HORECKÝ ZPRAVODAJ
03/2013

Vážení spoluobčané,
Obecní úřad v Horce nad Moravou
ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce připravuje projekt k důslednějšímu třídění odpadů. Měl by mít ekologický i ekonomický dopad. V praxi by šlo
o zavedení popelnic na plast a papír (obdobné těm, které už máte na směsný odpad). Je však nutné k tomu připravit takové
podmínky, které by Vám – občanům – napomáhaly a vyhovovaly. Chceme znát Váš
postoj k třídění, proto přinášíme v tomto
vydání Horeckého zpravodaje jednoduchý
dotazník (str. 4).
Prosíme Vás o jeho vyplnění v textové podobě, příp. v elektronické podobě – najdete
ho i na webových stránkách obce. Budeme

Vám velmi vděčni, pokud se do této dotazníkové akce zapojíte. Váš názor je pro nás
velmi důležitý.
Děkujeme za spolupráci!

JDEME S DOBOU
Obecní úřad v Horce nad Moravou
nabízí všem svým spoluobčanům novou
službu. Měla by přispět ke zlepšení komunikace. Formou mailů mohou lidé dostávat veškerá důležitá oznámení a informace.
Stačí na obec@horka.cz poslat nebo doručit
potřebné kontaktní údaje (nezbytné je kromě mailové adresy také jméno, příjmení,
adresa bydliště, příp. telefon). Služba bude
provozována od června 2013.
-horzpr-

KNIHOVNA

VESELÉ VELIKONOCE ...

Knihovna je branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování
a kulturního rozvoje nejen jednotlivců, ale
i společenských skupin.
Knihovna napomáhá vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství.
Všude se hovoří o tom, jak bychom měli
naše děti vést ke knihám. Mnohým rodičům se to i daří. V naší knihovně je dostatek obrázkových a říkankových knížek i pro
ty nejmenší. I tato dítka, co nerozeznají
písmenka, rádi knihami listují a ještě raději mají, když jim kdokoliv starší k obrázku
přečte básničku či pohádku.
Knihovna by měla být podporou samostatného sebevzdělávání všech stupňů školského vzdělávání. Takzvaná povinná literatura do čtenářských deníků človíčků školou
povinných se dnes podstatně liší od té literatury, kterou jsme museli přečíst my.
pokračování na straně 4

VÁNOCE NEBO VELIKONOCE, CO JE VÍC?
Nedávno jsme si se skupinkou dětí na hodině náboženství povídali o monoteistických
náboženstvích, pro něž je typická víra v jednoho Boha. Mluvili jsme o tom, co mají společného a v čem se od sebe liší. Srovnávali
jsme, jakou posvátnou knihu používají židé,
křesťané a muslimové, jak nazývají budovu,
kde se scházejí, a který den v týdnu je pro ně
posvátný. Hovořili jsme také o svátcích, které
slaví. Když děti měly říci, který z křesťanských
svátků je největší, většina dětí samozřejmě odpovídala, že Vánoce. Jen jeden kluk se hlasitě
ozýval, že ne Vánoce, ale Velikonoce. Na otázku, proč si to myslí, odpověděl, že to, že Ježíš
za nás zemřel na kříži a poté vstal z mrtvých,

je víc, než že se stal člověkem a narodil se
v Betlémě. Ostatní zase namítali, že Vánoce
přece slaví všichni lidé, že je více prožíváme,
dáváme si dárky, máme vánoční stromek,
cukroví... Nakonec jsme se rozešli s tím, že to,
co pro nás Ježíš udělal o Velikonocích, je větší
událost než jeho narození o Vánocích, i když
je si víc připomínáme a víc se na ně těšíme.

ho bolesti, nespravedlnosti a utrpení. Jedni se
rodí, druzí umírají. A je dobré vědět, že díky
tomu, co se stalo o Velikonocích před 2000 lety
v Jeruzalémě, utrpení, zlo a smrt již nemají
poslední slovo, protože po bolestném Velkém
pátku přichází radostné velikonoční nedělní
ráno.

Přeji všem horeckým obyvatelům, abyste
Pokud je to skutečně pravda, že Velikonoce o nadcházejících velikonočních svátcích udějsou víc než Vánoce, a já si též myslím, že ano, lali zkušenost, že Velikonoce jsou víc než Vápak je škoda, že je méně slavíme. Okrádáme noce, i když nejsme zvyklí je tolik slavit.
se tak o možnost čerpat z hloubky poselství,
P. Marian Masařík
které Velikonoce v sobě mají. V životě je kromě
farář Horka nad Moravou
radosti z narození nového človíčka také mno-

OKÉNKO POLICIE
První měsíc letošního roku je za námi
a my se můžeme podívat, co zajímavého
nám start roku 2013 přinesl z policejního
hlediska k vám, občanům Horky nad Moravou.
Co rozhodně všechny zvedlo ze židle? Anebo by aspoň mělo? Ano, odpověď
je správná. Byly to rozhodně prezidentské
volby. Horka nad Moravou patřila v rámci
policejních kontrol a oznámení mezi absolutně bezproblémovou. Policie ČR nemusela řešit jediné protiprávní jednání v rámci
voleb, a tak si zaslouží velikou pochvalu.
Nikdo z občanů nepřišel následně
na Obvodní oddělní Policie ČR s tím, že
hodil do volební urny svůj občanský průkaz
a ani nezmizela např. vlajka České republiky,
jak se občas při volbách stává. I silniční kola,
která čekala na své majitele před volebními
místnostmi, byla dobře zabezpečena proti
krádežím. Z těchto důvodů Policie ČR chválí občany a děkuje volební komisi za vždy
vstřícný a usměvavý přístup k policejní hlídce, která kontrolovala průběh voleb.
Kola se kradou i v zimě
Když jsem již zmínil silniční kola, tak

Policie ČR opět apeluje na všechny občany
Horky nad Moravou ohledně krádeží svých
kol. První měsíce uběhly a již někteří nenechavci stihli ukrást dvě horská kola. Proto
opětovně Policie ČR vyzývá všechny občany, aby si kola řádně uzamykali a věnovali
jejich zabezpečení větší pozornost. Stejně
tak věnujte větší pozornost při uschovávání
kol za své domy, do svých garáží a kůlen.
Vždy za sebou rozhodně zamkněte, protože nikdy nevíte, kdo vás z dálky pozoruje
a komu se vaše kolo zalíbilo.
„Zimní“ cyklistika
Policie ČR také apeluje na cyklisty dobrodruhy, kteří jezdí na svém kole v zimním
období, aby několikrát zvážili svou cestu
a raději se kvůli náledí nikam nepouštěli,
protože si možná řeknete, proč zrovna mně
by se mělo něco stát, už tak jezdím spoustu
let, ale věřte, že pády a nehody způsobené
různými důsledky proměnlivého počasí
mohou mít vážnější následky, než si dokážete vůbec představit. Proto všichni dbejte
nutné opatrnosti a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu a předejděte svým jednáním zbytečnostem. Ne-

