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Vzhledem k vyhlášení
nouzového stavu v celé ČR
a omezení pohybu se obracím
na občany, aby zachovali
klid, chovali se odpovědně,
dodržovali hygienická pravidla
a stanovená omezení.
Luděk Tichý, starosta

Smělé plány
pro rozvoj obce
Rozvojový plán obce Horka nad Moravou pro období let 2019–2027 byl
schválen. Byl zpracován na základě koordinace záměrů obyvatelstva a zastupitelů
obce. Zpracování dokumentu probíhalo
od konce roku 2018 až do poloviny roku
2019. Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce. Obsahuje dvě základní části – část analytickou, zaměřenou
na zachycení stávajícího stavu obce a část
návrhovou, shrnující zvolené budoucí
cíle a možné cesty k jejich dosažení. Je
stanovena hierarchie jednotlivých priorit
a časový plán jejich naplnění.

Pokračování na str. 3

Sázení stromů je služba další generaci
List olomouckého arcibiskupa věřícím
(takzvaný pastýřský list) patří už tradičně
k začátku „postní doby“, jejímž cílem je duchovní příprava na Velikonoce. Letošní list
předkládá i jedno z témat, které zdůrazňuje papež František, totiž výzvu ke skromnému životu a ochraně životního prostředí.
Arcibiskup Jan Graubner v listu napsal:
„Současný styl života je velmi nákladný
a k přírodě bezohledný. Žádný z nás není
tak mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý může k nápravě přispět,
když bude žít skromněji a šetrněji, tolik
nenakupovat a nevyhazovat, méně jezdit
autem a létat letadlem, více chodit pěšky či
na kole, zbytečně nesvítit a netopit, šetřit
vodou, poctivě třídit odpad a nevyhazovat
žádné jídlo.“
A pak k tomu připojuje ještě jedno konkrétní pobídnutí: pomoci vysychající krajině vysazováním ovocných stromů. Farní
zahrady tam, kde jsou, k tomu většinou
poskytují prostor. Nejde přitom jen o získání úrody, ale také o příležitost ke společné
činnosti, k výchově dětí k práci i příležitost
k dobrým skutkům. Tato zmínka o stromech mne zaujala. Ani tak ne v souvislosti
s farní zahradou v Horce, protože zatím
napínáme síly jen k opravě farní budovy

a na budoucnost zahrady dojde teprve potom. Ale spojilo se mi to s kusem historie mé
rodiny. Před nedávnem jsem projížděl vesnicí, v níž se narodil můj otec a kde žil, než
se nedlouho po svatbě odstěhoval do města.
Stavení, kam jsem jako malý kluk jezdíval
k babičce, je už řadu let zbořeno. Bránilo ve výhledu řidičům, protože silnice tam
ostře zatáčí. Na místě, kde dřív stály dům,
chlév, kůlna, kde se uvnitř ve dvoře rozkládalo tehdy běžné hnojiště a nedaleko zela
studna, uvidíte dnes jen velké, trochu ledabyle urovnané prostranství, zarostlé nepěstěnou moravskou trávou. Obec vzniklou
proluku oživila několika prolézačkami pro
děti. Z předchozí historie zde na bývalé zahradě zůstaly jen tři vzrostlé stromy – ořešáky. Jejich plody ve tvrdých skořápkách jistě
dál dětem v ten správný čas poskytují – kromě prolézaček – kousek dobrodružství, ba
i něco k snědku.
To vše jsem si při jízdě okolo zase jednou letmo prohlédl. Když jsem se o tom pak
zmínil tátovi, který se tam pro své zdravotní obtíže už nedostane, rozpovídal se. První
z těch stromů vypěstoval jeden z jeho starších bratrů asi před osmdesáti léty v květináči. A když byl stromek už větší, vysadil ho
u stavení při tehdejší zeleninové zahrádce.

Ačkoliv dědeček – jejich otec – do té zahrádky chodil velmi zřídka, zrovna tehdy
tudy šel a aniž věděl, odkud se stromek vzal,
a aniž si ho prohlédl, zaláteřil, jednoduše
ho vytrhl a odhodil jako plevel.
Když to synek zjistil, běžel ořešáček najít, znovu mu věnoval péči a vysadil ho zas
– na vhodnějším místě. Ty další dva stromky
vysadil o pár let později pak můj táta. Dodnes
si dobře pamatuje, od kterého vzdáleného příbuzného je získal. A krásně o něm mluví, jaký
to byl dobrý člověk a jak krásný pohřeb mu
po jeho smrti příbuzní a přátelé vystrojili.
Rozepsal jsem se tu o lidech, o parcele
a o vesnici, které neznáte. Ale věřím, že
se mnou vnímáte, kolik z toho vyprávění
dýchá úcty a lásky. K přírodě, k druhým
lidem, k jejich práci, k rodišti. Mně se to
tátovo povídání hned vybavilo jako potvrzení slov, která stojí v závěru citovaného
pastýřského listu: „Sázení stromů je služba
další generaci.“
Ano. Je užitečné stromy sázet, je ušlechtilé o ně pečovat, je hezké si pamatovat jejich
příběhy a vyprávět je mladším. Vůbec nedohlédneme, jak daleko tím můžeme dosáhnout. I my u nás v Horce.
P. Gorazd Pavel Cetkovský
duchovní správce farnosti Horka
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Mediální výchova aneb proč koronaviru
neříkáme chřipka?
V pátek 6. března proběhl na škole
v Horce nad Moravou další z projektových
dní, tentokrát na téma: Mediální výchova.
Podle mě jeden z nejdůležitějších projektových dní pořádaných na naší škole.
Žijeme v době přesycení informacemi,
častých dezinformací a manipulací, internetu. Úkolem školy by mělo být naučit
žáky kriticky myslet, třídit a hodnotit informace, které se k nim dostávají.
Podle posledních výzkumů více než
70 % lidí vyhodnotí nekriticky situaci podle informací na sítích a v médiích. Jen
30 % lidí je schopno se nad informací zamyslet a jen 2–3 % lidí si ověří pravdivost
informace i z nějakého jiného zdroje.
Naše děti dnes tráví více času na sítích než generace jejich rodičů u televize.
A představu o světě okolo si dělají právě
z těchto informací. Většina z nich si přečte
jen nadpis a první tři řádky v textu, který
se jim na sítích objeví. Z těchto kusých informací se pak tvoří jejich představy.

