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Charakteristika obce                                                                   

Ves Hůrka leží v mělkém údolí po obou stranách okresní silnice spojující 
Starý Jičín s Jeseníkem nad Odrou asi 5 km západním směrem od Nového Jičína  
a 2 km jihovýchodně od Jeseníku nad Odrou. Na jihozápadní straně stíní obec 
vrch Hůrka (zvaný též Horecký kopec, dříve lidově i Volský hřbet), jehož temeno se 
zvedá až do výše 382 m. n. m. Nejnižším místem katastru obce je údolí Horeckého 
potoka v severovýchodní části obce v nadmořské výši 275 m. n. m., kde se horecké 
údolí otevírá studeným severním větrům. 

Hůrecký (Horecký) potok, který protéká skrz obec, se na horním toku nazývá 
Vlčnovka, na spodním Bernartický potok, v Bernarticích je ale známý jako Teplá 
(či Teplice). Druhý potok Teplice, nazývaný v německých pramenech Temnitz, 
pramení na katastru Starojické Lhoty v trati Rybník, v Hůrce je také nazýván 
Rybnický potok a tvoří hranici s Polouvsím až k soutoku s Luhou. 

Převážná část katastrálního území, které má rozlohu 441 ha, tvoří asi ze 76 % 
zemědělsky využívaná půda (pole, louky, pastviny, sady, zahrady), lesní plochy 
zabírají asi 17 %, zbytek připadá převážně na zastavěné plochy. 

Osídlení se už od středověku koncentrovalo podél Hůreckého potoka a hlavní 
komunikace, která vede skrz obec. 

Vývoj počtu domů a počtu obyvatel.

Rok  počet domů  počet obyvatel
1754 25 140
1765 25 175
1771 26 211 (z toho 51 dětí)
1790 35 209 (41 rodin)
1834 34 267
1843 37 255 (52 rodin)
1850  265
1869 43 266
1880 42 268 (z toho 1 Němec)
1890 43 296 (z toho 2 Němci)
1900 45 293
1910 46 312
1921 48 312 (z toho 1 Němec)
1930 52 321 (z toho 3 Němci)
1939  337 (z toho 19 Němců)
1950 75 278
1961 72 332
1970 75 323
1980 74 316
1991 79 320
2009 94 352
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Úřady, instituce, pošta
 Z hlediska správního spadá Hůrka od roku 1976 pod Jeseník nad Odrou jako 
jeho místní část. Před rokem 1849 byla Hůrka součástí velkostatku Starý Jičín, který 
náležel k Přerovskému kraji. Po zrušení patrimoniální správy podléhala Hůrka  
v letech 1849-1938 okresnímu hejtmanství Nový Jičín s výjimkou let 1855-1868, kdy 
obec spadala pod smíšený okresní úřad Nový Jičín. V letech 1938-1945 pak Hůrka 
příslušela k landrátu Nový Jičín, po osvobození 1945 se stal nadřízeným orgánem 
Okresní národní výbor v Novém Jičíně, v letech 1990-2002 pak Okresní úřad 
Nový Jičín. Soudní správu v letech 1848-1938 vykonával okresní soud v Novém 
Jičíně, jehož agendu v letech 1938-1945 převzal úřední soud (»Amtsgericht«) Nový 
Jičín a po roce  1945 znovu okresní soud.

Od středověku náleží Hůrka k farnosti Starý Jičín, v tamním kostele sv. Václava 
bývali obyvatelé Hůrky křtěni a  oddáváni, na tamních hřbitovech (už v 17. stol. 
rozlišován starý a nový hřbitov) byli ukládáni k poslednímu odpočinku. 

Poštou náležela Hůrka od roku 1896 k Bernarticím a od roku 1949 k Jese-
níku nad Odrou. Pořádkovou službu vykonávali od roku 1877 četníci ze Sta-
rojické Lhoty, v roce 1910 byla četnická stanice přeložena do Jeseníku, po  
2. světové válce Sbor národní bezpečnosti tamtéž. Pouze epizodické bylo působení 
obecní policie v Jeseníku, Hůrka proto podléhá dohledu bezpečnostních orgánů 
z Nového Jičína.  

O zdravotní péči se starali nejčastěji lékaři ze Starého Jičína, u jehož 
zdravotního obvodu Hůrka zůstala i poté, co byla v r. 1976 integrována k Jeseníku 
n. O.  Protože zvláště pro starší občany bylo cestování do St. Jičína obtížné, 
byla péčí Čs. červeného kříže zařízena v roce 1958 lékařská ordinace,  nejprve 
v podkroví u Petrášů čp. 75 a od r. 1968 ve stanici první pomoci, zařízené v nové 
budově MNV čp. 52. Ordinace v těchto prostorách fungovala asi až do r. 2002. 
Zdravotní péči poskytuje občanům také praktický lékař z Jeseníku n. O., který 
dojíždí za některými staršími občany.

Místní názvy
 Z kdysi používaných a mnohdy i dnes živých místních názvů je povědomost 
o následujících: Bařina, Bělisko (bývalo před čp. 24 a 25, bílilo se tam plátno), 
Benešek, Bezedná, Boří, Brodisko, Břeh, Březí, Dolansko, Domoračky, Dráhy, 
Drážky, Dubica, Důlek, Důleček, Dvořisko, Fojtička, Hnivky, Hony, Hořansko (= 
půl vsi nahoru od kaple), Hrabí, Hrbáček, Hrdlo, Hůra (též Hůrka, Horecký kopec, 
lidově Volí hřbet), Hůrecký les, Jahodová, Klín, Kopanica, Křík, Křižůvka, Kúty, 
Lések, Lubštiny, Lúčky, Luhy, Makytí, Na cimbále, Na farářovém, Na Jesenicku 
(Na Německu), Na kopcích, Na panském, Na Sedlisku, Nad dědinú, Obora, 
Od Bernacka, Od Jesenska, Okruhlík, Ostrovec, Pančina, Panský les (= Horecký 
les), Papačka, Paseky, Pod dědinú, Podolca, Potoky, Příhon, Potůčky, Příčnica, 
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Rakůvky, Rektorka, Rolica, Rybník, Sedlisko, Slatina, Stříbrnica, Studénky, 
Široká, Temnice (= poněmčelý název Rybnického potoka), Těplica, Trubčena,  
U hrázky, U hranečníku, U lesa, U rybníka, U rynky, U Vrby, Vápenky, Vítovsko 
(= na místě zaniklé osady Wittenberg a dvora Wittenhof), Za humny, Za Hůrou, 
Za křížem, Zalesem, Záles, Za Lubštýnem, Zadní hory, Zahradisko, Zbelík. 

Památky 
 Jedinou uznanou kulturní památkou v Hůrce je kaple sv. Anny. Byla 
založena asi kolem roku 1840, v roce 1851 byla dokončena a  vysvěcena. Drobná 
obdélníková stavba s půlkruhovým uzávěrem je dokladem přežívání barokního 
architektonického tvarosloví ve venkovském prostředí v 19. století. Před kaplí 
kamenné sochy Ukřižování a Neposkvrněného Početí P. Marie z r. 1882.
 Zmínky si zaslouží pomník obětem 1. světové války, postavený v r. 1927, 
na němž je tabulka se jménem jediné oběti 2. světové války z Hůrky, Václavky 
Hasalové. Uprostřed obce je pomníček z r. 1994 na paměť obětí leteckého neštěstí 
z r. 1964.  

Pečeť obce

 Hůrka nemá svůj znak, ale dokud byla samostatnou obcí, užívala vlastní 
pečeť. Nejstarší otisk obecního pečetidla pochází z roku 1749 a je přitištěn 
na rektifikačních aktech ze stejného roku. V pečetním poli je štít, na němž je 
vidět býk obrácený heraldicky vpravo, nad nímž se vznášejí tři šesticípé hvězdy.  
V kruhovém opisu je text: : PE: POCTIVI: * OBCE: HURKA: 17 * 49: Od konce 
19. století užívala Hůrka obecního razítka, které vychází z původního pečetního 
obrazu s opisem OBECNÍ ÚŘAD V HůRCE U NOV. JIČÍNA, které používal 
MNV ještě v roce 1945.
 Po 2. světové válce do r. 1976 bylo používáno už jen razítko se státním znakem 
(lev nesoucí na prsou štítek se znakem Slovenska, tj. patriaršní kříž na trojvrší, od  
r. 1960 vatru nad pohořím Kriváň) s opisem: Místní národní výbor v Hůrce okres   
Nový Jičín. Obdobné razítko měla rada MNV s opisem: Rada Místního národ-
ního výboru V HůRCE, okres Nový Jičín. 
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Nejstarší historie obce                                                                          