Kontrola cyklistů v zimním období v nočních hodinách.

zapomeňte, že nejste na silnici sami. Policie
ČR opět eviduje zvýšení dopravních nehod
v rámci prvních měsíců letošního roku, takže se nepřipojujte dobrovolně do těchto počtů a dbejte opravdu maximální opatrnosti
a obezřetnosti.
Policie je tu pro vás
Policie ČR tedy přeje všem občanům
Horky nad Moravou, aby další měsíce letošního roku 2013 prožili ve zdraví, pohodě a dobrém rozmaru. A také se těší na další
spolupráci a podněty z vaší strany.
Policie ČR o Horku nad Moravou pečuje nejen ve dne, ale i když spíte v noci,
takže pokud uvidíte policejní vozidlo, nebo
cyklohlídku operovat v terénu, nebojte se
přijít, pokud máte nějaký poznatek nebo
podnět, anebo žádost o pomoc. Policie ČR
vám nikdy neřekne NE a vždy se v rámci
svých možností vynasnaží vám pomoci.
Petr Červinka
P.S.: Nejsme sice autoservis, ale již jsme
i několik autožárovek a píchlých kol v nouzi dali do pořádku. Mějte tvář plnou úsměvů a v roce 2013 na setkanou.

Kontrola řidičů v zimním období.

MATRIKA
Počet obyvatel v obci Horka nad Moravou k 31. 12. 2012: 2341.
Narozeno – 27 dětí:
Jan Pokorný, Kristýna Sedláčková, Julie Blašková, Klára Lukášová, Michael Riedel, Martin Krejčí, Kryštof Foretník, Alena Mokrejšová,
Veronika Vokálová, Tereza Vávrová, Eliška Veselá, Tereza Kovaříková, Elen Koryčanová, Vojtěch Shrbený, Tomáš Kawulok, Jaroslav Kawulok, Šimon Stejskal, Kateřina Hojová, Bára Mládková, Klaudie Abesková, Matyáš Jeřábek, František Filip Dvorský, Alena Kvítková,
Elly Krejčířová, Kristýna Líčková, Jakub Oborný, Denis Kulatý.
Zemřeli:
Valentin Bouchal, Dobroslava Kamínková, Jarmila Vitásková, Martin Dostál, Božena Hejtmanová, Marie Dostálová, Josef Valigura,
Libuše Poláchová, Jaroslava Kamínková, Jan Motáň, Jaroslav Vávra, František Nevima, František Albrecht.
Přistěhování – 56 občanů, odstěhování – 50 občanů, přestěhování v rámci obce – 43 občané.
Uzavření manželství - občané z Horky nad Moravou – 7, uzavření manželství na OÚ Horka nad Moravou z jiné obce – 7
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Rozvody – 9
Jubilea od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
94 let: Rudolf Ženčák (duben), 92 let: Antonín Beneš (leden), 85 let: Jiřina Půrová (leden), Milouš Kašpar (únor), Ludmila Stodolová
(březen), Marie Králová (červen), 80 let: Ladislav Vitásek, Ladislav Božek (oba únor). Josef Hruška, Milouš Bubeníček (oba červen).

NOVÁ MOTIVACE K DŮSLEDNÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Průkopnickou myšlenku, která by měla vést k lepšímu zhodnocení odpadů, připravuje
k realizaci obec Horka nad Moravou ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce, a. s. (TSMO). Smyslem je mít hned u domu - vedle popelnice na směsný odpad
- také nádobu na plasty, papír a bioodpad. O tomto záměru jsme diskutovali se zástupci
TSMO - Bc. Miroslavem Petříkem, ředitelem společnosti a Ing. Radimem Plachým, obchodním zástupcem pro odpadové hospodářství.
Jak vznikl tento záměr?
Všude kolem nás je spousta zboží a výrobků,
oblečení, hraček a také všech možných obalů. A všechny tyto věci dříve nebo později
skončí v popelnici. V tom lepším případě
bude následovat další cesta. Cesta dalšího
využití.
Jedním ze základních požadavků odpadového zákona je předcházení vzniku odpadů,
dále je to jeho materiálové využití a posléze
energetické využití - ovšem ve specializovaných zařízeních a nikoli doma v kamnech,
jak tomu bohužel v některých případech
bývá.
Protože naše konzumní společnost si moc
neodtrhuje od úst, produkce odpadů neustále stoupá i v době ekonomické recese.
Abychom se jimi nezahltili, nezbývá než
důkladně třídit a dosáhnout většího využití
materiálů (surovin) z odpadů.
Zdrojem inspirace pro zavedení intenzivnějšího třídění se stal systém, který je zaveden ve Veenendaalu, partnerském městě
Olomouce. Cílem záměru je ulehčit lidem
možnost třídění odpadů tím, že se jim zkrátí
docházková vzdálenost a čas s tím spojený.
Čím bude třídění dostupnější, tím bude kvalitnější a také se více vytřídí.
Proč byla vybrána právě obec Horka?
Kontejnery na tříděný odpad, které jsou nyní
umístěny na veřejných plochách v dlouhých
„vláčcích“, nepůsobí na oko zrovna příjemně. A také delší donášková vzdálenost k barevným kontejnerům nemotivuje občany
k pečlivějšímu třídění. Je to především zásluha paní starostky, která se nebojí inovativních věcí, a dlouhodobá spolupráce obce
s TSMO a Centrem ekologických aktivit
Sluňákov, která nyní vyústila v navrhovanou

