Noc kostelů v  pátek 
28. května v  18 hodin. Příchozí si 
mohli prohlédnout vnitřek chrá-
mu, kůr s  varhanami, místnost 
s  hodinovým strojem, vystoupat 
na  věž, sklonit hlavu pod zvony 
a podívat se na Horku z výšky. Byl 
také promítán film Církev za opo-
nou a na závěr zaznělo pásmo písní 
s  kytarami. Pro děti byla nachys-

tána hra, v níž se seznámily s nej-
známější babičkou české historie – 
svatou Ludmilou. V  letošním roce 
totiž uplyne 1100 let od  její smrti, 
tak je připravena řada akcí či akti-
vit, které přibližují život této kněž-
ny a světice (více informací lze na-
jít na webové stránce: svataludmila.
cz). Děkujeme všem, kteří do  ho-
reckého kostela zavítali a zapojili se 
do připraveného programu.

 Jaroslava Krejčí

Není žádným tajemstvím, že křes-
ťané zastávají názor, že ti, kdo spolu 
nejsou manželi, by spolu neměli intim-
ně žít, a že to vztahujeme i na ty, kdo 
se na manželství už vážně připravují. 
Aby totiž po celou dobu známosti měli 
opravdovou svobodu vztah ukončit, 
kdyby došli k  přesvědčení, že to tak 
bude lepší. Na druhé straně je skuteč-
ností, že dnes mnoho snoubenců spolu 
před svatbou kratší nebo i  delší dobu 
už bydlí. Tedy spolu žijí se vším všudy. 
A  většina mladých lidí je asi přesvěd-
čena, že uzavřít manželství bez této 
„zkušební doby“ by bylo riskantní. 
A tak se zdá, že mezi křesťanskou teorií 
a všeobecnou praxí to pořádně skřípe… 

Před časem jsem mluvil s  dívkou, 
kterou znám už několik let a  která se 
také rozhodla sestěhovat se se svým 
nastávajícím ke  společnému bydlení 
asi rok před plánovanou svatbou. Ona 
ovšem přitom upřímně chtěla dostát 
tomu, že to ještě nebude manželství 
po  všech stránkách. Její snoubenec, 

i  když sám v  Boha nevěří a  necítil se 
vázán ke stejnému postoji jako ona, ka-
valírsky se jí přizpůsobil, slíbil jí to. Tak 
mi o  tom vyprávěla, když ještě bydleli 
každý sám. Pak jsem se s ní delší dobu 
neviděl. Přiznám se vám, že jsem byl 
velice zvědavý na  to, jestli jejich zku-
šenost obhájí teorii, kterou hlásáme, 
anebo jestli naopak onu dnes rozšíře-
nou praxi prohlásí za jedinou možnou 
a oprávněnou. 

Velmi mne překvapilo, že mi jako 
nejvýraznější zkušenost z  jejich společ-
ného soužití zmínila potíž, kterou si prý 
záhy uvědomili oba dva: totiž pokušení 
nesnažit se už tolik o vzájemnou komu-
nikaci, o hlubší rozhovory a o další po-
znávání se. Najednou viděli, že si musejí 
přiznat, že pokud spolu jen „chodili“, 
mnohem pečlivěji plánovali různé výle-
ty, společné aktivity, zaměřovali se na to, 
aby si spolu povídali. Kdežto když spolu 
začali bydlet, svádí je to k tomu prostě 
se spokojit s tím, že „přece spolu jsme“, 
a nesnažit se už o víc.

Proč vám to zde píšu? Protože mi 
hned, když jsem to od ní slyšel, blesklo 
hlavou: ale to je přece pokušení, na kte-
ré si musíme dávat pozor všichni! Jinak 
se spokojíme se soužitím „vedle sebe“ 
a  ne „spolu“, jak to kdosi vtipně for-
muloval. Jinak nebudeme hledat, co 
bychom mohli jeden pro druhého nebo 
společně udělat nového, dalšího nebo 
jiného. A naše vztahy pak ztrácejí svě-
žest, vkrade se do nich pasivita, nepo-
zorovaná sebestřednost, sobectví.

V  uplynulých měsících jsme mno-
zí byli spolu doma stále a  na  těsno. 
A  tak pro nás může být užitečný ten-
to postřeh „začátečníků“ co do společ-
ného soužití. Sledujme, nakolik i  pro 
nás pod naší střechou platí, že nestačí 
spokojit se s přesvědčením, „přece jsme 
spolu pořád“, ale že je třeba, abychom 
do vztahů s našimi blízkými cíleně in-
vestovali: svou pozornost, síly, cit. Je to 
investice nezbytná a vyplatí se všem.

