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OSTATKY 2012
V sobotu 18. 2. 2012 se v Horce nad Moravou uskutečnily již
tradiční Ostatky. Veselí bylo zahájeno v 9 hodin srazem masek,
paní starostka propůjčila jménem obecního zastupitelstva právo
obecní, rychtářské a také práva trestní k masopustní koledě. Následoval průvod obcí. V Horce nad Moravou byly Ostatky tradicí
do roku 1967. Poté byla tato tradice po třicetišestileté pauze obnovena místními spolky poprvé v roce 2003 a od té doby se koná
pravidelně každé tři roky. Na organizaci a přípravě se pravidelně
podílí klub seniorů, oddíl malé kopané, sbor dobrovolných hasičů
a obecní úřad.
A co je vlastně Masopust neboli Ostatky?
Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v Čechách pochází
z druhé poloviny třináctého století. Ač nemá příliš společného
s liturgií, je plně podřízen církevnímu kalendáři. Masopust začíná
6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí obcemi
nebo městy masopustní průvod masek, který končí masopustní
zábavou. Posledním dnem tohoto období je Škaredá neboli Popeleční středa, začátek čtyřicetidenního půstu. Masopustní dny tedy
trvají až do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.
Přípravou na Masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí,
nazývaný „tučný čtvrtek“. Panovalo přesvědčení, že v tento den
má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl po celý rok při síle. Dříve
se Masopust slavíval v pondělí a v úterý před Popeleční středou.
Ve 20. století v důsledku vymezení pracovních dnů se masopustní
obchůzky přesunuly na nejbližší předcházející sobotu a neděli.
dokončení na straně 2

PRIORITY ROKU 2012 V OBCI: OCHRANA, INVESTICE, TŘÍDĚNÍ
VÝSTRAŽNÝ PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM
Protože naše obec splňuje potřebná kritéria, podali jsme v minulém
roce žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na protipovodňová opatření – zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Pokud budeme úspěšní, získáme
pro obec nový bezdrátový rozhlas, novou ústřednu a také digitální
povodňový plán. Žádost byla podaná 14. 7. 2011, do dnešního dne
však stále nevíme výsledek. Lidé si stěžují, že jim v místě bydliště
nefunguje rozhlas, nebo že hlášení rozhlasu neslyší. My je v tomto
případě žádáme o strpení – počkáme na výsledek naší žádosti, nebudeme opravovat za vlastní peníze (kterých máme nedostatek a potřebujeme je také na jiné investice). Většinou se setkávám s pochopením
a názorem, když to vydrželo tak dlouho, tak klidně ještě počkáme
(počítáme s tím, že uspějeme). S povodněmi máme své neblahé zkušenosti, takže je jasné, že je zapotřebí nepodceňovat všechna opatření
v prevenci i odvrácení důsledků mimořádných událostí.

INVESTICE
V letošním roce plánujeme vybudování přechodu pro chodce na náměstí Osvobození. V základní škole připravujeme postupnou výměnu oken a v jednom pavilonu nové rozvody vod. Dřevěná okna jsou
původní, bohužel jejich životnost dosloužila. Některá jsou zatlučena
hřebíky, některá se neotvírají nebo naopak nezavírají. Získat vodu
z vodovodu je v některých třídách problém. V hodině výtvarné výchovy umýt štětec, napustit vodu do kalíšku nebo se prostě umýt, je

neřešitelný problém. A tady opět platí, že životnost není věčná. Nemůžu jen budovat nové, ale musím počítat s investicemi (opravami,
rekonstrukcemi) do již vybudovaných věcí.
Dojde také ke zpevnění komunikace Okružní, výměny části osvětlení za úspornější svítidla, budeme pokračovat v čištění dešťové kanalizace. Místní komunikace potřebují také v některých úsecích vyspravit, každý rok tedy kousek.
Čeká nás rekonstrukce čistírny odpadních vod, v současné době je
zpracovávána projektová dokumentace na rozšíření a intenzifikaci
ČOV. Pokud se nám podaří získat nějakou dotaci, umožní nám to
plánovat další investice. Některé akce se dají odložit, ale čistírna mezi
ně bohužel nepatří, vystavovali bychom se pokutám a stejně by nás
to neminulo.

SEPARACE BIOODPADU
Letos chceme podat žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zavedení separace a svozu bioodpadu, na nákup bionádob
a malého svozového auta. Bioodpad se stane už pátou komoditou tříděného odpadu, samozřejmě chceme být připraveni a hlavně ušetřit
občanům peníze spojené s nákupem popelnice (cena cca 1.000 Kč).
Není to určitě moc, ale také to není málo. Rozhodně nechceme obec
dále zadlužovat, i když při větších investičních akcích to jinak nepůjde. Ostatně všichni to známe – lehce se dá půjčit, ale o mnoho hůře
se pak splácí.
Sylva STAVARČÍKOVÁ
starostka obce
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Při pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý předvelikonoční
půst, si každý dopřál dosytosti bujarého veselí, zpěvu, tance - a pochopitelně i jídla a pití. A tak se o Masopustu většinou zabíjelo
prase. Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období,
byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly
koblihy smažené na sádle. Měly i svou obřadní úlohu, a to jako
obětní jídlo, které hospodář vynášel do polí. Na stole nesměly chybět ani boží milosti, klobásy a slanina a - především pálenka.
Typickou masopustní obchůzkou je v Česku průvod masek,
který obchází s muzikou vesnicí. Chodí se od domu k domu,
účastníci reje jsou hoštěni jídlem, pitím a obdarováváni penězi,
pitím nebo jídlem na cestu. To, co vykoledovali, nakonec společně
konzumovali nebo zpeněžili a utratili během taneční zábavy.
Každá maska mívala dříve svůj význam a funkci. Mezi koledníky bývá v čele průvodu Stárek, který má právo obecní, největší
odznak hanáckého práva. Nikdo ho nesmí předbíhat, do stavení
musí jít jako první. Důležitý je také Rychtář, který má rychtářské
právo, aby udržoval pořádek a nikdo neměl újmu ani škodu a dohlédnul na to, aby se v každém stavení odtancoval aspoň jeden
kousek. Další nezbytnou postavou bývá Policajt, který má právo
trestní k vyplacení spravedlivého trestu těm, kteří se proti právu
provinili. Nejznámější masopustní maskou je maska Medvěda,