změnu. Vhodný pro úspěch projektu je také
počet obyvatel obce (více obyvatel znamená
větší efekt) a její poloha blízko Olomouce.
Jak by zavedení novinky vypadalo v praxi?
Je třeba provést informační kampaň zaměřenou na změnu dosavadního systému. Začneme od konce. Ideálem by bylo umístit
ke každé obydlené nemovitosti (asi 700),
ve které se produkují odpady, popelnice
na papír, plasty a bioodpad. Velikost a počet nádob záleží na množství vznikajících
odpadů. Svoz by probíhal u papíru, plastů
a směsných odpadů 1x měsíčně, u bioodpadu čtrnáctidenně. K tomuto stavu se ovšem
musíme propracovat postupně.
Pro čtyřčlennou domácnost by měly postačovat nádoby o velikosti 120 l na papír,
120 l na plasty a 240 l na bioodpad. Popelnice (110 l) na zbytkový odpad po vytřídění
bude samozřejmě stále k dispozici, jen se
nebude tolik plnit. Kontejnery na bílé a barevné sklo by společně s nádobami na tetrapak (nápojové kartony) zůstaly na stávajících veřejných místech.
Počítáte s nějakými připomínkami ze strany občanů?
Určité obavy mohou pramenit se zápachu
z nádob. Hlavním zdrojem zápachu jsou
biologické zbytky, tedy pozůstatky potravin,
především živočišného původu (zbytky mléka, jogurtu, masa, ryb). Pokud budete vše
třídit, jak se má, neměla by vám smrdět ani
popelnice na zbytkový odpad (s výjimkou
dětských plen). Bionádoba se zbytky potravin, které jsou většinou smíchány s trávou,
zapáchá jen při výsypu do popelářského auta.
Již několikaleté zkušenosti se svozem tříděného bioodpadu v Olomouci s četností vývozu
jedenkrát za 14 dnů jsou velmi dobré.

Jak je to s náklady?
Důležité je také ekonomická návratnost
projektu. Při zachování nákladů na svoz
tříděných odpadů se počítá s vyšší výtěžností vytříděného plastu a papíru. Vyšší
výtěžnost přináší vyšší odměny od společnosti EKO-KOM do obecní pokladny.
Z těchto příjmů za třídění může obec financovat pořízení nádob na plast a na papír do každé domácnosti s měsíčním vývozem.
Především by mělo klesnout množství
zbytkového odpadu, ze kterého se vytřídí také bioodpad svážený čtrnáctidenně.
Všechny vytříděné suroviny jdou dále
k materiálovému využití.
Pro spuštění systému je nutné, aby se zapojilo alespoň 50 domácností. Cílem je,
aby se zapojila většina obyvatel a množství
zbytkového komunálního odpadu pokleslo natolik, že postačí jen měsíční vývoz
a odpad po téměř dokonalém vytřídění
zamíří do spalovny odpadů k energetickému využití. Tohoto cíle chceme dosáhnout
do 2 let od realizace záměru.
Pokud se tento systém osvědčí, hodláte
ho rozšířit i do dalších okrajových částí
města, případně okolních obcí?
Pokud se systém osvědčí, jak předpokládáme, budeme jej dále nabízet i jiným
obcím. Také bude naší snahou společně
se Sluňákovem jej propagovat i mezi laickou veřejností, a tím zvyšovat povědomí o možnostech ohleduplného chování
ve vztahu k prostředí, ve kterém žijeme.
-mah-

HURÁ NOVÝM POPELNICÍM!
Nejsem žádný zapřísáhlý ekolog, který nemůže spát nad
neurvalostmi naší přetechnizované civilizace, šílí z důsledků
globalizace, trpí, když kvůli nové silnici nemohou žáby hupkat
svým oblíbeným koridorem.
Na druhé straně mi však zase není jedno, že kvůli světelnému
znečištění ovzduší už nemám šanci ve městě vidět hvězdy, a přijde
mi absolutně nesmyslné, že v kdejakém krámu jsou podsvíceny
vitríny i za plného světla. Mrháme. Děsí mě, kolik odpadů za den,
týden, rok vytváříme. Každý výrobek má svůj obal, někdy několik
obalů (plast, celofán a ještě krabici). Což má samozřejmě marketingový podtext, neboť za tu maličkost ve velkém balení platíme
nemaličkou sumu.
K třídění mě přivedly Ekologické dny Olomouc a lidé, které teď
občas potkávám ve Sluňákově. Nemám ráda jakékoli formy přesvědčování (přinesla je tržní doba), reklamy bytostně nesnáším

a letáky používám jedině na slupky od brambor (nechci domyslet,
s jakými tunami papíru se takto mrhá). Ale stalo se a nadšenci,
kteří s pokorou mluvili o tom, jak té přírodě dáváme zabrat a že bychom mohli přece jen něco udělat, mi ukázali cestu. Dávat zvlášť
papír, plasty, sklo i bioodpad mi prostě přišlo velmi rozumné. To
víte, že stále nadávám, když nevím, kam s nimi… (rozumějte igelitkami plnými pošlapaných petek, obalů od jogurtů, použitých
pytlíků od pečiva, novin, časopisů, obálek, papírků a papírů) a pak
kdo s nimi… (rozumějte přesun přeplněných tašek či bedýnek
do kontejneru v ulici za rohem).
Takže nápad mít u domu kromě nádoby na směsný odpad
a bioodpad ještě „popelnici“ na papír a plast mě nadchnul. Těch
deset kroků ven mě nezabije a doma se nebude nic kupit. Také
zavládne klid, protože to bylo vždycky řečí, než to někdo odnesl…
Marie Hovadíková
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KNIHOVNA

pokračování ze strany 1

Snažíme se vyhovět požadavkům dnešní
mládeže a doplňovat seznam knih o ty, které
jsou požadovány jak na základních školách,
tak i k maturitě na školách středních.
A pak tu je samozřejmě fond pro „dospěláky“. Ten zahrnuje knihy od románů pro
ženy, cestopisů, detektivek českých i zahraničních až po sci-fi či literaturu faktu.
A teď něco málo statistiky. Naše knihovna je umístěna v pavilonu „C“ základní školy
v Horce a je otevřena každé úterý od 16.00
do 18.00 hodin. V knihovním fondu je přes
2.000 knih. Každým rokem nakupujeme
nové knížky a snahou je i plnit přání našich
čtenářů. Jsme zahrnuti do programu „Výměnný fond“, kdy nám až 4x ročně Knihovna v Olomouci pomáhá s obnovou a výměnou knížek mezi obecními knihovnami
v okolí.
V loňském roce bylo vypůjčeno celkem
2116 kusů knížek, z toho literatura pro dospělé 1399 a 717 kusů pro děti.
V roce 2012 bylo registrováno 94 čtenářů. Je to docela málo na to, že Horka má přes
2.300 obyvatel. Ale těší mě, že z tohoto počtu je 52 čtenářů do 15 let. Jsou to převážně
pravidelní čtenáři a knížky si nepůjčují jen
z důvodu, že to musí přečíst do již zmiňova-