P. Gorazd Pavel Cetkovský
duchovní správce farnosti Horka 

Společné bydlení nestačí
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Sbohem,	základní	školo!

Škola	není	jen	o	učení

Jarní měsíce máme na 2. stupni ZŠ 
vždy neodmyslitelně spojeny se zvýše-
ným úsilím deváťáků, kteří si vybírají 
své vysněné střední školy a připravují 
se na  přijímací zkoušky. V  letošním, 
opět obtížném covidovém roce, se 
to týkalo přibližně tří čtvrtin žáků 9. 
ročníku, kteří se hlásili na  maturitní 
obory. Stejně jako v minulém roce se 
jim původní dubnový termín z důvo-
du koronaviru odsouval. Naštěstí ne-
museli čekat až do června jako jejich 
loňští předchůdci, ale zkoušky si spl-
nili na  začátku května. Zhruba čtvr-
tina deváťáků se rozhodla pro učeb-
ní obory, na které jsou přijímáni bez 
zkoušek, pouze na základě studijních 
výsledků ze základní školy. A jak celý 
proces výběru škol a cesty na ně pro-
bíhal? Slovo dejme přímo žákům:

Martin: Ze začátku pro mě nebyl 
výběr škol vůbec jednoduchý. Ale pak 

jsem se o  tom začal bavit s  kamará-
dy a  hlavně s  rodinou. A  to mi hod-
ně pomohlo. Podal jsem si přihlášku 
na  řezbáře do Tovačova a pak ještě 
do Olomouce na zemědělku na obor 
umělecký kovář. Nakonec jsem se 
rozhodl pro uměleckého kováře, protože 
mi to přijde jako zajímavé a pěkné 
řemeslo. Já osobně jsem přijímačky ne-
dělal, ale čekaly mě talentové zkoušky. 
Ty jsem zvládl, takže jsem rád.

Tomáš: Můj výběr středních škol 
byl docela náročný. Dlouho jsem nevě-
děl, co chci dělat, kam se hlásit. Musel 
jsem se hodně snažit, abych zjistil, co 
mě baví a v čem jsem dobrý. Nakonec 
jsem na  to přišel – práce s  elektrikou. 
Jelikož jsem si vybral obor s  maturi-
tou, musel jsem napsat přijímačky. 
Měl jsem dost času na to, abych se učil, 
ale pořádně jsem začal až měsíc před 
zkouškami. Samotné přijímačky byly 

opravdu těžké. Nakonec to ale dopadlo 
dobře a na jednu ze dvou škol mě vzali, 
a to na obor telekomunikace.

Adam: Když jsem se rozhodoval, 
na  které školy si dám přihlášku, ne-
zabralo mi to moc času. Znám totiž 
spoustu lidí z  olomouckých gymplů. 
Nakonec jsem podal přihlášky na Hej-
čín a Slovan. Přípravu jsem začal tím, 
že jsem si napsal nějaké testy z češtiny 
a matematiky úplně bez předchozí pří-
pravy. Vzhledem k  ne úplně dobrému 
výsledku jsem se odhodlal začít s inten-
zivní přípravou někdy v  říjnu. Hodně 
mě štvalo odložení zkoušek, protože 
jsem byl připravený už v dubnu. Na sa-
motné zkoušky jsem šel úplně klidný, 
protože jsem si byl velmi jistý. Zkoušky 
jsem úspěšně dokončil (93 bodů ze 100) 
a zápisový lístek jsem podal na Slovan-
ské gymnázium.

Martin Malenovský

Tentokrát ve škole. Po mnoha mě-
sících distanční výuky se konečně po-
dařilo aspoň na  pár týdnů školního 
roku zažít školu plnou pro všechny 
žáky bez omezení a bez rotací. 

Všem se nesmírně ulevilo. Dětem, 
rodičům, učitelům. Zase je to prostě 
„normální“.

Třebaže roušky, testy a  přísné hy-
gienické nařízení ještě trvají a musí se 
dodržovat, tak přeci jen už je to krok 
vpřed. 

Myslím, že období, které pomalu 
končí, období, kdy byli žáci – s vyjím-
kou tří týdnu před Vánocemi ve škole 
– doma na distanční výuce skoro sedm 
měsíců, už asi nikdo nechce zažít. 

Kdyby to někdo věděl rok dva do-
předu, že toto nastane, asi by tomu ne-
věřil. Bylo to období nesmírné zátěže 
pro rodiče hlavně menších dětí, ale 
i učitelů a na prvním místě žáků.

