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Obhlídka vodního toku

překážku v toku nebo se uvolní
a vytvoří překážku ve vodním
toku přímo v obci.
Ve špatném stavu je také lávka přes Střední Moravu v lokalitě Tři mosty, která je určena
pro přístup obsluhy provádějící
manipulaci na jezu. Lávka je
provizorně opravena, ovšem při
zhoršujícím se stavu této lávky nebude možný přístup pro
manipulace na jezu. Pokud by
k takové situaci došlo, nebude

možné jakkoli regulovat průtok ve Střední Moravě v obci
Horka nad Moravou. V součinnosti s Povodím Moravy s.p.
a místní samosprávou, zejména
pak s místostarostou panem
Milanem Vysloužilem jsou včas
a bezodkladně řešeny situace
například s uvíznutými naplaveninami pod mostem, ke kterým
dochází v průběhu celého roku.

Martin Galásek

ELZI s.r.o.

Některé stromy, na kterých řádil bobr, bude třeba pokácet.

V závěru února 2015 byla
průběžně prováděna obhlídka
vodního toku Střední Moravy
– Mlýnského potoka, a to v úseku od jezu v Hynkově po jez
v Chomoutově. Obhlídka byla
provedena v souladu s §72 zákona 254/2001 Sb. Během této
obhlídky bylo zjištěno, že přetrvávají překážky v místech, která již dříve byla označena jako
problematická. Zejména zbytky
zídky a zhotovený kamenný val

Bezpečnější
cesta
Na počátku března zahájila firma Skanska, a. s., stavbu chodníku na ulici 1. Máje. Stavba, která
potrvá zhruba do prázdnin, přijde na necelé dva miliony korun.
„Naší snahou je vybudovat chodníky všude, kde je frekventovaná
automobilová doprava,“ uvedla
starostka Sylva Stavarčíková.

Lidé volají po bezpečných chodnících. Nyní se dočkají obyvatelé ulice
1. Máje.

o výšce cca 50 cm ve vodním
toku u levého břehu cca 180 m
pod MVE u parcely 1301, nánosy v zatáčce po ČOV. Tyto
skutečnosti přímo v obci mohou zhoršit odtokové podmínky
ve vodním korytě.
Na území CHKO v katastru
obce lze pozorovat výraznou činnost bobra, který připravuje některé vzrostlé stromy k porážce
pro tvorbu hrází. Je jen otázkou
času, kdy tyto stromy vytvoří

Lávka není v dobrém stavu a musí se opravit.

Šmejdům vstup zakázán
Proč vyhláška o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
v obci Horka nad Moravou?
Při odpovědi se musím vrátit několik měsíců zpětně, a to
na začátek volební kampaně před
komunálními volbami. Při sestavování kandidátky a volebního
programu ZO KSČM to byl
velice frekventovaný požadavek,
zejména ze strany občanů seniorů, a proto byl zařazen jako jeden
z bodů volebního programu.
Všichni se rozhořčujeme nad
metodami „šmejdů“, kterými
nás zásobuje televize, ale již nikdo neprezentuje, že se takto
chovají i mnozí pracovníci polostátních organizací nabízející
dodávky energií, úrazové a penzijní pojištění, nemovitosti atd.

Při posuzování to velice dobře
vystihl advokát Dr. Michal Filouš, který prováděl analýzu
mého návrhu.
Proto cituji jeho vyjádření:
Přijetí nařízení týkajícího se
zákazu podomního a pochůzkového prodeje lze jen doporučit.
Tímto prostředkem jistě dojde
ke snížení četnosti praktik nepoctivých obchodních zástupců
při pochůzkovém a podomním
sjednávání těchto smluv. Sjednávání totiž v nezanedbatelném
počtu případů probíhá za okolností, které se nedají posoudit jako jasné a srozumitelné
informování o podmínkách
a ceně dodávaných produktů.
Obchodní zástupci neseriózních
společností nezřídka obtěžují

a nutí zejména sociálně slabší
a důvěřivé seniory k podpisu nevýhodné smlouvy s tvrzením, že
neuzavřou-li „aktualizovanou“
smlouvu, bude jim přerušena
dodávka elektřiny nebo plynu. V této souvislosti lze uvést,
že je nanejvýš žádoucí chránit
své občany všemi dostupnými
prostředky před nepoctivými
obchodními praktikami, tedy
i formou vydání příslušného tržního řádu. Konec citátu.
V závěru toho příspěvku děkuji všem, kteří jej dočetli do konce
a pochopili, že zastupitelstvo pokud vydá nějakou vyhlášku, tak
ji vydává po podrobné analýze,
uvážení a ve prospěch občanů.
Vojtěch Vitásek,
člen zastupitelstva

Pomáhat a chránit trochu jinak

Asi všichni jsme zaregistrovali heslo Policie České republiky
„Pomáhat a chránit“. Možná
jsme na něj slyšeli i nejeden vtip
či poznámku. Nechci se věnovat
hodnocení práce policie. Pokud
chtějí skutečně stát na straně spořádaných občanů, být jim pomocí
a chránit je, je to dobře. A Bohu
díky za to. Nezjišťoval jsem si,
zda má policie na své heslo autorská práva. Ale dovolím si ho použít k následující úvaze.
Jsem přesvědčen, že nejen policie má pomáhat a chránit, ale
i každý z nás. Položme si otázku,
co v mém životě stojí za to, abych
na jedné straně chránil a střežil
a na druhé straně pečoval a pomáhal rozvíjet? Vztahy, činnosti,
zvyky, koníčky, věci… Vybavují
se mi k tomu slova svaté Terezie
z Avily, velké španělské mystičky
a učitelky vnitřní modlitby, jejíž 500. výročí narození připadá
na letošní 28. březen: „Kláštery