ného čtenářského deníku.
V knihovně je k dispozici čtenářům také
jeden počítač s internetem. Tento rok jsme
si zažádali o dotaci na další počítač a zároveň na nový program, který nám umožní
snadnější vyhledávání, orientaci v evidenci
jak čtenářů, tak i knih a snad se nám s ním
podaří i uvedení katalogu knih na našich
webových stránkách. Webové stránky jsou
velmi čerstvé, ale krůček za krůčkem s nimi
začínáme „spolupracovat“ a dodávat akce
a novinky. Najdete je na: http://horka.
knihovna.cz/.
Ve spolupráci s učitelkami z místní školy
pořádáme pro školáky několik akcí. V jedné
z nich jsme loňské prvňáčky přivítali mezi
malé čtenáře společně s paní spisovatelkou
Ivonou Březinovou. Byla velmi ochotná,
milá a trpělivá a přesto, že jsme pasovali 3
třídy prvňáčků, vše proběhlo hladce a snad
ke spokojenosti všech. Letos budeme opět
vítat prvňáčky mezi čtenáře, ale kdo nám
je bude pasovat, ještě nechám v utajení.
Dalšími akcemi jsou besedy s žáky prvního
stupně v knihovně. A tou nejoblíbenější je
snad naše „Noc s Andersenem“, která letos
připadne na pátek 5. 4. 2013.
Protože v knihovně je k dispozici i něko-

DOTAZNÍK - TŘÍDĚNÍ ODPADU
1. Třídíte odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony)?
Ano, všechny komodity
Ano, jen některé komodity – uveďte:

…………………………………………………………….
Netřídím odpad

2. Jste spokojeni se zavedeným systémem třídění odpadu do sběrných
nádob na veřejných stanovištích?
Ano
Ne

3. Souhlasili byste s navýšením stanovišť kontejnerů v blízkosti Vašeho domu?
Ano
Ne

4. Měli byste zájem o přidělení samostatných nádob na tříděné složky odpadu přímo k Vašemu domu (obdobně jako jsou klasické popelnice) na PLAST a PAPÍR?
Ano
Ne

Vaše kontaktní údaje:
Jméno a příjmení: ..............................................................
Adresa: ...............................................................................
Telefon, příp. e-mail: ..........................................................
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Děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku. Najdete jej také na webových stránkách obce. Budeme Vám vděčni, pokud nám odpovíte a odpověď zašlete (doručíte)
na obecní úřad. Jde o součást cílené kampaně, při které budou obecní zastupitelé v příštích týdnech informovat a zjišťovat zájem o zavedení ojedinělého projektu. Jeho cílem
je zvýšit podíl tříděného odpadu (ten je možné zpětně využít) a snížit vysoké náklady
na likvidaci směsného odpadu.

lik deskových her, scházeli jsme se na nedělní herní odpoledne. Bohužel už nemůžeme
využít klubu seniorů a knihovna je pro tyto
účely malá, museli jsme tuto šňůru herních
dní přerušit a čekáme na jaro, kdy budeme
moct použít výtvarnou učebnu na zahradě
školy. Nicméně v provozní dobu jsou tyto
hry k dispozici a můžete si je přijít zahrát.
Doufám, že Vás tento článek aspoň trochu
oslovil a že v knihovně uvidím i nové tváře.
Těším se na Vás
Romana Janková, knihovnice

BIONÁDOBY
Obci Horka nad Moravou se podařilo uspět
se žádostí o dotaci na zavedení a separaci
svozu bioodpadu. Nyní musí proběhnout
výběrové řízení na dodavatele bionádob a
také malého svozového auta s kontejnerovými nosiči. „Občanům budou bionádoby
propůjčovány zdarma,“ připomíná starostka
Sylva Stavarčíková. Věříme, že tuto službu
přivítají – mnohde za ni musí platit. Pokud
se podaří vyřešit všechny administrativní záležitosti bez vážnějších komplikací, projekt
by se měl rozjet v srpnu či září.
-horzpr-

HORECKÁ HÁZENÁ V NOVÉ SEZÓNĚ
Do jarní části sezóny 2012/2013 vstoupí mladí házenkáři a házenkáři s jednoduchým cílem – ukázat, jak přes zimu pravidelně
a poctivě trénovali a co se vše nového naučili. Žádné družstvo si
neklade za cíl výsledkově oslnit, ale především předvádět pohlednou házenou a ukázat tak příznivcům sportu krásy této disciplíny.
Proto zveme všechny příznivce mládežnického sportu v Horce, především házené, na domácí utkání našich družstev. Domácí
utkání odehrají družstva mladšího minižactva, staršího minižactva
a mladších žáků v areálu ZŠ v Horce nad Moravou.
Domácí utkání starších žáků hrálo družstvo na podzim v Olomouci, v hale Dukly, nicméně pro jarní část jsme byli nuceni přesunout „domácí“ utkání až do Velké Bystřice, kde budeme o to více
ochuzeni o domácí prostředí a příznivce.
Pevně věříme, že v brzkéMLADŠÍ
doběŽACTVO
bude naše družstvo starších žáků
Datum / zahájení
DOMÁCÍ
HOSTÉ
mít
možnost
na novém
moderním
13.4.2013
v 9:00 hod.hrát svá domácí
Litovel utkání v HorceHorka
nad Moravou
21.4. 2013které
v 16:00 hod.
Horka nad Moravou
Kostelec
na Hané
hřišti,
bude splňovat
technické podmínky
a regule.
27.4.2013 v 13:30 hod.
5.5.2013 v 9:00 hod.
12.5.2013 v 9:00 hod.
19.5.2013 v 9:00 hod.
26.5.2013 v 9:00 hod.
2.6.2013 v 9:00 hod.
hlášenka

Žeravice
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
STM Olomouc B

Datum / zahájení
7.4.2013 v 9:00 hod.
hlášenka
20.4.2013 v 9:00 hod.
27.4.2013 v 12:00 hod.
4.5.2013 v 9:00 hod.
11.5.2013 v 9:00 hod.
18.5.2013 v 9:00 hod.
25.5.2013 v 14:30 hod.
1.6.2013 v 8:30 hod.
8.6.2013 v 9:30 hod.

