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Vážení občané, 
pomalu nám končí jaro a začíná letní 
sezóna, čas dovolených, odpočinku. 
Proběhlo prvních pár kulturních 
akcí: Velikonoční vajíčko, Pálení ča-
rodějnic, Horecké struny, první let-
ní kino na obci. Čeká nás Fichtlfest, 
po 2 letech 10. ročník Rockové Hor-
ky i další kulturní akce.

I přes přehřátý stavební trh obec 
investuje. Dokončuje se rekonstruk-
ce po přejezd Nádražní ulice, pokra-
čuje rekonstrukce Pavilonu A, pří-

stavba hasičské zbrojnice v Sedlisku. 
V červenci nebo srpnu začne rekon-
strukce krajské komunikace Olo-
moucká. Co se týče projektů, tak jsou 
rozpracovány další krajské komuni-
kace Skrbeňská a  nám. Osvobození 
a  dalších 5 místních komunikací. 
Komunikace Na Vinici má stavební 
povolení a taktéž má stavební povo-
lení cyklostezka na Skrbeň. 

Přeji Vám krásné prázdniny, hez-
kou dovolenou Luděk Tichý

starosta 

Slovo starosty

HORECKÝ ZPRAVODAJ

Smlouvy ČEZ 
Skrbeňská

V  letních měsících tzn. červe-
nec a  srpen dojde k  seznamování 
a  doručování smluv na  přeložení 
vzdušného vedení na ulici Skrbeň-
ské. Vše je již zaměřené geodetem 
a projekční fi rma vás začne obchá-
zet s návrhem možností k připojení 
k vašim rodinným domům. -lt-

Naše obec se dočkala
Před volbami 2018 jsme se všichni 

ptali, včetně mě, proč v jiných obcích 
opravuje Olomoucký kraj své komu-
nikace a v Horce to nejde. Chci vám 
říct, že to jde. Olomoucká se přebíra-
la ve fázi studie, která začala v červnu 
2018. Během tří a půl roku byla do-
končena kompletní projektová doku-
mentace, včetně stavebního povolení 

vydaného 19. 1. 2022. Proběhlo ně-
kolik desítek schůzek. Největší podíl 
a poděkování patří náměstku pro do-
pravu na Olomouckém kraji Michalu 
Záchovi a Správě silnic OK, technic-
kému náměstkovi Ing. Ivo Černému.

Předpokládaný začátek rekon-
strukce konec července, začátek srp-
na 2022. Luděk Tichý

Rocková Horka
podesáté

Areál Sokolky v  Horce nad Mo-
ravou ožije 18. června již 10. roční-
kem hudebního festivalu ROCKOVÁ 
HORKA 2022. Těšit se můžete na čes-
ké autorské kapely, revival formace 
i rock-metalovou legendu Citron. Tato 
kapela se zásadním způsobem pro-
slavila v 80. letech, a  to dvěma legen-
dárními alby: PLNIENERGIE a  RA-
DEGAST. To první nazpíval Standa 
Hranický, druhé Láďa Křížek. V roce 
1988 získali Zlatého slavíka. 

Dále vystoupí olomoucká kapela 
HAZYDECAY, hanácká kapela Strace-
né ráj, ze Slovenska dorazí fenomenál-
ní kytarista René Lacko, který se svou 
kapelou zahraje skladby z  repertoáru 
Led Zeppelin. Hvězdou programu se 
jistě stane i Eros Myth. 

Předprodej probíhá do  14. června 
na  třech místech: Hospůdka Sokolka, 
ul. Nádražní, Horka nad Moravou, 
Bounty Rock Cafe, ul. Kosmonau-
tů, Olomouc a  informační centrum, 
Zámecké nám., Velká Bystřice. Cena 
v  předprodeji 350 Kč, na  místě v  den 
akce 450 Kč.
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Jak jsme se vloni podíleli na ochraně 
životního prostředí

Škola, jak má být

Upozornění

Díky svým obyvatelům se obec 
Horka nad Moravou může v  roce 
2021 pochlubit sběrem starého elektra 
určeného ke zpětnému odběru a recy-
klaci o hmotnosti 1,48 t. Na každého 
obyvatele tak připadá 0,58 kg vyslou-
žilých spotřebičů. Byla tím uspořena 
spotřeba elektřiny a produkce sklení-
kových plynů, celosvětově omezena 
těžba ropy a železné rudy, a recyklací 
se pokryla i část dodávek mědi nebo 
hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčís-
luje Osvědčení o  podílu na  zlepšení 