Hůrka od pravěku do středověku 
 Území obce bylo osídleno už v mladší době kamenné, což dokládají nálezy 
nejrůznějších artefaktů, kladených do 3. -2. tisíciletí př. n. l. Už na konci 19. století 
nalezl vlastivědný badatel Stephan Weigel na Horeckém kopci netypické střepy 
nádob. Ve 30. letech 20. století byla povědomost o těchto nálezech: přibroušená 
sekera, plochá sekerka a pazourkové nástroje (6 hrotů, 5 škrabadel, 2 rydla, vrták 
a 37 čepelí). V roce 1954 nalezl rolník Vojtěch Glogar v trati Březí kamennou 
vrtanou sekerku a na konci května 1956 našel Ivan Šumný na plachtařském 
letišti zlomek vrtaného kamenného nástroje. V roce 1962 se dostala při jarní orbě 
na světlo krásně dochovaná hlazená sekerka, která nikým nerušena odpočívala 
v polích mezi Horeckým dvorem a Zálesem. 
 Nevíme úplně přesně, kdy se v Hůrce usadili slovanští osadníci, kteří 
bezpochyby už patří také k přímým předkům dnešních obyvatel Hůrky. Že šlo 
o osadníky slovanské, dokládá slovanský název vsi, zapisovaný od 14. století 
v latinských, německých a českých písemných pramenech ve tvaru Hůrka, Huorka 
nebo Horka. Původní slovanské osídlení Hůrky podporují rovněž historicko-
zeměpisné okolnosti. Hůrka leží ještě na území, které bylo zasaženo do 12. století 
vnitřním slovanským osidlováním. Půdorys obce má podobu krátké řadové vsi, 
v níž jsou selské usedlosti nahuštěny poněkud těsněji k sobě, takže selské lány 
neprobíhají celým katastrem (jako např. v sousedních Bernarticích), tak jak je to 
typické pro velké lesní lánové vsi, zakládané v našich krajinách zhusta osadníky 
německého původu ve  13. století. Plužina vsi je délková, rozdělená na několik 
velkých tratí, které přímo navazovaly na selské grunty, ve vzdálenějších tratích 
měl zpravidla každý sedlák ještě kus pole.
 Hůrka leží na hranici území, které bylo ještě ve 12. století v majetku moravských 
markrabat a které přešlo asi v poslední třetině 12. století do držení benediktinského 
kláštera v Rajhradě, od něhož získal tuto oblast v roce 1223 premonstrátský klášter 
v Hradisku u Olomouce. Jen o málo později, pravděpodobně kolem roku 1230, 
se usazuje na hradě Starém Jičíně porýnský hrabě Arnold z Hückeswagen, který 
ve službách českého krále Přemysla Otakara I. vyjednával sňatek královy dcery 
Anežky s anglickým princem. Jako majitele hradu Starého Jičína ho dokládá 
listina vydaná 14. července 1240 přímo na hradě „Ditschin“. Panství Starý Jičín 
s okolím držel pak Arnoldův syn Frank, který se tituloval též jako hrabě z Příbora 
a zemřel někdy mezi lety 1267-1277. Starojičínské panství se tehdy zřejmě dostalo 
do držby staromoravského rodu pánů z Pňovic, od nichž asi někdy po roce 1300 
získala panství patrně jako odúmrť královská komora.
 Právě na počátku 14. století došlo ke sporu mezi hradišťskými premonstráty 
a majiteli panství Starý Jičín. Aby klášter dokázal své nároky na sporné území, 
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nechal vyhotovit falešnou listinu s datem 1. září 1201, kterou údajně daroval 
moravský markrabě Jindřich Vladislav se souhlasem českého krále Přemysla 
Otakara I. hradišťskému klášteru trhovou ves Hranice v přerovské provincii  
s patronátním právem a středečním trhem a vesnice Heřmanice (Hermanici), 
Kozí Loučky (Luczki), Polom, Bělotín (Belotyn), ves „Na horách“ a Jeseník nad 
Odrou (Yesennicie) s rozsáhlým lesem, přičemž hranice celého území jsou dost 
podrobně popsány. Ves „Na horách“ by podle všeho měla být totožná s Hůrkou, 
která měla s Jeseníkem společné osudy ještě na konci 14. století a ještě na počátku 
16. století užívali poddaní z Hůrky některé pozemky v obvodu hranického 
panství. Domněnky o ztotožnění vsi „Na horách“ s Pohoří nebo nějakou zaniklou 
středověkou vsí lze s dosti velkou mírou jistoty odmítnout.
 Třebaže listina zachycuje ve skutečnosti stav kolem roku 1310, potažmo stav, 
který by rádi chtěli vidět premonstrátští řeholníci z kláštera Hradisko, je možné, že 
pro vznik tohoto falza posloužila nějaká stará pravá listina. I přes velké množství 
nejasností a otazníků nad lokalitami, které jsou v tomto listinném falzu uvedeny 
a které dnes už asi nelze bezpečně lokalizovat, je vcelku pozoruhodné, že v listině, 
která vznikla na počátku 14. století, se neobjevuje takřka jediné německé pomístní 
jméno.
 Hůrka tak od 14. století patřila k starojickému panství. Ke změně došlo v roce 
1383, jak je to zachyceno v listině z 2. října téhož roku. V onom roce prodal Vok  
z Kravař, nejvyšší komorník olomoucké cúdy, jménem svým a svých synů Voka  
a Lacka z Kravař olomouckému kanovníkovi Vilémovi z Kortelangen na dobu jeho 
života svou ves Německý Jeseník [Jessenyk Theutonicalis] včetně fojtství a vším 
příslušenstvím za 220 hřiven grošů. Protože z Jeseníku nebylo možné vybírat celý 
roční plat 40 hřiven gr. (část obyvatel Jeseníku totiž pomřela na mor), měla se 
polovina hřivny vybírat z Mankovic a druhá polovina chybějícího ročního platu  
měla být zapsána na fojtovi a fojtství ve vsi „Horka“. Zpráva z roku 1383 je první 
bezpečnou historickou zmínkou o Hůrce. Práva na Hůrku získal v roce 1396 Petr 
z Břehu, který zastupoval olomouckého světícího biskupa (sufragána) Mikuláše, 
ale záhy se Hůrka vrátila zpět k starojickému panství. 
 V roce 1397 zapsali bratři Vok a Lacek z Kravař do olomouckých zemských 
desek své sestře Elišce, choti pana Předbora z Cimburka, 200 hřiven věna ve 20 
hřivnách grošů ročního platu, který měl plynout z Bernartic a Hůrky. Tento plat 
přešel v roce 1412 na Štěpána Šenkara z Bystratic, jinak zvaného též z Hynčic, 
po něm obdržel tento plat v roce 1418 polský šlechtic Slavec Cudný z Korábovic, 
který přijal téhož roku na spolek na tento plat Bočka z Labuť. Takzvaným „přijetím 
na spolek“ (latinsky unio) si Boček z Labuť zajistil dědictví tohoto statku, Slávkovi 
Cudnému přitom tento akt zajistil de facto neomezenou dispoziční svobodu 
s jeho statkem. Plat 20 hřiven pak v roce 1437 získal Václav z Doloplaz, který jej 
v roce 1447 zapsal jako věno své manželce Machně z Bobolusk. Po smrti obou 
manželů si na plat z Hůrky a Bernartic činil v roce 1496 nárok Machnin synovec 
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Jan z Bobolusk, ale bylo dohodnuto smírné narovnání a Hůrka se od roku 1497 už 
trvale počítala k panství Starý Jičín. 
 Hůrka byla pravděpodobně někdy ve 13.-14. století v době probíhající velké 
lánové (resp. německé) kolonizace převedena na lánový systém se zákupním právem. 
Do čela obecní samosprávy se tak dostal dědičný fojt, jehož sídlem od první známé 
zmínky o hůreckém fojtovi z roku 1383 až do zrušení feudálního zřízení byl grunt 
s číslem 7. První zprávy o velikosti vsi přináší berní rejstřík olomouckého kraje 
z let 1516-1517, kdy bylo z „Horky“ dáno z fojtství 14 grošů, 15 usedlíků zaplatilo 
celkem 7 zlatých 19 grošů a „němýmu člověku, který pánu nic nedává“ odpuštěno 
11 grošů zemské berně. Peníze odvedl fojt Prokop, který měl roku 1512 syna Jana, 
a konšel Jan Nedvídek. Na rozdíl od jiných vsí na starojičínském panství nebyl 
v Hůrce ani jediný grunt pustý. Poměrně přesně tak můžeme říci, které usedlosti 
na počátku 16. století už v Hůrce existovaly, respektive byly tehdy podrobeny 
zdanění. Nepochybně šlo o selské grunty, což byla dnešní domovní čísla 28, 27, 25, 
24, 22 až 19, 13, 8 až 6, 4, 3, zahradnický grunt čp. 23 a velká chalupa čp. 26. Jedna 
selská usedlost později zanikla. V katastru obce se tehdy nalézal les Zálesí, který 
byl vesměs jedlový a příslušel do majetku starojické fary. 
 Dosti záhy se dovídáme také jména nejstarších hůreckých obyvatel,  
v některých z nich vidíme už tehdy předky starousedlých hůreckých rodů, které 
se udržely až do dnešní doby. V nejstarším známém souboru hůreckých jmen 
je ale ještě takových příjmení málo. Jména hůreckých sedláků se objevují také 
v urbáři hranického a helfštejnského panství z doby kolem roku 1530. Louky 
za Teplicí za lesem na katastru Polouvsí, které patřilo k panství hranickému, 
tehdy drželi za roční plat 1 zlatý 24 grošů tito rolníci z Hůrky: Nedvěd, Šaršín, 
Martin Kurovec, Vaněk Malý, Šibek, Dvorský, Matěj Lodys, Juřek Polák, Jan 
Šimečků a hůrecký fojt. Daleko více příjmení starousedlých hůreckých rodin 
přichází ve 30. letech 16. století. Na dosti hustém přívalu těchto zpráv má zásluhu 
rozdělení starojického panství na dva díly v roce 1533 mezi bratry Viléma 
a Bedřicha ze Žerotína, jejichž neustálé hraniční a jiné spory pak byly příležitostí 
k předvolávání nejrůznějších svědků před zemský soud do Olomouce, přičemž 
často byli k soudnímu řízení voláni také osadníci z Hůrky. V roce 1538 žádal 
Vilém ze Žerotína pana Bedřicha o předvedení těchto svědků z Hůrky: Matěje 
Králova, Vaňka Sedláka, Jana Chlapíka, Václava Kurovce a Jana Vršova, kteří 
brali hrnčířskou hlínu z pozemků vsi Bernartic a vozili ji na hrad Starý Jičín.  
V roce 1539 byli k soudu voláni Jiřík Bucha z Hůrky a Matouš, fojt horecký. 
 Důležitý byl v této souvislosti vztah hůreckých sedláků ke dvoru v Bernarticích. 
Hůrečtí sedláci na bernartském dvoře konali obvyklé roboty, jako orbu, vláčení, 
setí a kosení obilí a to i poté, co byly Bernartice od panství Starý Jičín v roce 1533 
odděleny. Každý ze sedláků měl vyměřený určitý úsek, zvaný meslo, který obdělával 
a hnojil. V roce 1558 přešly Bernartice jako celé novojičínské panství do držení 
města Nového Jičína, které velkostatek zakoupilo od pana Jana z Žerotína. Dvůr 
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ale zůstal v soukromém držení, jako svobodný statek jej v roce 1563 prodal Jan 
ze Žerotína svému dlouholetému úředníkovi Petru Sakovi z Bohuňovic. Rolníci 
z Hůrky Jiřík Hašek, Mikuláš Petřkovský, Mikuláš syn Jankův, Martin Hlub, 
Jan Zahradník, Jan Černoch Jiřík Jokl, Václav syn fojtův, Jan Vrš (Viš), Martin 
Kurovcův, Pavel Králů, Jan Chlapík, Jiřík Sedlák, Václav Vršův a Mikuláš Kočíb 
odmítli však Sakovi vozit a rozmetávat hnůj. Petr Sak proto zažaloval (čili pohnal) 
u zemského práva v Olomouci pana Karla ze Žerotína na Starém Jičíně, aby přiměl 
své poddané z Hůrky vykonávat tuto robotu a spor v roce 1566 vyhrál. Svědčili 
při tom bývalý držitel dvora z let 1558-1561 Jiří Kotulínský z Kotulína a bývalí 
horečtí usedlíci Matěj Slavík ze Starého Jičína, Mikuláš Hanák z Kojetínku, Jan 
Starý z Janovic a Blažej Hurt ze Straníka. Dovážení chlévské mrvy do Bernartic 
tak nadále zůstalo na bedrech 14 hůreckých sedláků, kteří tak museli činit 12 dní 
v roce za odměnu 1 zlatý 30 grošů. 
 S dalšími jmény hůreckých usedlíků nás už seznamuje nejstarší dochovaná 
matrika farnosti Starý Jičín z let 1610-1676. Objevují se tu příjmení Bártek, 
Boruta, Březina, Budek, David, Drábek, Dřevák, fojt Martin Dorazil jinak 
Dokoupil (1617-1653), Grygar, Hašek, Hlaváč, Hloupý, Holubec, Horecký, Hoř-
čica, Hub, Chlapík, Janyška, Kletenský, Klos, Kočí; roku 1647 umřel (údajně) 
ve věku 90 let chalupník a mezuláník Matúš Kolenovský; Kotrs, Kožušník, 
Krumpholz, Man, Majdlik (Meidel), Metlice, Matouš Nitschmann, který přišel  
z Jeseníku, (kmotry jeho dětem byli sousedé z Jeseníka a 2. června 1619 manželka 
luteránského kněze Davida Richtera z Jeseníku), Nitschman je v Hůrce doložen 
v letech 1611-1620, provozoval krejčovství a nazýval se proto také Schneider, Jan 
Novák zemřel v roce 1615 jako „pikart“ (tj. patrně český bratr), Okál, Olša jinak 
Unger, Pavlík, Petráš, Pilát, Pobuda (Andrys Pobuda byl 1617-1618 obecní pastýř, 
roku 1615 byl pastýřem nějaký Jura), Popek, Pospěch, Rosa, Sedlák, Segeťa, Sluka, 
Suřica, Svoboda, Slavík, Štafa, Třetina, Vaněk nebo Váňa, Vavřín, Viš nebo Vrš, 
Vrba nebo Vrbica, Zahradník, Zemánek, Zdražil, Zych. Chalupník Kašpar byl 
tkalcem, zemřel roku 1640. V průběhu 18. století pak přibyla příjmení Glogar, 
Beněk, Horák, Janovský, Hruška, Heger, Bok a Kitrich. Z uvedených jmen ze 16. 
a 1. pol. 17. století se udrželo sotva tucet. Řada příjmení se v té době opakovala 
v Bernarticích i v Hůrce (David, Drábek, Chlapík, Kotrs, Lodys, Papák, Váňa, 
Zahradník). Německá jména se objevují spíše sporadicky; kromě Schneidrů byli 
snad původně Němci Ungrové, Krumpholz by snad mohl pocházet z Loučky, 
která byla v 16. a 17. století národnostně smíšená. Avšak všechny tyto přistěhovalé 
německé rodiny nebo jednotlivci se záhy přizpůsobili českému prostředí.
 Ještě před vypuknutím třicetileté války byla obec postižena několika 
pohromami. V roce 1586 bylo 16 usedlíků poškozeno „povětřím“, tj. velkou 
vichřicí, kolem roku 1600 řádil v okolí mor a v roce 1601 stihlo obec krupobití, 
takže hůrečtí sedláci dostali úlevy na daních. Daleko těžší zkouškou byla třicetiletá 
válka, která kromě válečných běd přinesla také tlak na změnu náboženského 