DOMÁCÍ
Senice na Hané
Hranice
Horka nad Moravou
Velká Bystřice B
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
Žeravice
Horka nad Moravou
Šumperk

Horka nad Moravou
Uničov
Velká Bystřice B
Velká Bystřice A
Hranice
STM Olomouc A
Horka nad Moravou

Libor Žůrek

Rozlosování turnajů a mistrovských utkání - jaro 2013

ROZLOSOVÁNÍ TURNAJŮ A MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ - jaro 2013
MINI MLADŠÍ (ročník narození 2004 a mladší)
Datum / zahájení
31.3.2013 v 9:00 hod.
13.4.2013 v 9:30 hod.
21.4.2013 v 8:00 hod.
28.4.2013 v 9:00 hod.
5.5.2013 v 10:30 hod.
12.5.2013 v 9:00 hod.
18.5.2013 v 10:00 hod.
8.6.2013 v 9:00 hod.

ZÚČASTNĚNÁ DRUŽSTVA
Senice n. H., Litovel, Zora Olomouc
Horka, Litovel, STM Olomouc
Horka, V. Bystřice, Prostějov
Horka, Senice n. H., Zora Olomouc
Zora Olomouc, Prostějov, V. Bystřice
Horka, Zora Olomouc, Žeravice
Horka, Litovel, Zora Olomouc
Prostějov, Senice n.H., UP Olomouc

MINI STARŠÍ - HOLKY (ročník narození 2002 - 2003)
Datum / zahájení
31.3.2013 v 9:00 hod.
14.4.2013 v 9:00 hod.
21.4.2013 v 9:00 hod.
28.4.2013 v 9:00 hod.
5.5.2013 v 15:30 hod.
12.5.2013 v 11:00 hod.
18.5.2013 v 13:00 hod.
8.6.2013 v 11:30 hod.

POŘADATEL
Horka nad Moravou - holky
DHK Zora Olomouc
SK Velká Bystřice "A"
SK UP Olomouc
Horka nad Moravou - holky
Sokol II Prostějov
Tatran Litovel
DHK Zora Olomouc

ZÚČASTNĚNÁ DRUŽSTVA
Senice n.H., Litovel, Prostějov
Horka - holky, Horka - kluci, V.Bystřice "B"
Senice n. H., Horka - holky, UP Olomouc
Kostelec n. H., Horka - holky, V. Bystřice "A"
Litovel, STM Olomouc, V.Bystřice "B"
Horka - holky, V.Bystřice "A", Žeravice
Kostelec n.H., Horka - holky, Horka - kluci
Litovel, STM Olomouc, Horka - holky

MINI STARŠÍ - KLUCI (ročník narození 2002 - 2003)
Datum / zahájení
31.3.2013 v 14:00 hod.
14.4.2013 v 9:00 hod.
21.4.2013 v 11:00 hod.
28.4.2013 v 9:00 hod.
5.5.2013 v 13:00 hod.
12.5.2013 v 10:00 hod.
18.5.2013 v 13:00 hod.
8.6.2013 v 11:00 hod.

STARŠÍ ŽÁCI
HOSTÉ
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
Žeravice
Horka nad Moravou
Šumperk
Senice na Hané
Hranice
Horka nad Moravou
Velká Bystřice B
Horka nad Moravou

POŘADATEL
Velká Bystřice
Žeravice
STM Olomouc
UP Olomouc
Horka nad Moravou
Prostějov
Senice na Hané
Horka nad Moravou

POŘADATEL
SK Velká Bystřice "A"
DHK Zora Olomouc
TJ STM Olomouc
TJ STM Olomouc
Horka nad Moravou - kluci
Kostelec na Hané
Tatran Litovel
Horka nad Moravou - kluci

ZÚČASTNĚNÁ DRUŽSTVA
STM Olomouc, V. Bystřice "B", Horka - kluci
Horka - holky, Horka - kluci, V.Bystřice "B"
Kostelec n.H., Horka - kluci, V. Bystřice "B"
Horka - kluci, Žeravice, Litovel
Zora Olomouc, UP Olomouc, V. Bystřice "A"
Horka - kluci, Litovel, Zora Olomouc
Kostelec n.H., Horka - holky, Horka - kluci
Prostějov, Senice n.H., UP Olomouc

MLADŠÍ ŽACTVO
Datum / zahájení
13.4.2013 v 9:00 hod.
21.4. 2013 v 16:00 hod.
27.4.2013 v 13:30 hod.
5.5.2013 v 9:00 hod.
12.5.2013 v 9:00 hod.
19.5.2013 v 9:00 hod.
26.5.2013 v 9:00 hod.
2.6.2013 v 9:00 hod.
hlášenka

DOMÁCÍ
Litovel
Horka nad Moravou
Žeravice
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
Horka nad Moravou
STM Olomouc B

HOSTÉ
Horka nad Moravou
Kostelec na Hané
Horka nad Moravou
Uničov
Velká Bystřice B
Velká Bystřice A
Hranice
STM Olomouc A
Horka nad Moravou

STARŠÍ ŽÁCI
Datum / zahájení

DOMÁCÍ

HOSTÉ
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TÉMA: BEZPEČNOST SENIORŮ V DOPRAVĚ
Velmi zajímavou přednášku připravil pro Klub seniorů v samotném závěru ledna BESIP.
V silniční dopravě jsou senioři vystaveni zvýšenému riziku. Vyplývá to ze statistik, které poukazují na hrozivě vzestupnou tendenci počtu zraněných a usmrcených chodců. Nejen o tom
velmi zasvěceně hovořil ing. Miroslav Charouz, koordinátor BESIPu pro Olomoucký kraj.
Byl potěšen zájmem horeckých posluchačů (spíše posluchaček). Tyto bezplatné besedy nabízejí fundovaní odborníci seniorům
po celém regionu, zajistí třeba sál pro 120
lidí, ale pak se stane, jako například nedávno v Prostějově, že o tuto tématiku projeví
zájem pouze pět lidí. Přitom zase existují takoví nadšenci, kteří šíří osvětu v oblasti bezpečné dopravy třeba i v místech, kde byste to
nečekali – farář v kostele.
Miroslav Charouz měl besedu rozdělenou do tří základních oblastí: SENIOR
řidič a spolujezdec, SENIOR chodec a SENIOR cyklista. V každé z nich číhají různá nebezpečí a rizikové faktory. Např. to, že
50 % lidí na zadních sedadlech si nezapíná
bezpečnostní pásy. Velmi důležitá je přilba
pro cyklisty – seniory. Ačkoliv není pro tuto
věkovou kategorii povinná, jde o důležitou
výbavu – chrání hlavu, která bývá při pádu
z kola ohrožena velmi vážným úrazem. Nebezpečné je také „váhání“ seniorů v blízkosti
přechodu – řidič neví, zda tam člověk jen
stojí a na někoho čeká, nebo chce přejít vozovku.
Prezentace byla obohacena poutavým
vyprávěním skutečných příběhů ze života,
fotografiemi dokumentujícími nejrůznější