životního prostředí, které na  základě 
dosažených výsledků vystavil kolek-
tivní systém pro sběr a  recyklaci vy-
sloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům 
došlo za rok 2021 k úspoře produkce 
CO2 o  17,41 tun. Víte, kolik smrků 
pohltí stejné množství CO2? 7 ks. Ne-
bylo nutné vytěžit 867,67 litrů ropy. 
Představte si, že z tohoto množství se 
pokryje spotřeba pohonných hmot 
auta např. na  cestu z  Prahy do  Brna 
po  dálnici D1, a  to 33krát. Došlo 
také k  úspoře 8  932,00 kWh ener-

gie. Asi stejné množství, jako kdyby-
chom spustili cyklus myčky nádobí 
8933krát.

Podařilo se recyklovat 852,05 kg 
železa. Toto množství recyklovaného 
železa by bylo možné použít pro výro-
bu 35 ks nových praček, bez nutnosti 
těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů 
se podařilo získat 30,02 kg mědi, což 
by postačilo pro ražbu 5338 1€ mincí, 
nebo 36,44 kg hliníku, který by stačil 
na výrobu 2 430 plechovek o objemu 
0,33 l. -oú-

Škola ožívá a stává se opět otevře-
nou školou. Konečně se mohou dělat 
akce pro žáky, rodiče a veřejnost. V pá-
tek 27. května se konal v areálu školy 
po třech letech Sportovní den. O pest-
rý program se postarali učitelé, na sta-
novištích si mohli zájemci vyzkoušet 
aktivity ke spolupráci, k reakční rych-
losti, balanční šlapadla, lukostřelbu, 
discgolf aj. Ve stínu pergoly venkovní 
učebny byly připravené deskové hry, 
proběhlo zde několik šachových par-
tií. Pro menší děti nesmělo samozřej-
mě chybět malování na obličej. Kluby 
házené a  fotbalu se postaraly o  ukáz-
ky zápasů miniházené a  benjamínků. 
Všechny děti hrály naplno a s radostí. 
Závěrem proběhlo fotbalové utkání 

žáků a  učitelů. Příjemnou atmosféru 
podmalovávala hudba. Sdružení rodi-
čů připravilo výborné občerstvení.

Děkuji všem organizátorům, ale 
i účastníkům, že se opět můžeme vrátit 
k osvědčeným akcím ve škole. 

A všem přeji krásné prázdniny!
Sylva Stavarčíková

Pro všechny, kteří ještě neuhradili 
poplatky za  odpad, splatnost tohoto 
poplatku je 30. 6. 2022. Obec zaplatila 
za rok 2021 za odvoz a likvidaci odpa-
du 2 411 491 Kč. 

Od občanů se vybralo 1 183 844 Kč, 
za tříděný odpad obec získala od spo-
lečnosti EKO-KOM 500 145 Kč. Pod-
nikatelé se sídlem v  obci zaplatili 
61 139 Kč. Obec tedy z  rozpočtu do-
plácí 666  363 Kč. Splatnost poplatku 

za  komunální odpad je každoročně 
30. 6. K 31. 5. 2022 má zaplaceno cca 
60 % obyvatel. Pokyny k  zaplacení 
jsou zveřejňovány na  stránkách obce 
v  aktualitách. Na e-maily podrobné 
informace o výši plateb nezasíláme.

K  30. 6. je také potřeba zaplatit 
stočné za 2. pololetí 2021. Pro domác-
nost, kde je účtováno stočné podle 
vodoměru, je záloha na odečet, který 
bude v červenci 2022. -oú-

Černé skládky 
Musíme konstatovat, že i  přes 

naše upozornění a možnosti si vy-
zvednout u nás popelnice na plast 
a papír, vypůjčit si BIO kontejner –
• pořád nacházíme černé skládky,
•  pořád musíme čistit kanalizaci, 

zanesenou vlhčenými ubrousky, 
hygienickými potřebami, zbyt-
ky jídel,

•  pořád vytahujeme odpad, kte-
rý do  kontejnerů pro tříděný 
odpad nepatří – např. v  popel-
nicích na  kov sáčky od  psího 
a  kočičího krmiva, konzervy 
od rybiček i s olejem,

•  pořád jsou kontejnery na třídě-
ný odpad obskládány různým 
materiálem, papírové krabice 
nejsou sešlapávány...

Tito lidé, kteří nepořádek děla-
jí, si neuvědomují, že mimořádné 
úklidy, odvoz „černých“ skládek 
jde z naší kapsy. 

Peníze, které takto „investuje-
me“ bychom mohli využít na  ji-
nou smysluplnou činnost.