Mají můj velký obdiv, že to zvlád-
li a  vydrželi. Každý se snažil na  své 
úrovni, třebaže rozdíly v  nabytých 
vědomostech z  tohoto období budou 
některým žákům chybět a už je nikdy 
nedoženou.

Na  konzultacích s  předškoláky 
se mě mnoho maminek ptalo, zda si 
myslím, že to bude pokračovat i pří-
ští školní rok (distanční výuka), že 
by raději své dítě za těchto podmínek 
do  školy nedávaly a  daly by odklad. 
Nevím, ale asi nemáme na výběr. Teď 
vidíme zpětně, že se všichni a všechno 
přizpůsobilo. 

Učitelé se naučili využívat všechny 
vymožeností videomeetingů a přizpů-
sobili svou výuku podmínkám. Žáci 
se zavřeli do svých pokojíčků s počí-
tačem či tabletem a byli připojení, kdy 
měli, často i  kdy neměli, a  snažili se 
plnit požadavky kladené na  domácí 
vzdělávání. Rodiče jim doma udělali 
servis a stali se z nich často profi do-
učovatelé. Někteří rodiče se posunuli 
i do role žáků, kdy občas za své rato-
lesti nějaký ten úkol vyplnili a  paní 
učitelky se pak nestačily divit, že to 
má najednou ten jejich žák tak dobře 
správně a bez chyby. Někteří spolužá-
ci se naučili výborné skupinové ko-
operaci, kdy jeden ze skupiny poslal 
úkoly z matematiky a někdo další zase 
přeposlal na opsání češtinu. Motivace 

pro školní práci každým dnem kle-
sala a  klesala a  učitelé museli využít 
všechen potenciál a  svou kreativitu 
k  tomu, aby žáky zapojili do  práce. 
A nad tím vším se vznášela nuda, zne-
chucení a apatie...

Teď už budou odkázáni ve  škole 
zase jen sami na sebe a na své vědo-
mosti. Kolik jich stačili nabrat, ukáží 
až první testy, ale v  prvních dnech 
po návratu do školy to nebylo. Učitelé 
si moc dobře uvědomovali, jak moc 
potřebují být žáci spolu ve  třídě se 
svými kamarády, povídat si jen tak, co 
prožívali a znovu se naučit soustředit 
na školní práci v lavici celou hodinu. 
A  samozřejmě taky navázat na  přá-
telské vztahy tam, kde je v půlce října 
přerušili.

Buďme rádi, že jsme se toho ko-
nečně dočkali, užívejme si spolu well-
-being (osobní pohodu, zdraví, štěstí) 
a  pro jednou zažijme školu ne jako 
vzdělávací instituci, ale jako místo 
setkávání a  zážitků, které žádné dítě 
samo ve  svém pokojíčku nemá šanci 
zažít. Kateřina Lerchová

 školní psycholožka
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Ohlédnutí	za	dvacetiletou	činností
Před dvaceti lety byl v naší obci za-

ložen klub seniorů. O jeho vznik se za-
sloužila především Mgr. Karla Kolouš-
ková a s ní hned od počátku pracovaly 
paní K. Berková, M. Čechmánková a L. 
Slimaříková. Tehdejší zastupitelstvo 
klub podpořilo a nabídlo k užívání vol-
né prostory v areálu MŠ, které upravilo 
a vybavilo potřebným zařízením. Po de-
seti letech však musel klub tyto prosto-
ry uvolnit pro potřebu školy a členové 
využívali klubovnu místních hasičů. 
Od roku 2016, snad už trvale, je senior-
ská klubovna v budově obecního úřadu.

Členové klubu se scházejí pravidelně 
každý druhý týden. Členky výboru 
připravují drobné pohoštění a samo-
zřejmě program. Většinou jsou to be-
sedy s  různou tématikou – ochrana 
zdraví, životního prostředí, cestování, 
bezpečnost, ochrana, zajímavosti z regi-
onu. Připomenu některé: několik besed 
jsme měli s Policií ČR, doktorka D. Ma-
lotová nás seznámila s denním stacioná-
řem AGE Centrum na Šibeníku, o práci 
záchranářů hovořil MUDr.  Brázdil. 
o  hanáckých krojích paní Vitoslavská 
(Nositelka tradic), o  památkách v  ha-
nácké krajině vyprávěl historik Ján 
Kadlec a  o  hanáčtině vtipně spisovatel 
Petr Linduška. Paní Z. Frištenská nás 
seznámila s  životem a  úspěchy zápas-
níka Gustava Frištenského, o  pouti 
do  Santiaga de Compostely vyprávěl 
Mgr.  J. Vymětal. Zajímavá byla bese-
da se sochařem Zdeňkem Přikrylem, 
několikrát mezi nás přišel řezbář Jiří 
Halouzka a také jsme několikrát zajeli 
do jeho Pradědovy galerie. Pozvání do 
klubu přijala horecká rodačka paní Věra 
Mičková, která se mimo jiné zabývá 
tkaním gobelínů. Krásná byla beseda 
u varhan v kostele sv. Mořice s varha-
níkem K. Martinkem. Vždy rádi mezi 
sebou přivítáme představitele obce.