Pedagog ve škole a rodiče jsou pořád
pro většinu žáků základní školy autorita
číslo jedna. Na nich tedy záleží, jak s dětmi komunikují o jejich představách světa okolo a informacích, které se objevují.
Děti se hlavně nesmějí bát mluvit o tom,
co s nimi informace dělají. Jestli v nich vyvolávají strach, nebo paniku. Právě sdělování špatných zpráv v souvislosti s dramatizací vyprávění příběhu, který se stal, má
často záměr šokovat a následně i vystrašit
příjemce informací.
Představme si takovou průměrnou
žačku čtvrté třídy, která s rodiči sledovala
večerní zprávy, kde bylo hodně času věnováno zpravodajství o nově nakažených
koronavirem a rizicích s tím spojených.
Dívenka ve škole toto probere s kamarádkami, které ji předají další informace
získané z domu či z internetu a máme
tady úzkost, kterou dívka aktuálně prožívá. Potřebuje o ní mluvit, potřebuje získat
další informace, jak se věci mají, a navodit

Zastupitelstvo obce
Od začátku volebního období, tzn.
od 31. 10. 2018, proběhlo 12 zasedání
zastupitelstva obce. Účast zastupitelů
byla různorodá, vzhledem k pracovním
povinnostem i tak pravidelná, více viz
tabulka:
Člen
zastupitelstva

Účast zastupitele
– 12 zasedání

Luděk Tichý
Milan Štajgr
Milan Vysloužil
Lenka Veselá
Filip Pirkl
Aleš Suchý
Jan Dvorský
Sylva Stavarčíková
Vladimír Hladiš
Radek Novák
Lukáš Klevar

10
12
12
9
11
7
9
9
11
11
12

Všechna jednání jsou konstruktivní
a věcná, nicméně najdou se body, které je
nutné posoudit hlouběji.
Na čem nedošlo ke shodě: „Dětská
herna s kavárnou“ (pro bylo pouze 5
zastupitelů – Tichý Luděk, Vysloužil
Milan, Veselá Lenka, Pirkl Filip, Suchý

Aleš), kdy byla možnost na místě téměř
uprostřed obce vytvořit zázemí pro maminky s dětmi, ale i pro občany obce. Je
pravda, že vstupní investice by byla vyšší
(asi 30 % nad cenu), tzn. směna pozemku a následná demolice stávajícího objektu, ale z pohledu budoucího nabytí
nemovitosti a lukrativnosti místa je to
dle mého názoru škoda. Jen pro příklad:
město Olomouc postupovalo v podobné
věci, až na to, že vstupní investice byla
dvojnásobná. Nakonec všechno špatné
je pro něco dobré a pevně věřím, že najdeme ještě lepší řešení, jak pro maminky
s dětmi, tak pro občany obce. Na druhou
stranu je třeba uvést, že máme shodu
v těchto zásadních bodech. Např.:
• Rozvojový plán obce na období 2019
–2027
• Nakládání s odpady, další kroky ještě
budou následovat v letošním roce
• Sportovní vyžití – workout a dětské
hřiště
• Nákup akcií společnosti ČEZ v hodnotě 1 000 000 Kč
• Projekční příprava komunikací
• Podpora sportu
• Cyklostezka Horka – Skrbeň
• Chodník směr Chomoutov

Luděk Tichý, starosta

pocit bezpečí. A taky se potřebuje naučit,
jak bude nakládat s informacemi do budoucna, které jí příště budou znovu nahánět strach. Možná by se jí ulevilo, kdyby jí
někdo vysvětlil, že koronavirus je vlastně
druh chřipky, která je hodně nakažlivá
a ona může svou úzkost zmenšit tím, že si
bude dobře mýt ruce a jíst vitamíny.
Povinností nás všech je komunikovat
s dětmi o tom, co se děje. Nestrašit je
svým vlastním strachem a učit je samostatně o informacích přemýšlet. Ony samy si
musí jednou vytvořit vlastní obranné mechanismy na to, aby se nenechaly zahlcovat negativními informacemi a svým strachem, které mnoho informací vyvolává.
Možná se jednou dočkáme, že mediální
výchova bude samostatný předmět stejně
jako hudební výchova a tělesná výchova.
Mediální výchova totiž vychovává děti
k zdravému občanství.

Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D.

školní psycholožka

Třídění je nutností
V roce 2019 se nám podařilo zavést
v obci nádoby na jedlý olej a kovy. Při
namátkových kontrolách jsou zatím 3
místa dostačující, v případě nárůstu lze
rozšířit. Na 11. zasedání zastupitelstva
obce bylo rozhodnuto, že kompostéry
budeme rozdávat zdarma, a to na číslo
popisné domu 1 ks. V měsíci březnu začne distribuce kompostérů na základě vašich žádostí. Z 250 ks kompostérů je již
190 ks zadáno a pod čáru dáváme žádosti
budoucích občanů z Olomoucké ulice –
III. etapy. Množí se případy, kdy je zájem
o další kompostér do domácnosti. V první řadě bude snaha uspokojit všechny zájemce s číslem popisným. Stále je možné
požádat o 1 ks kompostérů. Poté můžeme
uvažovat o vyhovění žádostem mít v domácnosti 2 ks. Termín ukončení projektu
je červen 2021.
Vytvoření podmínek pro třídění je
pouze jedna strana mince. Díky pravděpodobnému zvyšování poplatku za skládkování se budeme muset rozhodnout
do jednoho nebo dvou let, zda ponecháme roční paušální systém na obyvatele,
nebo přejdeme na systém váhy a objemu
tzn., zaplať, kolik vyhodíš. Máme menší
výhodu, že obec Příkazy již začala v letošním roce se systémem vážení zbytkového
odpadu a první výsledky by mohly být
vodítkem pro naši obec. Luděk Tichý
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Smělé plány pro rozvoj obce
Pokračování ze str. 1
Program rozvoje obce tedy představuje hlavní problémy a předpoklady
obce a stanovuje možná řešení. Je podkladem pro rozhodování orgánů obce
v záležitostech budoucího rozvoje obce
a v neposlední řadě zvyšuje šance získat
finanční prostředky z vnějších zdrojů
(fondů EU, ze státního rozpočtu a krajského rozpočtu v podobě příspěvků
a dotací). Realizace a aktualizace bude
závislá na dané situaci, na finančních
prostředcích, případně může být ovlivněna vnějšími vlivy. Více na: www.horka.cz/dbimg/plan-rozvoje.pdf

Rozpracované krajské
komunikace – nám.
Osvobození, Olomoucká,
a ul. Skrbeňská
Komunikace patřící Správě silnic
Olomouckého kraje jsou projektovány
od začátku roku 2018. Zhruba před
měsícem proběhla schůzka na Správě
silnic Olomouce kraje s technickým
náměstkem Ivo Černým právě ke stavům projektů krajských komunikací.
Nejdále jsme s ulicí nám. Osvobození,
tzn. že v této chvíli jsme před podáním
územního souhlasu. V roce 2021 pokud půjde vše, jak má, bychom požádali o stavební povolení. Moje otázka
na pana náměstka byla jasná: „Stihneme realizaci v roce 2022?“ Odpověděl:
„Nebudu vám lhát, díky zadané projektové dokumentaci v roce 2018 vás
předběhlo několik obcí, nicméně když
bude připravené stavební povolení,
může to být reálné“.