Ač osvěta probíhá, toto téma 
otevíráme v  každém čísle Horec-
kého zpravodaje, pokud je „odha-
len“ původce skládky, je písemně 
vyzván k  nápravě, účinek se NE-
DOSTAVUJE. Bohužel!!! -oú-
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Nedávno jsme při nedělní mši četli 
Ježíšova slova: „Milujte se navzájem“. 
Zaujalo mne to tolik, že bych Vám my-
šlenky, které jsme nad tou větou pro-
mýšleli, nabídl všem. Je zajímavé, jak 
nejrůznější rozdíly mezi námi lidmi se 
stávají záminkou k nelásce. Jsou muži, 
kteří obecně nemají rádi ženy – a kla-
dou to za vinu jim: vždyť to ony jsou 
přece takové! A  jsou ženy, na kterých 
vypozorujete (nebo od nich i  zaslech-
nete), že pohrdají muži. Někteří staří 
lidé nemají rádi děti, některé děti jsou 
ošklivé na staré lidi. Jsou bohatí, kteří 
nemají rádi chudé, a chudí bohaté, ne-
mocní zdravé a zdraví nemocné. A pak 
jsou tu ještě lidé se složitou povahou, 
lidé od  přírody různě znevýhodnění, 

cizinci a další, kteří snadno zakoušejí 
od druhých nelásku. Ježíš nás všechny 
pobízí, abychom se snažili mít se na-
vzájem rádi. A  také nám to ukázal 
svým příkladem: měl rád děti, nepohr-
dal ženami ani ztroskotanci, hříšníky, 
stýkal se s  chudými i  s bohatými, pro 
nemocné vykonal zázraky, šlechetného 
cizince – Samaritána dal za příklad… 

V  tomto postoji vidím naději pro 
nás pro všechny. Vždycky budou mezi 
námi rozdíly. Nejsme všichni stejně 
staří, stejně schopní, úspěšní a  boha-
tí, nejsme stejného pohlaví, stejného 
zdraví. Nikdy nebudeme. A  pozor: 
nelekejme se toho silného slova: „Mi-
lujte se“. My to dnes máme spojeno 
s představou plamenného citu, silných 

emocí, ale tehdy to chápali prozaičtěji. 
Když i  přes různé rozdíly mezi námi 
si budeme jeden druhého vážit, cho-
vat se zdvořile, být ochotni druhému 
pomoci, pokud to potřebuje, pak už je 
to ta láska, po které Ježíš volá. Kdyby 
se nám podařilo se tím řídit, mělo by 
to úžasný výsledek. Pak by mezi námi 
nebyl nikdo nemilovaný. A  nebyl by 
mezi námi nikdo, kdo by neměl rád. 
Bez těžkostí to mezi námi nebude ni-
kdy. Ale čím víc na tahle slova dáme, 
tím líp se nám bude spolu vycházet 
a bude se nám líp žít – mezi námi, ale 
i v našem srdci. A dnešní svět to moc 
potřebuje. 

P. Gorazd Pavel Cetkovský
duchovní správce farnosti Horka

Mít se navzájem rádi

Kulturní Horka baví
Kultura, zábava, sportovní aktivity, ale především 

setkávání se u  nás v  Horce nad Moravou napříč gene-
racemi – takový je smysl nově založeného kulturního 
sdružení.

Již jste s námi zažili první pořádané akce? Možná že 
se poznáte na  některé z  fotografií a  pokud ne, na  těch 
příštích akcích třeba už nebudete chybět.

Začali jsme na  jaře Horeckým vajíčkem 2022. Měli 
jsme radost, že jak soutěž o  nejnápaditější kraslici, tak 
i ukázka lidové velikonoční tvořivosti či dětské dílničky 
měly velký ohlas.

Akce Ukliďme si Horku rozhodně v obci nebyla na-
posledy a  bylo by krásné z  ní udělat tradici. Pevně vě-
říme, že v příštích letech se zapojí opravdu celá Horka 
i Sedlisko. Nejen že díky nám všem obec skutečně pro-
koukla, ale akce posloužila i  ke  stmelení spoluobčanů 
a ke vzájemnému seznámení se, což je jeden z hlavních 
účelů Kulturní Horky z.s.

Rádi jsme se zapojili i k akci Pálení čarodějnic, kte-
rou pořádali místní hasiči a velkou měrou zde přispěla 
Mateřská školka Horka nad Moravou. V  příštím roce 
bychom tuto akci rádi posunuli ještě dál, aby se bavily 
nejen děti, ale i dospělí či senioři.