mají tento zvláštní rys: jestliže
dobro, jež tam vládne, není pečlivě chráněno, brzo upadne, zatímco zlo, jestliže se tam dostane,
lze vypudit jen velmi obtížně.
V krátké době se z toho vyvine
zvyk, a tak se stane samozřejmostí
jakákoliv nedbalost.“ Myslím si,
že tato slova lze vztáhnout a aplikovat na jakoukoliv domácnost,
život v rodině i jednotlivce. Je třeba dobro pečlivě střežit a zároveň
si dávat pozor, aby se nenápadně
nevetřelo do našeho života zlo,
které se pak těžko odstraňuje.
I dobrý zvyk společného stolování, kdy se rodina schází u stolu,
se může vytratit. Jednou má někdo chuť či hlad, a tak jí dřív či
později, podruhé se necítí dobře,
potřetí je vyrušen telefonem, počtvrté se nemůže odlepit od blikající obrazovky a nekonečného světa internetu… Nemluvě o tom,
že se zpozdí a má něco neodkladného. Až nakonec ze společného

stolování nezůstane nic. Ze zvyku společně spolu posedět se stane
zvyk zařídit se podle sebe. A nemusí nám to ani vadit. Podobně
si člověk může odvyknout zajímat
se o druhé a zvyknout si žít sám
uprostřed lidí a rodiny.
Protože letošní Velikonoce připadají na první dubnový víkend,
můžeme vzít zbývající dny doby
postní jako příležitost podívat se
na své obyčeje doma, v práci a zamyslet se nad nimi a rozlišit, které
jsou chvályhodnými zvyky, které
stojí za to si udržet, chránit a rozvíjet, a které jsou naopak zlozvyky
a neřády, se kterými je třeba bojovat a odstraňovat je. Až někdy
uvidíte heslo „pomáhat a chránit“, můžete si v duchu říci – i já
mám co chránit a o co pečovat.
Přeji Vám všem přínosný čas
doby postní a po té požehnané
a radostné Velikonoce!
Marian Masařík
farář Horka nad Moravou

Březen – anketa
(ne)čtenářů

Březen – měsíc čtenářů je
již tradiční celostátní akce. A je
také samozřejmostí, že i letos je
také naše knihovna, díky svému působení, součástí tohoto
dění. Mezi naše aktivity patří,
jako každý rok, besedy jednotlivých tříd prvního stupně
základní školy a tříd mateřské
školy. Tentokrát si formou her
a soutěží přiblížíme pohádky legendárního klasika Karla
Čapka.
Další významnou akcí bude
„Noc s Andersenem“. Tady si
tentokrát projdeme pohádkami Jana Drdy.
Dále chystáme počin nazvaný „Anketa ne/čtenářů“, která
by nám mohla napomoci přiblížit názory čtenářů i nečtenářů, seznámit se s nimi a vyhodnotit, o jaké žánry bychom
mohli rozšířit naši knihovnu.
A samozřejmě jsme i touto
cestou otevřeni k podnětům
vedoucím k případnému zlepšení provozních záležitostí naší
knihovny. Koncem měsíce
března se k vám do schránek
domů a bytů dostanou krátké dotazníky. Prosím tímto
o vyplnění a odevzdání přímo
v knihovně, nebo v obchodě
Hruška. Zde bude připravena
krabice pro výběr těchto dotazníků. Tímto vám všem chci
poděkovat za spolupráci a podání námětů ke zlepšení služeb
knihovny.
Dalším směrem tohoto měsíce je akce „Čtení sluší každému“. V tomto případě bychom
se tentokrát chtěli zaměřit
na tatínky, kteří svým dětem
čtou a nebo nečtou a číst by
chtěli. Takže pokud vše vyjde,
dojde i na akci „Táta čtenář“
Těším se na Vaše návštěvy
v knihovně
Romana Janková, knihovnice

Osvobození
naší obce

Přinášíme zachycení dramatických událostí v Horce
nad Moravou před 70 lety, jak je před několika roky
zpracovala bývalá ředitelka ZŠ Mgr. Karla Koloušková.
První granát dopadl na Horku 6. května 1945 v 9 hodin,
prorazil zeď ve mlýně. Začal boj
o Horku.
V pondělí 7. května padly
na obec další granáty. Tanky
a dělostřelectvo, které v neděli
obsadily Sedlisko a část Horky,
odjely a do obce přijely další
oddíly. Lidé pozorovali bombardování Olomouce, chodili
po vesnici a radili se. V mnoha
domech byli ubytováni Němci,
někde se chovali slušně, jinde
zpupně a nebezpečně. Mnoho
lidí poslouchalo Londýn, takže
se vědělo, že 8. 5. ve 23 hodin
začíná kapitulace. Když se naši
ptali Němců, co budou dělat,
krčili rameny a prohlašovali, že
o Horku budou bojovat a že ji
nevydají. Dal se očekávat velmi
těžký boj.
Večer v 19.30 hodin se odehrálo drama v Sedlisku. Pan
Alois Zahradník s panem Kvapilem a jeho malým synem a panem Škůrkem byli zasaženi ruským granátem – pan Zahradník
i malý chlapec Jan byli smrtelně
zraněni. Němci obsazovali výhodná místa a stříleli do volně