12

vyznání. Hůrčané se nejspíše v průběhu 16. století zcela přiklonili k umírněnému 
luterskému vyznání víry a do lůna katolické církve se vraceli zvolna v letech 1624-
1636. Násilnosti bývaly obvykle spojeny s pobytem vojska, lhostejno už, zda šlo 
o vojska císařská nebo jejich protivníky. Zvlášť obávaní byli Poláci, kteří zle řádili 
v okolí Nového Jičína v roce 1620. V létě 1626 vtrhli na Moravu Dánové vedení 
hrabětem Mansfeldem, vypálili opuštěný Příbor a 20. srpna 1626 stanuli před 
Novým Jičínem, který se vykoupil složením velkého výpalného. Dánská posádka 
se pak uchytila i na Starém Jičíně, který byl obsazen 29. listopadu 1626. Po odchodu 
Dánů ležel v kraji od konce srpna do poloviny listopadu 1627 charvátský jízdní oddíl 
plukovníka Dragiho. V letech 1633-1636 okolím Starého Jičína často procházely 
císařské oddíly, které se nechovaly lépe než nepřítel. Po vpádu Švédů na Moravu 
v roce 1642 se jistě i Hůrka stala terčem zájmu švédských proviantních důstojníků, 
neboť panství Starý Jičín bylo zásobovací obilní komorou pro švédskou posádku 
na hradě. Jak dlouho na hradě Švédové hospodařili zůstává předmětem dohadů, 
nicméně skrytou hrozbou pro kraj mohli být až do roku 1650, kdy konečně 
vyklidili své moravské garnizony.

Po třicetileté válce do roku 1848
 Stav usedlého obyvatelstva v polovině 17. století zachycují lánové rejstříky. 
Kolem roku 1657 bylo v Hůrce vedle fojtství 15 selských gruntů (2 třičtvrtělánové 
a 13 půllánových), z nichž 4 byly pusté, na původně obecní půdě stály 3 chalupy bez 
polí. Fojtství (čp. 7) bylo počítáno za celolánický grunt (ale v 18. stol. jen za berní 
půllán) o 60 starých moravských měřicích (= jitrech), čili zhruba o 36 hektarech, 
fojt měl právo výčepu alkoholických nápojů, které měl odebírat od vrchnosti. 
Grunty čp. 4 a 24 byly třičtvrtělány o 45 jitrech (27 ha), ostatní selské usedlosti 
o 30 měřicích (cca 18-19 ha), což jsou dnešní čp. 3, 6, 8, 13 19-22, 25, 27 a 28, byly 
považovány za půllánové grunty, později za berní čtvrtlány. Při provádění měření 
josefinského katastru v letech 1785-1787 bylo zjištěno, že výměry selských gruntů 
byly průměrně asi ještě o jednu desetinu vyšší. Také zahradnická usedlost čp. 23 
v roce 1676 měla 30 měřic. K chalupám bez polí patřilo čp. 26, druhá chalupa 
bez polí stála v zahradě Rosova gruntu (čp. 21) a byla po roce 1676 zrušena, třetí 
chalupa bez polností stála snad na místě dnešního čp. 32. 
 Instruktivní může být také náhled do tzv. vizitačního extraktu starojičín-
ského panství z roku 1667, z něhož nás bude zajímat pasáž týkající se Hůrky. 
Selské usedlosti tu jsou děleny podle velikosti lánu na čtvrtníky (byli pouze 2), 
jedenapůlčtvrtníky (13), a chalupníky (2).
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Část tzv. vizitačního extraktu z r. 1667, zachycující hůrecké usedlíky (Moravský 
zemský archiv v Brně, D 2, sign. R 68)
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Dnešní č.p. Jméno majitele Obsazeno Lhůta Pustý              
  Sedláci s 30 měřicemi, dvoučtvrtníci 	 	

čp. 7 fojtství  Mates Dokúpil  1  -  - 
 Jedenapůlčtvrtníci s 14 měřicemi  	 	

čp. 4 Martin Štefa (=Štafa) 1  -  -
čp. 3 Mates Váňa  1  -  -
čp. 27 Václav Trval  1  -  -
čp. 25 Jakub David 1  -  -
čp. 24 Václav Dorazil   1  -  -
čp. 23 Jiří Zauřica (=Suřica) 1 - -
čp. 21 Jan Rosa 1  -  -
čp. 19 Jan Drábek 1 - -
čp. 13 Michel Krumpholz 1 - -
čp. 8 Mates Chlapík  1 - -
čp. 6 Jiří Pospěch ujal vyhořelý grunt 
 Jakuba Vavřína s lhůtou 3 roky - 1 -
čp. 28 Pavel Beněk vyhořel v r. 1666, má  

 vrchnostenskou lhůtu 3 roky - 1 - 
 1 čtvrtník s 10 měřicemi 	 	

čp. 20 Christián David 1 - - 
 Chalupníci 	   

zaniklo u čp. 21  Martin Horecký 1 - -
čp. 26 Kryštof Pavelka 1 - -
     

 Jsou v této vesnici: 	 	
	 Sedláci dvoučtvrtníci 1  -  -
	 Jedenapůlčtvrtníci  11 2 -
	 Jeden čtvrtník 1 -  -
	 Chalupníci 2 -  -