rozpočtu 4 až 5 mil Kč., proto budu dále
psát urgence na společnost ČEZ, nechť
svou soustavu nechá přeložit ze vzduchu.
Trochu mě mrzí, že o toto přeložení betonových sloupů s elektrickým napětím
nežádala obce již dříve, možná urgence
před 3 nebo 4 roky by byla v dnešní době
již úspěšná. 
Luděk Tichý, starosta

Ulice Olomoucká je díky do projektování chybějícího chodníku od ulice 1.
Pětiletky na konec zástavby domů mírně
opožděná. Na ulici Skrbeňské v současné
době bojujeme se společností ČEZ. Betonové sloupy jsou přímo v dráze budoucího chodníku a ČEZ se brání zuby nehty. Přeložení sloupů by stálo z obecního
Investice pro rok 2020
Název projektu

Celková částka

Z rozpočtu
obec

Dotace

13 000 000

–

žádost

4 060 106
500 000
1 900 000
400 000
2 500 000

–
500 000
–
400 000

žádost
–
žádost
–

Rekonstrukce ulice Družstevní
+ vodovod
Zateplení bytový dům ul. Školní 4
Hřbitov 2.etapa – vegetační úpravy
Workout dětské hřiště
Zavlažovací systém fotbalové hřiště
Vybavení školní jídelna

Příprava nových projektů na rok 2020
Název projektu
Prostor před hřbitovem – obnova zeleně
Rekonstrukce zídky, úřední desky, včetně „uličky“
Rekonstrukce odpadových hnízd ul. Albrechtova, Školní
Obnova zeleně v obci – komplexně každý rok
Přístavba hasičské zbrojnice
Rozpracované projekty
Název projektu
Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Na Vinici
Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Nádražní (po přejezd)
Projektová dokumentace rekonstrukce ulice Míru
Projektová dokumentace rekonstrukce Jiřího Wolkera
ul. Zahradní směr Chomoutov – chodník
Cyklostezka Horka, Skrbeň – odhad ceny pozemků, výkup pozemků

Zadání projektu
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Údaje z matriky za rok 2019
Počet obyvatel Horky nad Moravou
k 31. 12. 2019: 2 482.
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 se
narodilo 20 dětí: Učík Karel, Vepřek
František, Vozdecký Jindřich, Semjonová Sabina, Nováková Kornelie, Lengálová Eliška, Opluštil Richard, Spáčilová
Terezie, Spáčilová Amálie, Miškaříková
Klára, Jedelský Jan, Losa Ondřej, Nedbal Tomáš, Staníková Sofie, Kováčová
Valentýna, Krejčí Tomáš, Flodrová Klára, Měřilová Nikol, Balihar Filip, Kubíková Sabina.
Zemřelo 22 občanů: Římská Dobromila, Zapletalová Věra, Pechová Jiřina,
Šimková Jiřina, Žůrek Jan, Sklenářová

Vlasta, Sklenářová Marie, Mastný Valentin, Grulichová Marie, Konečný Jan,
Zatloukalová Eva, Nevěřilová Květoslava, Polášek Jaroslav, Nyilas Josef, Procházková Eva, Hubáček Stanislav, Žatka
Milan, Popelková Antonie, Vykydal Josef, Hruška Jaroslav, Smrček Jan, Zapletalová Kamila.
K trvalému pobytu se přihlásilo 58
osob, z obce se odhlásilo 49 osob, v rámci obce se přestěhovalo 19 osob.
Počet uzavřených manželství v matričním obvodu obce Horka nad Moravou: 29.
Horeckých občanů na jiných místech: 9.

V roce 2019 bylo přiděleno k novým
stavbám 6 čísel popisných, k 31.12.2019
v Horce nad Moravou celkem 768 č. p.
Četnost příjmení: Hampl 14, Stejskal 14, Novák 13, Dvořák 11, Tichý
11, Koutný 10, Kučera 10, Navrátil 10,
Procházka 10, Špunda 10, Valenta 10,
Hamplová 15, Stejskalová15, Bubeníčková 11, Tichá 11, Kučerová 10, Nováková 10, Spáčilová 10.
Četnost jmen: Jan 66, Jiří 60, Petr
60, Martin.55, Pavel 51, Tomáš 45 , Jaroslav 43 , Miroslav 41, Josef 38, Zdeněk 35, Jana 63, Marie 46, Hana 43,
Eva 38, Alena 35, Kateřina 35, Veronika
35, Lucie 33, Anna 31, Věra 28.  -vs-
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Nejnovější hrad na Moravě
V Horce vznikla před pěti lety unikátní galerie v přírodě Dům přírody
Litovelského Pomoraví. Své stavby a zároveň umělecká díla, jakási místa setkání v přírodě, tam postavili známí čeští
umělci. Patří mezi ně František Skála,
člen umělecké skupiny Tvrdohlaví,
nebo Miloš Šejn z umělecké skupiny
Měkkohlaví.
V tomto článku se ale zaměříme
na život a dílo jiného autora. Ten svou
stavbu a další objekty v přírodní galerii
vybudoval neplánovaně a vlastně zcela
bez souhlasu architektů. Ve své diverzní činnosti navíc neustále pokračuje.
Své stavby a objekty pilně přestavuje,
vylepšuje, doplňuje, opouští a zakládá
nové. Svou činností působí (kromě radosti) také nezanedbatelné obtíže správcům areálu Domu přírody – Sluňákova. Vzhledem k charakteru své práce
bychom ho mohli zařadit do umělecké
skupiny Tvrdozubí.
Řeč je tady o Bobru evropském, který v odborných kruzích vystupuje pod
pseudonymem Castor fiber. Obrovský
(polo)hrad, ukázková spižírna, jídelny, hráze, mnoho skluzavek, cestiček,
propadlých skrývacích nor a samozřejmě různých okusů, hoblin a padlých
stromů dělá ze Sluňákovského rybníka
nejbobrovatější místo široko daleko.
V létě, kdy je všude plno zeleně a bobři se živí pampeliškami a jetelem bys-

te jeho stopy snadno přehlédli. Zato
od října do dubna je všechno čerstvé,
nezakryté listy keřů a okusy září novotou.
Od doby prvního vysazení bobrů
v roce 1991 začalo být v Litovelském Pomoraví pro bobry poněkud těsno a bobři
tak vzali zavděk i relativně malou plochou Sluňákovského rybníka. Zprvu jen
jednotlivci a jen na jednu zimu, ovšem
pravděpodobně někdy od roku 2012 je
rybník trvale osídlený bobří rodinou.
Situaci jsme hned využili a sestavili programy o bobrech pro děti i pro dospělé.
Je radost provázet účastníky programů
po lokalitě, kde jsou projevy života bobrů
tak dobře vidět.