se pohybujících občanů. Tak
byl zastřelen pan Vymětal, který
chtěl vyvěsit na domě pana Suchého bílý prapor. Tento prapor
vyvěsil další den na budovu mlýna pan Jaroslav Procházka.
V úterý ráno 8. května začaly
na Horku dopadat granáty, šrapnely, miny a bomby všeho druhu. Začaly hořet některé domy –
dům pana Vrby, pana Zemánka,
pana Špundy, hořelo u Taliánů,
u Machátů, u Tylšarů, U Albrechtů, u Dostálů, u Svozilů.
Hašení bylo velmi obtížné, protože Němci rozstříleli stříkačku.
Přesto se podařilo požáry uhasit
a zabránit jejich rozšíření. Podle
kronikáře bylo nad Horkou tolik
kouře, že ve vsi byla v pravé poledne tma, těžké bomby otřásaly
zemí. Praskot padajících trámů
a hukot děl byl slyšet i ve sklepích, kde se ukrývali lidé.
První Rusové vnikli do vesnice po silnici od Olomouce,
poslední německé tanky prchaly
po hrázi kolem Moravy až k jezírkům. Jeden ruský tank byl zasažen. V bojích o Horku padli tři
rudoarmějci. Po 17. hodině nad
Horkou zasvištěly granáty a za-
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práva obecního, rychtářského
a práva trestního, která jsou
nezbytná k masopustnímu koledování.
Práva předal člen zastupitelstva obce pan Vladimír Hladiš.
Potom následoval průvod Horkou. Na přípravě a organizaci
se podílel klub seniorů, sbor
dobrovolných hasičů, oddíl
malé kopané, házené a obecní
úřad.

Masek s krásnými a nápaditými kostýmy se sešlo velké
množství a tvořily dlouhý průvod. K pochodu obcí i k tanci hrála kapela Postřelmovská
muzika pod vedením kapelníka
pana Stanislava Mikuly. Průvod prošel téměř celou vesnicí
doprovázen občany obce a zejména dětmi, které se na průvod masek nemohly vynadívat.
Večer se konala zábava, kde

oproti minulým ročníkům nebyla pochovávána basa a bohužel měla nízkou účast.
Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravě Ostatků,
všem, kdo se jich zúčastnili,
děkujeme kapele, řezníkům
za přípravu výborné domácí zabíjačky. Díky vám všem se nám
daří tento dávný zvyk zachovat
a náležitě si jeho oslavu užít!

Milan Vysloužil

sáhly dvě auta před nádražím.
Auta se vzňala a shořela i část nádražní střechy.
Docházelo k dalším zraněním i úmrtím. Pan Jar. Kyntl
byl raněn střepinou, u Zahradů dopadla bomba na dvůr při
poklizení dobytka – rodiče byli
zasypáni a těžce raněni a jejich
syn zemřel. U Svozilů dopadla také bomba přímo na dvůr.
U Machátů (č. 61) na zahradu
umístili Němci kulomet, takže
ruská palba se soustředila právě
na tuto oblast. Asi od 15 hodin
palba slábla. K Horce se blížilo
od Olomouce velké množství
vojenských vozidel a tanků. Lidé
se domnívali, že to jsou prchající
Němci a obávali se, co bude dál.

V okamžiku, kdy uviděli na prvním tanku československou vlajku, zavládlo obrovské nadšení.
Němci, kteří se usadili u pana
Spurného, vyvěsili na plotě před
domem bílý prapor s červeným
křížem. Byli zde 2 vojáci a důstojník. Rusové důstojníka odvedli a vojáky zastřelili. U kapličky pak došlo ke střetu Rusů
s německými tanky.
Po 16. hodině byl v Horce
klid. Rusové postupovali Horkou
a prohledávali stavení, ale Němce
už nikde nenašli. Pro ruské vojáky bylo osvobozování Horky
významné také v tom, že se právě
u nás dozvěděli od svých velitelů,
že válka skončila.

Mgr. Karla Koloušková

Oslavy 70. výročí osvobození

Ostatky 2015 – nová tradice oživuje vesnický život
V Horce nad Moravou byly
Ostatky tradicí do roku 1967,
poté byla tato tradice po třicetišestileté přestávce obnovena
místními spolky poprvé v roce
2003 a od té doby jsou Ostatky
pořádány pravidelně každé tři
roky. Tradiční Ostatky se v naší
obci uskutečnily v sobotu
14. 2. 2015. Sraz masek byl v 9
hodin u obecního úřadu a veselí bylo zahájeno propůjčením

Náměstí Osvobození v roce 1945.

Při příležitosti 70. výročí osvobození naší obce zveme občany
k uctění památky padlých a oslavám, které se uskuteční dne
7. května 2015 s následujícím programem:
16.30 sraz u pomníku padlých na nám. Osvobození
16.30–17.00	vystoupení dechové hudby z Postřelmova pod
vedením kapelníka pana Stanislava Mikuly
17.00	položení věnce, hymna ČR, projev starostky obce
17.15	průvod k restauraci Autodemont (možnost
lampionů, mávátek)
17.30	sál Autodemontu - vystoupení žáků ZŠ, poté
následuje koncert výše uvedené dechové hudby
Slavnostní odhalení pomníku obětem 1. a 2. sv. války 12. 5. 1946.

