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Vážení občané, 
čtyřleté volební období uteklo jako 
voda a  doufám, že změna, kterou 
jsme všichni chtěli, se dostavila. 
Ve  zpravodaji 12/2018 jsem psal, že 
komunální politika není o polických 
stranách, hnutích, ale především o li-
dech, jejich schopnostech, zkušenos-
tech a praxe ze samospráv, ze státních 
správ a  také o  ekonomickoracionál-
ním myšlení, ne nadarmo se říká: 
„Ševče, drž se svého kopyta“. Musím 
na  rovinu říct, že těch 20 let zkuše-
ností ze státní správy a samosprávy + 
4 roky na obci byly k nezaplacení.

Chtěl bych poděkovat těm, kteří 
mě při volbě na  starostu 31.10.2018 
podpořili: Lenka Veselá, Aleš Suchý, 
Filip Pirkl, Milan Vysloužil a  Jan 
Dvorský. Vážím si toho, že jsme se 
dopředu    nescházeli, abychom se do-
mlouvali, jak budeme hlasovat a ne-
chali jsme hlasování, jak to každý cítí, 
že je to nejlepší pro obec. I když jsem 
navrhl něco, co nebylo dobře, tak 
jsme nakonec řekli, že to není dobré.

Chtěl bych poděkovat i  těm, kte-
ří mě při volbě starosty nepodpo-
řili, i  jejich někdy negativní přístup 
a hlasování mě posunul dopředu a já 

se mohl stále zlepšovat. Poděkování 
patří i kolegyním a kolegům na obec-
ním úřadě, bez nich by byla obec po-
loviční. 

I přes všechny překážky, které na-
staly – jako byl covid (roušky i dezin-
fekci jsme měli mezi prvními v kraji), 
válka na Ukrajině – se hlavně projek-
tovalo, masivně investovalo, rekon-
struovalo. Zhodnocoval se majetek 
obce, a to jak nákupem pozemků, tak 
akciemi, majetek obce se prodával 
minimálně. Více v bilancování voleb-
ního období na straně 2 a 3.

Luděk Tichý, starosta

Slovo starosty

HORECKÝ ZPRAVODAJ

Oprava Olomoucké Znovu do školních lavic
Nejzásadnější investicí celého volebního období 

2018–2022 je začátek rekonstrukce krajské komunika-
ce Olomoucká (v pondělí 19. 9. 2022), která se podařila 
v rekordním čase vyprojektovat a zařadit do investic Olo-
mouckého kraje pro rok 2022.

Slavnostního zahájení školního roku se 1. září v are-
álu ZŠ zúčastnili nejen žáci, ale také jejich rodiče a před-
stavitelé obce. 
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Krajské komunikace
Po zastupitelstvu 2014–2018
Název projektu Zadání projektu Stav projektu Realizace

ul. Olomoucká Červen 2018 studie bez projednání 0

ul. nám. Osvobození Červen 2018 studie 0

ul. Skrbeňská Leden 2018 studie bez projednání 0

1. Máje směr Chomoutov 0 0 0

Bilancování volebního období 
2018–2022 očima starosty L. Tichého
•  Schválen rozvojový plán obce 

do  roku 2026, kde jsou rozepsány 
etapy rekonstrukcí především kraj-
ských komunikací, včetně přecho-
dů, zeleně, laviček, místní komuni-
kace, celkem 4. etapy

•  Schválen rozvojový plán sportu 
do roku 2025

•  Připraveno a rozpracováno 15 pro-
jektů do dalšího volebního období

•  Dětská a workoutová hřiště Sedlis-
ko a V Lukách 

•  Nákup orné půdy Olomoucká 
118 000 m2 za 38 Kč/m2

•  Nákup zahrádky pod školou 9 000 
m2 za 95 Kč/m2

•  Nákup akci ČEZ za 3 mil Kč., dnes 
hodnota 9,3 mil. Kč

•  ČEZ nám na  své náklady přeloží  
7 místních komunikací a  1 kraj-
skou

•  Projektové dokumentace jsou včet-
ně chrániček ČEZu, nově optiky 
a 1 chráničky navíc do budoucna

• Zavedla se letní kina pro děti
•  Peněžní dary v hodnotě 1 412 600 Kč. 