Obecní úřad podporuje činnost 
klubu také finančně. Tyto prostředky 
využíváme především na  dotace zá-
jezdů. Každoročně připravíme tři až 
čtyři, většinou jednodenních výletů. 
Za dvacet let jsme navštívili mnohá 
krásná místa – hrady, zámky, města, 
chrámy, poutní místa, skanzeny, 

arboreta, zoologické zahrady. Oblíbené 
jsou exkurze do různých dílen, závodů. 
V Olešnici jsme se seznámili s výrobou 
modrotisku, ve  Vrbně jsme navštívili 
sklárnu, ve Slezské tvorbě v Opavě jsme 
obdivovali foukané vánoční ozdoby, 
v  likérce Rudolf Jelínek ve  Vizovicích 
jsme viděli výrobu likérů, ve Frýdku –
Místku v  závodě Miko nás seznámili 
s  dobrotami Marlenka, ve  Valašském 
Meziříčí jsme byli v gobelínce, v Litovli 
v  pivovaře, v  Čejkovicích, ve  vinných 
sklepech a navštívili jsme Bylinkový ráj 
Sonnentor, kde se vyrábí biočaje a koře-
ní. Klub se zapojuje do společenských, 
kulturních akcí, oslav významných vý-
ročí. Každoročně se podílíme na vzpo-
mínkovém odpoledni k uctění památky 
Mistra Jana Husa. Naše členky připra-
vují krátký taneční program, ale hlavně 
chodíme do průvodu v hanáckých kro-
jích, které i zapůjčujeme.

Hanácké kroje – to byla hned od za-
ložení klubu velká výzva. Členky si daly 
za úkol zachránit hanácké kroje. Záslu-
hou především paní K. Kolouškové a D. 
Halaštové se podařilo získat různé části 
krojů, mnohé musely došít. Šít a vyšívat 
pomáhaly paní Klímová a Raidová. Paní 
Halaštová se dlouhá léta o kroje pečlivě 
starala. V současné době máme 14 žen-
ských krojů, 20 dětských a 2 chlapecké. 
Kroje rádi zapůjčujeme na oslavy.

Klub pořádá také různé výstavy – 
předvánoční, velikonoční, výstavu fo-

tografií, sběratelství, zájmové rukodělné 
činnosti. Každoročně jsme připravovali 
seniorský ples, byl oblíbený a hojně na-
vštěvovaný. Nezapomínáme na  kultur-
ní vyžití členů, zajišťujeme vstupenky 
do divadla, kina, navštěvujeme výstavy, 
muzea, koncerty. Účastníme se také 
akcí, které pořádá Krajská rada seniorů, 
např. soutěže Babička roku Olomouc-
kého kraje. Je to velké setkání seniorů. 
V 1.ročníku soutěže byla úspěšná naše 
členka paní D. Klímová , získala krásné 
druhé místo a za dva roky paní V. Pileč-
ková obsadila místo třetí. Byl to úspěch 
našich šikovných babiček.

Věřím, že se nám dvacetileté trvá-
ní klubu podaří náležitě oslavit. Určitě 
si oslavu zasloužíme. Škoda, že se toho 
nedožila paní Karla Koloušková, která 
úspěšně vedla klub deset let.

Závěrem chci poděkovat člen-
kám výboru za  obětavou práci – paní  
K. Berkové, M. Čechmánkové, M. Ab-
solonové, E. Dvořákové, L. Slimaříkové, 
A. Zvěřinové.

Děkuji obecnímu úřadu za podpo-
ru, minulé starostce paní S. Stavarčí-
kové a  současnému starostovi panu L. 
Tichému.

A klubu – všem členům zdraví, dob-
rou náladu. A  nečlenům vzkazujeme 
– přijďte mezi nás, potřebujeme nové 
posily!