Milan Vysloužil
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Vážení a milí čtenáři,
srdečně vás zdravím ze školy.
V lednu proběhl zápis do prvních tříd. Děti s rodiči přicházely v předem stanovených termínech, nevznikala tlačenice
a dlouhé fronty. Když přišel někdo neohlášený, ostatní byli tolerantní a trpěliví. Fotoaparáty
cvakaly a děti si tu první školní
slávu užívaly.
V příštím školním roce bychom měli otevřít jednu první
třídu Montessori a dvě početně
menší třídy klasické.
V loňském roce jsme naplnili
první stupeň Montessori všemi
ročníky od prvního po pátý.
Letos poprvé přešla Montessori

třída na 2. stupeň. Všichni byli
zvědaví, jak se dětem bude dařit
na druhém stupni klasické školy. Poprosila jsem jejich třídní
učitelku Milenu Zapletalovou
o její hodnocení:
„Přechod na druhý stupeň je
vždycky pro děti náročný. Požaduje se po nich větší samostatnost
a zodpovědnost za svoje učení.
Střídají se jim vyučující s různým
přístupem a nároky. A v neposlední řadě přibývají noví spolužáci.
Myslím, že se mým šesťákům daří
poprat se s těmito nástrahami dobře. Jejich výhodou je dobrý kolektiv a především pozitivní vztah
k učení. Nebojí se říct svůj názor

nebo ostatní seznámit se svým řešením. Na rozdíl od žáků, kteří jsou
hodnoceni známkou už na prvním stupni, se však moji šesťáci
museli naučit se známkami zacházet. Zpočátku si nepřipouštěli,
že špatná známka nezmizí a že
ovlivní natrvalo jejich hodnocení.
Těším se, že zkušenosti z prvního
pololetí zhodnotí v tom dalším.“
V letošním školním roce čeká
menší změna na žáky devátých
tříd. Musí věnovat více času
učení, protože většina středních škol v našem kraji se zapojila do testování přijímacích
zkoušek. Skládají se ze dvou
částí, českého jazyka a literatury

a matematiky. Testy připravila
společnost Cermat. Jsou komplexnější, obsahují i otevřené
otázky, žáci v nich musí formulovat odpovědi. Z deváté třídy
naší školy letos odchází 23 žáků,
jeden žák je již přijatý na školu
uměleckého zaměření. Testování se zúčastní 18 žáků, kteří se
hlásí na maturitní obor. Ostatní si podali přihlášku na učební
obory.
Přejeme jim hodně úspěchů
při zdolávání své první velké
zkoušky a také vytrvalost a radost z učení.

Kateřina Glosová,

ředitelka školy

Z mateřské školky
Perličky z naší školičky:
• M: Až půjdeme ven, zapněte mi knoflík, já to neumím, já
na knoflíky moc nejsem.
• A: Já chci být zubařkou! K. na to: Já mušketýrem!
• K: My jsme jednou jeli na kole a na silnici se poplazoval had.
• K: Pavouk se říká anglicky Spiderman a žába je ropustnička.
• L. na vycházce: Dnes je zima jako v ruské pohádce.
• M: Paní učitelko, my jsme měli takový auto a ono se nám
pokazilo, tak jsme si koupili psa.
• Paní učitelka: Kdo po tobě uklidí ty kostky? M: Já nevím,
po mně to doma uklízí maminka!
• R: Já pojedu s dědou na chatu a budeme si tam hrát na stopaře. Ale my tam pojedeme až za 3 roky a budeme tam 40 let.

Oranžová třída – návštěva Hory na Sluňákově.
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Naši školku navštěvuje 104
dětí ve třídách v barvách duhy,
a to nejen z Horky nad Moravou. V oranžové, žluté a zelené
třídě se děti vzdělávají klasickým způsobem, v modré třídě
se děti vzdělávají podle pedagogiky Montessori.
Rodiče mají možnost v rámci mateřské školy zvolit pro své
dítě takový vzdělávací směr, který odpovídá jejich představám
a výchovnému stylu v rodině.
Učitelky ve všech třídách se
snaží dětem vytvořit příjemné
a bezpečné prostředí, kam se
děti těší, kde si rády hrají, kde
je podporována jejich zvídavost
a chuť poznávat nové věci. Připravit co nejlépe předškoláčky
na vstup do školy je pro nás
rovněž velmi důležité.
V rámci tříd navštěvujeme
kulturní a divadelní představení, ekologické programy
na Sluňákově, výuku v první
třídě, knihovnu, zapojujeme se

do charitativních akcí... Program jednotlivých tříd je doplňován různorodými projekty,
sportovními akcemi, výlety, besídkami, exkurzemi.
Všechny třídy se zapojují do společných akcí s rodiči
– na podzim jsme si užili akci
Skřítci Podzimníčci zakončenou opékáním špekáčků,
v zimě proběhly Vánoční dílny
s kavárnou. Společně s rodiči
se těšíme na tradiční Vynášení Morény, Pálení čarodějnic
a Dětský den s Pepinem Prckem.
Děti z mateřské školy obohacují svým vystoupením slavnostní Vítání občánků na obecním úřadu. Největším přáním
všech zaměstnanců mateřské
školy jsou šťastné děti a spokojení rodiče.
Více informací o dění v MŠ
najdete na webu www.zshorka.cz
(MŠ).
Radoslava Klímová
vedoucí učitelka

Zimohrátky v Bažince
Všude okolo zima, uvnitř nás
teplo. Aneb takto by se nějak
dala popsat letošní zima strávená v Lesním dětském klubu Bažinka. Přání na konci minulého
roku bylo vyslyšeno a k našemu
překvapení bylo sněhu nakonec
více než dosti. Společně jsme si
užívali sněhových hrátek, vyzkoušeli si, na čem všem se dá
sjíždět z kopečků, nacházeli
jsme stopy lesní zvěře, sledovali
ptáčky zobající na krmítku, pozorovali volavku chytající rybky
u našeho rybníčku, nechápavě
jsme kroutili hlavami nad sílou
a šikovností místního bobra
a jeho nepropustnými hrázkami,
stavěli všemožné sněhové stavby,
vyzkoušeli si, jak tvrdý může led
být, a také jsme vyráběli masopustní masky… Zkrátka zima

se vším všudy, jak má v přírodě
a s přírodou vypadat!
S blížícím se jarem se již
mnoho z vás také začíná ptát
na informace ohledně letních
příměstských táborů určené pro
všechny předškoláky. Ty letošní
budou pro velký úspěch opět laděny v indiánském duchu. Termíny turnusů jsou následující:
20. 7.–24. 7., 27. 7.–31. 7., 3.
8.–7. 8. a 10. 8.–14. 8. 2015.
Své děti můžete nahlásit na mail
Lmshorka@gmail.com
nebo
na telefonním čísle 725 027 940
(Jiřka Popelková).
Lesní dětský klub Bažinka je
od března otevřen každý všední den. Přihlásit své děti můžete kdykoliv na adrese www.
bazinka.cz.
Ludvík Kalibán

Děti si letošní zimu v Bažince užívaly - sněhu i legrace bylo dost!