Podařilo se získat od  právnických 
i  fyzických osob na  kulturu, sport 
a horecké hasiče (600 tis. Kč)

•  Nenechali jsme ležet peníze jen tak 
na účtech (20 mil. Kč) a investovali 
a zhodnocovali 

Minulost 
ne/projektování nás 

krutě doběhla
Po mém nástupu do funkce staros-

ty jsem zdědil 4 krajské komunikace 
a  16 místních komunikací na  opra-
vu. Nikdo nemůže za  to, co se děje 
ve  světě, nikdo nemůže za  to, že se 
zdražuje, nicméně deficit ne projek-
tování z minulých let nás dohnal tak, 
že vše zaplatíme trojnásobně. Příklad 
obce Křelov, krajská komunikace 7,7 
mil. Kč. v roce 2017, naše krajská Olo-
moucká 22. mil. Kč, viz tabulka kraj-
ských komunikací v čase.

Realizované inestice 2019–2022
Poř. č. Název projektu

1. Školní jídelna
2. Venkovní učebna ZŠ 
3. ul. Družstevní, včetně vodovodu
4. Zateplení bytový dům, Školní 4 
5. ul. Lidická – chodník
6. Šatny fotbalové hřiště – oprava
7. Úprava Hřbitova 2. a 3. etapa
8. Demolice RD č.p. 96 
9. Šatny pro Sokol

10. Nákup orné půdy ul. Olomoucká
11. Nákup orné půdy Olomoucká 2
12. Akcie ČEZ
13. Hřiště Základní škola 
14. Dětské a Workout Sedlisko
15. Závlaha fotbalové hřiště
16. ul. Nádražní po přejezd 
17. Obecní zeď, včetně garáže
18. Albrechtova odpadové místo
19. Pavilon A – oprava
20. Olomoucká – rekonstrukce
21. Hasičská zbrojnice – přístavba
22. Hasičské auto – podpis smlouvy
23. Zahrádky hřiště – nákup pozemků
24. Traktor Kubota
25. Dětské a Workout V Lukách
26. Sekačka Kubota
27. Veřejné osvětlení – výměna
28. Projektování a opravy 
29. Výsadba stromů v obci

Cena krajských komunikací v čase

Obec Projektování Realizace Délka komunikace Náklady obce 
Křelov 2010–2014 2016 Večeřová – 800 m 7 500 000 Kč

Křelov 2010–2014 2017 Květinová – 750 m 7 697 677 Kč

Skrbeň 2016–2020 2020/2021 Hlavní – 800 m 13 000 000 Kč

Horka 2018–2021 2022/2023 Olomoucká – 450 m 22 000 000 Kč
*uvedené částky, jsou ty, které platí obec, Olomoucký kraj hradí komunikaci

Investice v číslech
Přes všechny překážky se téměř trojnásobně investovalo, opravovalo i projektovalo.

Zastupitelstvo 2019–2022 174 493 237 Kč

Dotace 32 664 146 Kč

Zastupitelstvo 2015–2018 61 124 527 Kč

Dotace 9 500 000 Kč

Po zastupitelstvu 2018–2022
Název projektu Zadání projektu Stav projektu 

ul. Olomoucká Červen 2018 Stavební povolení 19. 1. 2022

ul. nám. Osvobození Červen 2018 Stavební povolení 2023

ul. Skrbeňská Leden 2018 Stavební povolení 2023

1. Máje směr Chomoutov Červen 2019 Stavební povolení 2024
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Byli jste někdy u takzvaného Gazdo-
va kříže? Dnes je značně poškozený, ale 
i v  tomto stavu nám má velmi co říci. 
Naši předkové postavil tento kříž v po-
lích u Skrbeně, zvaných za starých časů 
„u  Kohoutka“, při křižovatce polních 
cest na  rozhraní katastrů obcí Horka, 
Křelov, Břuchotín a  Skrbeň. Ty cesty 
ovšem byly později při kolektivizací ze-
mědělství rozorány, a  tak se kříž ocitl 
uvnitř pole.  