Patálie s bobry
Okolí rybníka se však výrazně změnilo. Většina vzrostlých stromů padla
bobrům za oběť a kolem rybníka zůstaly prořídlé keřové porosty, takové docela typické bobří zahrádky. Zcela chápu,
že podobná změny působí na běžného
návštěvníka nezvykle. Litovelské Pomoraví je však pro bobry ideální území
a škody, které zde způsobí, jsou relativně nízké. Tvrzení že s bobry je příroda
rozmanitější než bez nich platí o bobrech vrchovatě, nejspíš mnohem více
než o většině ostatních živočichů.
Obtíže se samozřejmě objevily i na sluňákovském rybníce. Hned
na jaře v roce 2013, začal rybník přeté-

kat. Zjistili jsme, že je ucpané stavidlo.
Jeden den zabere dvěma lidem vybrat
bahno a větve ze šachty stavidla a jednu
noc potřebují bobři, aby stavidlo z větší
části znovu ucpali. Bobři zkrátka nemají rádi, když jim z rybníku utíká voda.
Navíc do rybníka začala přetékat voda
z vedlejší meliorační strouhy, na které
bobři vystavěli hráze.
A tak na jaře roku 2013 šlo kolem
rybníka chodit jen v gumákách. Aby
bobři nemohli stavidlo snadno ucpávat, nainstalovali jsme k němu železné
sítě. Opatření (snad) funguje teprve
od loňského jara, kdy jsme k sítím přidali i pořádný kamenný zához. V posledních suchých letech však bývá rybník z nedostatku vody naopak prázdný.
Teď by se vlastně nějaký ten jarní přebytek vody docela hodil.

Co můžete na rybníce vidět
Nejnápadnější stavby na rybníce jsou
bobří hrad a zásobárna. Hrad je úctyhodná stavba postavená na ostrově –
mimo dosah vetřelců. Z břehu je však
dobře viditelná jako vysoká hromada
větví a bahna. Stále je trochu patrné, že
má dvě části. To proto, aby měli bobři
kde bydlet i v červnu, kdy má bobřice
mládě a zabere si celý obývák pro sebe.
Ostrov i okolí rybníka je také provrtané
skrývacími norami. Často uvidíte díru
do země, když se do nory někdo propadl
nebo se do nich občas prohrabávají psi.
Zásobárna je velká hromada větví
ve vodě vedle bobřího hradu. Vypadá to
ale, že bobrům větve odložené ve vodě
moc nechutnají. Do zásobárny zřejmě
zajdou jen z nouze, když je na rybníce
silná vrstva ledu a oni vlastně nemohou na břeh ukousnout si čerstvé dřevo.
Rybník ale v posledních letech moc nezamrzá a tak se hromada větví se zvětšuje a poskytuje úkryt rybám a dalším
vodním živočichům.
Když přijdete k rybníku večer a alespoň půl hodiny vydržíte v klidu, máte
slušnou šanci, že bobry uslyšíte. Zejména zvuk, který vydávají plácnutím ocasu, jako varování ostatním členům rodiny, že kolem rybníka někdo „vyrušuje“.
Už se nám také stalo, že jsme zastihli
bobra sedícího na břehu (a on pak skočil do vody) nebo dokonce zaslechli, jak
ohryzává strom.
Pokud nemáte chuť na takové večerní dobrodružství, přijďte někdy na komentovanou vycházku, kdy jsou stopy
bobří činnosti po zimě velmi četné
a dobře viditelné.
Jiří Popelka
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Fotbalový start do roku 2020
Příspěvek našeho fotbalového klubu
bohužel musíme začít připomenutím
velice nepříjemné události, nebojíme se
napsat „prasárny“.
Začátkem letošního roku bylo zničeno
tréninkové hřiště ve fotbalovém areálu
„přeoráním“ terénním autem nebo čtyřkolkou. Marně přemýšlíme, koho taková
věc může vůbec napadnout! Zřejmě si
takový omezenec není schopen uvědomit, že toto hřiště je využíváno zejména
fotbalovým potěrem a školní mládeží.
Že údržba travnaté plochy stojí nemalé
obecní i fotbalové peníze,
není třeba dodávat.
Parta fotbalových nadšenců se snaží, ať máme
v Horce nejen dobré fotbalisty, ale i pěkný areál a toto je „odměnou“
za naše snažení. Přesto
jsme se v lednu opět pustili
do fotbalové práce…
Do fotbalového roku
2020 vstupuje tým mužů
se stejným kádrem, který se po podzimní části soutěže umístil na třetím místě okresního přeboru
za Sigmou Hodolany a Červenkou.
Start přípravy byl 18. 2., tým se připravuje na sezónu dvakrát týdně na umělém trávníku v areálu Sokolky. Již jsme
stihli i první přátelské utkání, ve kterém
jsme porazili Hněvotín 3 : 1 na umělém
trávníku Sigmy. Další „přátelák“ bychom
měli odehrát ve Šternberku. První mistrák odehrajeme 21. 3. na domácím hřišti
proti Dlouhé Loučce. Družstvo starších
žáků bude startovat ve skupině o 1.–6.

místo okresního přeboru. Došlo k avizovanému přelosování a našimi soupeři
budou pro jarní část sezóny Chválkovice,
Litovel, Haňovice, Smržice a Velká Bystřice. Tímto bude jarní část kvalitnější
a vyrovnanější. Žáci se připravují na sezónu podobně jako muži, na umělém
trávníku na Sokolce a v tělocvičně školy.
Protože začínáme až 19. 4., kdy startujeme v Haňovicích, sehrajeme před zahájením soutěže přátelská utkání. Doufáme, že se nám bude dařit podobně jako
na podzim.
Zimní příprava mladších žáků probíhá většinou na umělce na Sokolce. Každou sobotu jsme
zpestřili přípravu našim
mladým fotbalistům tréninkem na ledě ve Šternberku. V sobotu 7. 3.
jsme hráli přípravný zápas s družstvem Nových
Sadů. Potom již, pokud
dovolí počasí, začneme
trénovat na našem hřišti
a koncem března nám začíná fotbalové
jaro. První zápas hrajeme v Lošticích.
Na podzim jsme zjistili, že krajská soutěž
je kvalitní, a tak na nás čekají opět těžké
zápasy.
Naši benjamínci se připravují na jarní
sezónu již od poloviny ledna. V soutěži
bude startovat zvlášť družstvo starších benjamínků (ročník narození 2009 a 2010)
a mladších benjamínků (ročník narození
2011 a mladší). Tréninky nyní probíhají
společně každé pondělí na Sokolce a každou středu v tělocvičně školy. V průběhu