Čtenářský koutek – nechcete pomoci doplnit knihovnu?

přístup ke knihám, čtou až
o 50 % více než
žáci ze škol, kde
knihy nejsou. Pokud má dítě zakusit a pochopit, že
čtení je důležitá
dovednost,
bez
které se jeho život
neobejde, musí
mít přístup k zajímavým a pro ně
atraktivním knihám.
Čtenářský koutek bude mít nyní
své stálé místo
v pavilonu D.
Vztah dětí ke knize se musí vytvořit, v ZŠ Horka se tak děje prostřednictvím čtenářského
Chceme, aby se
koutku.
děti aktivně podílely na jeho vzhledu
Když má člověk radost, je vybudovat pro naše žáky ČTEi na jeho fungování, protože
dobré se o ní podělit a šířit ji NÁŘSKÝ KOUTEK.
kolem sebe. Tak i my učitelé
Co nás vedlo k tomuto kro- patří jim a jimi bude využíván.
1. stupně se nesmírně raduje- ku? Z výzkumů vyplývá, že Doufáme, že si děti koutek
me, protože se nám podařilo žáci, kteří mají ve škole volný brzy oblíbí.

Dětí přibývá a knih není nikdy dost. Nabídka vhodných
těch vhodných je veliká. Pokud
byste měli chuť naše čtenáře
podpořit, můžete. Je to jednoduché. Kupte knihu (na stránkách školy je seznam vhodných
knih), do knihy napište zprávu
pro budoucího čtenáře – nejlépe něco o důležitosti knih
ve vašem životě, podepište se.
Knihu pak pošlete nebo
přineste do školy, popř. mě
kontaktujte, ráda se pro knihu
osobně zastavím.
Kniha se stane součástí naší
školní knihovny. Díky ní třeba
podchytíme dalšího nadějného
čtenáře a ukážeme mu, že svět
není jen počítač a DVD.
Vaše jméno či název vaší
firmy samozřejmě zveřejníme
na webových stránkách školy
i v našem čtenářském koutku.
Za učitele
Soňa Pavlíková

Soví noc a Bobři v Domu přírody Litovelského Pomoraví

Zelená třída – krmení ptáčků v zimě.

Pro malé i velké milovníky
přírody je v pátek 20. března
2015 od 18 hodin připravena
tradiční Soví noc na Sluňákově s Věrkou Malátkovou. Můžete se těšit na setkání se živými
sovami ze stanice pro handicapované živočichy, i na večerní
vycházku do lesa, kde se pokusíme nalákat místní kalouse
a puštíky k zahoukání pomocí
hlasových nahrávek. V sobotu

21. března 2015 od 9 hodin
vás zveme ke sluňákovskému
rybníku, kde si našel domov
bobří páreček. Dramatické
osudy malého bobra, ucpaný
rybník a nakonec melodrama
se šťastným koncem. Rodinný život našich bobrů obytná
ložnice, trucovna i spižírna.
Vycházku za bobry povede RNDr.Vlastimil Kostkan,
PhD.

Sluňákov zve děti
na letní tábory

Na léto chystáme 5 táborů
pro děti. Příměstský tábor pro
děti z MŠ, kde společně se čmeláky objevíme tajemství skrytá v zahradě (termíny: 3.–6. 8.
2015 a 10.–13. 8. 2015).
Příměstský tábor pro děti
z 1. stupně ZŠ, kde nás čeká odhalení záhady červené krabičky

z himalájských hor (termíny: 27.–
31. 7. 2015 a 17.–21. 8. 2015).
Velký stanový tábor u Javoříčka, kde se pokusíme rozplést
detektivní příběh ve světě italské
mafie (termín: 3.–13. 8. 2015).
Pozvánky na všechny akce
a podrobnosti k táborům najdete na našich webových stránkách
www.slunakov.cz.
Monika Chmelíková
Sluňákov
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Vzhledem k vzrůstajícím počtům krádeží na osobách by vám Policie ČR
chtěla dát drobné rady k tomu, jak těmto krádežím předcházet
a tím zamezit zlodějům připravit vás o váš cenný majetek.
Zajisté spousta z vás tyto rady zná, avšak opakování je matka moudrosti.

JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM
Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte
si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní
části kabelky nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale mějte ji stále na očích
a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.
Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním
vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice
nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
Čtete-li si v dopravním prostředku MHD,
mějte své příruční zavazadlo pořád pod kontrolou. Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí
další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez
dozoru.
Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás někdo
nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější.
Na ulici vybírejte peníze za asistence někoho,
koho znáte a důvěřujete mu.
Nikdy se před nikým nechlubte svými
úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním
prodejcům. Neusnadňujte kapsářům práci!
Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje
větší množství lidí.