jemuž se přisuzovaly magické vlastnosti a to především plodnost,
která mohla být přenesena na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně a děvčata musela zatancovat, odepřít
mu tanec bylo nemyslitelné. Medvěda na provaze vodil medvědář.
Dále můžeme v průvodech vidět kobylu s rasem, bábu s nůší, žida
s pytlem na zádech, smrtku, anděla, kominíka, nevěstu, kozu a další.
Toto období uzavírala taneční zábava, spojená s „pochováváním basy“. Jedná se o parodii na pohřeb zemřelého marnotratníka.
Do necek, na desku nebo na prostřený stůl či máry se položila basa
pokrytá plachtou. Následoval vlastní pohřební obřad s upozorněním
na domnělé prohřešky basy v čase masopustních zábav a za tklivého
nářku byla slavnostně vynesena ven ze sálu a „pohřbena“. Po tomto
aktu čas nevázaného veselí definitivně skončil a nastal čas půstu.
Sousedé si po půlnoci na rozloučenou zazpívali postní píseň a rozešli
se domů.
Všem, kteří se letošních Ostatků zúčastnili, děkujeme za dodržování a podporování tak pěkného a veselého zvyku i za to, že po celou dobu bylo respektováno právo – tedy že byl v obci dodržován
pořádek a nedošlo k žádné újmě ani škodě. Děkujeme také kapele
Postřelmovská muzika pod vedením kapelníka Stanislava Mikuly
za krásný hudební doprovod a řezníkům za přípravu výborné zabíjačky, na které jsme si všichni pochutnali.
Milan Vysloužil

INFORMACE Z MATRIKY
Počet obyvatel v Obci Horka nad Moravou
k 31. 12. 2011 je 2321
Přihlášení občané do obce od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 . . . 82
Odhlášení občané z obce od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 . . . 69
Přehlášení v roce 2011 v obci (změna bydliště v rámci obce) . . . 30
ÚMRTÍ
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 zemřelo 28 občanů:
Vlasta Bolová, Jiří Nepustil st., Jarmila Dostálová, Jiřina Najdekrová, Anna Sťahelová, Rostislav Spáčil, Ladislava Poulíčková, Vladimír Svačinka, Josef Svozil, Karla Koloušková, Vratislav
Kopecký, Růžena Vitásková, Miroslav Nevěřil, Danuše Bailová,
Milan Šimek, František Machát, Jarmila Čapková, Miroslava Davidová, Vlastimil Sedláček, Věra Šubrtová, Antonín Coufal, Karolina Vyhlídalová, Marie Janovská, Jaroslava Zatloukalová, Jan
Tihelka, Jiří Nepustil ml., Anežka Tichá, Štěpán Stejskal.
NAROZENÍ
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. se narodilo 33 děvčátek a chlapců:
Lukáš Rusler, Marie Deaková, Elen Chadimová, Justýna Vodičková, Johanka Eliášová, Matyáš Valenta, Vít Nemrava, Jan Třetina, Vít Švajda, Viktorie Kadlecová, Dominika Dvorská, Vojtěch
Drexler, Adéla Sťahelová, Tereza Gajdová, Leo Rec, Anna Cvetanová, Lucie Cvetanová, Mikuláš Frantík, Rebeka Koutníková,
Tomáš Ocvirk, Barbora Veverková, Jakub Hasa, Natálie Staňová,
Laura Akrap, Hana Dokoupilová, Nikola Čepová, Anna Hamplová, Matyáš Hrabálek, Julie Rádková, Patrik Hampl, Bára Špundová, Nicol Zatloukalová, Petr Urban.
MANŽELSTVÍ uzavřelo v roce 2011 . . . . . . . . . . . . 20 párů
ROZVEDENO bylo v roce 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 párů
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Na Obecním úřadě v Horce nad Moravou uzavřelo v roce 2011
manželství 15 párů.

Věková struktura obyvatel k 31. 12. 2011
VĚK
Do 6 let
Od 7 do 18
Od 19 do 30
Od 31 do 40
Od 41 do 50
Od 51 do 60
Od 61 do 70
Od 71 do 80
Od 81 do 90
Od 91 do 100
CELKEM

ŽENY
82
113
176
200
142
157
153
97
49
2
1171

MUŽI
93
140
167
222
139
158
142
65
20
4
1150

CELKEM
175
253
343
422
281
315
295
162
69
6
2321

Nejstarší občanka v obci: Františka Machátová nar. 17.3.1917
ČETNOST JMEN
Jana
62
Jan		
57
Marie
56
Martin
55
Petr
55
Jiří		
51
Josef
48
Pavel
48
Jaroslav
44
Miroslav
44
Hana
41
Tomáš
41

ČETNOST PŘÍJMENÍ
Stejskalová
17
Bubeníčková
14
Hampl
14
Stejskal
14
Hamplová
13
Kučera
12
Berková
11
Koutný
11
Machátová
11