Nejzajímavější vlastností tohoto kří-
že je, že byl pořízen ve velmi těžké době: 
po  jeho dohotovení ho horecký farář 
Stanislav Havlík na tom místě posvětil 
20. listopadu 1938, necelé dva měsíce 
po Mnichovu a po záboru Sudet. Mož-
ná si vzpomenete z  hodin českého ja-
zyka a literatury, že zklamání z opatr-
nické politiky Anglie a Francie a úzkost 
o  budoucnost okleštěné republiky se 
tehdy odrazily v dílech naších básníků. 
Třebas se vám i vynoří z paměti verše 

Františka Halase: Za vraty našich řek / 
zní tvrdá kopyta / za vraty našich řek / 
kopyty rozryta / je zem / a strašní jezdci 
Zjevení / mávají praporem… Nebo jiné. 

I z našeho kříže promlouvá rozjitře-
ní té doby. Na jeho podstavci je kromě 
povzbuzení k  víře: „V  těžké chvíli On 
dodá útěchu, on dodá síly,“ modlitby: 
„Požehnání vlasti dej, žehnej ji a zacho-
vej,“ a letopočtu 1938 vytesáno i odhod-
lané vyznání: „Za tento kraj, za domov 
můj, až přijde čas, dám rád život svůj.“ 

Vloni jsme se jako horečtí farníci 
domluvili a v podvečer na svatého Vác-
lava jsme ke kříži společně od nádraží 
putovali. Tam jsme si přečetli několik 
veršů vzniklých v oné těžké době a po-
modlili jsme se krátce za naši vlast. 

Když letos v  únoru Rusko napad-
lo Ukrajinu, vyvolalo to ve  mně otáz-
ky a  úzkost velmi podobné těm, které 
prožívali naši předkové v  tom těžkém 
podzimu 1938. Napadalo mne: „Ubrá-

ní se Ukrajinci proti tak silnému a bez-
ohlednému nepříteli? A pokud ne, kde 
se Rusové zastaví? A na jak dlouho, než 
pokročí ještě blíž k nám?“ A stará histo-
rie, spojená s tímto křížem, se najednou 
stala mnohem bližší a srozumitelnější. 

Už vloni, když jsme z  putování 
ke  kříži měli následně radost, jsem si 
říkal, aniž bych tušil, co nastane o pár 
měsíců později na Východě, že bychom 
to svatováclavské putování mohli za rok 
zopakovat, pokusit se založit malou tra-
dici. I  proto, že místo, na  kterém kříž 
stojí, na nás udělalo velký dojem. Shod-
li jsme se, že je v krajině posazené vel-
mi hezky a že naši předkové ho zvolili 
opravdu dobře. 

Tak Vás zvu. Jít tam na svatého Vác-
lava s námi, nebo si k tomu kříži zajít 
úplně jindy. A nechat to vše k sobě pro-
mlouvat a brát si z toho poučení.

P. Gorazd Pavel Cetkovský,  
duchovní správce farnosti Horka

Gazdův kříž připomíná historii

Nordic Telecom vítá 
zákazníky ze sítě HorkaNet 

Společnost HORKANET s.r.o. poskytovala svým zákaz-
níkům bezdrátový internet v okrese Olomouc. V polovině 
tohoto roku se však původní majitel rozhodl ukončit čin-
nost a zákazníky si pod svá křídla převzal Nordic Telecom.
Kvalitnější připojení za stávající cenu

Nordic Telecom je poskytovatel se silným zázemím, 
který má kapacitu služby rozvíjet a dále zkvalitňovat síť. 
Modernizace sítě i její rozšíření

V současnosti jsou zákazníci HorkaNetu připojeni bez-
drátovou technologií WiFi 10 Mb/s a WiFi 20 Mb/s. Díky 
vybudování vlastní místní sítě však už nyní Nordic Tele-
com nabízí v Horce rychlost připojení až 100 Mb/s v pás-
mu 3,7 GHz. Jde o licencovanou frekvenci, kterou neruší 
ostatní bezdrátové sítě.