Kapsáři
 vyhledávají místa, kde se pohybuje větší
množství lidí (nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží,
sportovní a kulturní akce, turisticky atraktivní místa, koupaliště apod.),
 využívají své příležitosti při nepozornosti
lidí a jejich neopatrného zacházení se svými osobními věcmi,

 kradou tak bleskově a nepozorovaně, že se
okradený o chybějících věcech dozví často až později a mnohdy i na jiném místě
(zkušený zloděj dokáže vytipovanou věc
ukrást do dvou sekund),
 mají krádež předem pečlivě nacvičenou
a často pracují ve skupinách,
 mnohdy maskují svou rychlou ruku přehozenou bundou,
 svojí oběť si tipují; krádeží chtějí získat co
největší prospěch, ale snaží se snížit riziko
svého dopadení na minimum.

Snažte se dodržovat
následující rady:

 Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, snažte se
okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám
většího počtu lidí.
 Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí.
Vhodně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně
pohledem kontrolujte.
 Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo
jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte.
 Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla (zipy).

Z klubu seniorů
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V letošním roce se chceme
na našich klubových setkání
zaměřit na otázky zdraví. Připravujeme besedy o čínské medicíně, o bylinkách, o zdravém
životním stylu, seznámíme se se
zdravotnickými potřebami pro
seniory. Chceme naše seniory
upozorňovat na nekalé praktiky
různých prodejců.
V plánu máme také oblíbené

cestovatelské besedy. Jsme rádi,
když do klubu přijdou horečtí
občané a seznámí nás se svými
zájmy, sbírkami apod.
Nesedíme jen v klubovně.
Pravidelně každé úterý chodíme
cvičit do tělocvičny ZŠ. Kondiční cvičení vede paní K. Dostálová a taneční programy připravuje L. Nepožitková. Také chceme
zařadit pěší vycházky po okolí.

 Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou.
 Peněženku, doklady, mobilní telefony
a ostatní cennosti nenechávejte navrchu
tašek či kabelek.
 Nosíte-li peníze, platební kartu apod.
mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních
kapes kalhot.
 Osobní doklady a platební kartu nenoste
v peněžence a uložte je na jiné bezpečné
místo.
 Nemějte při sobě větší finanční hotovost.
Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance
si rozdělte na více bezpečných míst.
 Využívejte možnosti bezhotovostního
platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební
karty.
 Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN.
 Při placení v obchodech nebo vybírání
peněz z bankomatů je vhodné si všímat
svého okolí, zejména pak zda tuto činnost někdo nepozoruje.
 Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě.
 Již zaplacené zboží v nákupních košících
nenechávejte bez dozoru.
 Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci i zavazadla
stále na očích.
 Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku, restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti.
Snažte se mít své oblečení a zavazadla
pod kontrolou.
 V prostředcích MHD nebo v tlačenici
noste ruku položenou na zavazadle.
 Neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě
vzdalujete. Auto není trezor!

Každým rokem jezdíme
na poznávací zájezdy, na které
nám přispívá OÚ. Letos plánujeme 5 zájezdů. Zajišťujeme
vstupenky na různé kulturní
akce a rádi navštěvujeme výstavy a zábavy v okolních klubech.
Letošní rok je ve znamení dvou významných výročí
– 70 let Osvobození a 600 let

uplyne od upálení Mistra Jana
Husa. Náš klub se určitě zapojí do příprav vzpomínkových
programů.
Na závěr připomenu naše
klubové schůzky- scházíme se
dvakrát měsíčně, ve čtvrtek
ve 14 hod. u hasičů. Členský
poplatek je 50 Kč za rok.
Ludmila Nepožitková
– vedoucí klubu seniorů

Co nového, sousedé?
Nahlédnutí do života okolních obcí
Poslední dva roky
se Křelov-Břuchotín
proměnil ve velké
staveniště
Kanalizace
Po půldruhém roce stavebních prací končí historicky největší stavba v dějinách obce Křelov-Břuchotín (za 112 milionů
korun.) Na konci loňského roku
proběhla kolaudace, poté přišla
na řadu spousta administrativní

práce, kdy bylo třeba vše proúčtovat, zpracovat závěrečné zprávy… Postupně se ještě napojují
jednotlivé domy. Na jaře se ještě počítá s terénními úpravami
a ozeleněním ploch.

chodníků, nové vjezdy k domům, parkovací stání, opravu
veřejného osvětlení. Doplnění
mobiliáře, ozelenění a výsadba
bude ukončeno v jarních měsících 2015.

Revitalizace
Lipového náměstí
Z Lipového náměstí se stalo
vloni na podzim staveniště, kde
probíhá komplexní revitalizace
za devět milionů korun. Zahrnuje rekonstrukci komunikace,

Oprava komunikací
V posledních měsících se opravily některé komunikace a vznikly
obytné zóny s max. rychlost 20
km/hod.
Jiří Spurný
starosta obce
Křelov-Břuchotín

Ve Skrbeni se bude letos stavět i sázet
Investice
Tak jako ve všech obcích
i ve Skrbeni nás v tomto roce čekají akce velké i drobné. K těm
velkým (alespoň na naše poměry) patří druhá část rekonstrukce původní dešťové kanalizace v ulici Vyhnálovská. Staré
potrubí položené před mnoha
desítkami let se totiž rozpadá
a na několika místech hrozí zřícením. Součástí této stavby je
také položení nového potrubí
v části ulice V Oleškách, které
umožní odvádění srážkových
vod z plánované nové ulice.
Tuto stavbu hradí obec plně ze
svého rozpočtu.
Další velkou letošní akcí by
mělo být vybudování víceúčelového sportoviště v areálu
bývalého „sokolského hřiště“.
Ve Skrbeni zázemí pro sportov-

ní vyžití na slušné úrovni zcela
chybí a ve srovnání s okolními obcemi jsme na tom velmi
špatně. Hřiště považujeme nyní
za velkou prioritu a s napětím
očekáváme výsledek posouzení
žádosti o dotaci.
Od semínka k lesoparku
Projekt spočívá ve vysazení stromů a keřů na pozemku
na okraji obce poblíž železniční
zastávky, směrem k Příkazům.
K výsadbě stromů bude přizvána
veřejnost, aby si každý zájemce
vysadil „svůj“ strom. Budou zde
také ponechána místa, kam děti
ze skrbeňské školy vysadí vlastnoručně vypěstované semenáčky
některých druhů stromů, proto
název „Od semínka k lesoparku“. Děti se aktivně podílely
i na přípravě celého projektu.