Vizitační extrakt pro Hůrku z roku 1667

 V roce 1667 tak vidíme v Hůrce 15 selských gruntů (včetně fojtství)  
a 2 chalupníky. Počet gruntů se pak snížil, protože dva selské grunty byly přičleněny 
k svobodnému dvoru Halamů z Jičína (dnes čp. 101) poté, co z čp. 4 utekl v roce 1673 
Martin Štafa. Pro poměry po třicetileté válce je příznačné zbíhání poddaných ze 
selských gruntů. Detailní vhled do tohoto jevu by nám samozřejmě poskytly gruntovní 
knihy, ale ty se pro Hůrku, stejně jako pro většinu vsí starojického panství, dochovaly 
až od sklonku 18. století, výjimkou tu jsou Janovice, jejichž nejstarší gruntovní 
kniha z let 1590-1790 byla nedávno nalezena a odevzdána do Zemského archivu 
v Opavě. Jistou náhradou za ztracené gruntovní knihy je tzv. „Hof Grundbuch“, 
což je kniha vedená správou starojičínského panství, obsahující celkem 1029 stran 
a psaná většinou německy. Zachycuje usedlosti na panství Starý Jičín a zvláště 
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pohledávky, které na gruntech a chalupách mělo panství. Šlo tu zvláště o placení 
ročních peněz (tj. pravidelných splátek za grunt) a dále tzv. sirotčích peněz, což byly 
podíly sirotků po předchozích držitelích gruntu. Tyto částky majitelé gruntů platili 
do vrchnostenské pokladny při placení tzv. ročních peněz (tj. splátek za koupený 
grunt). Pokud se ovšem sirotci předchozích držitelů tzv. „špatně zachovali“ (např. 
když utekli z panství nebo se dopustili cizoložství), propadal jejich dědický 
podíl vrchnosti. V Hůrce byla provedena revize vrchnostenských pohledávek  
v roce 1666. Na čp. 4, z něhož utekl Martin Štafa, bylo shledáno, že vrchnost tu 
požaduje 18 zl. 2 a půl groše, které zaplatí nový nabyvatel gruntu. Kromě toho 
po Heleně, dceři bývalého držitele gruntu Jury Haška, vrchnost požadovala 12 zl. 
6 a půl groše, Helena se zřejmě „špatně zachovala“. Vrchnost rovněž žádala podíl 
po Markétě, dceři Jana Više z gruntu čp. 21, po Ondřejovi, synovi Jakuba, syna 
Jury Više z téhož gruntu, požadovala vrchnost 3 zl. 25 gr. a dále chtěla vyplatit 17 
zl. 7 gr. a 7 a půl denáru pohledávky, kterou skoupil Ondřej Popek od Markéty, 
manželky Ondřeje Više - celkem chtěla vrchnnost z gruntu čp. 21 vyplatit 38 
zlatých 10 grošů. Na chalupě Kryštofa Pavelky (čp. 26) vázlo vrchnosti v roce 1666 
k vyplacení 14 zlatých, patrně po některém z ušlých dědiců chalupy, ale úplně 
přesně to nevíme. Celkovou mizérii tehdejších časů dokresluje rovněž případ 
hůreckého fojta, který se v roce 1658 chtěl zříci fojtství v ceně 500 zlatých, což ale 
vrchnost nepovolila, neboť by pak neměl kdo vybírat daně a dozírat do roboty. 
 O poddanských povinnostech a robotách se dovídáme více až od 2. poloviny 
17. století, protože starší urbáře a soupisy poddanských dávek se bohužel 
nedochovaly, zvlášť citelně chybí urbář z roku 1605, na který je v pozdějších 
katastrálních elaborátech občas letmo odkazováno. V roce 1673 platila Hůrka plat 
z gruntů a pasek, splatný dvakrát ročně o sv. Jiří a sv. Václavu, dohromady skoro 37 
zl. Naturální dávka 79 slepic byla zapravována platem 9 zl. 13 kr. a místo 20 liber 
loje a 56 štůčků příze se platily 2 zlaté a 10 krejcarů ročně. Celková výše odváděné 
částky různě drobně kolísala. Roku 1677 odvedla celá ves o sv. Jiří 14 zl., 21 grošů 
2 denáry, o sv. Václavu 11 zl., 3 gr. 3 den., dále 63 kuřat v ceně 6 zl., 9 gr., 16 3/4 
liber loje nebo 2 zl., 11 gr., 5 1/2 den., místo příze dalo 12 sedláků celkem 1 zl. 18 gr. 
a z pronajatých panských pasek a luk 15 zl. 13 gr., dohromady 51 zl. 17 gr. 1 1/2 d., 
tj. o 22 grošů méně než před čtyřmi lety.
 Způsob provádění robot zůstával dlouho týž, tak jak to už bylo zmíněno 
u bernartického dvora. Každý sedlák povinný robotou měl vyměřený svůj díl 
vrchnostenských pozemků nebo záhonů, které musel odpovídajícím a určeným 
způsobem podle pokynů vrchnostenských úředníků obdělat, tzn. poorat, zvláčet, 
sežnout obilí a odvézt je k uložení do sýpek. Takovým způsobem byly původně 
konány roboty u bernartického dvora až do roku 1563, pak se tato povinnost smrskla 
jen na rozvážení hnoje, což trvalo až do nového právního ujednání z 2. ledna 1729, 
kdy se novojický velkostatek této roboty zřekl za určitou náhradu. To samozřejmě 
neznamená, že by se tím hůreckým sedlákům nějak ulevilo, po třicetileté válce se 
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jen přeorientovali na Starojickou Lhotu, kde byl zbudován nový vrchnostenský 
dvůr. Z Hůrky zde mělo povinnost robotovat 12 sedláků, ročně museli odpracovat 
3 dny týdně čtyřspřežím a 2 dny týdně tříspřežím. Vzrostly rovněž vrchnostenské 
platy na 21 zlatých 2 a půl krejcarů o sv. Jiří a 17 zlatých 33 krejcarů o sv. Václavu. 
Sedláci odváděli 3/4 loktu příze, zahradníci polovinu, chalupníci čtvrtinu a celá 
vesnice místo odvážení vína (tzv. dalekých fůr) platila vrchnosti raději 18 zlatých 
7 1/2 krejcaru.
 Před vydáním robotního patentu roku 1775 platil fojt 10 1/2 zl. kontribuce 
(státní vojenské daně) ročně, dále místo vinného šenku 1 zl. 10 kr. a místo loje 
12 kr. vždy o vánocích, gruntovní činže o sv. Jiří a Václavu po 2 zl. 58 kr.; byl 
povinen dovézt pro panství sud vína za odměnu 1 zl. 10 kr. a jednu velkou měřici 
ovsa nebo zaplatit místo toho 5 zl. 50 kr. Státní daň byla tedy mnohem větší než 
vrchnostenské dávky. Při prodeji fojtství připadlo už od roku 1651 z kupní sumy 
10 % vrchnosti (tzv. laudemium). Od robot byl fojt sice osvobozen, ale stejně se 
nemohl vyvléci z různých drobných úsluh vrchnosti. Podobně jako dalších deset 
jiných fojtů na panství musel dovážet střešní šindel z lesu Domoracu a dřevo z pily, 
rozvážet osivo a zrní mezi panskými dvory, přivážet rybí násadu k rybníkům, ryby 
do haltýřů a pomáhat vrchnosti při dalekých cestách, dohromady 20 fůr ročně. 
Na vlastní náklady si musel přivážet do šenku pivo z vrchnostenského pivovaru. 
 Podle urbariální fasse bylo v roce 1775 všech 14 sedláků zakoupených. Platili 
ročně mezi 12-15 zlatých kontribuce, na oba termíny okolo 12 zl. státní pozemkové 
daně (gruntovní činže), za šenk vína o sv. Janu a o Vánocích po 1 zl. 10 kr., místo 
loje každý i s fojtem po 12 kr, místo kuřat platili 35 krejcarů a místo předení panské 
příze po 9 kr. Potažní roboty polní konali podle velikosti usedlostí s dvojspřežím 
nebo čtyřspřežím a pacholkem po celý rok 3 dny v týdnu, ale nejvýše 5 hodin 
denně. Tři dny do roka museli kácet dřeva a 1-2 dny svážet klády. Od 24. 6. do 28. 
9. stavěli z každého gruntu po jedné osobě na pěší robotu na senoseč a žně. Museli 
též jezdit do lesu Domorac (u Hostašovic) pro seno čtyřspřežím. Na daleké cesty, 
ať už to bylo 2, 3, 4, 5 nebo 6 mil cesty se spojovali 2 rolníci dohromady na náklad 
o objemu 16 dolnorakouských měřic ječmene. Za každou míli se jim odčítal jeden 
den roboty, dostávali nicméně také na jeden pár koní jeden achtel staromoravské 
měřice ovsa a 6 krejcarů.
 Držitelé chalup vzniklých před r. 1770 platili po 48 kr. - 1 1/2 zl. daní, 9-24 kr. 
gruntovní činže a po 4 kr. 3 d. místo přediva, nuceného odběru vína a odvádění loje; 
robotovali jeden den v týdnu a za řemeslo odváděli až 14 krejcarů ročně. V polovině 
18. století se několik chalupníků a podruhů z Hůrky dostalo do panských služeb 
na hrad Starý Jičín, jako byl Jan David, který v letech 1761-1765 konal službu 
vrátného. Pusté výměnkářské domky neplatily ani kontribuci ani žádné další 
dávky, avšak chalupy vzniklé po roce 1770 robotovaly všechny stejně jeden den 
v týdnu. Jeden z podruhů neměl kromě půldenní roboty jednou týdně žádné další 
povinnosti. Jakub Pospěch z čp. 16, který byl invalida, byl od robot, kontribuce 
a jiných povinností zcela osvobozen. 
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 Nařízené a také zrušené svátky náležely poddaným, v tyto dny nemuseli pro 
vrchnost robotovat. Služby náháněčů při panských honech, koupání a stříhání 
ovcí, chození po nejrůznějších poselstvech, čištění mlýnských příkopů a náhonů 
a jiné služby měli poddaní odbývat vysláním jedné osoby, které se ale čas takto 
strávený z roboty odečetl. Chalupníci a podruzi měli za povinnost v panských 
stodolách mlátit obilí, za což byli zproštěni celoroční roboty a dostávali za to  
14. měřici předního obilí. Robotníci měli dostávat rovněž jídlo a pivo. Nebyla to 
sice povinnost, ale pokud úroda byla alespoň prostřední, měli robotníci dostávat 
4 až 6 sudů piva. 
 V roce 1794 žilo v Hůrce v 35 domech 41 rodin, celkem 209 obyvatel.  
V roce 1833 stoupl počet obyvatel na 266 osob (126 mužů, 141 žen), obývajících 
37 domů. Chovalo se zde 35 koní a 96 krav. Podnebí bylo příznivé pro pěstování 
všech druhů obilí, ale klima narušovaly severovýchodní větry (tzv. „polák“). Těsně 
na sever od vsi vedla tzv. Volská cesta - „volová hučnice“ - od Šenova k Polouvsí, 
kudy se v 18. století hnával dobytek z Polska do Vídně. Už na katastrálním území 
Jeseníku (těsně u hranic s Hůrkou) byl na konci 17. století postaven vrchnostenský 
dvůr s hospodou a osadou, která se nazývala Wittenberg (někdy i Wittenhof, 
česky Vítovsko) po majitelích jesenického panství pánech z Witten. Osada zanikla 
již v 18. století, koncem 18. století tu byl jen dvůr s krčmou, po r. 1860 už jen 
myslivna. Lidová pověst praví, že dvůr měl špatnou pověst (pitky, karban, rvačky, 
lehké ženy apod.), pak prý vyhořel a krčma byla zrušena. Obyvatelé vísky prý 
kradli v panském lese dřevo a proto dala vrchnost domky počátkem 19. století 
zbořit a obyvatele přesídlila do Jeseníku. Skutečnost byla zajisté méně prozaická. 
Podle dochovaných historických pramenů došlo k zániku dvora a odchodu po-
sledních německých obyvatel v období 1880-1884. Příčinou zániku osady bylo 
očividně založení železnice, která zajistila výhodnější podmínky pro přepravu 
dobytka z Haliče do Rakouska. Samotnou Hůrkou procházela silnice vedoucí 
z Oder do Starojické Lhoty, resp. do Starého Jičína, k němuž byla Hůrka přifařena 
i přiškolena. Téměř všichni obyvatelé Hůrky se živili zemědělstvím, kromě  
5 rodin, pro něž bylo hlavním zdrojem obživy řemeslo. 
 Správu obce vedl až do roku 1848 fakticky fojt, jemuž stál k ruce volený purkmistr 
a patrně 4 konšelé (zváni také radními, přísežnými, úřadními, Ausschusmänner), 
přičemž volbu purkmistra (Bürgermeister, označovaný většinou jako Bauer-
meister, odtud burmistr) a konšelů schvalovala vrchnost. Při obnovování rady se 
obvykle platil vrchnosti poplatek a odebíralo se určité množství vrchnostenského 
piva. První jména těchto nejstarších obecních funkcionářů známe z roku 1749, 
další až od sklonku 18. století, jako purkmistři jsou doloženi Matěj Chlapík  
z čp. 25 roku 1749 (zemřel v roce 1759), v letech 1790-1802 vystupuje Jakob Dorazil 
z čp. 12, v roce 1805 se pouze mihne Jan David, v letech 1810-1832 je doložen 
František Bok, jako členové výboru jsou v roce 1820 doloženi Jan Vavřík, Václav 
Horák, Jan Glogar a Tomáš Glogar. 
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Zařízení domácností a majetek obyvatel v 1. pol. 19. století
 Důležitým pramenem k poznání životní úrovně obyvatel Hůrky jsou po-
zůstalostní inventáře majetku zemřelých, který se pak stával předmětem po-
zůstalostního řízení. Jsou uloženy v Zemském archivu v Opavě ve fondu 
Velkostatek Starý Jičín. V tomto smyslu také většina dochovaných soupisů ne-
jsou pozůstalostní inventáře v pravém slova smyslu, ale inventáře zůstavitelova 
majetku, který byl prodán v dražbě. Tyto inventáře nejsou ale dochovány 
ve všech pozůstalostních spisech, pouze v některých. Na tomto místě nebudeme 
přetiskovat všechny, ani nám nepůjde o reprezentativní výběr z nich, spíše jen 
o navození představy o prostředí, v němž obyvatelé Hůrky žili a jaké předměty 
užívali. Z celkem 97 zachovalých pozůstalostních spisů z let 1792-1849 pouze  
6 obsahuje jak dražební inventář (resp. pozůstalostní inventář) tak závěť zesnulého 
zůstavitele, 11 má pouze seznam dražených věcí, u 25 je zase jen testament, 
ale dražební či pozůstalostní inventář už chybí. Inventáře jsou psány česky  
i německy, v přepisu českých inventářů byly zachovány pokud možno původní 
výrazy.

Václav David, podruh na čp. 20, zemřel 26. října 1811 ve věku 56 let na vodnatel-
nost. Seznam tesařského náčiní zůstalého po jeho smrti: velký tesařský hák 
neboli sekyra, větší nebozez, kružidlo, špičák, malý vrták, 2 páčidla, 2 pfalzháky 
i s pfalcželezy, štoshák, rašple, velký hoblík, hoblík, úhelník. (ZA Opava, Vs Starý 
Jičín, fach. IV, fasc. I, nr. 6, inv. č. 116, kart. 18).

Magdaléna Glogarová, svobodná matka, dcera sedláka Josefa Glogara z čp. 13, 
zemřela 31. března 1825 ve věku 31 let na zápal plic. Věci rozprodané v dražbě: 
příze, 3 kordule, necky, 2 kasanky, zastěra, osmery rukávce, 2 ubrusy, pančochy, 
šátek, 5 kožichů, kartún, střevíce, semence, mezulánka, gromraška, leknica, 
kanafaska, kasanka, zástěra, čepice, plátno v celkové ceně 26 zl. 45 kr. (ZA Opava, 
Vs Starý Jičín, fach. IV, fasc. I, nr. 26, inv. č. 116, kart. 17).