Stávající zákazníci si mohou rychlost tarifu navýšit přes 
bezplatnou zákaznickou linku 800 80 70 60, u nových zá-
kazníků lze služby objednat také na www.nordictelecom.cz.
Na co dalšího se zákazníci mohou těšit?
• Samoobsluhu, kde najdou přehled vyúčtování a plateb
• Bezplatnou zákaznickou linku (po–pá 8–18)
• Technickou podporu (denně 8–20)
• Prémiovou podporu Ajťák na příjmu pro celou rodinu
• Digitální televizi Nordic TV se spoustou vychytávek
•  Postupné vylepšování sítě, které přinese stabilnější při-

pojení a vyšší přenosové rychlosti 

Projekty pro období 2022–2026
Poř. č. Název projektu Druh projektu

1. Olomoucká komunikace 
2. Skrbeňská komunikace 
3. Nám. Osvobození komunikace
4. Na Vinici komunikace
5. Míru – Sedlisko komunikace
6. Wolkera – Sedlisko komunikace
7. Park Nádražní – revitalizace zeleň
8. Chodník Doly – Sedlisko chodník
9. P.Bezruče komunikace
10. Mateřská školka – rekonstrukce Budova MŠ
11. Cyklostezka Horka – Skrbeň cyklostezka
12. Cyklostezka Horka – Chomoutov cyklostezka
13. Ulička nám. Osvobození komunikace
14. 1.Máje směr Chomoutov – Sedlisko komunikace
15. Pavilon B Budova ZŠ
16. Kanalizace a vodovod za přejezdem Nádražní  kanalizace

ČEZ – přeložení do kabelu v Sedlisku
Název projektu Zadání projektu Projektování Realizace  
Wolkera* 2020 3/2023 2025/2026
Sadová* 2020 3/2023 2025/2026
Nerudova* 2020 3/2023 2025/2026
J. Fučíka* 2020 3/2023 2025/2026

ČEZ – přeložení do kabelu
Název projektu Zadání projektu Realizace  

Olomoucká 2021 2022
Skrbeňská* 2020 2023/2024
Nádražní * 2020 2023/2024
Lidická* 2020 2023/2024

*Hradí společnost ČEZ



strana 4  HORECKÝ ZPRAVODAJ 2022 | září

Zpátky do školy
Školní rok 2022/2023 jsme zahájili 

dle plánu 1. září 2022. Během prázdnin 
pokračovaly stavební práce na  rekon-
strukci pavilonu A. V červenci na za-
čátku prázdnin to vypadalo, že máme 
ještě spoustu času a  vše bude připra-
vené na návrat žáků do školy. Někteří 
mi říkali, že jsem velký optimista, že 
do září se to nemůže stihnout. Já vždy 
po kontrolním dni ale s radostí konsta-
tovala, že opravdu zahájíme 1. září, tak 
jak jsem řekla dětem na konci školního 
roku.

Na  stavbě bylo jako v  mraveništi, 

elektrikáři, instalatéři, sádrokarto-
náři, malíři, zedníci... Vše směřovalo 
ke zdárnému konci. Ovšem ještě bylo 
potřeba vše uklidit a  najít úklidovou 
firmu, tak to byl pořádný oříšek. Po-
dařilo se, firma nastoupila, ale času 
bylo už hodně málo. Děkuji učitelům, 
asistentům, vychovatelkám, sekretářce, 
správcové venkovního areálu a  panu 
školníkovi, že jsme to společně zvlád-
li. Neváhali přiložit ruku k dílu. Vidět 
ředitelku běhat s  mopem po  škole se 
hned tak nevidí. Nyní nás ještě čeká 
dokončení sociálního zařízení v  pří-

stavbě. Kolaudace bude na konci listo-
padu. Už se těšíme. Podle finančních 
možností obce budeme pokračovat 
v rekonstrukcích dalších pavilónů.

Zahájení proběhlo v  areálu školy, 
konečně zase všichni společně. Slav-
nostně jsme přivítali prvňáky, pro ně 
je tento rok plný výzev. Vše je pro ně 
nové, určitě jsou plni očekávání, ale 
i obav, jestli to vše zvládnou. To samé 
určitě běží hlavou deváťákům. Ko-
nečně se dočkali a  jsou nejstarší žáci 
na  škole, ale zároveň je čeká důležité 
životní rozhodnutí – vybrat si střední 
školu a úspěšně složit přijímací zkouš-
ky. Všem přejí šťastný vstup do  letoš-
ního školního roku. Těšme se společné 
zážitky. Sylva Stavarčíková

Vítání dětí Horka nad Moravou 11. 6. 2022

Zleva:  Lucie Karhanová,  Daniel Papp,  Matyáš Seryn,  Vojtěch Šimek.