OBECNÍ ÚŘAD V HORCE NAD MORAVOU vs. SKLAD LPG FIRMY VITOGAZ
PODNĚT KE KONTROLÁM NA ŽELEZNICI
Obecní úřad v Horce nad Moravou podal podnět Drážnímu úřadu
Olomouc k prošetření a odstranění nedostatků ohrožujících životy, zdraví, majetek a bezpečnost občanů této obce při přepravě nebezpečných
a výbušných látek (LPG) do objektu firmy, která se nachází v katastru
obce.
Kontrolní prohlídku železniční trati v obvodu žst. Horka nad Moravou
a kontrolní prohlídku vlečky firmy DELTA ARMY s. r. o. provedl Drážní
úřad podle ustanovení § 133 odst. 4 stavebního zákona 10. ledna 2012.
Předmětem bylo prověření technického stavu svršku a spodku v železniční stanici a přilehlých úsecích. Správce předložil doklady o pravidelných
prohlídkách a měření, nebylo shledáno závad. Dále byla provedena prohlídka železního propustku a mostního objektu,kdy bylo konstatováno, že
je v technickém stavu, kterým sice není ohrožena bezpečnost železničního
provozu, ale vyžaduje nutnou opravu (podle sdělení správce bude provedena v průběhu roku 2012).
Při kontrolní prohlídce vlečky firmy DELTA ARMY s. r. o. bylo zjistěno volné upevnění kolejnic a že část dřevěných pražců je vyhnilých. Současně byly předloženy zápisy o prohlídkách a měření na vlečce v roce 2011.
Z té poslední (27. 12. 2011) vyplynul závěr, že je nutné vyměnit 20 pražců
do 30. 3. 2012.
Závěr Drážního úřadu Olomouc (dokumentaci ke kontrolám obdržel
Obecní úřad Horka nad Moravou písemně): výsledkem obou prohlídek je
zjištění, že technický stav železniční trati v obvodu stanice a vlečky neohrožuje bezpečnost provozu na obou drahách. Závady zdokumentované při
prohlídkách a měření jednotlivými provozovateli drah budou odstraněny
v průběhu tohoto roku.

PROVĚRKA STAVEBNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad v Horce nad Moravou se na počátku tohoto roku obrátil
na stavební odbor Magistrátu města Olomouce se žádostí o prověrku dodržování podmínek (stanovených ve stavebním povolení) provozu skladu
LPG firmy Vitogaz ČR s. r. o. Podnět vyplynul z připomínek občanů
při veřejném projednávání záměru rozšířit technologii daňového skladu,
které se konalo za účasti zástupců firmy Vitogaz v říjnu loňského roku.
Magistrát města Olomouce provedl 10. února 2012 kontrolní prohlídku na těchto stavbách: stáčecí místo železničních cisterem a plnění lahví,
skrápění cisteren propanbutanu, elektrická požární signalizace stáčírny PB
a plnírny lahví PB, modernizace plnírny pro snížení rizik, nádrže na motorovou naftu EG INTEGRA. Ke kontrole byli přizváni zástupci Obecního
úřadu Horka nad Moravou, Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Krajské hygienické stanice, Krajského úřadu, odboru životního
prostředí Magistrátu města Olomouce, Oblastního inspektorátu práce pro
Moravskoslezský a Olomoucký kraj, firem DELTA ARMY Horka nad Moravou, Shell Gas ČR Kralupy nad Vltavou.
Za spoluúčasti zástupců dotčených orgánů a zástupců obce Horka nad
Moravou byla na místě samém provedena vizuální prohlídka výše uvedených staveb. Podle sdělení stavebního úřadu nebylo zjištěno porušení stavebního zákona, stavby jsou užívány v souladu s rozhodnutím nebo souhlasem stavebního úřadu. Podle vyjádření Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje jsou stavby užívány a provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací a stanovisky HZS. V provozovně jsou v předepsaných termínech prováděny pravidelné kontroly z hlediska kritérií sledovaných Hasičským záchranným sborem s uspokojivými výsledky. Podle
vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje nebyl shledán
žádný rozpor se stanovisky KHS Olomouc.
STANOVISKO STAROSTKY Mgr. Sylvy Stavarčíkové: „Věříme
kontrolním úřadům, že je vše v pořádku a je dodržován zákon a předpisy.
Jsme však nadále přesvědčeni, že takováto provozovna nemá v bezprostřední blízkosti obce co dělat a že bylo v minulosti obrovskou chybou podnikání tohoto druhu připustit. V kontrolách rozhodně nepolevíme, protože je
naším úkolem dbát na prevenci a eliminaci jakýkoliv rizik ohrožení našich
občanů.“
Připravila: Marie Hovadíková