V současné době máme za sebou první ze čtyř letních 
filmů v rámci Horeckého filmového léta. A těšili jste se 
stejně jako my, což dokazuje hojná účast, která je pro 
nás největším poděkováním a utvrzením, že dává smysl 
pokračovat v našem úsilí se s vámi v Horce nad Moravou 
společně bavit.

Těšíme se na vás při dalších plánovaných akcích, kte-
rých do konce roku nebude málo a o kterých budete po-
stupně informováni. Váš tým Kulturní Horka z.s.

Co se děje v Sedlisku

Další etapa výsadby stromů na workoutovém hřišti. 
Dle plánu proběhla výsadba stromů v  Sedlisku. Jedná 
se o stromy ovocné, jako jsou třešně, dále kaštany, které 
tam byly původně, a dub, celkem se vysadilo 11 stromů.

Přístavba hasičské zbrojnice už dostává postupně 
svůj obrys. Tvar a velikost už je vidět, v nejbližší době 
bude pokračovat střechou. I  přes nepříznivé staveb-
ní podmínky (materiál) bude stavba snad dokončena 
v termínu do konce září 2022.  -lt-
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Pro život, nikoliv pro školu se učíme
Školní rok pomalu kočí. Tento 

školní rok byl po  dvou letech jiný, 
protože jsme ve  škole vydrželi i  přes 
značné omezení celý rok bez uzávěr. 
Školou otřásaly covidové vlny i emo-
ce po  propuknutí války na  Ukrajině 
a leckomu běželo hlavou, co by se měli 
žáci ve  škole naučit, aby jednou byli 
připraveni na výzvy globálního světa, 
které je čekají.

Přípravou pro život jsou pro žáky 
kromě projektů ve výuce i projektové 
dny. Jeden proběhl 13. 5. a  věnoval 
se tématům férové práce a  spotřeby 
ve světě. Mladší žáci navštívili Zlatou 
farmu Štětovice, kozí farmu Rozvišť, 
nebo se účastnili dílny výroby čokolá-
dy, kterou pro ně připravili pracovníci 
čokoládovny Olomouc. Druhý stupeň 
zamířil do lesa za lesníky, za místním 
zemědělcem Petrem Golou na  jeho 
plantáže ZE-ZA-HRÁTKY, do  pra-
žírny Henri kávy či do pivovaru Cho-
mout. Nechyběla ani návštěva bezoba-
lového obchodu, do kterého si někteří 
žáci sami ušili pytlíky na potraviny.

V koridoru školy pak prezentovali 
své výstupy z tohoto dne.

Žáci devátých tříd v kuchyňce při-
pravili spoustu dobrot na  společnou 
férovou snídani, která proběhla násle-
dující den na zahradě školy. Tato akce, 
která má v  Horecké škole již tradici, 
opět přilákala ke  společnému času 

u  snídaně hodně žáků, jejich rodičů 
a  obyvatelů obce. Tady bych chtě-
la jako nezávislý pozorovatel ocenit 
naše deváťáky, kteří byli schopni ne-
jen připravit celou akci, ale zároveň se 
během těchto dvou dní projevili jako 
dospělí jedinci, kteří jsou zodpověd-
ni za své sociální chování k ostatním 
i k věcem a prostředí kolem nich.

V rámci férové snídaně uspořádali 
žáci i dobrovolnickou sbírku potravin 
a  hygienických potřeb pro Ukrajinu, 
kterou si vyzvedli ve škole pracovníci 
Červeného kříže. Při sbírce se shro-
máždilo osm krabic trvanlivých po-
travin a  hygienických potřeb. Všem 
rodičům a žákům, kteří do sbírky při-

spěli, moc děkujeme. První červnový 
týden pak v rámci akce Celé Česko čte 
dětem opět ti starší četli s  mladšími, 
nebo předčítali dětem ve školce. 

A  noví prvňáčci, kteří v  září na-
stoupí do  školy, se můžou těšit ne-
jen na kamarády, ale i na tým učitelů 
a asistentů, kterým záleží na tom, aby 
kromě dobrého vzdělání získali i do-
vednosti pro svůj úspěšný budoucí 
život. 

Milí rodiče, buďte tedy shovíva-
ví k  případným špatným známkám 
na  vysvědčení svých ratolestí, proto-
že se toho učí daleko více, než co lze 
ohodnotit známkou. 

 Kateřina Lerchová

Letní čas a hvězdy na Sluňákově
Přichází období, kdy nás sluníčko 

vytahuje ven a my tak díky teplu a del-
ším dnům můžeme v  přírodě trávit 
více času. Areál Sluňákova je na  po-
byt v přírodě ideálním místem, proto 
jsme pro vás připravili několik aktivit, 
které vám letní období zpříjemní.