situace, které byly zaznamenány v silniční
dopravě. Některé sice vyvolají úsměv (cyklista obtěžkán taškami na řidítkách, pod
štanglí hrábě), při jiných člověku běhá mráz
po zádech (dopravní nehody). Každopádně zpestřením byly videoklipy – simulace
různých dopravních situací s ukázkami
nevhodného a naopak správného chování
na silnici, v nichž účinkoval oblíbený herec
Rudolf Jelínek.
Členové horeckého Klubu seniorů odcházeli domů nejen s mnoha zajímavými
informacemi, ale také praktickou taškou
přes rameno s reflexními prvky a praktickou brožurkou. Budou-li lidé dbát rad, které jsou v ní uvedeny, mohou se na chodníku i silnici cítit bezpečněji.
Víte, že:
… sníh tlumí zvuk? (V zimě není slyšet vlak
na kolejích…)
… pro lepší viditelnost ve tmě (abyste byli
zdálky vidět) poslouží dobře noviny v podpaží či světlá igelitka? Samozřejmě ideální je
skutečný reflexní prvek.
… se vyrábějí speciální reflexní tyčinky, které se navlečou na „špice“ kol?

HORECKÉ MAMINKY
Milé maminky,
chtěla bych Vás informovat o nedávno vytvořené facebookové skupině Horecké maminky. Tuto skupinu jsme založily po vzoru
skupiny Olomoucké maminky, ale v naší
skupině nejsou v podstatě žádná pravidla.
Zveřejňovat se zde mohou jak komerční
věci, tak nabídka či poptávka po věcech pro
naše ratolesti. Ale hlavně jsme skupinu založily, abychom si mohly sdělit informace,
které při běžných setkáních při vycházkách
se svými dětmi nestihneme probrat, také se
pochlubit, co umí nového nebo když naopak
potřebujeme poradit s našimi problémy.
Horecké maminky už pořádaly několik akcí,
naposledy Bazar dětského oblečení. Maminky přidejte se k nám, ať už jste jakéhokoliv
věku, a nenechte si ujít nejnovější informace
o tom, co se mezi „Horeckými maminkami“
právě děje.
:-) Jana Foretníková

Marie Hovadíková

V KLUBU SENIORŮ SE NIKDO NIKDY NENUDÍ
Do loňského podzimu se činnost klubu seniorů odehrávala v prostorách mateřské školy,
které bylo nutné uvolnit kvůli rozšíření oddělení. Jak jste si zvykli na hasičské zbrojnici,
kam jste se přestěhovali? – nejen na to odpověděla Horeckému zpravodaji vedoucí klubu
paní Ludmila Nepožitková.
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V klubovně hasičů se scházíme od září 2012.
Většina členů si nové prostory zvykla, i když
musíme zdolat řadu schodů. Pro některé je
to ale dost daleko, pokud nemohou přijet
na kole.
Jaká je „symbióza“ s hasiči?
Velmi dobrá. Hasičům bych chtěla poděkovat, že nám vyšli vstříc a bez problémů nám
svou pěknou klubovnu zapůjčili, nakonec ji
využíváme víc než oni.
Scházíte se pravidelně dvakrát měsíčně,
pokud bychom se poohlédli za minulým
rokem, máte za sebou mnoho zajímavých
akcí. Vy si o všech vedete záznamy, máte
svou kroniku, mnoho fotografií. Které
z nich byly nejzajímavější a třeba byste si je
i zopakovali?
Scházíme se 2krát měsíčně a snažíme se, aby
na každé schůzce byl zajímavý program - buď
vlastní, nebo s pozvanými hosty. Oblíbené
jsou besedy s lidmi, kteří navštívili vzdálené země např. Čínu. Filipíny, Afriku, Peru.
Přínosem jsou besedy s policií a naposledy

o bezpečnosti seniorů v dopravě. Také rádi
jezdíme na zájezdy - loni jich bylo 10, líbily
se nám navštívené hrady, zámky, muzea aj.
Vždy jsme měli zajímavý program a mnoho
zážitků.
Jaké plány máte pro nejbližší období, uvažujete třeba o nějakých společných projektech s jinými spolky či sdruženími v obci?
Na každé pololetí vypracujeme rámcový
plán, který postupně doplňujeme. Jsou
v nich kulturní akce, výstavy atd. V obci
spolupracujeme např. s hasiči – při akci
Ostatky, podílíme se na oslavách v obci,
na vítání občánků. Rádi bychom spolupracovali s ostatními spolky, např. chceme
udělat velikonoční výstavu a byli bychom
rádi, kdyby se k nám přidaly. Chceme např.
oslovit Herecké maminky. Dobrá je spolupráce se ZŠ a MŠ.
Jste duší hereckého klubu, nezapře se Vaše
původní profese a zkušenosti paní učitelky,
všechno domlouváte, organizujete, to asi
zabere spoustu času…

Na organizaci činnosti klubu se aktivně
a obětavě podílejí také členky výboru paní
Berková, Čechmánková, Slimaříková, Zvěřinová. Bez nich by to opravdu nešlo. O hanácké kroje se stará paní Halaštová.
Jak funguje spolupráce s obcí, případně
s kluby seniorů v okolí?
Snažíme se spolupracovat s okolními kluby
a vzájemně se zveme na různé akce - Skrbeň,
Chomoutov, Křelov, Náklo, Těšetice. Naši
činnost finančně podporuje obecní úřad,
tyto prostředky využíváme hlavně na zájezdovou činnost.
Jak si vysvětlujete, že máte mezi sebou tolik
žen a tak málo mužů… Je to tím, že jsou
ženy agilnější, činorodější, společenštější?
Ženy jsou asi opravdu aktivnější a rády si
také přijdou do klubu popovídat. Opravdu jich máme málo, většina žen jsou vdovy
a muži s námi jezdí hlavně na zájezdy.
Na závěr bych chtěla vzpomenout paní Karlu Kolouškovou, zakládající členku klubu,
která byla10 let byla jeho vedoucí a my navazujeme na její práci.
Také bych chtěla pozvat mezi nás další seniory, určitě se nudit nebudete. Přijďte!
-mah-