PLÁNY NA ROZŠÍŘENÍ SKLADU LPG NENECHÁVAJÍ OBČANY KLIDNÝMI
Vážení spoluobčané,
po přečtení rozhovoru, který Horeckému zpravodaji poskytl ing. Miroslav KAŠPÁREK, provozní ředitel VTOGAZ ČR s.r.o., jsem se rozhodl
na jeho slova a „ujišťování“ reagovat nejen jako autor a iniciátor petice „NE
ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGIE DAŇOVÉHO SKLADU LPG V AREÁLU FIRMY DELTA ARMY, s.r.o. HORKA NAD MORAVOU!“, ale i jako
občan, kterého se toto dění bezprostředně dotýká.
Pan provozní ředitel se všemožně snaží o to, aby nás, občany Horky nad
Moravou, přesvědčil o tom že,… „Provoz celého technologického souboru
je zcela bezpečný, bezpečnosti provozu je věnována mimořádná pozornost“.
Na jiném místě nám předkládá, jak firma nezištně investuje jen do bezpečnosti, a to slovy: „Všechny dosavadní úpravy a stavby, které byly provedeny
od uvedení zařízení do provozu v prosinci 2000, vedly ke snižování rizik
a dokonce ke snižování množství uloženého LPG. Neměly za cíl zvyšovat
výkon, nebo množství uloženého LPG“. Ze strany pana ředitele pak nepadlo
ani slovo o tom, v kolika případech došlo od roku 2000 k novelizaci zákona
a platných předpisů o provozu takovýchto zařízení v souladu s předpisy EU
a docela se zapomněl zmínit, že v případě nesplnění těchto podmínek hrozí
vysoké pokuty, nebo i uzavření takového provozu. Mne, jako občana, který
není ve znalosti provozních předpisů kovaný ale stejně o upřímnosti a pravdivosti svých slov moc nepřesvědčil.
Zamítavé stanovisko obce a petici občanů, bez mrknutí oka označuje
za paniku a veškeré naše argumenty zpochybňuje a vinu za tuto situaci
směřuje na Krajský úřad, cituji - „ Naše společnost obavám obyvatel rozumí
a vnímá je.“ a vzápětí přehazuje „Černého Petra“na Krajský úřad. “Je velmi
nešťastné, že způsob, jakým Krajský úřad před léty vedení obce a obyvatele
informoval o stanovení zón havarijního plánování, vzbudil doslova paniku.“
Vážení občané, rád se Vám i panu provoznímu řediteli přiznám, že
ve svém povolání jsem měl několikrát strach o svůj život a zdraví, ale vzhledem ke svému věku Vás upozorňuji, že obava o život a zdraví těch nejbližších, zejména dětí je tisícinásobně vyšší, než o ten vlastní. Vím, že nejsem
jediný v této obci, ale jako jediný jsem to veřejně přiznal.
Pokud toto považuje pan ing. Miroslav Kašpárek za paniku, pak se přiznávám k tomu, že v tomto případě jsem i já „panikař“.
Proč? Protože v petici jsme upozornili i na nebezpečí havárie při dopravě, jak na silnicích, tak i železnici. Tyto obavy nejsou žádnou smyšlenkou,
ale bohužel smutnou realitou. Pan ředitel v rozhovoru poskytuje informace o četnosti přepravy do objektu Delta Army s.r.o. Horka nad Moravou.
Opětovně cituji: “Maximální možná ověřená kapacita stávajícího zařízení
jsou tři železniční cisterny denně. Posun (tedy přísun s odsunem železničních
cisteren)na vlečku podniku provádí ČD Cargo a.s. pouze v pracovní dny,
tím nám vychází nejvyšší možné množství stočených železničních cisteren 15
za týden. Tedy za měsíc 60. To je technologický limit zařízení.“
Škoda, že nám pan ředitel neřekl, jaké toto sdělení představuje finanční
obrat v korunách a nevyčíslil čistý zisk pro VITOGAZ ČR s. r. o., čistý zisk
pro dopravce ČD Cargo a.s. a konečně pro majitele objektu Delta Army
s.r.o., předpokládám, že jsou to údaje chráněné nějakým obchodním tajemstvím.
A právě proto se ptám, proč můstek na železniční trati a samotná železniční vlečka neodpovídají předepsanému technickému stavu, který je stanoven vyhl. MD č. 177/1995 Sb., kterou se stanoví stavební a technický řád
drah?
Pravděpodobně dopravce, Správa železniční dopravní cesty a jiné státní
úřady se dopouštějí vědomé nedbalosti ve výkonu svých povinností a kontrolní činnosti, protože předpokládají, že skutek nenastane, hlavně „když se
sypou prachy“, případné škody a to ostatní možná uhradí pojišťovny, pokud
bude komu. Při jednání na Magistrátu jsme na to byli zástupci VITOGAZ
ČR s. r. o., upozorněni a moc nás to o dobrém úmyslu nepřesvědčilo.
Toto je hlavní důvod obav občanů Horky nad Moravou a zde pramení
nedůvěra, podezíravost a „panika“, o které pan provozní ředitel mluvil, každodenní zprávy v informačních mediích nás v tom jen utvrzují. Bohužel,
celý vládní a úřednický aparát tohoto státu veškeré negativní jevy dokáže
převádět jen na bedra prostých občanů a předpokládá, že se nikdo raději ani
neozve.
My, občané Horky nad Moravou, musíme ukázat, že je to chyba, my jsme
se ozvali a při prosazování a ochraně svých oprávněných zájmů vytrváme.
Vojtěch Vitásek
člen zastupitelstva

3

DŮM PŘÍRODY ZATÍM JEN V PLÁNECH
Idea Sluňákova a jeho činnosti souvisí se snahou o prohlubování úzkého sepětí lidí s přírodou a s krajinou, kterou obývají. Lidé
jsou přírodní bytosti, které jsou přirozeně vrostlé do živého světa a srostlé křehkým předivem vztahů se vším, co jej utváří. A co víc:
Příroda si bez člověka vystačí. Jen o máločem v našem životě lze něco takového vyslovit. Tato myšlenka je pramenem napájejícím
smysl sluňákovské činnosti.
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Po svém dokončení ožil nízkoenergetický dům v Horce nad Moravou hlasy mnoha lidí a dětí. Jednoho dne mezi nimi bylo slyšet
i řeč geologa Václava Cílka, botanika Jiřího Sádla, znalce motýlů
Martina Konvičky, milovníka vážek Aleše Dolného, přítele netopýrů Jiřího Šafáře, a také celé řady výtvarníků: Františka Skály,
Miloše Šejna, Miloše Fekara, Marcela Hubáčka, …
V této rozmanité společnosti se postupně upřesňoval námět
na již dříve plánované dotvoření okolí domu. Společná snaha směřovala k proměně původního 15 hektarového pole do podoby nového vzdělávacího biocentra, kde by veřejnost mohla prožít přímý
(tělesný) kontakt s přírodou Litovelského Pomoraví. K tomu měl
sloužit vycházkový okruh, který by umožňoval pozorovat a poznávat místní charakteristické biotopy (řeka, rybník, les, louka,
lidská sídla) s jejich obdivuhodnou a zcela specifickou druhovou
pestrostí.
Návrh budoucího areálu byl komponován jako „7 bran k tajemstvím přírody Litovelského Pomoraví“. Brány vytvářely jedny
z možných interpretačních klíčů k poznání povahy krajiny (brána poutníků, poetická, vodní, zemní, větrná, ohňová a sluneční).
Tato tajemství měla být záměrně pouze přiblížena, neodhalena
zcela. Tohoto efektu mělo být dosaženo s pomocí umění, které
umožňuje lidem vícero možných výkladů. Umění, procházka, jiný
čas, zastavení, možnost rozjímání, to vše k umocnění komunikace
mezi duší návštěvníků a duchem (jedinečností) zdejší krajiny. Vytvořený „příběh“ venkovní expozice naznačoval lidem, jak je druhová pestrost (biodiverzita) ovlivněna podzemními štěrky a písky
říční nivy (geodiverzitou) a také činností člověka.
Sdělení bylo jednoduché: Čím pestřejší jsou způsoby, jak se
lidé vztahují ke krajině, kterou obývají, tím bohatší je mozaika
příležitostí, které může nabízet příroda člověku. Proto návštěvníci „Domu přírody Litovelského Pomoraví“ měli mít příležitost se
o přírodě dozvědět nejen s pomocí rozumu (vědy, informací), ale
také prostřednictvím kultivace citu ke krajině (poetický rozměr,
barvy, vůně, tvary, zvuky… - rozmanité podoby místní unikátní
přírody). Na vycházkovém okruhu byly navrženy jakási „místa setkání“, která umožňovaly s pomocí uměleckých prostředků zesilovat prožitek vzniklý pozorováním okolní přírody a vnímání její
specifické „podoby“.
Procházka biotopy Litovelského Pomoraví byla koncipována
jako setkání s přírodou tváří v tvář, tělesně s tím, co v areálu reálně existuje, co je dostupné nyní, na první pohled, to, co je sice
zřejmé, ale často ukryté tím, že příroda se chová samostatně, bez
ohledu na lidská přání. Expozice měla mimo informace nabízet
návštěvníkům také doteky s vodou, větrem, zemí. Když jsem pozorný a jsem doveden na místa, kde mohu usednout a vnímat
pozorněji přírodu kolem sebe, uvidím kačenu, vážku, kopřivu,
užovku, myš, bobra.
To je zážitek setkání, který si pamatuji jinak, než když jej simuluji (napodobuji) počítačově. V krajině jsou tato setkání, s různými
projevy živého, pro každého jedinečným zážitkem. Situace podobných setkání je vždy jiná, lidé na ni musejí čekat, vyvinout osobní
úsilí. To nejde naprogramovat, podobně jako přírodu, naštěstí.
Vše bylo zpracováno jako PŘÍBĚH KRAJINY, o které svědčí
STROM. Strom čerpá svou sílu a krásu z krajiny utvořené setkáváním země a vody, ale částečně i vzduchu a ohně. Strom vypráví
o přirozeném bohatství a důležitosti Litovelského Pomoraví pro
člověka. Tématika přírodních živlů se měla stát přirozeným komunikačním jazykem, který by přibližoval přírodu lidem a lidi přírodě. Expozice měla ukazovat VZTAHY, které určují jedinečnou
BIODIVERZITU mokřadů.