V sobotu 11. června jsme pro ro-
diny s  dětmi připravili odpolední 
program „Putování Malého prin-
ce“, kdy se s  Malým princem vydáte 
na  cestu po  tajuplných planetkách, 
setkáte se s  jeho růží, mohutnými 
baobaby a  pomůžete mu sestrojit 
vesmírnou raketu. Vstupné 200 Kč. 

Další pátek, 17. června se budete 
moct potkat hned s několika zvířátky. 
Na akci „Naši létající sousedé“ se vy-
dáte za zpěvem ptáků a tichým letem 
netopýrů a v pozdějších hodinách se 
můžete vydat za  nádhernými noční-
mi motýly, můrami, na  akci „Noční 
můry Domu přírody“. Podrobnější 
informace o akcích naleznete na webu 
www.slunakov.cz.

Kdo se bude chtít projít jen tak 
do areálu, bude moct celý červen vyu-
žít procházky na vlastní pěst, při které 
se potká téměř se všemi našimi milý-
mi obyvateli. Stačí se vydat po žlutých 

fáborkách a  hledat černé siluety na-
šich zvířecích přátel.

Zároveň všechny srdečně zveme 
již nyní na zářijový Ekojarmark, který 
bude opět plný aktivit pro děti, stánků 
s  řemesly, bohatého občerstvení, ale 
hlavně kulturních vystoupení. Naše 
pozvání totiž přijaly dvě hvězdy naši 
hudební scény, a  to Lenka Dusilová 
a  Jana Kirschner, které se s  dalšími 
kapelami vystřídají na  koncertním 
podiu. Proto si můžete zapsat 24. září 
do kalendářů a vydat se na Sluňákov 
strávit pohodový den.

 Míša Pavlíková 
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Vítání dětí Horka nad Moravou 23. 4. 2022Fotbalové jaro
Jarní fotbalová sezóna se pomalu 

chýlí ke konci, a tak přinášíme stručný 
popis průběhu soutěží... 

V týmu mladších benjamínků, kde 
je to hlavně o radosti z pohybu, máme 
nyní dostatek malých nadějí a při tré-
nincích je jich doslova plné hřiště. Sou-
těž hrajeme se střídavými úspěchy, ale 
hlavně s nadšením.

Zásluhou trenéra (a  zároveň uči-
tele naší školy) Richarda Pavla, se 
nám v  kategorii starších benjamínků 
povedlo zorganizovat oblastní kolo 
Mc Donalďs Cupu (fotbalová soutěž 
základních škol) na  domácím hřišti. 
V  kategorii 1.–3. tříd jsme dokonce 
postoupili do okresního fi nále. 

Také v soutěži se tomuto týmu daří 
a hrajeme proti nejlepším týmům okre-
su, jako jsou Litovel, Uničov a  Velký 
Týnec. Poslední turnaj jarní části sou-
těže pořádáme 12. 6. na hřišti v Horce. 
Přijděte naše malé fotbalisty podpořit!

S  mladšími žáky jsme se díky 
zbytečným prohrám neprobojovali 
do  skupiny o  první místo. Zklamá-
ní z  toho, že hrajeme „pouze“ s  dru-
hou polovinou tabulky, nenahradí ani 
dvouciferné výhry našeho týmu. 

Starší žáci si drží svůj loňský stan-
dard, hrají fi nálovou okresní skupinu 
a předvádí slušný fotbal. Momentálně 
se drží na druhém místě tabulky. Kate-
gorie dorostenců hrající pod hlavičkou 
Chomoutov/Horka krajský přebor má 
v druhé polovině soutěže slušnou for-
mu, a tak by s udržením soutěže neměl 
být žádný problém...

Naši muži zahájili soutěž sérií dob-
rých výsledků, díky nimž jsme se dr-
želi v  popředí tabulky. Pak se soutěž 
začala vyvíjet pro náš tým již „tradič-
ně“ a po několika velice špatných vý-
konech se nyní nacházíme na čtvrtém 
místě. 

Nyní se v našem areálu obnovuje 
nátěr zábradlí a střídaček v klubových 
(obecních) barvách. V dubnu byl do-
končen kamerový systém, s jehož po-
mocí bychom chtěli zamezit vandal-
ským projevům.

Všichni jste na horeckém hřišti ví-
táni.