Mgr. Ludmila Nepožitková
vedoucí klubu

Nové	webové	stránky	obce
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Vypracoval: Veiser Lukáš

Datum: 31.5.2021

Adresa provozovny: Pavelkova 2
                       Olomouc 772 00
                    

Telefon:
736 683 482,602 755 860,58531 5041

Skrbeň, Křelov , Horka nad Moravou
omezení průjezdu vozidel 12t

sil. III/4465, III/4466
            

Od roku 2018 dochází k nárůs-
tu nákladní tranzitní dopravy přes 
naší obec. Příčinou mimo jiné je 
oprava okolních obcí, jako je Li-
tovel, Šternberk a  Uničov. Další 
nárůst je zkrácení trasy z  tranzitu 
od  Mohelnice na  Šternberk přes 
obce Křelov – Horka nad Moravou 

a dál na Chomoutov. Nějakou dobu 
provádíme statistiku nákladní tran-
zitní dopravy a dne 15. 6. 2021 bylo 
první jednání na  Krajském úřadě, 
odboru dopravy. Bude sepsána žá-
dost tří okolních obcí na  omezení 
nákladní dopravy, vice viz plánek, 
snad budeme úspěšní.  -lt-

Omezení	nákladní	dopravy	přes	obec

Dočkali	jsme	se!
Dočkali jsme se. Na  jaře se 

i  knihovny konečně opět otevřely. 
Po  skoro půlročním uzavření jsme 
mohli zase začít fungovat. A  hned 
jsme se vrhli do akcí. První z nich byla 
návštěva dětí z  družiny 1.stupně zá-
kladní školy. Povídali jsme si o kníž-
kách, o tom, jak knihovna funguje, co 
děti nejraději čtou. Následovat bude 
pasování prvňáčků na  čtenáře. S  pa-
sováním nám pomůže paní spisova-
telka Markéta Harasimová. Letošní 

školní rok byl sice hodně divoký, tedy 
co se školy týče, ale věřím, že děti si 
s tím poradily a všechny písmenka se 
naučily. Na  prázdniny pak připravu-
jeme aktivní výstavu ke knížce Kláry 
Smolíkové „Pozor, v knihovně je ko-
cour!“. Rádi vás výstavou provedeme 
každé úterý v 16 hod. Připraveny bu-
dou úkoly, čtení i malování.

A  na  závěr nezapomínáme ani 
na  dospělé a  zde je pár tipů na  letní 
odpočinek. Prvním z  nich je román 

od Aleny Mornštajnové Listopád. Kdo 
má rád napětí, pro něj tu je novinka 
od Andrew Mayne Dívka pod hladinou. 
Prožít si zamilovaný román můžeme 
v  knize Čokoládovna od  Maria Niko-
lai. A pak se můžeme pobavit s Holkou 
od Big Benu od Kristýny Burgetové. 

Věřím, že knihy vás budou dopro-
vázet po celé léto a prožijete spoustu 
(nejen!) čtených příběhů.

Romana Janková
Knihovna Horka nad Moravou
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Druhý	covidový	školní	rok

Letošní	příměstské	tábory	ZDARMA

Školní rok 2020/2021 se blíží 
do finále. Jsme rádi, že jsme tento 
organizačně náročný rok všichni 
společně zvládli. Určitě to nebylo 
lehké pro nikoho, škola byla uzavřená 
od 14.  října 2020 a znovuotevřená 
pro všechny žáky 24. května 2021. 
Sedm měsíců, krátká doba v  lid-
ském životě, nekonečně dlouhá doba 
ve školním roce. Snažíme se společ-
ně s žáky zkušenosti z tohoto obdo-
bí reflektovat, najít pozitiva, která si 
mohou odnést do svého života. Zaží-
vali jsme situace, ve kterých žáci byli 
více odpovědní za své učení, naučili 
se lépe plánovat, v  rámci digitální 
gramotnosti umí mnohé. Věříme, 
že krize v sobě nese příležitost, a  to 
chceme pěstovat i  v  našich žácích. 
Poslední týdny trávíme společně 
ve  škole tentokrát jinak. Podporu-

jeme u  žáků restart učení pozitivní 
zpětnou vazbou, utužujeme vzájem-
né vztahy ve  třídě a  společně zaží-
váme opět radost, kterou nám učení 
na dálku nepřinášelo. 