SCHÉMA EXPOZICE,
grafické vyjádření přístupu k interpretaci krajiny CHKO Litovelské
Pomoraví pro návštěvníky Domu přírody Litovelského Pomoraví,
ještě v době před finančními a obsahovými škrty:

Celý záměr nabídnout veřejnosti Litovelské Pomoraví jako příběh „živelné krajiny“ dospěl nakonec ve spolupráci s Agenturou
ochrany přírody a krajiny a Statutárním městem Olomouce až
do fáze stavebního povolení projektu. Přestože tato cesta byla velmi
složitá a mnohokrát na mnoha úrovních odsouhlasená na Státním
fondu životního prostředí i na Ministerstvu životního prostředí,
v současnosti není osud tohoto záměru jasný. Nic z toho, co bylo
chváleno a schváleno, najednou neplatí. Pryč je doba, kdy jednání
o projektu směřovala k vyřešení problémů, které jsou s ním spojené, kdy docházelo ke společné poradě, jak tento projekt zrealizovat. Doba je jiná, vše se zadrhlo, vše směřuje k tomu, že se hledá
alespoň jeden fakt, který by realizaci záměru v jeho konečné fázi
přípravy znemožnil. Na Sluňákov přijíždí z ministerstva další a další
lidé a ptají se, zda jsme tento projekt schopni do budoucna udržet.
Úpřimně si myslím, že nevím, prakticky odpovídám, že ano. Toto
tvrdím člověku za člověkem, většina z nich už na MŽP nepracuje,
neboť poslední dobou se udržitelnost setrvání lidí v této instituci
značně zkrátila.
Doba čekání. Uvidíme. Krajina čeká s námi. Je to krajina našeho
domova.
Michal Bartoš
ředitel Sluňákova

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORCE NAD MORAVOU
Milí čtenáři,
moc Vás zdravím v novém roce a přeji Vám, navzdory všem chmurným předpovědím, zdraví a dobrou náladu.
CO JE NOVÉHO VE ŠKOLE?
V lednu připravili rodiče pod vedením předsedy Milana Štajgra
velmi příjemný a vydařený ples se zážitkovou hlavní výhrou v tombole, a to letem v balónu. Další den se třásl celý Autodemont, jak
děcka řádila na karnevalu pod taktovkou paní Jarky Poulíčkové a jejích mladinkých zpěvaček.
Proběhl pohádkový zápis do prvních tříd, do dvou tříd přijde zatím 43 žáků (rodiče mohou ještě požádat o odklad nebo může přijít
někdo nový).
PROJEKTY
Po třech letech jsme se opět přihlásili do projektu Mapa školy,
který právě teď probíhá. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jak
vidí školu všichni důležití aktéři školního života – žáci, rodiče, provozní zaměstnanci, pedagogové a ředitelka. Těšíme se, že výsledky
projektu nám poskytnou podnětné informace, které nám pomohou
v další práci při zkvalitňování chodu školy.
Naše škola se stala od nového roku partnerem dvouletého projektu Filozofické fakulty UP v Olomouci – Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého – v rámci Operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Po dobu dvou let k nám
budou chodit studenti historie nejdříve na náslechy a potom sami
připravovat výuku a učit pod vedením našich dějepisců. Dějepisná
pracovna získá díky projektu interaktivní tabuli, kopírku, nástěnné
mapy, atlasy a jiné pomůcky.
Spolupráce se studenty je pro žáky přínosem a motivací. Chodí k nám také studenti Právnické fakulty, kteří v rámci svého výběrového semináře obohacují výuku výchovy k občanství o právní
tématiku. Pro všechny je důležité vědět, že vedle práv máme také
povinnosti a za jejich porušování sankce.
CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME?
Zveme Vás na vítání jara, na čtvrtek 29. března odpoledne
od 14.30 do 17 hodin, kdy učitelky 1. stupně chystají Jarní dílny. Tuto akci pořádáme každý rok ke Dni Země. Patří sem např.