Martin Hasal, domkář čp. 29, zemřel 8. dubna 1812 ve věku 64 let na astmatický 
zánět plic. Inventář z 24. dubna 1812: 1 čepka, 1 župica, 1 kazaja, 1 brunclek, 1 pára 
botůch, 1 pára pančoch, 1 košula, 1 župica, 1 kružadla, 1 pila, 2 sýhy drev, 1 sekyra, 
1 gatě, 1 motyka. 1 klobúk, 1 brunclek, 2 košule, 1 kožuch, 1 sítko. (ZA Opava, Vs 
Starý Jičín, fach. IV, fasc. I, nr. 11, inv. č. 116, kart. 18).

Václav Chlapík, domkář čp. 16, zemřel 23. listopadu 1811 ve věku 50 let na zápal 
plic: 2 pláště, jezdecké kalhoty, 1 pár spodků, 1 pár roztrhaných kalhot, čepice, 
krátká bílá zástěra, kapuce, bílá vesta, 2 modré vesty, 3 košile, soukenná vesta, pár 
dobrých holínek, pár horších holínek, starý klobouk, modrá zástěra, světlemodrá 
vesta, kožich, pár starých holínek, punčochy. (ZA Opava, Vs Starý Jičín, fach. IV, 
fasc. I, nr. 2, inv. č. 116, kart. 18).
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Jan Janovský, chalupník čp. 10, zemřel 24. prosince 1809 ve věku 50 let. Seznam 
věcí prodaných po něm v roce 1810 z poručení vrchnostenské panské kanceláře 
na veřejné dražbě: 1 pantok, 1 čepice zelená, 1 čepice, pár punčoch, 1 vesta stará,  
2 košule, 3 košule tenké, 3 páry botův, 1 kožuch, 1 župica sivá, 1 kus tenkého 
plátna, 2 kusy plátna, kazajka, 1 vesta, 1 vesta stará, 1 plášť modrý, 1 župica nová,  
1 kapudrok modrý, 1 vesta stará, 1 kazajka nová, spodky kožené nové, 1 spodky 
kožené, 1 kožuch dubný, 1 starý klobúk, 1 nový klobúk, 1 kráva (prodala se za 110 
rýn. zl.). (ZA Opava, Vs Starý Jičín, fach. IV, fasc. I, nr. 12, inv. č. 116, kart. 18).

Josef Janovský, vdovec, výminkář z Hůrky čp. 4 († 9. ledna 1848). Zůstaly po něm 
děti: Josef (38 let, držitel gruntu), Jan (34 let), Ignác (32 let), Martin (30 let), dcery 
Magdaléna (33 let), Marianna (29 let) a Rozina (27 let) a dále děti po Anně Davidové 
- její syn Josef (12 let) a dcera Anna (16 let). Seznam pozůstalých věcí: 1 kráva,  
1 roční tele, 1 šatná truhla, 1 kadlub na sypání, 1 menší kadlúbek, 1 truhla stará,  
1 kadlubek neb faska, necky malé, 1 kružadlo staré, 2 staré kosíře, 1 dluhý kožuch, 
1 župice stará, 6 měřic suřice, 6 měřic rži, 7 centů sena, 2 kopy slámy, 1 bečka zelí 
kvašené. (ZA Opava, Vs Starý Jičín, fach. IV, fasc. I, nr. 40, inv. č. 116, kart. 17).

Josef Petráš, vdovec, bývalý sedlák a výminkář na čp. 27 († 26. ledna 1838 bez 
závěti). Děti: dcera Mariana 28 let, vdaná za Josefa Vahalíka v Jičině, Anna 24 let, 
svobodná; Barbara 21 let. Pozůstalost: 2 a půl kopy slámy režnej, půl kopy slámy 
žitnej, 1 kopa slámy ovesnej, 1 kopy slaměných otépek, 20 kusú otépek ječných, 
2 měřice rži, 1 1/4 měřice rži zadní, 2 měřice ječmena, 3 měříce ovsa, 1 bečka 
stará sypací, 1 díža stará, 1 díža malá, 1 vrtel okutý, 1 masnica, 1 vidly k peci,  
1 kosa i s kosiskem, 1 troky velké, 1 lože, 1 zirkač železný, 1 bečica zelé kvasného,  
1 svícen železný, 1 truhla sypací, 1 bečka sypací, 1 perlík, 1 pantok, 1 sekyra, 1 stůl, 
2 obrazy sklenné, 1 kabát, 1 bruslek, 1 gatě, 1 kazaja, 1 pára botů, 1 kotel měděný, 
8 centů sena po 1 zl. 30 kr., 1 kusek černého dobytka. V Hůrce 12. března 1838. 
(ZA Opava, Vs Starý Jičín, fach. IV, fasc. II, nr. 53, inv. č. 116, kart. 17).

Jakub Pospěch, chalupník, zeměbranec, čp. 16, zemřel 5. ledna 1810 ve věku 34 let. 
Seznam věcí rozprodaných v dražbě: 2 pilníky, 2 dláta, 2 nebozizy, 1 švidrholek, 
1 klamr, 1 listevník, 3 hoble, 3 falcovníky, 1 sražna pilka, 1 motyčka, 1 pobijačka, 
1 sekyra ručná, 1 pantok, 1 tesačka, 1 čveroch, 1 štusoch, 1 úhelnica, 1 pár botův, 
1 kožuch, 1 plášť, 2 vesty staré, 1 gatě kožené, 1 šlofmicka bílá (=spací čepice),  
2 kazajky, 1 vesta, 1 spodky kožené, 1 župica, 10 košul, 1 kráva se prodala za 140 
zlatých. (ZA Opava, Vs Starý Jičín, fach. IV, fasc. I, nr. 18, inv. č. 116, kart. 18).

Rozina Vahalíková, Hůrka čp. 9, dcera po zemřelém Josefu Vahalíkovi, výminkáři 
z Jičiny, zemřela 9. dubna 1844 ve věku 33 let na zápal plic. Pozůstalost: 2 zelené 
šátky, 1 žlutý šátek na hlavu, 1 černý kožich s šedým lemováním, cajkový kožich, 
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starý kožich s černou podšívkou, světlemodrý kožich s beranicovou podšívkou, 
letní kožich z ovčí kůže, cajkový letní kožich, cajkovou (plátěnou) ženskou sukni, 
sukni zvanou frenštácká (asi barvotisková), ženská madrasová sukně, kartounová 
sukně, barvotiská zástěra, černá zástěra se žlutými okraji, 3 staré zástěry, starý 
kožich, kartounová zástěra, 1 vídeňský šátek, 2 hnědé vídeňské šátky, 2 žluté šátky, 
1 bílý šátek, 2 staré šátky, 1 lajblík, starý kožich, 5 košil, spodnička, 2 páry bot. 
(ZA Opava, Vs Starý Jičín, fach. IV, fasc. II, nr. 70, inv. č. 116, kart. 17).

Jan Vrba, domkář čp. 35, zemřel 27. listopadu 1814 ve věku 65 let na zápal plic. 
Pozůstalost po Janu Vrbovi: Poznamenání jak mnoho po neboštiku Janu Vrbu 
na hospodařství a šatstvu pozůstalo. Klobouk, kožuch, 1 pára katich, 1 kazajka, 
3 košule, 2 staré cimbaly, 5 beček, 2 motyky, 2 lopata, 1 pila. (ZA Opava, Vs Starý 
Jičín, fach. IV, fasc. I, nr. 22, inv. č. 116, kart. 17).