NÁVŠTĚVY V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Vždycky nás příjemně překvapí a povzbudí zájem odborné veřejnosti o naši školu.
V uplynulém pololetí jsme zažili několik zajímavých setkání a projektů, díky nimž jsme
prožili opět něco vyjímečného.
Především to bylo setkání s dvojicí pedagožek z Brazílie, které naši školu navštívily
na podzim. Prošly si školu, setkaly se s paní
ředitelkou a zúčastnily se výuky literatury
v 8.A. Během vyučování se aktivně zapojily,
tématem hodiny byl totiž záměrně nejvýznamnější brazilský spisovatel současnosti
Paolo Coelho, a tak nás všechny zajímalo, co
o něm ví a jestli rády čtou jeho knihy. Po výuce Brazilky s žáky diskutovaly, představovaly
svou kulturu a motivovaly žáky k četbě, cestování a studiu cizích jazyků.
Z návštěvy jsme měli všichni velmi dobrý
pocit. Madza a Priscila ze Sao Paola si odnesly

OBECNÍ ROZHLAS
Určitě jste zaznamenali, že v obci začal
fungovat nový bezdrátový rozhlas, možná jste
si také všimli malé vitríny v boční části objektu obecního úřadu, kde se digitálně zobrazuje
datum a čas. Jde o součásti výstražného protipovodňového systému. Na displeji je možné
uvádět další důležité informace a výstrahy,
což jistě ocení lidé, kteří hůře slyší. Pokud
jde o rozhlas, je teprve ve zkušením provozu,
ve kterém se musí „vyladit“ všechny vysílače
tak, aby bylo hlášení srozumitelně slyšet. Proto prosíme občany o trpělivost. Někteří volají
na obecní úřad s připomínkami – někde se
nese zvuk příliš hlasitě, jinde zase velmi slabě.
Odborníci z dodavatelské firmy na tom pracují, současně se odstraňuje starý rozhlas.
-horzpr-

DÍLNA ČTENÍ
V sobotu 2. 3. 2013 absolvovali učitelé
českého jazyka ze ZŠ a MŠ Horka nad Moravou seminář o vyučovací metodě „dílna čtení“, která by měla přivést děti k aktivnímu
čtenářství.
Zkušený odborník na „čtenářství“
Mgr. M. Šlapal seznámil nás, učitele s různými možnostmi, jak pracovat s knihou. Dílna
čtení je specifická hodina, kde v úvodu dostanou žáci čtenářské úkoly a různá zadání, pak
následuje souvislá četba beletristického textu
(čtení v duchu). V další části probíhají hovory
o knihách, písemné přemýšlení nad knihami
a na ně navazující sdílení. Žáci využívají různé metody a strategie, např. podvojný deník,
literární dopisy, poslední slovo patří mně.
Zpracovávají referáty o knize a zápisy z četby.
Vedou si záznamy o počtu přečtených
knih a stranách. Čtenářské dílny mají za cíl
zvyšovat čtenářskou gramotnost každého žáka
a jeho schopnost porozumět nejen uměleckému, ale i odbornému textu.
-mm-

zpět na jižní polokouli plno zážitků. Moc
se jim líbilo vybavení školy, vstřícnost ze
strany učitelů, komunikativní žáci. Zapsaly si plno postřehů a témat, se kterými by
chtěly ve své domovině seznámit své kolegy.
Na pár hodin jsme spojili své cesty a doufám, že na pár let nám zůstane ještě plno
společných vzpomínek a pocitů.
Zahraniční návštěva byla pro nás něco
nevídaného, nového. Na co jsme si ale už
dávno zvykli, jsou návštěvy z olomoucké univerzity. O výuku u nás mají zájem
studenti z Právnické fakulty UP, a tak vždy
na pár týdnů dvakrát do roka navštěvují
hodiny Výchovy k občanství a zprostředkovávají žákům učivo blízké jejich oboru
– zákonodárství, politický systém, národní
hospodářství apod. Podíleli se také na přípravě a realizaci projektového dne Životní

dovednosti pro žáky 2.stupně.
V rámci projektu Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého navštěvují naši školu během zimního i letního semestru studenti Filozofické fakulty UP, aby
se účastnili výuky Dějepisu a mohli se tak
„naučit učit“. Díky úzkému vztahu s místní univerzitou se naše škola neoficiálně řadí
mezi fakultní školy, což dosvědčuje i fakt,
že k nám vysokoškolští studenti pravidelně
chodí na dlouhodobé praxe.
Doufáme, že zájem odborné veřejnosti
a studentů o naši školu potrvá i v dalších
obdobích a že budeme moci našim žákům
nabízet a zajišťovat zajímavou a podnětnou
výuku.
Mgr. Jiří Vymětal

VÝBĚR POPLATKŮ
Na obecním úřadě je možno zaplatit poplatky za odpad, psa a stočné za 2. pololetí 2012.
Odpad:
• sazba 400,- Kč za osobu a rok (i pro cizince)
• sazba  200,- Kč za osobu a rok pro občany od 70 let včetně a děti do 5 let
• platí se též za neobydlené domy  -  400,- Kč
Pes: 130,- Kč za rok
Poplatky je možno zaslat na účet č. 1801733399/0800, v. s. rodné číslo bez lomítka.
Výši poplatků včetně stočného je možné zjistit dotazem přes e-mail: obec@horka.cz

AKCE POŘÁDANÉ SDH HORKA NAD MORAVOU
6. 4. 2013 - sběr železa
23. 6. 2013 - Soutěž MH (LIGA Ol. okresu) - soutěž mladých hasičů v požárním
útoku, která je zařazena do kalendáře Ligy MH Olomouckého okresu
6. 7. 2013 - Oslavy upalení M. Hus (průvod obcí a následné posezení při hudbě)
13. 7. 2013 - Zábava (hraje SAX)
3. 8. 2013 - Zábava (hraje Motors)