Vše je za cenu preventivního anti-
genního testování a  nošení roušek. 
Chápu rodiče, žáky i  zaměstnance, 
že se jim tato povinnost nelíbí. Škola 
jako státní instituce se řídí mimo-
řádnými opatřeními Ministerstva 
zdravotnictví. Naším primárním 
úkolem je zajistit vzdělávání žáků. 
Nejsem odborník na  epidemiologii 
a  ani lékař, nepřísluší se mi rozpo-
rovat mimořádná opatření, vždy je 
ale mým úkolem zajistit vzdělání pro 
žáky naší školy. Škola je povinna za-
jišťovat bezpečnost a  ochranu zdra-
ví dětí. Součástí této povinnosti je 
i  zajišťování bezpečného a  zdraví 

neohrožujícího prostředí. To škola 
v  současné situaci naplní i  tím, že 
provádí testování a  nepřipouští pří-
tomnost netestovaných dětí. Dítě 
nemůže být nuceno k účasti na  tes-
tování a neúčast nemůže být jakkoliv 
sankciována. Důsledkem neúčasti 
na  testování je pouze nemožnost 
účasti na  prezenčním vzdělávání, 
a  to s  ohledem na  nutnost ochrany 
veřejného zdraví v současné nepříz-
nivé epidemické situaci. 

Pevně věřím, že letošní školní rok 
společně zakončíme a  po  prázdni-
nách zahájíme nový školní rok, který 
bude lepší než ten letošní.

Děkuji všem dětem, rodičům 
i  kolegům ve  škole za  spolupráci 
a pomáhající přístup.

Sylva Stavarčíková
ředitelka ZŠ

Rozvišť, z. s., se zabývá envi-
ronmentální výchovou a vzděláváním 
dětí a  mládeže. Uskutečňujeme pra-
videlné volnočasové programy i  jed-
norázové akce s cílem podpořit u dětí 
zájem o aktivní pobyt v přírodě jako 
nedílnou součást jejich každodenního 
života. Na  tuto činnost každoročně 
navazujeme pořádáním příměstských 
táborů o letních prázdninách. Na jaře 
2021 jsme zahájili provoz výukové 
pastevní farmy a  obohacujeme tábo-
ry o chovatelské zaměření. Příměstský 
tábor probíhá vždy pět pracovních dní 
od pondělí do pátku, provozní doba je 
od  8 do  16 hodin. Kapacita každého 
tábora je 16 dětí. Program tábora při-
pravují a s dětmi realizují zkušení lek-
toři. Program je doplněn o materiály 
a aktivity k tématu (kreativní, vzdělá-
vací, rukodělné).

Velmi dbáme na  bezpečnost 
a  ochranu zdraví dětí, lektoři jsou 
proškoleni kurzem první pomoci 
a zásadami BOZP. Zázemím pro stra-
vování a  hygienu je vybavený areál 
Lesní mateřské školy Bažinka v Horce 
nad Moravou – na  okraji CHKO Li-

tovelské Pomoraví. Program táborů 
bude probíhat v okolní krajině (lužní 
les, řeka, rybníčky, louky), na výuko-
vé farmě a částečně v areálu (ohniště, 
venkovní jídelna, velké týpí)

Je pro nás důležité, aby děti byly 
přímými účastníky reálné a smyslupl-
né činnosti, měly prostor pro volnou 
hru v přírodě i výběr z připravených 
činností. Uplatňujeme zážitkovou, 
intuitivní a  kooperativní pedagogi-
ku, respektující přístup, podporuje-
me rozvoj kamarádských vztahů mezi 
dětmi. 

Popis jednotlivých 
táborů:
Chovatelský tábor v přírodě I a II.
Termíny: 26.–30. 7. a 2.–6. 8.

Děti se postarají o  kozy a  ovce, 
budou je pást ve  volné krajině. Čeká 
je práce s  ohradníkem, dojení, výro-
ba sýra, sledování práce pasteveckého 
psa. Dozvědí se mnoho dalšího z pra-
xe chovatelství a  ochrany přírody, 
o emocích a chování zvířat, které lidé 
chovají. Vypraví se také za volně žijí-
cími tvory do lesa. 

Tajuplná příroda
Termín: 9.–13. 8. 2021

 Děti budou objevovat a  pozoro-
vat zázraky přírody v  lese, na  louce 
i ve vodě, dělat pokusy, tvořit, mikro-
skopovat. Čeká je exkurze do chráně-
ných oblastí s odborníkem Agentury 
ochrany přírody a krajiny. 

Bike Bažinka – na kolech
s angličtinou
Termín:16.–20. 8. 2021

Děti budou každý den podnikat 
výlety po  cyklotrasách okolí Horky 
nad Moravou. Čeká je výuka angličti-
ny hravou formou (rodilý mluvčí, ran-
ní a odpolední tematický miniblok). 