Na cestě k občanské společnosti 1848-1918                            
 Po zrušení patrimoniálního zřízení a feudálního systému v důsledku udá-
lostí revolučního roku 1848 byl zcela změněn dosavadní systém správy. Jejím 
nejdůležitějším článkem už nebyla vrchnostenská kancelář, nýbrž postupně stále 
se zdokonalující systém oddělené státní správy a samosprávy, jejímž základním 
stavebním kamenem se stala obec. Na základě zákona o prozatímním obecním 
zřízení z března 1849, který vstoupil v platnost 1. ledna 1850, byl v obci zřízen 
obecní úřad v čele se starostou. Správu obce vykonával obecní výbor, který ze svého 
středu vybíral starostu a dva radní (tzv. obecní představenstvo). Obecní výbor byl 
orgán usnášející, neměl však výkonnou moc. Správním a výkonným orgánem bylo 
představenstvo. Na základě těchto zásad bylo v roce 1850 zvoleno první obecní 
představenstvo. Prvním purkmistrem se stal Antonín Chlapík (dosud dědičný 
fojt), obecními radními Josef Dorazil a Josef Baier, členy obecního výboru byl 
hrabě Karl v. Seilern a sedláci Václav Rosa, Josef Horák, Václav Dresler a František 
Chlapík, náhradníky sedláci Josef Glogar a Josef Bok a kováři Václav Petráš 
a Petr Čajka. Sestavit seznam hůreckých starostů z období starého rakouského 
mocnářství je poněkud obtížné, protože přímé prameny (zvláště zápisy obecní 
rady či účetní knihy) se nedochovaly. Antonín Chlapík zastával funkci purkmistra 
ještě v roce 1866 a možná, že ještě v roce 1867, kdy obdržel u příležitosti svěcení 
školy od císaře Františka Josefa I. záslužný stříbrný kříž s korunou za jeho 
dlouholeté obecní úřadování. V roce 1870 se setkáváme hned se dvěma jmény 
hůreckých starostů, Janem Janovským (čp. 4) a Františkem Pavlíkem. V letech 
1876-1878 je doložen jako starosta Jan Dorazil (čp. 24), ale opět nevíme, kdy jeho 
funkční období začalo a kdy přesně skončilo. V roce 1882 přichází Josef Rosa 
(čp. 21), pak opět velmi postrádáme další zprávy. V roce 1886 je připomínán jako 
starosta Jan Bok (čp. 8), jehož funkční období ukončila tragédie. Dne 26. června 
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1889 dobýval poprvé ve svém životě ve své skále kámen, když se nad jeho hlavou 
utrhl kus břehu a spolu s jeho čeledínem ho zasypal. Ranám utrženým při závalu 
Jan Bok podlehl a při posledním rozloučení s ním bylo vzpomenuto také nedávné 
úmrtí jeho švagra Josefa Davida, nadějného bohoslovce, který zemřel 10. května 
1889. Podle mínění školního kronikáře sousedé smrti starosty Boka velmi želeli, 
„an byl představeným mírným, spravedlivým a hospodářem pečlivým, šetrným 
a střídmým“. Zasloužil se o horeckou školu, když zařídil pro žáky výlet, na němž 
byly dítky hojně pohoštěny, organizoval slavnost 40-letého výročí panování císaře 
Františka Josefa I. v obci a ve své závěti odkázal škole 30 zl. na zakoupení školních 
pomůcek. 
 Nástupcem Jana Boka se stal patrně Jan Bajer, který je jako starosta proka-
zatelně doložen v letech 1891-1893. Dalším známým starostou je Josef Janovský 
(čp. 4), který úřadoval patrně do roku 1900. O jeho svérázném počínání je 
zpráva ve spisech okresního úřadu Nový Jičín. Dne 9. března 1901 se dostavil 
na okresní úřad Josef Rosa, bývalý pokladník v Hůrce a vypověděl: „Já jsem byl 
sice pokladníkem v Hůrce, ale bývalý starosta Janovský Josef kasíroval sám a mně 
nic neodevzdával. Zároveň jsem ho už několikrát k tomu měl, by účty uzavřel, ale 
dosud nebyl k tomu ochotný; proto já též slibuju, že do 14 dnů účty pokud já jsem 
je vedl, do pořádku uvedu a starostovi nynějšímu odevzdám.“ Také dotčený Josef 
Janovský slíbil, že spolu s nynějším starostou a bývalým pokladníkem Rosou 
uvede účty do pořádku a odevzdá je. Oním „nynějším starostou“ byl František 
David (čp. 22), jehož jméno se ve spisech vyskytuje od roku 1901 až do roku 1908. 
V roce 1909 se mihne Antonín Petráš (čp. 27) a v letech 1910-1911 je jako starosta 
doložen Jan Jurečka (čp. 23). 
 Odstranění feudálního systému po revoluci roku 1848 přineslo rovněž naprosto 
zásadní změny v životě hůreckých obyvatel. Především to bylo zrušení poddanství, 
roboty a dalších poddanských povinností. V Hůrce proběhl výkup z poddanských 
závazků v letech 1848-1851, fojt musel zaplatit 133 zl. 42 krejcarů výkupu za šenk 
a dovoz vína, odvádění loje, gruntovní činži a laudemium, sedláci z čp. 4, 8, 13, 
19, 20 a 24 se vypláceli 255 až 256 zlatými za 78 dní koňských robot s trojspřežím, 
odvádění slepic a gruntovní činži, rolníci z čp. 3, 6, 21, 22, 25, 27 a 28 se vyplatili 
částkou pohybující se v rozmezí 139-141 zlatých za lůj, předivo, 52. denní robotu 
s trojspřežím, odvádění slepic a gruntovní činži, majitel čp. 23 se musel vykoupit 
složením 86 zlatých ze 130 dní zabírající peší roboty a dalších povinností, 
chalupníci z čp. 1, 2, 10, 18 se vypláceli 17-37 zlatými a ostatním 17 chalupníkům 
odpadlo bez náhrady 13, resp. 26 dní pěší roboty, spolu též odvádění loje a přediva, 
gruntovní činže a vinné platy a pěti z nich, kteří zároveň provozovali řemeslo 
(krejčí, švec, řezník) byl odpuštěn i plat z řemesla. Jediný hůrecký chalupník, jehož 
chalupa stála na dominikální (panské) půdě, který platil vrchnosti 5 zlatých ročně 
a robotoval 13 dní do roka, se vyplatil složením 2 zlatých 20 krejcarů. Celková výše 
vyvazovacího kapitálu dosáhla 2727 zlatých 5 kr., jehož splácení bylo rozvrženo 
na splátky po 136 zlatých 21 krejcarech na 20 let až do roku 1867. 
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Mapa středu obce z roku 1885, 
součást nákresu k odprodeji 
obecních pozemků (ZA Opava, 
SOkA Nový Jičín, Knihy listin 
okr. soudu Nový Jičín, 1887,  
č. 48-3716)
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 Obec dosti těžce postihl požár, který vypukl v létě 1883 a jelikož byl silný vítr, 
snadno se rozšířil na sousední stavení. Ohni padlo za oběť 13 chalup na dolním 
konci, vesměs šlo o stavby kryté došky a šindelem. V roce 1888 postihla Hůrku 
neúroda, způsobená dlouhotrvajícím suchem. Nebylo obilí ani píce. Majitelé 
dobytka byli proto přinuceni větší část svých stád nevýhodně odprodat, protože 
zvýšená nabídka vedla ke snížení cen až na polovinu. Souběžně s tím byl dobytek 
postižen epidemií slintavky a kulhavky. 
 Rok 1896 byl naproti tomu deštivý až příliš. Obilí bylo špatné, brambory hnily 
na poli, píce pro dobytek byla nezdravá a vedla znovu k onemocnění dobytka 
slintavkou a kulhavkou. V Hůrce se naštěstí nákaza neprojevila nijak silně, jen 
u hospodářů čp. 36 a 39, na čemž ale měly zásluhu úřady včasným nařízením 
o uzavření chlévů a dodržování sanitárních opatření. V roce 1904 došlo v důsledku 
velkých veder a sucha k neúrodě a nedostatku píce a okopanin. Hlávkové zelí bylo 
prý tak ničemné, že se vešla kopa hlávek do hektolitrového pytle. 
 Nelze se proto ani divit, že obec tak těžce zkoušená neúrodou a epidemiemi 
dobytka neměla dost sil na provedení tolik potřebného projektu obecního 
vodovodu, který měla v roce 1907 realizovat firma Kunz z Hranic nákladem 
23.300 Korun. 

První světová válka 1914-1918                                                   
 
 Do života obce zasáhla násilně a tragicky první světová válka se svými 
rekvizicemi, nucenými válečnými půjčkami a odvody hůreckých mužů. Jen 
v prvém roce války narukovalo 34 občanů, celkem se bojů na válečných frontách 
zůčastnilo 47 hůreckých mužů, z nichž 5 padlo: správce školy František Blažek, Jan 
Bok (čp. 43), Josef Fabík (čp. 46), Josef Janovský (čp. 40) a Antonín Rosa (čp. 44). 
Do zajetí se dostalo šest vojáků z Hůrky: Alois Glogar z čp. 32, František Vahalík 
z čp. 11, Rudolf Fusek čp. 55, Jan Bajer z čp. 25 a Viktor Bok čp. 39. Poslední 
dva vstoupili do československých legií, s nimi prodělali boje na ruském území, 
v březnu 1918 se střetli s Němci u Bachmače, prodělali ústup Sibiří a rozdílnými 
cestami se vrátili v roce 1920 do vlasti. Padlým občanům byl v roce 1927 postaven 
pomník nákladem 3300 Kč, jehož autorem byl akademický sochař A. Sosna 
z Hranic. Pomník byl zbudován na místě starého zetlelého kříže.
 K průvodním jevům války patřil nedostatek šatstva, obuvi, potravin a svítiva. 
Do omrzení se pořádaly sbírky na Červený kříž, na fond pro vdovy a sirotky, 
sbíralo se šatstvo, vlna, kaučuk, pletené a háčkované věci a vůbec vše, co se dalo 
využít pro vedení války, jako např. listí jahodníku a ostružiníku a jiných bylin pro 
přípravu čaje. V roce 1915 byl zaveden lístkový systém na chléb, mouku, kávu, cukr 
a některé další potraviny, aby se zabránilo ještě většímu chaosu v hospodářství 
a aby bylo zajištěno alespoň přijatelně rovnoměrné zásobování. Za tímto účelem 
se zřizovaly v obcích tzv. chlebové a žňové komise.
 Nejpotřebnější však byly peníze, které byly získávány tzv. válečnými půjčkami. 
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V průběhu 1. světové války jich bylo celkem osm. Půjčky upisovali dospělí i školní 
děti. Jaký byl poměr občanů z Hůrky ke skomírajícímu rakouskému mocnářství 
ukázalo upisování páté válečné půjčky v roce 1917, kdy byl získán pouze jeden 
jediný úpis, zatímco v sousedním Vlčnově upsali v té době 17.000 Korun. 
 S tím, jak se válka prodlužovala, přibývalo hospodářských těžkostí a lidé se 
hleděli zaopatřit jak se dalo. Zemědělce ovšem obtěžovaly časté rekvizice, které 
prováděli vojáci v počtu 7-10 obvykle za doprovodu starosty, odhadce, komisaře 
a zapisovatele. Prováděli soupisy zásob a diktovali, kolik má který rolník dodat 
pro erár. Komisařem pro Hůrku byl nadučitel Felix Klumpner z Bernartic a za-
pisovatelem učitel Emil Baar. Rekvizice nebývaly vždycky úspěšné, protože obča-
né o nich bývali předem informováni a své zásoby ukrývali v různých skrýších 
po domech, ale též na polích a v lese.  
 První světová válka přinesla také jednu novinku, tzv. letní čas, který byl zaváděn 
kvůli úspoře petroleje, jímž se tehdy převážně svítilo. Obyčejně od poloviny dubna 
do poloviny září byly hodiny posunuty o jednu hodinu zpět, takže poledne bylo 
místo ve 12 již v 11 hodin.

Portrétní fotografie mobilizovaných můžů 
z Hůrky. Sedící zleva František Fusek z 
čp. 12 (*1894), František David z čp. 41 
(*1895), stojící zleva František Vahalík z čp. 
11 (*1897), druhý neurčen, snad někdo z 
rodiny Fabíků (asi 1914).