ZŠ Horka slaví 50. narozeniny!
Vážení rodiče, přátelé, absolventi, pamětníci,
dovolte, abychom Vás pozvali na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
v sobotu 25. května 2013 od 14 hodin.
U příležitosti kulatého výročí základní školy jsme
pro Vás připravili zábavný program a občerstvení.
(Program bude upřesněn v květnu na www.zshorka.cz)
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HOREČTÍ CÉNCI
Nebylo zrovna snadné uskutečnit rozhovor o horeckých hokejistech, kteří
se účastní Olomoucké amatérské hokejové ligy. Asi raději hrají než povídají. Nakonec se Horeckému zpravodaji podařilo přesvědčit Petra Seidlera,
aby odpověděl na pár otázek.
Loňská sezóna nepatří k těm, na které byste rádi vzpomínali. Mluvilo se
o nejtragičtější sezóně horeckých hokejistů, zato v současné sezóně se vám
docela daří – jste vysoko v čele tabulky. Jak se vám to povedlo, co na to
mělo a má vliv?
Změnil se přístup hráčů, začali pravidelně chodit na zápasy ve větším počtu. Důležitý byl návrat zraněné gólmanské jedničky. Daří se střílet hodně
branek (zejména J. Sobolík) a nedostávat tolik gólů. Vyhýbají se zranění
důležitých opor.
Musí to být ohromná motivace, určitě je to znát i na náladě a rozpoložení
mužstva…
Podařilo se chytit začátek soutěže a vyhrát několik důležitých utkání, díky
čemuž v týmu vládne pozitivní a uvolněná atmosféra. Jsme dobrá parta a to je to nejdůležitější.
Kde teď vlastně trénujete a co vůbec říkáte situaci okolo stadiónu ve Šternberku, kde jste dříve hráli?
Stabilně trénujeme na olomouckém zimním stadionu, kde hrajeme i většinu
domácích utkání. Ve Šternberku hrajeme také pravidelně mistrovské zápasy,
ačkoliv tamní situace ohledně zázemí není příliš kvalitní.
Vraťme se k dosavadní sezóně. Který dosavadní zápas byl herně nejzajímavější?
Zápas proti Velkému Týnci, který má ve svých řadách několik velice kvalitní
hráčů a bývalých hokejistů, navíc i velmi kvalitního gólmana. To jim však
nebylo nic platné, jelikož díky našemu suverénně nejlepšímu výkonu sezóny
jsme je přejeli 9:1.
Fandí vám vaše ženy (děti), nebo se zlobí, že nejste doma (trénujete, hrajete)?
Samozřejmě podpora od rodiny a přátel je znát, někdy přijdou fandit a podpořit na důležité zápasy. Určitě se naše ženy nezlobí, jsou rádi, že si udržujeme fyzičku a zdravého ducha a taky, že se máme kde vybláznit, když to je
potřeba.
V TOP 5 nej hráčů Olomoucké amatérské hokejové ligy je cének Josef
Sobolík – prozraďte nám na něj něco…

Je to velice kvalitní hokejista, má skušenosti z profesionální
soutěže, přitom je skromný hráč, hecíř, dokáže poradit, ale i vynadat, když je potřeba. Příklad pro všechny.
Kteří hráči jsou největší tahouni vašeho mužstva?
Zejména J. Sobolík a jeho vysoká produktivita. Jinak se jedná
především o týmový výkon.
Jak často doznává soupiska Cénků změn - výměny, přestupy
jiných hráčů…
Minimálně, v téměř totožné sestavě hrajeme stabilně již několik let, převážně jsou to hráči z Horky, odchody souvisejí většinou s ukončením hráčské kariéry, příchody pro posílení týmu
a udržení konkurenceschopnosti v soutěži.
Co v současné době nejvíce trápí amatérskou hokejovou soutěž?
Asi zázemí zimních stadiónů, hlavně ve Šternberku, také problém s časy zápasů, někdy je to fakt mazec, ale zatím nás to
baví, tak to musíme zvládat.
Amatérský sport obecně nemá na růžích ustláno, jak to vlastně zvládáte finančně - máte sponzory?
Každý člen týmu dává na začátku sezony příspěvek do klubového rozpočtu. Podařilo se nám sehnat několik silných sponzorů,
jež nám znatelně pomáhají. Každoročně pořádáme zábavu, ze
které je určitý výtěžek. Hlavně však dostáváme dotace od horeckého Sokola.

BOHOSLUŽBY
Sběrová sobota – mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu

Časový harmonogram svozu:
25. května 2013 Horka n. M.

(08.00-9.30 u kapličky)
(09.30-11.00 Sedlisko)

Nebezpečné odpady:
 Desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
 Absorpční činidla, filtry nasycené olejem, mastné hadry (od oleje)
 Oleje, mazací tuky
 Staré nátěrové hmoty, ředidla, mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla
 Kyseliny a hydroxidy
 Detergenty, odmašťovací přípravky
 Staré léky
 Postřiky (pesticidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy na hubení škůdců)
Ostatní odpady:
 Pneumatiky (jen na osobní vozy do velikosti 18”)
 Objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, křesla, gauče, kočárky, nábytek, kufry,
sedačky z automobilů, apod.)
ZPĚTNÝ ODBĚR – zdarma
 Olověné akumulátory
 Baterie, monočlánky
 Zářivky, výbojky
 Zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků (ledničky*)
 Elektrotechnický odpad (např. TV, monitory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény apod.)
 Jedlý oleje – novinka (přinést v PET lahvi)
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*Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní (posoudí mistr OH) nemůže být odebrán ve
zpětném odběru, tedy zdarma. Upozorněte své občany na tento důležitý fakt.
Stavební odpad jako (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen v omezeném množství do 100 kg,
krytina obsahující azbest (eternit) může být odebrána jen v neprodyšně zabaleném obalu.
S přátelským pozdravem a přáním vzájemné úspěšné spolupráce
Ing. Radim Plachý
obchodní zástupce TSMO

Neděle 24. března
KVĚTNÁ NEDĚLE - 8.20 mše sv.
Čtvrtek 28. března
ZELENÝ ČTVRTEK - 16.15
mše sv. na památku večeře Páně
Pátek 29. března
VELKÝ PÁTEK - (den přísného postu)
16.15 velkopáteční obřady
Sobota 30. března
BÍLÁ SOBOTA - 20.30 vigilie vzkříšení
Neděle 31. března
SLAVNOST ZMRTVÝVSTÁNÍ PÁNĚ - 8.20 mše sv.
Pondělí 1. Dubna
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ - 8.20 mše sv.
Horecký zpravodaj. ZDARMA.
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