Lesní dobrodružství
Termín: 23.–27.8 2021 

Děti stráví většinu času v lese, po-
noří se do fascinujícího světa stromů, 
zjistí, jak stromy cítí a jak komunikují. 
Osvěží si základy první pomoci, zá-
lesácké aktivity a rukodělné činnosti. 
Vyslechnou si tajemné lesní příběhy, 
budou hledat lesní tvory a  objevovat 
nová místa.  Jiřina Popelková

 Zuzana Filipová
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Házenkáři	vykročili	vstříc	nové	sezóně

Fotbalové	procitnutí	–	jaro	2021

Dlouhých šest měsíců… Taková 
byla vynucená tréninková i  zápasová 
pauza pro horecké házenkáře. Z  dů-
vodu epidemie nedohraná sezóna 
2020/2021 sice byla anulována, ale 
měsíc květen konečně přinesl novou 
naději. Areál na Sokolce opět ožil tré-
ninkovým ruchem a  29. května bylo 
možné uspořádat i celodenní program 
pro 11 mládežnických družstev.  

Šlo o dva souběžně hrané turnaje 
– mladšího žactva a  starších minihá-
zenkářů, které díky přítomným divá-
kům nepostrádaly správnou sportovní 
atmosféru. 

Výborně se prezentovalo přede-
vším družstvo mladšího žactva Horky, 
které v  konkurenci SK HFP Prostě-
jov a  dvou týmů TJ Cement Hranice 
prošlo všemi zápasy bez ztráty bodu 
a  vybojovalo v  turnaji 1. místo. Také 
starší miniházenkáři si vedli zdat-
ně. Sehráli pět utkání – s TJ Cement 
Hranice, SK HFP Prostějov, Tatranem 
Litovel a  dvěma družstvy HBC Olo-

mouc 1966, během nichž si zopakovali 
potřebné dovednosti z  házenkářské 
abecedy. „Oba souběžně hrané turnaje 
byly přínosem pro všechny, ale hlavně 
pro nás trenéry,“ zhodnotil vydaře-
nou akci šéftrenér mládeže horecké-
ho oddílu házené Petr Němec. „Bylo 
vidět, jak mladým hráčům a hráčkám 
během nucené pauzy házená chyběla 
a jak je pro ně důležitá. Z pohledu nás 
trenérů je konečný výsledek až na po-
sledním místě, protože více nás těšila 
samotná hra, kolektivní duch, bojov-
nost a radost ze hry.“ 

Závěr zmíněného celodenního 
programu pak obstaralo přátelské 
utkání horeckých mužů s  týmem TJ 
Sokol Osek nad Bečvou. Letošní první 
házenkářské dění na horecké Sokolce 
tak fakticky již odstartovalo přípravu 
na novou sezónu. „Těšíme se, že bude 
možné uspořádat všechny napláno-
vané letní přípravné turnaje, už nyní 
na  ně všechny příznivce sportu zve-
me. Od září pak naše družstva vstou-

pí do  nového soutěžního ročníku 
2021/2022, který snad už žádná ome-
zení nepotkají,“ uvedl předseda oddílu 
házené Libor Žůrek.

Kromě letních turnajů chystá ho-
recký oddíl házené také tradiční letní 
příměstský tábor pro děti ročníků na-
rození 2009–2015. Letošní 8. ročník 
této velice oblíbené akce se uskuteční 
ve dnech 23.–27. srpna, tedy v posled-
ním týdnu letních prázdnin. Organi-
zační štáb již nyní pro děti připravuje 
bohatý program plný her, výletů a řady 
sportovních aktivit. 

Tábor je určen nejen pro začínající 
či pokročilé házenkářské talenty, ale 
pro všechny další děti, které se chtějí 
bavit ve  sportovním areálu Sokolky 
a  blízkém okolí. Závazné přihlášky 
mohou rodiče dětí podávat do 20. srp-
na. Podrobnosti přináší web www.ha-
zenahorka.cz, kde jsou rovněž infor-
mace o  probíhajícím náboru nových 
členů házenkářského oddílu do všech 
věkových kategorií. Karel Směták  

V pravidelném fotbalovém příspěv-
ku nemohu jinak než navázat na Zpra-
vodaje 12/2020 a 03/2021.

Start soutěží se na  jaře nekonal 
a z důvodu vládních opatření nešlo ani 
trénovat… K našemu koníčku jsme se 
mohli vrátit až v květnu.