března se budou hrát dva přátelské zápasy
se Slavonínem a ve hře je účast na velikonočním turnaji na hřišti FK Nové Sady.
Samotná soutěž začne 18. dubna pro
mladší na hřišti v Července a pro starší
v Dolanech. Doma budou turnaj pořádat
mladší 17. května a starší 3. května.
Díky nepříjemnosti popsané v úvodu
článku nás čeká v areálu nejprve oprava
tréninkového hřiště. Momentálně probíhá vybavení šatny, která je v místě bývalé hlasatelny nábytkem. Tato šatna bude
sloužit výhradně mládeži.
Ještě před koncem roku se nám povedlo za pomoci obce provést zpevnění
komunikace za šatnami až po bufet. Největší akce a investice nás čeká po skončení jarní části soutěže. Zastupitelstvo obce
odsouhlasilo do rozpočtu finanční částku
na provedení automatické závlahy hřiště.
V současných klimatických podmínkách
se toto opatření stává nutností.
Fotbalisté děkují Zastupitelstvu obce
Horka nad Moravou za finance i vstřícnost vůči fotbalu.
Současně s budováním závlahy bude
provedeno srovnání prostoru velkého
vápna před jednou z branek. Dojde také
na osazení stojanů na kola.
Závěrem ještě jedna dobrá fotbalová zpráva. Řady trenérů mládeže rozšíří
v nejbližší době dvojice bývalých hráčů.
Ivan Doležal i Lukáš Blaženec. Budou určitě posilami pro naši práci s nejmenšími
fotbalisty.
Všechny fanoušky fotbalu zveme
na zahájení sezóny!
Zapsali: Milan Štajgr,
Luděk Procházka, Richard Pavel

Máte doma staré vozidlo a nevíte co s ním?

Obraťte se na nás..
Zdarma Vám vozidlo odvezeme, zlikvidujeme a
vystavíme doklad o likvidaci.
Určité vozy vykupujeme, prodej náhradních dílů.
AUTOVRAKOVIŠTĚ VELKÁ BYSTŘICE
tel. : 608 800 361
email: info@autovrak.eu
NOVĚ ODTAHOVÁ SLUŽBA
www.odtahyAut.eu
Půjčujeme přívěsné vozíky v Horce nad Moravou
brzděný vozík TRANSPORTER: nosnost 2t., uveze
1500 kg
vozík TEMA, nosnost 750 kg, uveze 600 kg
608 800 361
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Z klubu seniorů
Začátkem ledna jsme připravili rámcový plán klubových akcí – besedy, exkurze,
výlety, zábavy, ale také se snažíme získávat nové znalosti. Využili jsme nabídky
Pedagogické fakulty UP v Olomouci
a dvanáct našich členek se účastnilo semináře pro seniory, ve kterém byli seznamováni s novými praktikami tzv. šmejdů,
kteří využívají internetu k podvodným
nabídkám. V klubu jsme přivítali paní
Hanu Fojtíkovou, která s manželem cestuje po exotických zemích a tentokrát
nás seznámila s jejich pobytem v Patagonii a Ohňové zemi. Dobře jsme se bavili
v kině Metropol na filmu Poslední aristokratka. V únoru přišel mezi nás záchranář
a poslanec MUDr. Milan Brázdil. Velmi
názorně nás seznámil s první pomocí, jak
se zachovat při různých zdravotních po-

Problémy se zastaralou
soustavou ČEZ
Po ročním dohadování a dopisování
jsem vyvolal schůzku se zástupcem společnosti ČEZ. Jedná se především o zastaralou soustavu nízkého napětí v části
Sedlisko, kdy dochází k pravidelným
výpadkům sítě. Upozornil jsem, že
společnost ČEZ provedla údajné šetření na místě samém a vyjádřila se, že
je vše v pořádku. Podobný problém
je na ulici Skrbeňské, kdy v trase budoucího chodníku jsou betonové sloupy (viz článek krajské komunikace).
Všechny sloupy byly nafoceny a budou znovu zaslány na společnost ČEZ
k posouzení, zda nebude vhodné přeložit do kabelového podzemního vedení.
Po dohodě se zástupcem společnosti
ČEZ bude jako nejvhodnější varianta
podání stížnosti. O dalším postupu vás
budu informovat.
Luděk Tichý

tížích, úrazech, haváriích a také jak funguje záchranná letecká služba. Na poslední únorovou schůzku jsme pozvali paní
Danu Holubcovou ze Zdravotnických
potřeb. Zajímali jsme se hlavně o různé
pomůcky pro seniory. V březnu oslavíme
MDŽ u nás v klubu a už tradičně na zábavě ve Skrbeni a ještě se budeme bavit
na Josefské zábavě v Křelově. V dubnu jedeme do Florcentra v Olomouci. Prohlédneme si Motylárium a nakoupíme jarní
kytky a dekorace. Koncem dubna jedeme
do Prostějova na exkurzi do Palírny U zeleného stromu. Snažíme se, aby naše akce
byly zajímavé, ale hlavně nám jde o setkávání, přátelském popovídání, ať senioři
nezůstávají osamoceni.
Mgr. Ludmila Nepožitková,
vedoucí KS

Vítání občánků ze dne 12. října 2019

Kornelie Nováková, Eliška Lengálová, Richard Opluštil

Zahradní kompostér

Občané si mohou stále ještě požádat
na obecním úřadě o přidělení zahradního kompostéru. Stačí vyplnit jednoduchou žádost (jméno, příjmení, ulice,
č. p./orientační). Do nádoby o objemu
1000 litrů lze odložit: zbytky rostlin,
listí, posekanou trávu, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad
(káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zeminu, trus a podestýlku
drobných zvířat, slámu a jiné sklizené
zbytky, popel ze dřeva, novinový papír,
karton, kůru stromů, hadry z přírodních tkanin.
-r-

Sabina Semjonová, Terezie a Amálie Spáčilovi, Klára Miškaříková
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Není nad zimní čas
Zima je pro mnohé z nás to správné
období na čtení. Brzy je tma, na zahrádce
se nepracuje a my máme volnou chvilku
na dočtení knih, které jsme si přes léto rozečetli, nebo knih, které jsme dostali pod
stromeček. Uvaříme si čaj, zalezeme pod
deku nebo do peřin a čteme a čteme a čteme… a necháváme se unést příběhem, ať už
pohádkovým, romantickým, detektivním
nebo hororovým. Ale i přesto, že se blíží
jaro, pokračujeme ve čtení. A pokud už budete mít vše doma přečtené, neváhejte přijít do knihovny a tady se určitě najde něco,
co jste ještě nečetli. A protože se s koncem
roku tvořili různé statistiky, i my jsme si pár
čísel napsali na papír. Třeba to, že nám přibylo o 16 čtenářů víc oproti loňskému roku
a že máme dohromady 124 registrovaných
čtenářů. Že loňský rok jsme měli 711 ná-

vštěv a bylo půjčeno 1778 knih. Věřím,
že tento rok tahle čísla překonáme. Ale to
záleží na vás, jestli nám pomůžete. Už teď
mohu nabídnout várku nových knížek,
které přijdou koncem dubna. Pro tento rok
připravujeme opět několik akcí spojených
se čtením. Převážně se budeme věnovat dětem a vést je k tomu, že kniha je kamarád
a ne žádný bubák. Začínáme s cvičením
kojenců a batolat (18. 3. 2020), besedami
s žáky prvního stupně (25. 3. 2020), Nocí
s Andersenem (27. 3. 2020) a školní rok
zakončíme Pasováním čtenářů (3. 6. 2020).
V dubnu i květnu budou další akce, ale termíny ještě nejsou pevně stanovené. Proto
sledujte webové stránky: horka.knihovna.
cz nebo facebook: Knihovna Horka nad
Moravou.
Příjemné čtení přeje