Před dokončením je projekt
přístavby a částečné rekonstrukce školní budovy. V místě
dnešní kotelny vznikne keramická dílna a především nová,
dostatečně prostorná počítačová učebna. Zde ovšem čekáme
na vyhlášení vhodného dotačního titulu.
To jsou zatím nejdůležitější
záměry pro tento rok.
Ačkoliv byla i letošní zima
mírná, stejně už netrpělivě čekáme na jaro. Známkou jeho
příchodu jsou i hromady větví,
které každoročně v tomto období občané svážejí na určené
místo. Budou podrceny a použity na mulčování kolem stromů a keřů v obci a okolí. A to
už bude jaro...
Tomáš Spurný
starosta obce Skrbeň

POTŘEBUJETE POMOCT
S RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKEM,
SENIOREM TRPÍCÍM STAŘECKOU DEMENCÍ,
ČI JINÝM ZDRAVOTNÍM ONEMOCNĚNÍM?
Spolek „DOMOV U DVOU SLUNEČNIC“ byl založen na pomoc rodinám v péči o osoby,
které již nejsou schopny samostatného a soběstačného života a potřebují pravidelnou
podporu a pomoc jiné osoby. Péči, která jim již nemůže být poskytnuta členy rodiny v jejich domácím prostředí, z důvodu věku, či trvalých změn jejich zdravotního stavu.
Náš spolek zprostředkuje ubytování v klidném, rodinném prostředí na Hynkově, nedaleko
Olomouce a prostřednictvím osobních asistentů s dlouholetou praxí v péči o zdravotně
nemocné osoby - poskytneme Vašim blízkým veškerou potřebnou pomoc, jako:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc při přípravě a podávání jídla a pití nebo celodenní strava 5x denně
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním i vnějším prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při úkonech osobní hygieny a osobní hygieně
Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
Pomoc při nákupech a vyřízení administrativy na úřadech
Pomoc, či doprovod k lékaři a zajištění lékařské péče

Rozmezí a délka osobní asistence je přizpůsobena individuálním potřebám klientů.
Máte-li zájem o poskytnutí informací nebo ubytování Vašeho rodinného příslušníka, kontaktujte nás.
P. Sedláčková, P. Škrabalová, tel: 774 269 040, 721 332 685

Představujeme
nového
zastupitele

Novým
zastupitelem
Horky nad Moravou je
(po odstoupení Vlastimila
Sedláčka) Ing. Aleš Suchý
z hnutí Ano pro Horku, slib
složil na minulém jednání zastupitelstva 25. února
2015. Horeckému zpravodaji odpověděl na několik
otázek:
Jste v Horce nad Moravou
nejmladší člen zastupitelstva,
co vás vedlo k tomu vstoupit
do komunální politiky, myslíte si, že vnesete do tohoto
orgánu „čerstvý“ vítr?
Do politiky jsem šel,
abych se mohl přímo podílet na dění v obci. Pro mě
je to nová životní zkušenost
a pěvně věřím, že pro Horku
budu prospěšný. Nejde o to,
jaký má kdo věk, ale o celek,
tedy, že zastupitelstvo musí
vystupovat jako tým lidi, pak
uspějeme všichni.
Jaké oblasti se chcete coby
zastupitel věnovat (co prosadit, změnit, navrhnout, rozšířit)?
V zastupitelstvu bych
rád propojoval komunál
a veřejnost. Například navazováním spolupráce s různými prospěšnými spolky.
Zejména ale chci svědomitě
vykonávat funkci předsedy
finančního výboru. Funkci předsedy finančního výboru jsem převzal po panu
Vlastimilu Sedláčkovi, mou
prioritou je dále pokračovat
v efektivním a konstruktivním využívání finančních
prostředků nás, občany Horky. Vzhledem k tomu, že
nás teď čeká spousta práce rozšíření čističky odpadních
vod, urbanistické řešení centrální části obce atd. - jsem
rád, že se sešla skupina lidí,
která má stejný zájem, a to
pracovat pro dobro obce.
Chtěl bych dále pomáhat
rozvíjet kulturní a společenský život v obci.
Máte nějakou prioritu,
trápí vás nějaký problém,
který by se měl vyřešit?
Mým cílem je určitě všestranná kvalita života, zdravá a krásná obec s bohatým
spolkovým životem.
-red-
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Kroužek nebo sportovní oddíl? Aneb pravdě do očí