I UČITELÉ SE STÁLE UČÍ
I v novém roce pokračuje Základní škola v Horce nad Moravou
v realizaci projektu NAŽIVO+, financovaného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V lednu proběhly dle naplánovaného harmonogramu dvě dílčí aktivity – vzdělávací seminář pro učitele zaměřený na rétoriku a komunikaci pod vedením lektora Romana Musila a projektový den na téma
Žijeme vedle sebe.
Seminář byl již třetím a posledním v rámci aktivit souvisejících
s dramatickou výchovou. Obsahem setkání byla pravidla a techniky
verbální, neverbální komunikace a rétoriky, které pod vedením zkušeného pedagoga Romana Musila byly převáděny do pedagogické praxe,
což velmi ocenil celý pedagogický sbor.
Projektová výuka v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova přiblížila žákům život romské menšiny a otevírala témata sociokulturních rozdílů, etnického původu, poznávání tradic a způsobu života
a hledání cest komunikace. Atraktivní součástí bylo vystoupení romské
taneční skupiny, díky které si žáci mohli romské tance také vyzkoušet.
Na přípravě a realizaci se podílelo také Středisko Khamoro pro etnické
menšiny a poradenství, provozující svou činnost v rámci služeb Charity
Olomouc.
Jiří Škarohlíd

naučná stezka pro rodinné týmy (probíhá venku v okolí školy),
případně další aktivity ve škole . Tradiční sportovní odpoledne se
bude konat 24. května. Děti se těší 1. června na Dětský den, který
každoročně pořádá TJ Sokol Malá kopaná. Určitě přijďte také 28.
června na Zahradní slavnost. Ke všem těmto akcím připravuje
Sdružení rodičů posezení na zahradě s občerstvením.
Tak jsem rychle ocitla na konci školního roku. Ale mezi tím
bude ještě mnoho vychovávání a vzdělávání.
A jestli chcete něco dovysvětlit, připomínkovat, či pro nás máte
náměty k zamyšlení, určitě se stavte!
Kateřina Glosová, ředitelka školy

PŘEDŠKOLÁČCI V MONTESSORIOVSKÉ TŘÍDĚ
Mateřská škola v obci je tvořena třemi třídami. Jedna z nich je
MONTESSORI. Jde o název výchovně vzdělávacího systému pojmenovaného podle Marie Montessori, která žila v letech 1870 – 1952. Byla
všestrannou pedagožkou, lékařkou a filozofkou. Už za jejího života se
jí dostalo řady ocenění. V roce 1950 obdržela Nobelovu cenu a byla
označena jako nejpozoruhodnější žena první poloviny 20. století.
V metodě výchovy podle Marie Montessori se dítěti musí věnovat
větší svoboda. Klade se také důraz na potřebu rozvoje smyslů, soběstačnosti, nezávislosti na druhých a respektování jeho potřeb. Tato pedagogika je založena na svobodném výběru konkrétních činností a prostředí
a na přirozených projevech dětí.
Děti se aktivně zapojují do praktického života. Berou si a uklízejí
hračky, připravují svačiny, servírují obědy a uklízejí po stolování. Pečují
o prostředí své třídy tím, že zalévají květiny, starají se o zvířata, podílejí
se na výzdobě třídy. Učí se praktickým dovednostem, jako je přelévání
vody, mletí, strouhání, šlehání, krájení a loupání běžných potravin.
Naše děti poznávají aktivně místa v obci. Navštívily hasiče, rodinnou
farmu, zemědělské družstvo. Jezdí na vycházky do parků v blízké Olomouci. Ve třídě se společně chystají a probíhají narozeninové oslavy, tématicky podle programu se připravují různé pokrmy, např. bramborový
salát, pečené brambory, jablečný závin, chléb. Na Vánoce pravidelně děti
zdobí perníčky a na jaře vaří pampeliškový med.
Na životě třídy se pak významnou měrou podílejí rodiče, kteří se
zapojují do našich programů.
V Montessori systému nejde o vědu, ale primárně o dítě, kdy tyto
mateřské školy překračují tradiční rámec. Práce s dětmi se uskutečňuje
v duchu hesla: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.
Učitelky třídy Montessori

ROZPOČET
Obec Horka nad Moravou má v letošním roce k dispozici
27,2 mil. korun. Je to o zhruba o 3,6 milionu korun více než
v roce 2011. Hlavní část příjmů tvoří daně. Nejvyšší výdaje jsou
zapotřebí na provoz základní školy, mateřské školy a jídelny
(3,2 mil. Kč), provoz čistírny odpadních vod (2 mil. Kč), komunální služby (1,5 mil. Kč), sběr a svoz odpadů (1,3 mil. Kč),
zajištění dopravní obslužnosti (1 mil. Kč). Zastupitelstvo obce
plánuje v roce 2012 výměnu oken v základní škole za cca 2 mil.
Kč, rekonstrukci ČOV za 1, 5 mil. Kč, vybudování přechodu pro
chodce na ul. nám. Osvobození za 0,5 mil. Kč. Další 2 mil. Kč
je možno rozdělit během roku. Celkové výdaje se plánují ve výši
22,6 mil. Kč. Rozpočet bude projednáván na zasedání zastupitelstva dne 26. 3. 2012 v 17 hod. v klubu seniorů. 			
			
-horzpr-
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V TĚŠETICÍCH
Již 4. rokem poskytuje Charitní pečovatelská služba Olomouc –
pracoviště v Těšeticích své služby seniorům a dospělým lidem,
kteří vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné osoby tak, aby mohli důstojně žít ve svém domácím
prostředí.
Služba je zaměřena na pomoc:
• při péči o vlastní osobu – podpora při podávání jídla a pití,
pomoc při prostorové orientaci,
• při osobní hygieně – koupání, holení, česání atd.,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – pomoc při
přípravě, nebo ohřev jídla a pití,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti – nákupy a pochůzky,
úklid domácnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – venkovní procházky, chůze v rámci pohybové aktivity, psaní dopisů, vyplňování žádostí.
Obecní úřad Horka nad Moravou vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení obce Horka nad
Moravou.
Termín podání žádosti o půjčku je stanoven na období od

20. 2. 2012 do 31. 3. 2012
Půjčky se řídí pravidly pro poskytování půjček schválenými zastupitelstvem obce.
Bližší informace na obecním úřadě a www.horka.cz/uredni-deska.do
Žádosti si mohou zájemci vyzvednout v úřední dny /po-st/
na obecním úřadě.