Romana Janková, knihovnice

Vítání občánků ze dne 18. ledna 2020

Tomáš Nedbal, Ondřej Losa, Jan Jedelský, Sofie Staníková

Tomáš Krejčí, Nikol Měřilová, Filip Balihar, Valentýna Kováčová, Klára Flodrová

Sluňákov zve
na jarní vycházky
i oslavu třicátin
Ani letos si Sluňákov nenechá ujít
příležitost seznámit návštěvníky s probouzející se jarní přírodou. Po Večerníčkovém dnu, nabízejícím výlet
do země pohádek, soví noci a bobří
vycházce se zájemcům naskytnou další
možnosti nahlédnutí do zvířecí říše.
Chystá se také oslava jednoho významného výročí.
Probouzení Sluneční hory
a kvákání
V březnu se návštěvníci stanou
svědky tradičního probouzení Sluneční hory. Akce oslavující jaro a zahajující novou turistickou sezonu se
uskuteční v sobotu 28. března od 14
hodin.
Podvečerní dubnové Kvákání
v Domu přírody zase slibuje nevšední
umělecký zážitek. Na vycházku za žabím koncertem se lze vydat ve čtvrtek
16. dubna od 17:30 hodin.
Ekologické dny Olomouc
slaví třicet
Měsíc duben bude především
ve znamení velkých oslav. Uskuteční
se totiž již 30. ročník festivalu Ekologické dny Olomouc. Víkendové dny
24.–26. dubna opět nabídnou cyklus
besed se zajímavými hosty z různých
vědních disciplín. Pozvání přijali například geolog Václav Cílek, sociolog
Pavel Barša či psychiatr Cyril Höschl.
Zájemci budou mít možnost setkat se
během besed i s Františkem Skálou,
autorem Rajské zahrady, kterou zná
snad každý, kdo někdy navštívil galerii
v přírodě.
Festivalový program zakončí tradiční prvomájový Ekojarmark na Horním náměstí v Olomouci. Pozvání
k hudební oslavě kulatého výročí festivalu přijali i Bratři Ebenové či Iva
Bittová s Čikori.
Mít nastražené uši
se v květnu vyplatí
Květnový program Sluňákova
láká na tematickou procházku galerií
v přírodě, tentokrát bude potřeba mít
nastražené uši. Den zvuků slibuje nevšední zážitek. Nenechte si jej v sobotu 16. května ujít.
Aktuální program celého festivalu Ekologických dnů Olomouc i podrobnosti a aktuality k jarním akcím
naleznete na www.slunakov.cz.
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Závěr 2. světové války v Horce nad Moravou
V jednom z předchozích čísel obecního zpravodaje byl připomenut počátek 2. světové války a první roky tohoto krušného
období nejen horeckých dějin. Nyní, kdy uplyne 75 let od konce této války, se zaměříme na její závěrečnou fázi.
Kromě útrap, které byly zmíněny už minule, vyvstal v Horce také velký problém s pracovními silami. Většina schopných
mladých mužů byla poslána na práci do okolních továren nebo
do bombardovaného Německa. Vzhledem k tomu, že pro obec
obživa plynula převážně ze zemědělství, kde jsou chybějící
mužské ruce značnou komplikací, musela se hledat jiná řešení.
Na pole tak musely vyrazit ženy a děti. S jakou chutí pracovaly
děti, naznačuje následující zápis kronikáře: „Školáci i za přítomnosti učitelstva často nadělali více škody než užitku. Zejména při
jednocení řepy nadělali mnoho škod. Vytrhávali všechnu řepu a pak
ji v patřičných vzdálenostech opět zasazovali. To nebylo možné hned
poznat, ale taková řepa nerostla.“ Jenže pole se obdělávat musela,
a tak aby se ženy nemohly vymlouvat na své mateřské povinnosti, byl zřízen zemědělský útulek dětí. Ovšem zase s nevalným
úspěchem, neboť „se však u nás netěšil oblibě a neudržel se“.
V roce 1944 Horku poprvé zasáhly střely. Obcí zněly poplašné sirény mnohem častěji, přelet letadel a následné bombardování se objevovaly ve stále větší frekvenci. Lidé tušili, že se fronta
blíží a brzy dojde k rozhodnému boji. Avšak časem se dá zvyknout na vše, jak dokládá reakce horeckých obyvatel, zachycená
v kronice: Na sklonku roku 1944 se konal v nedalekém Chomoutově hon. Nastal poplach, honci se ukryli, prolétly střely.
Jakmile bombardování utichlo, pokračovalo se v honu. „Tehdy
ponejprv dopadaly střely na Horku. Některé dopadaly uprostřed
silnice na návsi, za «humny» dopadla střela k nohám k hloučku
lidí, kteří pozorovali letecký boj, na nádraží prorazila střela peronní
střechu, vyrazila kus cementového dláždění, ale nikdo nebyl raněn.
V okolí popadala letadla obou bojujících stran.“ Nesmíme však
zapomínat, že letecké nálety občany v každodenním životě velice
omezovaly. Když například jeli vlakem do práce a byl vyhlášen
poplach, museli se rychle ukrýt v mezích kolem trati.
Horečtí občané se pak také setkávají s partyzány, kteří se ukrývali v lesích kolem obce. Lidé je všemožně podporovali, zejména
zásobami potravin a mlčením o jejich pobytu. „Lidé nosili jim
stravu do lesa, po zaklepání podávali stravu oknem, nebo ukládali
na určitá místa. Honička na partyzány neměla nikdy výsledku. Bylo
však patrno, že Němci na to již nestačí. Několikrát s četnictvem museli jít na hlídku nebo honičku do lesa i držitelé honebních pušek. Ti
se ihned dohodli, že budou partyzánům pomáhat, kdyby náhodou
na nějaké narazili.“
Rok 1945 uvádí kronikář slovy: „Horkou častěji projížděla vojska.“ To je zásadní záznam na úvod popisu událostí tohoto roku.
Ohrožení a setkání s válečnou frontou se nebezpečně blížilo.
Všichni raději trávili čas doma, bylo přerušeno školní vyučování,
zhoršila se doprava.
V únoru přijelo do obce 450 zákopníků z Čech, jejichž úkolem bylo vykopat kolem Olomouce hluboký obranný příkop.
Jak zdůrazňuje kronikář, po počáteční averzi nakonec s místními
navázali přátelské vztahy.
Koncem dubna pak odjeli všichni němečtí přistěhovalci.
A začali pečlivé přípravy na frontu. Byly budovány úkryty, buď
přímo v domech, nebo na zahradách, v polích. Tato útočiště pak
byla plněna nezbytnými potřebami – postelí, kamny, rádiem,
potravinami atd. Začátkem května už byla fronta na dosah. Byly
vidět požáry, rakety, záblesky střelby a výbuchů. Je nutné poznamenat, že Horka ležela na strategickém místě, neboť přes ni byla