U kategorie mužů bylo potřeba zo-
hlednit pracovní povinnosti zpožděné 
pandemií. I ztráta motivace hrála svoji 
roli, tréninkový dril bez vidiny odmě-
ny v podobě zápasu není určitě to pra-
vé ořechové. Přesto muži odehráli sérii 
přáteláků s  kvalitními soupeři, jakou 
jsou Černovír, Bělkovice, Hodolany 
a  Hněvotín. Zde je potřeba vyzdvih-
nout účast našich mladých hráčů, kteří 
působí ve  spojeném dorosteneckém 
týmu Chomoutov/Horka nad Mora-
vou. Michal Procházka, Maty Búbela, 
Filip Judas i  Honza Nevima se určitě 
neztratili. Doufáme, že nám dorůstá 
nová generace fotbalových tahounů 
našeho týmu.

Naši mladí fotbalisté se pustili 
do  obnovené činnosti s  velikou chu-
tí. Trenéři starších i mladších žáků se 
snažili nahradit zrušenou soutěž sé-
rií přátelských utkání. A  tak se starší 
žáci utkali se soupeři z  Loštic, Lužic, 
Černovíra a  Nákla. Všechny utkání 
v  této kategorii jednoznačně ovládli. 
Mladší žáci hráli opakovaně s Lužice-
mi a s Náklem. I tady jsme byli úspěšní 
a  odešli poraženi jen jednou. Důleži-
tější než výsledek je skutečnost, že se 
vůbec něco hraje… 

O  to větší radost máme z  na-
šich benjamínků! Po  koronáči vtrhli 
na  trávník v  počtu několika desítek 
a  trenéři mají plné ruce i  nohy práce 
je zvládnout! Nádhera a  jen tak dál! 
Také tento fotbalový potěr absolvoval 
dvojzápasy s  Černovírem a Velkým 
Týncem. Zde zvítězila především 
radost z fotbalu!

Co se týče technických záležitostí, 
povedly se opravit lavice do střídaček, 

jenže nemá cenu je instalovat. Plejeři 
na nich sedět nemohou. A ne vše, co 
jsme si naplánovali, se podařilo. Jar-
ní deštivé počasí sice přálo trávníku, 
na kterém se nemohlo hrát, ale ne na-
těračským pracím.  Střechy obnovíme 
na podzim. Nekonečný příběh, tak by 
se dalo popsat jednání s úřady ohled-
ně odběru vody z Mlýnského potoka. 
Momentální stav věcí je takový, že za-
čínáme s realizací závlahy v hrací plo-
še, kterou napojíme na stávající systém 
a  dále poběžíme maraton s  úředníky 
o  novou přípojku. Abychom se „ne-
nudili“, dohodli jsme se s  obcí na  re-
vitalizaci jedné ze zahrádek, kterou 
opustil dlouholetý nájemce, a  máme 
hotovo!! A  zase jsme „vymetli“ jeden 
kout v okolí našeho hřiště.

Doufáme, že naše snaha bude od-
měněna plnohodnotným fotbalovým 
podzimem! 

Za VV FK Horka nad Moravou 
zapsal Milan Štajgr
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Co	se	děje	v	Sedlisku
Koncem měsíce března začala vý-

stavba dětského a workoutového hři-
ště u  zastávky v  Sedlisku. Zpočátku 
počasí nepřálo, v  poslední době zase 
přeje moc. Růst trávy trochu kompli-

kuje sucho, takže jsme byli nuceni za-
vlažovat uměle. Bylo doporučeno fi r-
mou nejprve zatravnit kolem herních 
prvků a poté otevřít. Do konce června 
bude snad hotovo. -lt-

Momentka z květnového házenkářského turnaje mladšího žactva, v kterém 
tým Horky porazil SK HFP Prostějov 18:2.

Letní	turnaje	házené	
21. srpna – tradiční turnaj mužů 
(pro návštěvníky bude připraveno 
bohaté občerstvení, chybět nebu-
dou ani pečené makrely).
22. srpna – přípravný turnaj star-
ších žáků (opět s nabídkou občerst-
vení včetně pečených makrel).
28. srpna – turnaj Házenkářské 
naděje pro týmy mladších i starších 
miniházenkářů (k  dispozici budou 
atrakce pro děti – skákací hrad, ma-
lování na obličej, dovednostní sou-
těže, bohaté občerstvení a  tradiční 
makrely).
29. srpna – turnaj Házenkářské 
naděje pro družstva mladšího 
žactva (opět nejrůznější atrakce, 
soutěže a  zábavy pro děti, různé 
druhy občerstvení i pečené ryby).
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Zdarma Vám vozidlo odvezeme, zlikvidujeme a

vystavíme doklad o likvidaci.
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tel. : 608 800 361

email: info@autovrak.eu
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