KONTROLA KOUPALIŠTĚ
Také v letošní letní sezóně bude Krajská hygienická stanice Olomouc
kontrolovat kvalitu vody na jezeře Poděbrady (konkrétní místa odběrů:
Přístaviště a Plané Loučky). V rámci navrženého monitorovacího kalendáře se budou odebírat vzorky a monitorovat jakost vody 14. května, 11.
června, 9. července, 6. srpna a 3. září. Při překročení limitů se budou
vzorky posuzovat častěji. Výsledky jakosti vody jsou zveřejňovány v médiích.							 -r-
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• Dále poskytujeme základní sociální poradenství – pomoc s vyřízením příspěvku na péči, pomoc s vyplněním žádostí apod., toto
poradenství je bezplatné.
• Nově je také možné zajistit u zájemců návštěvy charitních dobrovolníků, jejichž náplní je předčítání, společné procházky apod.,
tato služba je bezplatná.
Péči zajišťují odborně připravené pečovatelky přímo v domácnostech našich uživatelů pečovatelské služby.
Více informací ohledně naší služby můžete najít na: www.olomouc.
charita.cz/socialni-sluzby-STH
• nebo nás kontaktovat přímo na našem středisku v Těšeticích č. 6
v budově fary (samostatný vchod z 2. strany domu - za OÚ směr
škola),
• telefonovat na číslo +420 736 764 796 – Ema Malohlavová, DiS.  
• E-mail: ema.malohlavova@olomouc.charita.cz

ZAHRADA V POHYBU
Ve dnech 19. až 22. dubna bude výstaviště Flora Olomouc patřit jarní etapě zahradnické výstavy FLORA OLOMOUC, největší a nejstarší výstavní
květinové akci v ČR, doprovázené jarními zahradnickými trhy. S nabídkou
květin, okrasných rostlin, dřevin a zahradnických potřeb se představí domácí, české a moravské pěstitelské firmy, zahradnici, zahrádkáři a prodejci,
nebudou chybět vystavovatelé z Polska, Rakouska a Slovenska. Hlavní expozici v pavilonu A roztančí „Zahrada v pohybu“ – spirála jarních kytic s
klenbou ze zavěšených květin symbolizující jarní oblohu.
-r-

VELIKONOČNÍ JARMARK
Ve dnech 27. a 28. března od 9 do 15 hodin se bude v budově Regionálního centra Olomouc na Jeremenkově ulici konat velikonoční
jarmark. Návštěvníci si zde budou moci vybrat tradiční ručně vyrobené suvenýry na prodejních výstavách, které připraví uživatelé
příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Ke koupi budou keramické, látkové a další ruční výrobky pocházející z terapeutických činností uživatelů sociálních služeb. Prodej
doprovodí tradiční pletení pomlázek, zdobení kraslic či vystoupení
dětí z mateřské školy.					
-r-

HÁZENÁ TJ SOKOL Horka nad Moravou
rozpis domácích utkání jaro 2012 (mladší žactvo)
DEN

ZAČÁTEK

DOMÁCÍ

HOSTÉ

neděle / 25. 3.

16:00 hod.

Horka nad Moravou

Uherské Hradiště

neděle / 15. 4.

14:45 hod.

Horka nad Moravou

TJ STM Olomouc „B“

neděle / 15. 4.

16:00 hod.

Horka nad Moravou

SK Žeravice „B“

neděle / 22. 4.

16:00 hod.

Horka nad Moravou

Hranice na Moravě

neděle / 13. 5.

16:00 hod.

Horka nad Moravou

SK Velká Bystřice „B“

neděle / 3. 6.

16.00 hod.

Horka nad Moravou

Tatran Litovel

Všechna domácí utkání odehrajeme na venkovním hřišti při ZŠ v Horce nad Moravou.

KŘÍŽOVKA

Tajenku zašlete na OÚ Horka nad Moravou. Vylosovaný výherce obdrží cenu.

. Autor

(tajenka)

Alena Zapletalová, Hana Navrátilová

DOPRAVNÍ KURZ PRO SENIORY

V KLUBU SENIORŮ TO STÁLE „ŽIJE“

K úspěšnému kurzu NE smrti na silnici! nyní přidává
Centrum Semafor Olomouc, které sídlí v areálu dopravního
hřiště za letadlem, kurz další, který je rovněž určený seniorům, tentokrát aktivním řidičům. Zhruba dvouhodinový
kurz s názvem Rozvážně a bezpečně probíhá v březnu každý
všední den vždy od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin.

Činnost v klubu jsme zahájili 5. ledna pěkným výletem do Loštic
a Mohelnice. V Lošticích jsme si prohlédli betlém řezbáře Jaroslava Beneše, také samozřejmé nakoupili loštické tvarůžkové pochoutky. V Mohelnici, v kapli sv. Anny, byl vystaven velký betlém řezbáře Josefa Nedomlela. Oba betlémy jsou krásné a stojí za to si je prohlédnout.
V únoru jsme měli v klubu besedu s Mgr. Jiřím Vymětalem o jeho
pobytu v Africe v Beninu. Bylo to velmi zajímavé.
25. února jsme uspořádali tradiční ples v sále Autodemontu. Připravili jsme bohaté občerstvení. K poslechu a tanci hráli J+J Dostálovi.
Cvičenky našeho klubu předvedly své taneční vystoupení.
Také březen je ve znamení bohatého programu: beseda o práci novinářů (1. 3.), návštěva výstavy „Něžný ženský svět“ ve Vlastivědném muzeu
(7. 3.), výlet do Šternberka s prohlídkou Expozice času a Augustiniánského kláštera (21. 3.), beseda s cestovatelem panem Pytlíčkem (poslední
březnová schůzka).
Také navštěvujeme kluby: ve Skrbeni ples a v Křelově Josefskou zábavu.
Ludmila Nepožitková