Za VV FK Horka nad Moravou 
zapsal Milan Štajgr

Zleva: Teodor Procházka, Viktorie Baliharová, Tereza Morbitzer, Dominik 
Vykydal, Emílie Razímová.

Zleva: Michaela Losová, Jonáš Pätoprstý, Jan Bardoň, Václav Vlach.



strana 6  HORECKÝ ZPRAVODAJ 2022 | červen

Klub seniorů

Házená se v Horce hraje již 65 let! 

Po delší pauze jsme pravidelnou 
klubovou činnost zahájili v  břez-
nu. Připravili jsme oslavu MDŽ. 
Na harmoniku nám zahrál pan Sed-
láček a  s  chutí jsme si zazpívali li-
dové písničky. Koncem března jsme 
měli besedu s podpraporčíkem Mar-
kem Váňou zaměřenou na  ochranu 
seniorů před novými intrikami růz-
ných podvodníků, kteří často využí-
vají jejich neznalosti a  důvěřivosti. 
Nově vypracovaný program má ná-
zev Obezřetný senior. V dubnu jsme 
připravili zajímavou cestovatelskou 
besedu o Thajsku.

A  také my jsme cestovali. Pan 
starosta Luděk Tichý nám zajistil 
výlet do  Svitávky u  Boskovic. Měs-
tys Svitávka má zajímavou historii. 
S  tou nás seznámil místní starosta 
pan Zoubek. Přivítal nás před nád-

hernou secesní vilou, kde je v  sou-
časné době obecní úřad. Vilu, které 
se říká Velká vila a o pár metrů dál 
tzv. Malou vilu nechal postavit po-
čátkem minulého století továrník 
židovského původu Moses Low-
-Beer. Obě vily jsou zařazeny mezi 
kulturní památky. Starosta pan Zou-
bek nás provedl Velkou vilou a  fil-
movým dokumentem nás seznámil 
i s rodinou Beerů. Prohlédli jsme si 
park, který obě vily obklopuje a náš 
pan starosta nás pozval do restaura-
ce na  dobrý oběd. Odpoledne jsme 
zajeli do  Boskovic, kde jsme měli 
objednanou prohlídku synagogy.

V květnu jsme slavili Den matek 
a velmi se nám vydařil. Přišly mezi 
nás děti z MŠ s velmi pěkným pro-
gramem, který připravily paní uči-
telky L. Hufová a D. Frischerová.

V květnu jsme také vyjeli na vý-
let do  Rožnova pod Radhoštěm. 
Ve  skanzenu jsme už byli a  tento-
krát jsme šli na exkurzi do výrobny 
svíček firmy Unipar. Vyrábějí tam 
nádherné svíčky, dekorace z  vosku, 
které vyvážejí do mnoha zemí. Pro-
hlédli jsme si výstavní galerii a v ob-
chůdku dost nakoupili. Po  obědě 
v  restauraci jsme zašli do  galerie 
Svět kamenů a  obdivovali krásné 
šperky i  samotné drahé kameny. 
Ve  Valašsku se musí ochutnat také 
frgály a  na  ty čerstvé jsme si zajeli 
do Cyrilova pekařství v Hrachovci.

V  červnu připravujeme klubo-
vá posezení s  vlastním programem 
a snad se nám v  létě vydaří několik 
vyjížděk na kole.  

 Hezké léto přeje 
 za klub Ludmila Nepožitková

Sfouknout na  narozeninovém 
dortu 65 svíček, tento příjemný úkol 
čeká horecké házenkáře v sobotu 25. 
června. Toho dne si totiž sportov-
ním programem v  areálu Sokolky 
připomenou 65. výročí vzniku háze-
né v naší obci. 

Když v  roce 1957 parta nadšen-
ců sestavila v Horce první mužstvo, 
určitě netušila, jak obsáhlý příběh 
budou jejich následovníci po  další 
desetiletí psát. K  oslavě 65. jubilea 
házenkáři zvou nejen všechny pří-
znivce horeckého sportu, ale samo-
zřejmě i  širokou veřejnost. Podrob-
nosti o  programu oslav přinesou 
klubové stránky www.HazenaHor-
ka.cz, Facebook a Instagram.

Jisté je, že na oslavách bude chy-
bět horecký tým mužů, obnovený 
po dlouhé pauze v roce 2018, který 
bohužel před startem letošní jarní 
sezóny po čtyřletém působení v Mo-
ravskoslezské lize ukončil činnost. 
Proč se tak stalo? 