Vojáci c. k. armády v plné polní: Robert 
Býma (*1898, čp. 26) (vlevo) a František 
David (*1895, čp. 41) (foto asi z r. 1916).
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Za první republiky 1918-1938                                                    
 Obec po roce 1918 zůstala pod správou okresního hejtmanství v Novém Jičíně. 
Podle zákona č. 76/1919 Sb. bylo dosavadní obecní představenstvo přejmenováno 
na obecní radu a obecní výbor na obecní zastupitelstvo, které bylo dvanáctičlenné 
(starosta, 3 radní a 8 členů). Jména starostů známe až od roku 1921. V letech 1921-
1923 zastával funkci starosty Antonín Glogar z čp. 19. V září 1923 se konaly 
volby do obecního zastupitelstva, pro které byla podána jednotná kandidátka 
bez politického zabarvení a následně bylo zvoleno nové 12-členné obecní 
zastupitelstvo na dobu 4 let. Starostou se stal Teofil David (čp. 20), který řídil obec 
v letech 1923-1927. Po něm následoval v letech 1927-1931 Antonín Horák (čp. 23), 
zvolený opět jako nepolitický kandidát na společné kandidátní listině. V roce 1931 
už kandidovaly v Hůrce politické strany každá zvlášť. Starostou se stal František 
Vahalík (čp. 11) za stranu lidovou, která měla ve 12-členném zastupitelstvu 7 hlasů 
(František David čp. 41 byl radním a dalšími zastupiteli  Alois Staněk čp. 2, Robert 
Býma čp. 26, Karel Bajer čp. 50, Antonín Vrba čp. 14 a František Dresler ml. čp. 13. 
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (agrárníci) obsadila 
3 místa: František Pantůček  (čp. 6) byl náměstkem starosty, členy zastupitelstva 
Rudolf Dorazil (čp. 24) a Hynek Hegar (čp. 27). Sociální demokraté měli jednoho 
radního: Václava Boka čp. 15 a jednoho zastupitele Františka Boka čp. 43. V tomto 
složení pracovalo zastupitelstvo a rada až do roku 1939.
 Vzhledem k nedostatku pramenů nevíme, jak občané zareagovali na vyhlášení 
Československé republiky 28. října 1918, ale patrně jej přivítali. V roce 1923 byla 
zřízena mostní váha s vážním domkem nákladem 13.811 Kč, přičemž 7.000 Kč 
daroval Hůrce továrník Max Weiss z Nového Jičína za příslib, že mu obecní honitba 
bude pronajata bez dražby. V roce 1926 bylo v obci založeno meliorační družstvo, 
které přetrvalo až do roku 1940, kdy bylo zrušeno. Z jeho přičinění byly odvodněny 
pozemky v Domoračkách, Za lesem a Rakůvky o výměře 63 ha, meliorační 
práce provedla firma ing. B. Jaroše z Uherského Hradiště nákladem 116.000 Kč, 
drenážní trubky dodala kunínská cihelna za 60.000 Kč a země Moravskoslezská 
subvencovala tento podnik částkou 50.000 Kč. Na regulaci potoka a úpravy cest 
v roce 1930-1931 už nezbylo času ani sil, patrně v důsledku vleklé hospodářské 
krize. V roce 1934 se nicméně podařilo postavit Na Dolansku požární nádrž. 
 Elektrifikace obce byla provedena podle usnesení obecního zastupitelstva 
ze dne 14. prosince 1931 v roce 1932 nákladem asi 68.000 Kč. Potřebné krytí 
bylo zajištěno 25.000 Kč z peněžní hotovosti v obecní pokladně, prodejem akcií 
za 9.000 Kč Josefu Vahalíkovi, proplacením obligací 25.000 Kč a zbylou část-
ku si obec opatřila půjčkou od Žofie Davidové z čp. 41. Instalaci rozvodné sítě 
provedla firma Transforma z Olomouce, která postavila rozvodnu a trans-
formátor. Elektřina začala proudit do veřejného osvětlení 4. května 1932.  
Z obecních akcí je nutno ještě zmínit stavbu nového betonového mostu. Stalo se 
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tak v roce 1937 z podnětu okresního silničního výboru, přičemž starý sešlý most 
byl zbourán.
 Období hospodářské krize postihlo citelně i Hůrku. V Hůrce byli registrováni 
4 nezaměstnaní, kteří dostávali od státu poukázky na potraviny v hodnotě 20 Kč. 
Na schůzi obecního zastupitelstva 31. 4. 1933 byla zvolena tříčlenná komise pro 
stravovací akci pro nezaměstnané. Navzdory vzrůstající krizi obec přispívala 
různě vysokými částkami na dobročinné účely. V roce 1936 přispěla na Dětský 
domov v Novém Jičíně obnosem 1600 Kč a zahraničním krajanům 400 Kč, rovněž 
byla podporována česká menšina v Jeseníku nad Odrou. V lednu 1937 udělila 
obec domovské právo Heinrichu Stecherovi, statkáři z Jeseníku, který toto právo 
potřeboval k dosažení československé státní příslušnosti. V Jeseníku mu domovské 
právo odmítli udělit, protože podporoval českou menšinu a českému podpůrnému 
spolku Národní jednotě daroval asi 9 měřic pole. Za udělení domovského práva 
daroval Stecher Hůrce 1000 Kč. Tato událost ilustruje vzrůstající napětí mezi 
Čechy a Němci. 
 Nad demokratickým a masarykovským Československem se snášela chmurná 
mračna. V tragickém roce 1938 měla být dvacetiletá existence společného státu 
Čechů, Slováků a Němců administrativním zásahem evropských mocností 
ukončena. Obavy a naděje hůreckých občanů v těchto napjatých časech vyjadřuje 
asi nejlépe jmenování prezidenta republiky Edvarda Beneše čestným občanem 
obce Hůrky, na čemž se usneslo obecní zastupitelstvo 1. května 1938. Protože 
ve stejné době se usnesly všechny obce starojické farnosti udělit prezidentu 

Pohlednice Hůrky (z doby před rokem 1914).
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Benešovi čestné občanství, byl požádán akad. malíř Šimír ze Starého Jičína, aby 
zhotovil hromadně čestné diplomy, které měly být svázány do umělecky výpravné 
knihy a zaslány do Prahy. 
 Na vzrůstající nátlak hitlerovského Německa odpovědělo Československo 
20.-21. května 1938 vyhlášením částečné mobilizace. Z Hůrky bylo povoláno 6 
záložníků: Karel Dresler, Vladimír Bajer, Jan Petráš, Ferdinand Klos, Antonín 
Horák a Robert Býma. Hrozba války přinutila obec 2. června 1938 zřídit civilní 
protileteckou ochranu. Byl vyčleněn obnos 500 Kč na opatření nejnutnějších potřeb 
pro zajištění samaritánské služby a opatření samaritánské skříně, která měla 
být umístěna ve škole, aby byla všeobecně přístupná. Poslední schůze obecního 
zastupitelstva před obsazením pohraničí Československa nacistickým Německem 
se konala 11. září 1938.

Obecní zaměstnanci
 Prvním známým obecním zaměstnancem byl výminkář František Bíma z čp. 
26 (*1793 v Hodslavicích), který byl v roce 1870 „v obecní službě co posel“. Ale 
netušíme, jak dlouho mohl ještě tuto funkci vzhledem k svému věku zastávat, 
zemřel totiž 26. května 1876 sešlostí věkem. V roce 1921 byla obecním poslem 
vdova Marie Boková (čp. 34).
 Obecním zaměstnancem byl ponocný, který je podle hasičských záznamů 
doložen v roce 1913. Přebýval v budce a poplachy vyhlašoval „burdovkou“. Jména 
ponocných známe pak až díky knize protokolů obecního zastupitelstva z let 
1929-1953. Službou obecního sluhy a ponocného byl 3. května 1931 pověřen Josef 
Kozák. Byl povinen konat každý den noční hlídku od desáté hodiny večer do tří 
hodin po půlnoci. Pokud by hořelo, měl okamžitě učinit poplach a uvědomit 
náčelníka hasičů a pomáhat při hašení. Jako obecní sluha měl povinnost zvonit 
třikrát denně na zvon kaple podle obvyklé zvyklosti. Měl také zvonit při pohřbech 
na přání přímých příbuzných zesnulého, ale za úplatu. Po poledním zvonění se 
měl ohlásit u starosty a konat přikázané služby a pochůzky podle pokynů starosty. 
Jako bezpečnostní orgán měl být přítomen všem veřejným zábavám a produkcím. 
Jako odměnu dostával 2500 Kč a polovinu pojišťovacích dávek. Smlouva s ním byla 
prodloužena 1. 5. 1932 za stejných podmínek jako v loňském roce s dovětkem, že 
se bude starat o čistotu kaple (za odměnu) a udržovat uvnitř pořádek. 
 V dubnu 1933 se o službu ponocného a obecního sluhy zajímali dva kandidáti: 
Josef Kozák, který žádal plat 2200 Kč a Rudolf Fusek, který byl ochoten pracovat 
za 2150 Kč. Výběr byl proveden tajným hlasováním a poměrem 7:2 byl zvolen 
Josef Kozák. Jeho povinnosti zůstaly v podstatě tytéž jako předtím, byl však 
ustanoven jeden kontrolor, který by na ponocného dozíral. Pokud by kontrolor 
třikrát nezastihl ponocného ve službě, měl s ním být rozvázán služební poměr. 
V roce 1940 byl obecnímu sluhovi zvýšen plat na 10 říšských marek měsíčně 
s podmínkou, že bude konat službu řádně podle starostových instrukcí. 
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Obecní pískovna 
 O těžbě písku na katastru obce nás informuje především protokol ze schůzí 
obecního zastupitelstva zachovaný od roku 1929, starší zmínky  dosud postrádáme. 
První zprávu tak máme až z listopadu 1930, kdy obec uvažovala o rozšíření pís-
kovny a hodlala kvůli tomu směnit některé pozemky s Antonínem Hasalem 
a Aloisem Glogarem. Oba dostali za své odstoupené parcely pozemky o stejné 
výměře půdy a byl jim uznán nárok na bezplatné kopání písku pro své vlastní 
potřeby po předchozím oznámení a právo k vrchní odkopané hlíně. Vlastní těžbu 
chtěla obec pronajmout, proto uveřejnila v tisku inzerát, že prodá větší množství 
písku a čekala na odezvu. Přihlásili se dva uchazeči: A. Pavelka a J. Schiessel. 
Na schůzi 25. ledna 1931 se obecní zastupitelé rozhodli po delší debatě, že kopání 
písku na obecním pískovišti pronajmou Jindřichu Schiesselovi z Kunína za těchto 
podmínek: 1) Schiessel zaplatí za 1 m3 vytěženého písku 8 Kč. Písek se měl kopat 
do hloubky až do vyčerpání vyměřené plochy, kopat mohl jen 2 metry od hranic 
pozemku se sousedy a u svahu měl ponechat sklon 45°. Občanům z Hůrky měl 
Schiessel prodávat dobrý písek po 10 Kč za 1 m3 a měl si postavit rovněž cestu 
k pískovně a udržovat ji. Po zrušení smlouvy se cesta měla stát majetkem obce, 
na stavbu cesty směl bezplatně odebrat 30 m3 písku v případě, že by dělal cestu 
z betonu. Smlouva měla platit do 31. prosince 1933. 
 Ale ani ne za půl roku v květnu 1931 museli obecní zastupitelé konstatovat, 
že Schiessel nedostál nájemní smlouvě v jejím plném znění, neboť nesložil kauci 
a nesplácel řádně odebraný písek. Pan Horut, který byl u Schiessela zaměstnán, 
dostal za úkol přesně zaznamenávat odebrané množství písku, za tyto kontrolní 
služby mu obec měla platit 5 Kč denně. Schiesselovi pak byla snížena cena 
za vytěžený písek na 5 Kč za 1 m3 s podmínkou, že zaměstná jako dělníka Josefa 
Kozáka. Schiessel se však raději rozhodl, že bude Kozákovi platit celou a obvyklou 
mzdu, jakou platí jiným dělníkům, aby obci odpadly náklady na provádění 
kontroly. Smlouva s Schiesselem byla rozvázána v polovině srpna 1932. Obec 
od něj přejala lešení, které už v pískovně postavil (dřevěnou konstrukci, otáčidlo 
a železný vozík) za obnos 1700 Kč, který mu byl odečten od celkové sumy, kterou 
měl platit za písek. Obci tak měl ještě doplatit 2478 Kč, teprve pak mu měla být 
vrácena kauce, která i s úroky dosáhla výše 5153 Kč.
 Pro pískovnu bylo nutno získat nového provozovatele. Obec proto vyzvala 
oběžníkem občany, aby každý, kdo má zájem o nájem obecního pískoviště, podal 
své nabídky. Nejvýhodnější nabídku podal Max Petráš jménem svého bratra Jana 
Petráše (čp. 34). Obec mu pak pronajala obecní pískoviště k těžení a prodávání 
písku od 21. srpna 1932 do 15. listopadu 1934. Podmínkou mimo jiné bylo, že 
nový nájemce ohlásí okresnímu úřadu živnost těžení písku, následkem čehož by 
se stal živnostníkem podnikatelského těžení písku v obecním pískovišti se všemi 
právy a povinnostmi. Žádost si Jan Petráš skutečně podal 21. prosince 1932 a 2. 
ledna 1933 získal živnostenské oprávnění k provozu pískoviště (tj. pískovny) 
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na parcelách č. 456/25, 456/26, 456/27 a 456/29 v Hůrce. Jednou z dalších podmínek 
smlouvy bylo také to, že v den vypršení smlouvy musí ponechat takový svah (čili 
tzv. šregu) pískoviště a tolik odkrytého písku nahoře, jako byl tehdejší stav, který 
dovoloval vytěžit asi 300 m3 písku. Cenu písku určovala obec, která ji stanovila 
na 14 Kč pro cizí a na 8 Kč pro občany obce Hůrky. Prodané množství písku měli 
přísně kontrolovat František David (čp. 41) a František Dresler ml. (čp. 13), jimž 
měl každý odběratel písku na vyzvání předložit odběrní lístek, který byl povinen 
podnikatel vydávat za každý odebraný povoz písku. V roce 1934 obec pískovnu 
rozšířila odkupem polí od Bedřicha Dreslera čp. 38 za 4000 Kč, prostředky získala 
obec odkupem dluhopisů Moravské hypotéční banky za 7200 Kč.
 Jan Petráš podnikání v oboru těžby písku odhlásil už k 2. lednu 1938. Ale 
teprve 16. června 1938 oznámil obecnímu zastupitelstvu, že těžbu písku už 
nemůže dále provádět a že mu vypršela nájemní smlouva. Zastupitelé proto vyšli 
na pískovitě a seznali, že nájemce neponechal tolik odkrytého písku, kolik bylo 
stanoveno v nájemní smlouvě z 31. srpna 1932. Nájemce byl proto propuštěn pod 
podmínkou, že náhradou za méně odkrytého písku zaplatí buď 1000 Kč, nebo dá 
500 Kč a ponechá obci kolejnice, které vykoupí od jejich majitele. Teprve po splnění 
těchto podmínek mu bude vydána vkladní knížka na složenou kauci.