Zleva: Štěpánka Buksová,  Mahulena Valigurová,  Magdaléna Valigurová, 
Rozárie Isabel Tůmová.

Kdo povede Horku?
V Horce nad Moravou kandidují 

čtyři politické subjekty: KDU-ČSL 
v čele s Milanem Vysloužilem, NE-
ZÁVISLÍ PRO HORKU S PODPO-
ROU STAROSTŮ s lídrem Milanem 
Štajgrem, PRO HORKU A SEDLIS-
KO v  čele s  Mgr.  Luďkem Tichým 
a KULTURNÍ HORKA s lídrem Ro-
bertem Stejskalem. Horka nad Mo-
ravou má 11členné zastupitelstvo, 
všechny čtyři kandidátní listiny mají 
plný počet kandidátů. -r-

Komunální volby
Volby do zastupitelstev se konají:
pátek 23. 9. 2022 od 14.00 do 22.00
sobota 24. 9. 2022 od 8.00 do 14.00
Místem konání voleb jsou v obci 
Horka nad Moravou 2 okrsky:
okrsek č. 1
Obecní úřad, nám. Osvobození 
(nám. Osvobození, P.  Bezruče, Pod-
hradí, Vodní, Družstevní, Bůžkova, 
1. máje, Míru, J. Wolkera, Nerudova, 
Sadová, J. Fučíka, Zahradní, Partyzán-
ská, Baarova, Na Častavě)
okrsek č. 2
Základní škola, Lidická 396/9
(Olomoucká, V  Lukách, Okružní, 
Albrechtova, Skrbeňská, Lidická, Ná-
dražní, Berkova, I. pětiletky, Na Vini-
ci, Školní)
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Spolek Montessori škola a rodina

Kulturní Horka má plno dalších plánů

Příchod nového školního roku nás 
přiměl k  rekapitulaci činnosti spolku 
v roce uplynulém. 

Spolek Montessori škola a  rodina 
již od  roku 2009 zajišťuje práci asis-
tentek v  Montessori třídách Horecké 
mateřské a  základní škole. Úvazky 
asistentek jsou nad rámec rozpočtu 
školy, proto na  jejich odměny při-
spívají rodiče. Základním principem 
Montessori pedagogiky je samostat-
ná práce dítěte po předchozím před-
stavení nového tématu pedagogem. 
Děti využívají bohatou nabídku spe-
ciálních pomůcek, které jim pomáhají 
pochopit jednotlivá témata. V  ran-
ním bloku, kdy mají spojenou 1. a 2. 
vyučovací hodinu, si děti volí práci 

v  matematice a  českém jazyce dle 
svých individuálních potřeb a týden-
ních plánů a  pracují buď jednotlivě, 
nebo v menších skupinkách. Při tom-
to stylu výuky je nezbytná přítomnost 
asistentky ve třídě.

Mimo provozní záležitosti pořádá-
me přednášky pro rodiče a ukázkové 
hodiny práce s  pomůckami. Rodiče 
rovněž mohou využít Dny otevřených 
dveří a přijít se podívat na práci své-
ho dítěte přímo do třídy. Pro správné 
fungování celého systému je nezbytná 
komunikace mezi školou a  rodinou 
a  znalost principů Montessori peda-
gogiky, aby domácí výchova probíhala 
v  souladu se školou. Díky spolupráci 
s MAS Moravská cesta se nám v loň-

ském školním roce podařilo zorgani-
zovat 20 Projektových dnů pro děti, 
zapojili jsme se do  celoškolní akce 
„Férová snídaně“ a  máme za  sebou 
dva úspěšné turnusy příměstských 
táborů. Děkujeme za finanční podpo-
ru táborů obci Horka nad Moravou, 
Dobrovolnému svazku obcí a  Olo-
mouckému kraji. Přejeme všem dě-
tem a rodičům poklidný start školní-
ho roku a budeme se těšit na viděnou 
na některé z plánovaných akcí, o kte-
rých se můžete dozvědět buď na webu 
školy nebo FB Montessori škola a ro-
dina. 

Za Spolek Montessori  
škola a rodina

Hana Marková a Yvona Eliášová

Za  chvíli to vypukne…, přijdou 
lidi? Zaujal je náš program? Je vše při-
pravené? Máme všeho dost?