Účastníci minikurzu si z něj odnesou důležité informace o stavu dnešní
dopravy z pohledu řidiče seniora a také si opráší základní pravidla silničního provozu. Ty si poté zopakují v krátkém testu a se zkušenými odborníky
budou mít také možnost probrat konkrétní dopravní situace.
Celý kurz je zcela zdarma a pro každého účastníka bude připraven také
malý dárek a občerstvení.
Zájemci o kurz se mohou hlásit u manažera Centra Semafor Josefa
Línka na telefonu 602 582 877 nebo e-mailem na adresu josef.linek@olomouc.eu.
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SBĚROVÁ SOBOTA 2. ČERVNA 2012
MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU

Časový harmonogram svozu:

8.00 – 09.30 hod. – Horka (u kapličky na křižovatce)
9.30 – 11.00 hod. – Horka (u kapličky „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:

• Ojeté pneumatiky (jen na osobní vozy)
• 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.)
• Jedlé oleje - novinka
Elektrotechnický odpad, který nebude kompletní (posoudí mistr OH),
nemůže být odebrán ve zpětném odběru, tedy zdarma, a bude zařazen
do odpadu, tedy zpoplatněn. Jiné pneumatiky než z osobních vozidel
nebudou odebrány!!!

BLAHOPŘEJEME
VŠEM NAŠIM JUBILANTŮM!
80 let oslavili v lednu: Dobroslava Kamínková, Františka Římská,
Anna Hrušková, Marie Božková, v únoru: Vlasta Piňosová, Anna
Nejezchlebová, v březnu: Marie Blaťáková,
85 let v březnu: Miroslava Vrbová, 91 let v lednu: Antonín Beneš,
95 let v březnu: Františka Machátová.
Vedení obce přeje všem pevné zdraví, hodně pohody v kruhu
svých blízkých, dobrou náladu a veselou mysl!

HORECKÉ VDOLEČKY
POTŘEBUJEME: 600g pol. mouky, 2 vejce, 2dl mléka, 7 lžiček
cukru, 1,5 dl oleje, 50 g droždí, 4 lžíce rumu.
POSTUP: Zaděláme těsto,necháme vykynout,pak tence rozválíme, rozdělíme na čtverečky a plníme náplněmi-tvarohovou,makovou, ořechovou.Potřeme vajíčkem a posypeme máslovou posýpkou.
(Recept z Klubu seniorů, tuto dobrotu pečou na ples)

8

Horecký zpravodaj. ZDARMA. Vydává obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou, IČ
00298948. Registrováno u Ministerstva kultury, evid. číslo MK
ČR E 20473. Odpovědný redaktor: Marie Hovadíková.
Tisk: FGP studio, s. r. o., Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc.

DOBRÁ NÁLADA …A ÚKLID JDE SNÁZ
Aby se jarní úklid nestal vaší noční můrou, přinášíme pár zaručeně otestovaných a oblíbených triků, do kterých můžete zapojit
i ostatní členy rodiny. Záleží hodně na jejich pomoci, jestli budete
uklízet hodinu nebo celý den.
Začněte úklidem místnosti, která bývá obývána nejméně, např.
ložnice. Uklidíte ji rychleji a také v ní pořádek vydrží nejdéle. Nakonec si ponechejte místnosti, které jsou z hlediska vašeho pobytu
nejfrekventovanější, tedy kuchyň, toaleta a koupelna. Jsou to místnosti, které jsou k udržení perfektní čistoty nejnáchylnější.
Mezi základní úklidové zbraně každé hospodyňky patří gumové
rukavice (nejlépe takové, které pohltí pot z rukou a ošetří pokožku např. napuštěným heřmánkovým krémem), různé prachovky,
utěrky, houbičky a drátěnka. Hadry na podlahu vyměňte za mopy.
S nejnovějšími typy mopů nebudete mít ani špinavé ruce a nebudou vás bolet záda od ždímání.
Při mytí a leštění oken už nemusíte přemýšlet, jak dosáhnout
vysokého lesku skla. Zapomeňte na dávno překonané rady typu
leštění novinami, přidání škrobové moučky do vody na mytí a podobně. K umytí oken díky hadříkům z mikrovlákna nepotřebujete
žádné chemické prostředky a navíc ani nemusíte při mytí balancovat na židli nebo lézt po schůdkách, pokud má váš pomocník
teleskopickou tyč.
Jaké úklidové prostředky používat a jak o ně pečovat?
Na trhu existuje celá řada úklidových prostředků, které nám
ušetří spoustu práce a času. Výběr je bohatý a ti, kteří dávají přednost kvalitním prostředkům, vědí, že šetří nejen práci i čas, ale v konečném důsledku i peníze, neboť dražší prostředky jsou ve srovnání
s levnějšími o hodně trvanlivější. A to nemluvíme o uživatelském
komfortu.. Úklidové prostředky po použití vždy vyčistěte a správně
uložte. Hadry a houbičky pravidelně perte a prachovky vyklepávejte.
Zdroj: Rodina

KALENDÁŘ AKCÍ 2012
LOVECKÁ CHATA HORKA NAD MORAVOU
Agility - závody
Parkurové závody
Výcvikový kurz loveckých psů
Westernové závody – B
Parkurové závody
Španělská jezdecká škola-výcvikový kurz
Westernové závody B
Westernové závody –B
Výstava psů – knírači
Dětský den na Poděbradech
(termín bude upřesněn dle počasí)
2. 6.
Výstava Jagdteriérů
7. 7.
Drezurní závody		
30. 8.
Westernové závody-Hanácký pohár
1. - 2. 9.
Westernové závody WRC MČR mládež
8. - 9. 9.
Memoriál Dr. Kuhna, všestr.zkoušky
– Český Fousek
15. 9.
Bramborový den Sluňákov – Lovecká chata
(aktivity pro rodiče s dětmi, bramborové
a jiné speciality)
21. - 23. 9. Výstava a soustředění krátkosrstých kolií
19. 2.
24. 3.
30.3. - 1. 4.
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
26. 5.
26. 5.

Tel: 585 378 070, 077
E-mail: autodemont@volny.cz
www.autodemont.cz