Ze strany hráčů již delší čas za-
znívaly výhrady k  tréninkovým 
možnostem – a to nejen během zim-

ního období. Naplno se tak projevil 
známý fakt, že v  Horce chybí spor-
tovní hala. Cestování k  tréninkům 
v  halách v  bližším či vzdálenějším 
okolí a  hledání volných termínů 
v  jejich rozvrhu se hráčům přestalo 
líbit. Mnozí proto začali uvažovat 
o přechodu do jiných klubů, kde bu-
dou mít lepší tréninkové možnosti. 

Tento černý scénář se nakonec 
naplnil a  tým mužů byl před jar-
ní sezónou odhlášen ze soutěže. 
Věřme, že opět přijdou lepší časy 
a  horecká házená dlouho bez seni-
orského družstva nezůstane. Z mis-
trovské soutěže muselo být na  jaře 
odhlášeno i  družstvo starších žáků. 
V  tomto případě z  důvodu velice 
úzkého hráčského kádru, s nímž ne-
bylo možné pokračovat v Lize Olo-
mouckého kraje. Naštěstí již od září 
se podaří tým starších žáků opět ob-
novit.

O  radostnější současnost se tak 
během jara zasloužilo mladší žac-
tvo spolu se dvěma družstvy mi-
niházené. Tým mladšího žactva 
v dubnu skvěle reprezentoval Horku 

na  čtyřdenním velkolepém mezi-
národním turnaji v Praze s názvem 
Prague Handball Cup. 

Na  turnaji sehrál sedm utkání 
se soupeři z  ČR, Slovenska, Belgie 
a Rakouska. V konkurenci 56 týmů 
z  řady věhlasných klubů nakonec 
vybojovalo mladší žactvo Horky 
ve své věkové kategorii výborné dě-
lené 10.–18. místo. 

Velmi dobré výkony předvádí 
tento tým také v Lize olomouckého 
kraje. V druhé polovině června pak 
vyrazí opět do  metropole na  velký 
turnaj v  plážové házené – Prague 
Open Beach Handball.

O  tom, že horecký oddíl házené 
i  letos pamatuje na  aktivní pohyb 
dětí o  letních prázdninách, svědčí 
přípravy sportovního příměstského 
tábora. 

Letošní týden zábavy, her a sou-
těží pro děti ročníků 2010–2016 se 
uskuteční ve  dnech 22.–26. srpna 
a  přihlášky oddíl házené přijímá 
do  18. srpna a  to prostřednictvím 
e-mailu: zuros@seznam.cz.  

 Karel Směták
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Mistři z Horky po vítězném finálovém zápase. 
Zleva horní řada: Kubík Šimek – kustod, Honza Seidler – trenér, Tom Valenta 
jun. – asistent trenéra, Jindřich Berka – A, Jiří Vodák, Jiří Šrom, Jakub Gatěk, 
Jaroslav Polách, Petr Vejmola, Matěj Lakomý, Jan Válka. Dolní řada: Jiřík 
Valenta jun., Barunka Valentová, Jiří Valenta, Zdeněk Vaníček, pan Michal 
Dušan Kordula, Petr Seidler – C, Maťa Valenta, Tomáš Valenta.

Horečtí Cénci slaví historicky 3. titul!
Hokejová sezona 2021–2022 bude 

zapsána v historii HC Cénci opět zla-
tým písmem a  přitom to tak ze za-
čátku vůbec nevypadalo. Do  soutěže 
nastoupilo 13 týmů a  hrací plán byl 
klasicky 2kolový.

Covidem a  drastickým zdražením 
energií ovlivněná sezona byla velmi ne-
standardní. Na  podzim jsme odehráli 
pouze 10 utkání, než vláda rozhodla 
o uzavření sportovišť pro neočkované 
a  tím pádem se celá soutěž zastavila. 
Jarní polovinu ovlivnilo drastické zvý-
šení cen energií a  uzavření zimního 
stadionu ve Šternberku.

Sezona začala nečekanými pro-
hrami s týmy Velký Týnec 1:6 a Del-
fíni Blatec 4:6. V  dalších zápasech 
jsme porazili adepty na  titul Riway 
5:2 a Seko Olomouc 7:5 a vypadalo to 
na obrat v sezoně a šance posunout se 
tabulkou nahoru, ale výprask od  Ol-
šan 0:8 vše zhatil.

Poslední podzimní zápas jsme vy-
hráli 21. 11. 2021 se silným soupeřem 
HC Šneci 7:2.