Tyto otázky se honí hlavou zřejmě 
všem organizátorům jakýkoliv akcí, 
které pořádají pro veřejnost. Nejinak 
vždy proudí myšlenky hlavami nám 
– dobrovolníkům a  nadšencům Kul-
turní Horky. A  návštěvníci dorazili, 
nebylo jich málo a byli nadšení. V tu 
ránu z nás vše padá a začínáme si to 
užívat s nimi a s myšlenkou, že to má 
smysl. 

A tak jsme přes léto mohli společ-
ně prožít Horecké filmové léto. Filmy 
pro děti i dospělé se promítaly na růz-
ných místech a  jednou kvůli dešti 
i  ve  vnitřních prostorách obecního 
úřadu. Při další společenské akci Sta-
nování v  areálu Doly nám zpočátku 
počasí moc nepřálo, přesto se nakonec 
kolem ohně setkalo spoustu zájemců 
o tento tradiční zážitek. Táborákovou 
atmosféru podtrhly kytary Zuzky Ma-
cákové, Jindry Nováka či kapely Pokus 
Band z  Chomoutova a  také dobroty 
horeckých pekařek. Závěrem nechy-
bělo ani slíbené překvapení v podobě 
laser show místního nadšence. Všem 
patří velký dík, bylo to skvělé!

Tato motivace nás přiměje k  pře-
mýšlení, co dalšího bychom mohli 
uspořádat? Kam dál se můžeme posu-
nout? Aby se to ale vůbec mohlo dít, 
je potřeba stále děkovat velké spoustě 
lidí. Všem těm, kteří půjčili prostory, 
pomohli s  organizací a  neméně těm, 
kteří za tím vším stojí, bez nich a  je-

jich nadšení by to nebyla Kulturní 
Horka.

Jsme rádi, že se vám akce líbí a tě-
šíme se na  společnou podzimní kul-
turní sezonu. Čeká vás košt slivovice, 
soutěž o  nejlepší štrůdl, lampionový 
průvod, zpívání koled o Vánocích aj.

Vaše Kulturní Horka, z.s.

Betlémské světlo promítané v areálu Doly si diváci užili, i když bylo chladné 
počasí.
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EDOjarmark na Sluňákově
O prázdninách jsme se na Sluňá-

kově věnovali hlavně dětem na  pří-
městských táborech a  výletníkům 
z  různých koutů České republiky. 
Dokonce jsme občas oprášili anglič-
tinu při návštěvě zahraničních turis-
tů. 

Od září se ovšem zase více zamě-
říme na vás, místní návštěvníky, pro 
které jsme na podzim přichystali ně-
kolik akcí.

V pátek 16. září se s námi můžete 
vydat na výlet do  jeskyně Býčí skála 
a  Muzeum Blanenska. Stačí se jen 
přihlásit Janě Vyhňákově na  telefo-
nu 585  378  345 nebo e-mailu jana.
vyhnakova@slunakov.cz. Výlet je 
zdarma. 

Ve  stejný den, od  18 hodin se 
bude na  Sluňákově konat koncert 
známého karikaturisty Mirka Keme-
la. Koná se v Rajské zahradě a vstup-
né je volný.

V  sobotu 24. září na  Sluňákově 
opět vypukne hlavní událost sezony 

a  to EDOjarmark. Můžete se těšit 
na  koncerty hudebníků jako Žam-
boši, Tomáš Kočko, LENKA DUSI-
LOVÁ a hvězdou večera bude JANA 
KIRSCHNER. Po  celý den budou 
v  areálu stánky, stanoviště s  aktivi-
tami pro děti a také divadlo. Můžete 
přispět kousky oblečení do  SWAPU 
(nebo si něco pěkného odnést). Pro-
gram bude opravdu nabitý, takže si 
jistě vyberete to své:-). Vstup na celý 
EDOjarmark je volný.

Celé září bude opět možnost pro-
jít si areál s  tematickou vycházkou, 
tentokrát nazvanou TOULKY BA-
BÍM LÉTEM. Těšit se můžete na  6 
úkolů, které si pro vás nadcházející 
babí léto přichystalo.