Foto: archiv OÚ Horka nad Moravou
naplánovaná úniková cesta německé armády do Čech.
Hlavní boje o Horku začaly v neděli 6. května v 9 hodin ráno.
Přijely německé tanky, které využily k úkrytům průjezdy a stodoly horeckých domů. Obyvatelé Horky se poschovávali do svých
úkrytů. A pak už běsnila válka. Obcí létaly střely, pumy, bomby,
granáty. Projížděly tanky, pancíře. Němci se však nevzdávali. Lidem oznamovali, že se Horky jen tak nevzdají.
Občané poslouchající rozhlas se dověděli povzbudivou zprávu: „Dne 8. května o 23. hodině… začíná kapitulace Němců.“
Avšak situace v Horce byla jiná. Němci stále pokračovali v boji.
První oběti na životech pak zaznamenává obec 7. května.
V noci ze 7. na 8. května se Němci připravovali na rozhodující souboj. Lidé zůstávali schováni, protože vojáci měli přikázáno
střílet po každém, kdo se objeví na ulici. První Rusové do Horky
přišli od Olomouce. Dle kronikáře příliš nezjišťovali, kde jsou
Němci ukryti, takže bomby ničily jeden dům za druhým. Nad
Horkou bylo tolik kouře, že nastala tma: „Těžké bomby otřásaly
zemí, sklepení se kymácela jako na lodi. Praskot padajících trámů,
řinkot skla, dusivý dým, hukot děl a hrozné burácení výbuchů hnalo
ubohé sklepní osazenstvo k šílenství. Všude se však našel někdo, kdo
paniku zvládl a aspoň na snesitelnou míru uklidnil.“ Tak bylo zlikvidováno mnoho požárů a zachráněno, co se dalo. Avšak několik
lidských životů už ne.
Při bojích o Horku zahynuli také 3 příslušníci Rudé armády.
Byli pohřbeni na místním hřbitově, ale za rok (1946) byla jejich
těla exhumována a odvezena z obce.
Horka nad Moravou tak byla osvobozena až „v posledních
hodinách druhé světové války v Evropě“. Následující dny, měsíce
a roky patřily oslavě, sčítání škod, rekonstrukci…
Jako připomínka 2. světové války byl postaven památník
osvobození, který byl slavnostně odhalen 12. května 1946. Současně je to také pomník obětí I. a II. světové války z řad horeckých občanů.
Použité prameny a literatura:
SOkA Olomouc, f. MNV Horka n. M., inv. č. 29, Pamětní kronika obce Horka nad Moravou I.
Bartoš, J. – Müller, K. – Kovářová, S.: Horka nad Moravou.
Olomouc 2001.
Mgr. Jaroslava Krejčí
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Odstartovalo házenkářské jaro
Po zimní přestávce se opět v naší obci
hlásí o slovo házená, již brzy se areál na Sokolce stane dějištěm řady utkání o mistrovské body. Horečtí házenkáři všech
věkových kategorií tak budou mít možnost zúročit uplynulé měsíce pilné přípravy na jarní část sezóny, která letos začala
opravdu brzy.
Již 22. února do ní vstoupili mladší dorostenci úvodním utkáním severomoravské skupiny 2. ligy ČR v hale TJ Rožnov
pod Radhoštěm proti domácímu celku.
V březnu následovala další utkání v halách
Tatranu Litovel a TJ Sokol Ostrava. Třebaže v nich horečtí dorostenci nebodovali,
jejich výkony jsou příslibem do budoucna. V zápasovém vytížení s dalšími soupeři
budou dorostenci až do 17. května.
Tým mužů poprvé na jaře nastoupí 29.

března v Moravskoslezské lize k utkání
na hřišti TJ Holešov. Po čtyřech zápasech
základní části, ukončené 26. dubna, čekají
horecké mužstvo čtyři utkání nadstavbové
části soutěže, která potrvá do 31. května.
Vítanou prověrkou před jarní částí mistrovské sezóny byly pro oba uvedené týmy
silně obsazené turnaje, které náš oddíl házené pořádal koncem ledna v hale DHK
Zora Olomouc.
Muži se během celodenního programu
utkali se silnými celky HBC Olomouc, TJ
Sokol Droždín, Házená Uničov, HC Hlučín, Meteor Orlová a SK Kuřim. Všechny
zápasy přispěly k získání dalších cenných
herních zkušeností, kterých náš mladý
tým potřebuje načerpat co nejvíce. Současně turnaj ukázal, co vše ještě musí hráči
před začátkem jarní sezóny zlepšit.

Mladší žactvo Horky během lednového turnaje Gorivo Cup 2020 v Novém Veselí, na němž
startovalo 12 družstev z celé republiky. Horecký tým v konečné turnajové tabulce vybojoval
krásné 6. místo, když v utkání o 5. příčku prohrál nejtěsnějším rozdílem 8:9 s Duklou Praha.

Mladší dorostenci trénují během týdne hned na třech frontách. V tělocvičně horecké ZŠ (na snímku), v olomouckém Aplikačním centru BALUO a také ve sportovní hale v Senici na Hané.