Restart soutěže proběhl 13. 2. 2022 
remízou s  HC Věrovany. V  polovi-
ně února došlo k  uzavření stadionu 
ve Šternberku a možnosti odehrání zá-
pasů se velmi omezily. Vedení soutěže 
rozhodlo zbytek soutěže odehrát for-
mou Playoff – jelikož dohrát všechny 
zápasy nebylo reálné. Odehrály se ješ-
tě 3 zápasy klasické tabulky, které jsme 
vyhráli a  naladili se tak na  skutečný 
boj o titul. Playoff bylo na 3 kola k. o.

1. kolo HC Cénci Horka – Velký 
Týnec (zs Přerov) – posilami nabitý 
soupeř šel velmi rychle do vedení 0:2, 
ale v první třetině se podařilo srovnat. 
Druhá třetina skončila 1:1 a  za  sta-
vu 3:3 se šlo do třetí třetiny. Skóre se 
přelévalo 4:3, 4:4, 4:5, 5:5 kdy se nám 
podařilo skóre otočit a 20 vteřin před 
koncem završil svůj hattrick Matěj La-
komý. Nervy drásající zápas byl plný 
osobních soubojů, jelikož šlo o hodně 
a  nikomu se nechtěl ukončit sezonu. 
O  branky se postarali Matěj Lakomý 
3, Petr Seidler 1, Jiří Valenta 1, Tomáš 
Valenta 1. V brance podala bezvadný 
výkon naše stálice Michal Kordula.

2. kolo HC Cénci Horka – SEKO 
Olomouc (zs Uničov) – tradičně ne-
příjemný soupeř a průběh utkání byl 
velmi podobný prvnímu kolu. Stav 0:1 
po první třetině. Druhá třetina skon-
čila 1:1, když skóroval Matěj Lakomý 
a do závěrečné části se šlo za stavu 1:2. 
Ve  3. třetině se blýsknul Zdeněk Va-
níček 2 góly a otočil tak skóre na naši 
stranu. Výsledkem 3:2 jsme tak po-
stoupili do finále o pohár OAHL. 

Finále: HC Cénci Horka – HC 
Bělkovice Lašťany (zs Uničov) byl 
to překvapivý finalista, jelikož se jim 
podařilo v semifinále vyřadit velkého 
adepta na  titul Riway po  samostat-
ných nájezdech.

Cénci po  opravdu těžkých zápa-
sech finále ovládli a ani jednou nepus-
tili soupeře na  dostřel. S  výsledkem 
6:3 si připsali 3. historické vítězství 
OAHL.

Branky: Matěj Lakomý 3, Zdeněk 
Vaníček 2, Tomáš Valenta 1.

Byla to opravdu složitá sezona, 
která nám přinesla úplně jiný formát 
soutěže. 

V  celkovém bodování útočníků 
se Matěj Lakomý skončil 2. (33 bra-

nek + 13 asistencí), Zdeněk Vaníček 
11. (14+10), Petr Seidler 13. (9+12).

V  celkovém bodování obránců 
skončil Jakub Gatěk 6. (5+8) a Tomáš 
Valenta 8. (6+6), Jan Válka 10. (4+4).

Soupiska hráčů, kteří se zúčast-
nili zlatého tažení:

Petr Seidler – C, Michal Kordula-
-B, Jindřich Berka, Matěj Lakomý, Jiří 
Valenta, Tomáš Valenta, Jakub Gatěk, 
Jan Válka, Milan Koloušek, Jiří Vodák, 
Petr Říha, Jiří Šrom, Petr Vejmola, 
Zdeněk Vaníček, Jaroslav Polách.

Z této soupisky byli u všech 3 titu-
lů hráči Petr Seidler, Michal Kordula, 
Jiří Valenta, Jiří Vodák, Jindřich Ber-
ka, Milan Koloušek a Petr Říha. 

Musíme vyzdvihnout loajálnost 
našich kmenových hráčů, kteří do-
sáhli víc než 400 registrovaných zá-
pasů. Petr Seidler – 406 zápasů, Jiří 
Vodák 401 zápasů. Pánové děkujeme 
– všechna čest!

Tímto bychom chtěli poděkovat 
Sokolu Horka nad Moravou za  fi-
nanční podporu a  panu starostovi 
Luďkovi Tichému. 

Těšíme se na příští sezonu!
 Milan Koloušek

tiskový mluvčí HC Cénci
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Na začátku dubna se v Horce nad Moravou konal první 
ročník Horeckého vajíčka, místní se do soutěže mohli za-
pojit s jakkoliv nazdobenou kraslicí nebo dekorací kras-
lici obsahující. Mohli jsme zde vidět nejrůznější techniky 
zdobení kraslic, návštěvníci si mohli uplést pomlázku, 
děti si vyráběly velikonoční dekorace v tvořivé dílničce.