V sobotu 22. října jsme pro všech-
ny děti, které mají pro strach uděláno, 
připravili podvečerní stezku areálem, 
kde budeme svítit baterkami a  zaží-
vat setkání nejen s pohádkovými by-
tostmi. Rodinné vstupné 200 Kč. 

 Michaela Pavlíková

Podzimní čtení
Říká se, že léto je čas na čtení. Dovolená, odpočinek, po-

hoda, relax... Ať už u moře, v lese, na chalupě či doma. Máte 
to taky tak? Kolik knih jste přes léto přečetli? Já se musím 
přiznat, že nic moc. Prázdniny utekly jak voda a já místo re-
laxu pořád někde pobíhala. Ale i přesto si to moc užila. A teď 
se těším na podzim i zimu až si zalezu do křesla, zakryji se 
dekou, udělám si čaj a teprve nyní nastane ten správný čas 
na  čtení. Bude vonět svíčka a my můžeme prožívat různé 
příběhy. Zamilovaný román, drsnou honičku za vrahem, do-
ženeme ještě nějaký ten příběh v cestopise a nezapomeneme 
ani na děti s oblíbenými příběhy a pohádkami.  

Pokud i vy byste chtěli sdílet vaše příběhy a časy, kdy se 
vám nejlépe čte, napište třeba na facebook Knihovna Horka 
nad Moravou nebo mi to přímo přijďte říct do knihovny. 

A  nějaké tipy na  podzim? No jasně, tak třeba od  oblí-
beného Vlastimila Vondrušky rozsáhlá kronika sklářského 
rodu Heřmanů Křišťálový klíč. Historie, dobrodružství, 
romantika, napětí, to všechno zase nabízí románová série 
Hany Marie Körnerové Znamení. A pro děti je úžasná hra 
s knížkou Knížka od Hervé Tulleta, kdy knížka začíná jed-
ním žlutým puntíkem. Zkuste na něj ťuknout a uvidíte, co 
se stane. Budu se na vás těšit v knihovně každé úterý od 15 
do 18 hodin v vprostorách obecního úřadu.

 Romana Janková,  
Knihovna Horka nad Moravou

Po celé prázdniny probíhaly stavební práce na rekon-
strukci pavilonu A, ve  které byla provedena přístav-
ba sociálního zařízení, výtahu a schodiště. Kolaudace 
stavby je naplánována na listopad.

Z klubu seniorů
První pololetí jsme zakonči-

li už tradičně v  přírodní hospůdce 
Na Pádle. Moc děkuji panu Vyslouži-
lovi, který velice ochotně dovezl ha-
sičským autem naše nejstarší členy.

O  milé překvapení se postaraly 
paní Mgr.  Sylva Stavarčíková a  paní 
Marcela Štajgrová, které pro nás při-
pravily sladké pohoštění.

Po létě se opět scházíme v klubov-
ně na  OÚ. Na  podzim připravujeme 
dva poznávací zájezdy. V září jedeme 
do  Starého Města. Navštívíme Kovo-
zoo, muzeum bonsaí Izabelia a  pro-
hlédneme si tamní zajímavý moderní 
kostel. Na zájezdy nám finančně při-
spívá OÚ a  především pan starosta 
Luděk Tichý nám ochotně pomáhá 
při zajišťování některých akcí. V  lis-
topadu chceme uspořádat výstavu 
betlémů a věřím, že se zapojí horečtí 
občané a pochlubí se svými domácími 
betlémy. Mnohé akce chystají organi-
zátoři Kulturní Horka a  náš klub se 
určitě do některých zapojí.

 Mgr. Ludmila Nepožitková
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Startuje nová házenkářská sezóna 
Po prázdninové pauze jsou horečtí 

házenkáři opět v pilné přípravě na no-
vou sezónu 2022–2023, do  níž vstu-
pují v roce 65. výročí založení oddílu 
házené v  naší obci. „Do  nadcházející 
sezóny jdeme s očekáváním, že po dvou 
letech covidových omezení se mistrov-
ské soutěže již konečně vrátí do obvyk-
lého standardu,“ říká předseda oddílu 
házené Libor Žůrek.

Podle jeho slov dobrou zprávou 
je rovněž rozšíření počtu horeckých 
družstev. Ke třem stávajícím mládež-
nickým týmům přibylo nově sesta-
vené družstvo starších žáků, tvořené 
převážně hráči, kteří dosud úspěšně 
působili v kategorii mladšího žactva. 