Mladší dorost změřil síly s celky KH
ISMM Kopřivnice, TJ Slovácká Slavia
Uherské Hradiště, TJ Sokol Velké Meziříčí a mezinárodní punc přípravnému
turnaji dodal slovenský tým TJ Strojár
Malacky. Také v tomto případě turnajová
utkání ukázala na nedostatky, jež zatím
horecké mladší dorostence trápí a které je
třeba v průběhu jara odstranit.
Napilno měl během zimy i celek mladšího žactva, který dosáhl velmi dobrých
výsledků na halových turnajích v Novém
Veselí a Hranicích. A třebaže slibné výkony těší, nejsou tím nejdůležitějším. Cennější jsou získané zkušenosti, které bude
možné během jara využít v Olomoucké
krajské lize. K vyladění formy má posloužit i domácí turnaj, který by mělo mladší
žactvo absolvovat 29. března v hale v Senici na Hané.
Jak se utužuje parta, to poznala dvě
družstva miniházenkářů, spolu s částí
družstva mladšího žactva během vydařeného zimního soustředění v zasněžených
Jeseníkách, konkrétně ve Velkém Vrbně,
kde se koncem ledna přechodným domovem pro horecké naděje stala chata Olšanka. V druhé polovině února si pak jak
mladší, tak starší miniházenkáři zopakovali herní abecedu na turnajích v tělocvičně
ZŠ v Horce, kterou pilovali rovněž začátkem března na turnaji v Novém Veselí.
Ani házené se nevyhnula opatření
ke snížení rizika šíření nového koronaviru.
V době uzávěrky tohoto zpravodaje platilo
nařízení Českého svazu házené, že utkání
se mohou hrát, pokud se jich včetně hráčů zúčastní méně než 100 osob. Nicméně
některá utkání a turnaje mládežnických
týmů byla zrušena.
Daleko nepříjemnější je ale zrušení
jednoho z největších mezinárodních házenkářských turnajů v Evropě – Prague
Handball Cup 2020, plánovaného na dny
9.–13. dubna. V halách po celé Praze mělo
hrát 595 mládežnických týmů z celé Evropy. TJ Sokol Horka nad Moravou i naši
obec měla na mezinárodním poli reprezentovat družstva starších miniházenkářů
a mladšího žactva. Horečtí hráči se tak
mohli utkat s řadou atraktivních soupeřů
– např. z Francie, Německa nebo Belgie,
mohli změřit síly rovněž s týmy ze skutečných házenkářských velmocí – Chorvatska, Dánska či Švédska.
Hrát se tedy nebude, ochrana zdraví je
přednější. Už příští rok si naši mladí házenkáři mohou vše vynahradit a dokázat,
že Horka nad Moravou se na sportovní
mapě Evropy neztratí.
Karel Směták
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Ze školy rovnou do lesa
Každý čtvrtek ve 13 hodin se před horeckou školou tvoří hlouček kluků a holek z 1.–5. tříd. Uprostřed hloučku dva
dospěláci – Petr se Zuzkou – s batohy
na zádech, ověšeni lanem, kotlíkem a nejlépe ještě se psem. Jsme všichni? Dvanáct
dětí se se svými průvodci vydává za novým
dobrodružstvím. Pozdraví daňky a zahnou
kolem hřiště na pozemek Domu přírody,
projdou či proběhnou oblíbená místa, zahrají novou hru a přidává se třetí průvodce
– pomocník Ondra. A to už Zuzka vyndává potřeby na biologické pokusy, které
dnes zajímají hlavně holky – že by další
recept na výrobu slizu? Dnes budeme izolovat barvy z listů. Petr vytahuje překvapení dne – tohle je kluci „sleklajna“, máme
hned dvě, zahrajeme si na provazochodce.
Jenže kluci chtějí raději lovit rybky a holky ještě mají slíbeno cvičení fenky Brii.
Všechno se stihne. Na poslední hodinu
se děti přesouvají do týpí, kde si naštípou
třísky a rozdělají oheň s použitím křesadla.
Všichni si to vyzkoušejí, a kdo nezkouší, ten už chystá opékání. Pečené banány
s čokoládou? Žampiony? Pečené pomeranče se skořicí! To jsem ještě neviděla.
A kdo chce uvařit čaj?
Jakmile se šeří, vyndáváme čelovky
a pro děti už přicházejí rodiče, některé děti
odcházejí samy, všechny více nebo méně
špinavé, někdy i trochu mokré, ale spoko-

jené, a že to zase stálo za to. Jen kdyby to
bláto tolik neklouzalo…
Příště budeme třeba vyřezávat ze dřeva, malovat, vyrábět purpuru, přetahovat
se lanem atd. A kdyby nachumelilo, tak
boby s sebou! Ve čtvrteční družině máme
ještě pár volných míst, těším se na nové
dobrodruhy. Rádi bychom otevřeli družinu také v pátek a v dalších dnech. Pokud se tedy vašim dětem nehodí čtvrtky,
nezoufejte a také posílejte přihlášky, které jsou ke stažení na webových stránkách
www.rozvist.cz. Tam také najdete více informací a kontaktní údaje.
	
Jiřina Popelková, Rozvišť, z.s
Foto Petr Klásek
Spolek Rozvišť Vás také zve
na další programy:
Skřítci – každé úterý v týpí – rodiče s dětmi od 1,5 let – zpívání, hraní na nástroje,
výtvarné tvoření a poznávání přírody.
Bobříci – děti od 2,5 do 3,5 let si zvykají
na dopoledne bez maminky.
Lesní klub Větvík – malá lesní školka
pro děti od 3 do 6 let.
Příměstské tábory – pro předškoláky
i školáky.
Spolek Rozvišť děkuje za podporu
Olomouckému kraji, obci Horka nad
Moravou, Sluňákovu, Bažince, rodičům
„našich“ dětí, dobrovolníkům a členům.

Platba za odpady
v roce 2020
Sazba za 1 osobu s trvalým pobytem v obci a rok je 500 Kč, za neobydlený dům (v případě že není nikdo
přihlášen k trvalému pobytu) 500 Kč.
Slevu mají děti do 5 let včetně a občané od 70 let včetně: 250 Kč.
Platba za psa: 150 Kč (pozor změna!), za druhého a každého dalšího
psa 150 Kč.
Termín úhrady obou poplatků je
do 30. 6. 2020.
Lze uhradit bezhotovostně na účet
180 17 333 99 /0800, v. s. – číslo popisné vašeho domu. Je možno poslat
jednou částkou platbu za celý dům či
rodinu. Dotazy můžete psát na e-mail:
obec@horka.cz. Fakturu za stočné obdržíte e-mailem nebo do schránky.-r-

Sběrová sobota
V sobotu 28. března 2020 se
v Horce nad Moravou obci uskuteční
„Sběrová sobota – mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu“.
Časový harmonogram
Horka u kapličky
od 8.00 do 9.30 hodin.
Sedlisko u kapličky
od 10.00 do 11.30 hodin.
Odpad přivážejte na místo svozu
v daném termínu a předávejte je přímo
pracovníkům technických služeb.  -r-

Ucpaná kanalizace
Zaměstnanci obce musí řešit stále stejný problém – v kanalizaci nebo
u kanalizačních čerpadel dochází
ke znečištění a ucpání materiálem,
který do kanalizace v žádném případě
nepatří. Jde o vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry apod. Apelujeme
tímto na všechny občany, kteří toto
způsobují – pořizovací cena jednoho
čerpadla je několik desítek tisíc!  -r-

Očkování psů
V pondělí 30. března 2020 proběhne na dvoře obecního úřadu v době
od 16.00 do 18.00 hodin očkování
psů proti vzteklině – cena 100. Dále je
možné svého psa naočkovat tzv. kombinací očkovacích látek, kdy je cena
400 Kč. Je také možné současně požádat o načipování psa – cena je 350 Kč.
Žádáme zájemce o načipování, aby
se telefonicky, osobně nebo e-mailem přihlásili do pondělí 23. března
na obecním úřadě. 
-r-
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