Na tuto otázku může být
spoustu pohledů a názorů. Nedávno jsem měl rozhovor s trenérem jiného klubu a ten mi
tak trochu jízlivě povídá: „tak
jsem slyšel, že jste tady v Horce
kroužek házené a ne sportovní
oddíl“. Proč ne? Proč se za to
stydět? Ty nejmenší děti přece
začínají se sportem či jinou aktivitou právě jako kroužkem.
Musí se naučit mít kladný vztah
k tomu, kam je rodiče v první
třídě přihlásí. A vůbec nerozlišují rozdíl mezi kroužkem a sportovním oddílem. A tady v Horce jsme vždy rádi, když volba

při rozhodování, kam dítě bude
chodit do kroužku, padne právě
na náš oddíl házené.
Letos se nám podařilo přilákat
přibližně dvacet nových házenkářů a házenkářek. Tyto děti si
zpočátku více než samotnou házenou osvojují soužití v kolektivu, respektování trenéra a hlavně
se zaměřují na různé hry, dovednostní soutěže a teprve potom
začínají s nácvikem přihrávek
nebo samotným zpracováním
míče. Naším prvořadým cílem je
nebudovat vrcholové sportovce,
ale vytvořit širokou základnu,
kde chodí na tréninky děti malé

i velké, ty šikovnější i ty méně
šikovné. Prostě bez jakéhokoli
rozdílu. Někdo má větší předpoklady ke sportu již od malička
a v někom se to teprve probudí časem jeho pílí a vytrvalostí.
A my jsme tu od toho, abychom
děti vedli především ne v honbě
za výsledkem, ale k tomu, aby si
sport zamilovaly a našly si nové
kamarády a jejich cíle, volné
chvíle nesměřovaly jen k počítači či tabletům. Pro rodiče je
to určitě nejpohodlnější řešení,
jak zabavit děti, ale časem zjistí,
že takto zabavené děti komunikují s okolním světem pouze

pomocí nejmodernější techniky
a osobní kontakt se úplně vytrácí. Ale zpět k původnímu tématu. Můj osobní názor je ten, že
dělejme to, co nás opravdu baví
bez ohledu jen na prvenství.
První může být vždy jen jeden,
ale to neznamená, že ti ostatní
jsou špatní a měli by toho nechat. Takže, když se někomu líbí
název kroužek, říkejme tomu
kroužek. Zároveň bych vás chtěl
pozvat na domácí utkání našich družstev, která odehrajeme
v areálu na Sokolce v níže uvedených termínech.
Karel Němec

Rozpis domácích utkání
Termín

Kategorie

Soupeř

mladší žactvo

Horka n. M.

ZŠ Holečkova Olomouc

12. 4. 2015 od 10:30 hod.

starší žáci

Horka n. M.

SK Žeravice

18.–19. 4. 2015 hlášenka

mladší dorostenci

Horka n. M.

TJ Nové Veselí

25.–26. 4. 2015 hlášenka

mladší žactvo

Horka n. M.

DHK Litovel

10. 5. 2015 od 9:00 hod.

mladší žactvo

Horka n. M.

DHK Zora Olomouc

10. 5. 2015 od 11:00 hod.

starší minižactvo

Horka n. M.

turnaj 4 družstev

10. 5. 2015 od 13:00 hod.

mladší minižactvo

Horka n. M.

turnaj 4 družstev

10. 5. 2015 od 15:30 hod.

mladší minižactvo

Horka n. M.

turnaj 4 družstev

17. 5. 2015 od 8:30 hod.

starší minižactvo

Horka n. M.

turnaj 4 družstev

17. 5. 2015 od 11:00 hod.

starší žáci

Horka n. M.

TJ STM Olomouc „A“

17. 5. 2015 od 13:00 hod.

mladší dorostenci

Horka n. M.

Házená Uničov

17. 5. 2015 od 15:30 hod.

mladší minižactvo

Horka n. M.

turnaj 4 družstev

24. 5. 2015 od 16:00 hod.

starší žáci

Horka n. M.

SK Velká Bystřice

30.–31. 5. 2015 hlášenka

mladší dorostenci

Horka n. M.

Tatran Bohunice

7. 6. 2015 od 9:00 hod.

mladší minižactvo

Superfinále (odehraje se v areálu ZŠ)

6.–7. 6. 2015 hlášenka

starší žáci

Horka n. M.

13. 6. 2015 od 10:00 hod.

Veteráni

tradiční turnaj za účasti 5 družstev

Kulturní a sportovní akce malé kopané v roce 2015
21. 3. 2015
Josefovský turnaj v malé kopané, od 9.00
22.–23. 5. 2015	10. ročník Country festivalu Horecké struny
		
pátek 19.00–24.00, sobota 12.00–01.00
29. 5. 2015	dětský den + taneční zábava
se skupinou MOTORS
		
dětský den – 16.00–19.00, zábava 20.00–02.00
27. 6. 2015
5. ročník festivalu Rocková Horka, 17.00–02.00
4. 7. 2015	XXI. ročník turnaje v malé kopané
+ taneční zábava se skupinou TRIFID
		
turnaj 8.30–16.30, zábava 20.00–02.00

Všechny akce se konají v areálu na Sokolce
Oldřich Kadlec, předseda oddílu
SDH Horka nad Moravou uskuteční dne 11. 4. 2015 sběr kovového odpadu. Začátek v 9.30 hodin.

Děkujeme občanům za aktivní přístup.
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Soupeř

12. 4. 2015 od 9:00 hod.

Horecký zpravodaj. ZDARMA.
Vydává obec Horka nad Moravou
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783 35 Horka nad Moravou

IČ 00298948
Registrováno u Ministerstva kultury,
evid. číslo MK ČR E 20473

TJ Šumperk

Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích
v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou v roce 2015
Neděle 29. 3. Květná neděle

8:20

mše svatá

Čtvrtek 2. 4. Zelený čtvrtek

16:15

mše svatá na památku večeře Páně

Pátek 3. 4.

Velký pátek (den
přísného postu)

16:15

velkopáteční
obřady

Sobota 4. 4.

Bílá sobota

20:30

vigilie Vzkříšení

Neděle 5. 4.

slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

8:20

mše svatá

Pondělí 6. 4.

Pondělí
velikonoční

8:20

mše svatá
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