„V uplynulé sezóně právě tento ko-
lektiv vybojoval v  Lize Olomouckého 
kraje krásné 3. místo a úspěšně Horku 
reprezentoval i  na  dvou velkých tur-
najích v  Praze. Že naši žáci mohou 
v krajské soutěži uspět i ve věkově star-
ší kategorii, ukázal srpnový domácí 
turnaj, na  němž změřili síly s  celky 
HBC Olomouc, TJ Holešov a Cement 
Hranice,“ konstatuje Libor Žůrek. 
Cenné zkušenosti tým starších žáků 

sbíral také začátkem září na  velkém 
čtyřdenním Házenkářském festivalu 
v severočeských Lovosicích.

Další očekávání spojuje oddíl há-
zené se zájmem školních dětí o pravi-
delné sportování. „Díky květnovému 
náboru jsme mezi námi přivítali 18 
nových adeptů této krásné hry, kteří se 
rychle začlenili do družstev miniháze-
né a mladšího žactva. Právě začínající 
sezóna ukáže, jak zvládnou soutěžní 
utkání. Věřím, že v novém školním roce 
se nám podaří přivést k  házené ještě 
další děti,“ dodává předseda horecké-
ho házenkářského oddílu.

Zájmu o házenou možná napomů-
že i hojná účast na Příměstském tábo-
ře, který házenkáři pro děti z  Horky 
a  okolí pořádali ve  dnech 22. - 26. 
srpna. Na  dny soutěží, her a  výletů 
pak v sobotu 27. srpna navázal velký 
domácí turnaj v miniházené za účasti 
17 družstev z devíti klubů. V katego-
rii mladších miniházenkářů při účasti 
šesti družstev zvítězil tým TJ Sokol 
Hostěrádky – Rešov, hráči Horky 
obsadili v  konečné tabulce 4. místo. 
V  kategorii starších miniházenkářů, 

v níž startovalo deset družstev z Mo-
ravy a  Čech, vybojoval tým Horky  
skvělé 1. místo. 

O  den později, v  neděli 28. srp-
na, patřila horecká Sokolka turnaji 
mladšího žactva za  účasti družstev 
z  deseti klubů, jemuž mezinárodní 
punc dodala účast házenkářů ze slo-
venských Piešťan. Prvenství vybo-
joval tým HK Ivančice, hráči Horky 
obsadili 6. příčku. 

Oba turnaje byly výbornou pří-
pravou pro všechny zúčastněné týmy. 
Mladí hráči ze vzdálených házenkář-
ských bašt (Náchod, Havlíčkův Brod, 
Piešťany) mohli do Horky přijet díky 
pochopení vedení místní ZŠ, která 
poskytla ubytování. Stravování zase 
zajistili místní podnikatelé v  pohos-
tinství, pro které šlo o vítané zvýšení 
tržeb. Házenkářské turnaje tak měly 
pro naši obec nejen sportovní přínos.

Aktuální informace o horecké há-
zené v nové sezóně 2022–2023, včet-
ně pozvánek na  utkání jednotlivých 
družstev, budou přinášet stránky 
www.HazenaHorka.cz a sociální sítě.

 Karel Směták

Bohatý sportovní program provázel červnové oslavy 65. výročí založení oddílu házené v naší obci. Mimo jiné se usku-
tečnilo i exhibiční utkání, v němž si zahráli současní aktivní odchovanci horecké házené s bývalými hráči.
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Vandalství
Na jiném snímku na této straně 

se můžeme radovat z krásné zastáv-
ky v Sedlisku, naopak nikoho netě-
ší, jak vandalové z  pěkného místa 
na louce u Mlýnského potoka dělají 
smetiště.  -r-

Autobusová zastávka v Sedlisku zkrásněla. Opravil a vymaloval ji (za provozu) Milan Šimek s kolektivem, obrázky na-
malovala Simona Ponížilová. Slečna Simona ještě musí domalovat tučňáky.

Sběrová sobota – mobilní svoz 
nebezpečného odpadu

1. říjen 2022 Horka n. M. 8.00–9.30 u kapličky
10.00–11.30 Sedlisko