Skupina horeckých mladíků, patrně vyfotografovaných u příležitosti odvodu kolem roku 1914, 
sedící zleva František Janovský z čp. 4 (*1895),  František Fusek z čp. 12 (*1894), 3. František 
David z čp. 41 (*1895). Stojící zleva: Josef Orlita z čp. 37 (*1897); Viktor Bok z čp. 39 (*1895) 
a František Vahalík z čp. 11 (*1897).
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 Těžbu písku pak obec pronajala Josefu Kozákovi s tím, že bude prodávat lepší 
písek za 12 Kč, horší za 10 Kč, občanům Hůrky ale vždy za 10 Kč. Polovinu výnosu 
z prodeje odvede obci. Pokud nájem bude chtít zrušit, nechá 100 m3 odkrytého 
písku, požádá o živnostenský list a zaplatí si sám nutné náklady. 
 Po válce se v březnu 1946 místní národní výbor usnesl, že občané budou vyzváni, 
aby si sami odkryli vrstvu písku a najednou si tak písek odebrali. Do cizích obcí se 
písek neměl prodávat. Těžba písku podléhala přesné evidenci a dozoru, od r. 1958 
jej prováděl František Janovský, který určoval místo těžby a vedl přesné záznamy 
o odběru písku. Na příjezdní cestě k pískovně byla železná zábrana, která se na noc 
či v nepřítomnosti dozorce zamykala. V roce 2000 se jednalo o opětném otevření 
pískovny. 

Německá okupace 1938-1945                                                     

 Obyvatelé Hůrky vnímali Mnichovskou zradu s velkým rozčarováním. Ještě 
větší rozrušení vyvolala zpráva, že Hůrka spolu se sousedními českými vesnicemi 
bude pojata do Sudet. Hůrkou projížděly kolony československé armády, které 
vyklízely německé končiny. Na jednom z vozů mohli Hůrčané zahlédnout také 
vůz vezoucí raněné z přestřelky, k níž došlo v Kuníně. Jako poslední odcházel oddíl 
pěchoty. Hůrecké ženy a dívky se slzami v očích ozdobily vojáky květinami. 

Rekruti z Hůrky v roce 1921, stojící zleva: 1. Bedřich Dresler čp. 38 (*1903), 2. neurčeno,  
3. neurčeno, 4. Alois Rusek čp. 33 (*1903). Sedící zleva: 1. František Dresler čp. 13 (*1903), 
Josef Dorazil čp. 25 (*1903), 3. neurčeno.
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Od zbytku Československa byla Hůrka oddělena hranicí, jež vedla zhruba po silnici 
Starý Jičín - Starojická Lhota. 
 První němečtí vojáci projeli Hůrkou na motocyklech s jistou opatrností v pon-
dělí 10. října 1938. Pouze si prohlédli most a zkontrolovali, jestli není podminovaný 
a pokračovali v cestě. Všechny české úřady dostaly příkazy k evakuaci. Pouze 
učitelé setrvávali ve velké většině případů na svých místech. Z Hůrky se urych-
leně evakuovali železniční zřízenci Bohumil Dorazil (čp. 25) a Vojtěch Kozák  
(čp. 54), četnický strážmistr Ladislav Dorazil (čp. 5), výrobce lihovin Antonín 
Bajer a zedník Ladislav Bajer (čp. 18). 
 Rezoluce a protesty proti záboru zůstaly bez účinku. Při doplňovacích volbách 
do říšského sněmu v prosinci 1938 bylo v Hůrce údajně odevzdáno 120 hlasů „ano“, 
4 proti a 1 neplatný. Fakticky se však volilo proti, ale sčítací komisaři si výsledek 
upravili podle sebe, protože skoro všichni občané optovali pro zbytek republiky.
 Německá správa po obsazení pohraničí vydala nařízení, aby se odstranily české 
nápisy a označení, které by upomínaly na bývalou Československou republiku. 
Novinkou v silničním provozu bylo zavedení jízdy vpravo a nové orientační 
cedule, psané samozřejmě německy. Při přechodu na říšskou měnu se museli 
Hůrečtí určitě cítit ošizeni zlodějským kurzem říšské marky (RM) vůči české 
koruně, která se vyměňovala v poměru 10:1, ačkoliv podle pražského kurzu měla 
mít marka hodnotu jen 7,50 Kč.

Pohřební vůz před gruntem čp. 8, za opratěmi zřejmě pan Dorazil. (asi 1. pol. 20. stol.).
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 Obsazení zbytku českých zemích a vznik Protektorátu Böhmen und Mähren 
obyvatelé Hůrky víceméně přivítali, hlavním důvodem tu byla ovšem ztráta pocitu 
osamělosti, protože se nyní cítili stejně jako obyvatelé v okupovaných oblastech 
Čech a Moravy. Ulehčení v každodenním životě představovalo rovněž zmírnění 
předpisů o pohraničním styku mezi Sudetenlandem a Protektorátem. Důležité 
byly také změny správní. Dosavadní systém politické správy i samosprávy byl 
zrušen a politické strany staré republiky byly zakázány. Především bylo zaváděno 
Německé obecní zřízení, platné v Říši od 30. 1. 1935 (Deutsche Gemeindeordnung, 
DGO). Zavedením tohoto zřízení došlo prakticky k odstranění samosprávy, neboť 
dosavadní volitelnost obecních orgánů byla nahrazena jmenováním. V Hůrce došlo 
k pokusu vyrovnat se s novými pořádky podle zásad DGO asi někdy v březnu 1939. 
Starosta František Vahalík vyhlásil, že v Hůrce po poradě s obecními radními 
a pověřenci NSDAP byli postaveni purkmistrovi po bok dva přísedící a počet 
obecních radních omezen na 4, tak jak to stanovil § 3. odst. 2 DGO. Potvrzení 
dohlížecího orgánu, jímž byl Landrát Nový Jičín, došlo do obce 8. března 1939. 

 

 Všechno asi nebylo úplně v pořádku. Pověřenci NSDAP buď svůj souhlas 
s provedenou změnou nezaslali, nebo jej ani nikdy nevydali. Patrně největší 
výhrady byly vůči českému starostovi. Po vydání zákona ze dne 14. 4. 1939, který 
definitivně upravil správní organizaci obcí sudetského území, měli být jmenováni 
obecní představení, označovaní shodně na vesnicích i ve městech starosta 

Pohlednice Hůrky z doby německé okupace.
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(Bürgermeister). Jmenovat starostu bylo v pravomoci pověřence NSDAP, jímž byl 
zpravidla okresní vedoucí NSDAP, který tak činil po dohodě se svými nadřízenými 
orgány. Pověřenci pak dával starosta návrh na jmenování dalších obecních 
funkcionářů, jimiž byli 3-4 přísedící (Beigeordnete). Po dohodě se starostou 
jmenoval pověřenec též 5 až 8 obecních radů (Gemeinderäte) na dobu 6 let. Pro 
různé zvláštní záležitosti si směl starosta se souhlasem pověřence NSDAP jmenovat 
své odborné poradce (Beiräte). Také zřejmě z těchto zákonných důvodů byl český 
purkmistr F. Vahalík 20. dubna 1939 zbaven fuknce a novým purkmistrem byl 
jmenován hůrecký obyvatel německé národnosti, cihlářský dělník Bedřich 
(Friedrich) Lunkmoss, rodák z Brantic u Krnova, který měl ovšem českou 
manželku (Františku Třeštíkovou z čp. 12). Ostatní členové rady už byli národnosti 
české: přísedící Antonín Horák (čp. 23) a radní Josef Dorazil (čp. 25), František 
Bok (čp. 43), Josef Horut (čp. 71) a Antonín Glogar (čp. 19). Odstupující pokladník 
Antonín Bajer (čp. 34) předal nově jmenovanému pokladníkovi a bývalému 
starostovi Františku Vahalíkovi obecní pokladnu, která vykazovala pokladní 
hotovost 16,98 říšských marek. Dále odevzdal cenné papíry v celkové hodnotě 
31.700 Kč, vkladní knížky s vklady v úhrné výši 513,47 RM, hlavní knihy, účetní 
doklady od roku 1927 a železnou pokladnu.
 Napadení Polska 1. září 1939 a začátek války dopadl i na Hůrku, skrz kterou 
protáhly velké vojenské kolony. Sotva započaté vyučování na hůrecké škole bylo 
hned na začátku zastaveno, neboť ve škole se ubytoval jeden oddíl vojska. Výuka 
mohla být obnovena až 14. září. 

Dreslarovský (nyní Hanzelkův) grunt čp. 22 na pohlednici z období německé okupace.
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 Na podzim 1942 byla v lese Březí nalezena mrtvola neznámého zastřeleného 
muže. Hůrečtí školáci pak na požádání velitele četnické stanice na Starém Jičíně 
za vedení četníků hledali, zda v okolních lesích nezůstaly po pachatelích nějaké 
stopy, ale nic se nenašlo. 
 Ke změnám v obecní správě došlo v roce 1944. Němci byli čím dál tím méně 
spokojení s purkmistrem Bedřichem Lunkmossem, proto ho 6. července 1944 této 
funkce zbavili a poslali na frontu. Hůrka byla podřízena dozoru a vedení Josefa 
Schuberta, starosty z Německého Jeseníku. Za vyřizováním svých záležitostí 
a k úředním jednáním tak museli Hůrečtí docházet do Jeseníku, ale nedá se říci, že 
by byli v Jeseníku nějak výrazně novým purkmistrem šikanováni. Aby se v Hůrce 
dalo za těchto okolností lépe vládnout, byl jmenován Antonín Horák (čp. 23) tzv. 
Bauerführerem. Měl za úkol řídit především zemědělské schůze, neboť rostlinná 
i živočišná výroba byly cele postaveny do služeb Říše. U zemědělců, kteří neplnili 
dodávky, byly prováděny kontroly. Často přijížděli do Hůrky němečtí četníci a pod 
vedením purkmistra nebo bauerführerem prohledávali sýpky. Naštěstí nebyli ne-
úplatní a jen málokdy dokázali odolat alkoholu, slanině, masu a klobáskám. Kdyby 
nejezdili na kontroly povozem, těžko by se po svých z obce vymotali. 
 Výnosy v zemědělské výrobě se v průběhu války neustále snižovaly, protože 
se nedostávalo ani hnojiv ani dobytka. V lesích bylo káceno to nejhodnotněj-
ší dřevo. Zemědělcům byly zaplombovány také všechny šrotovníky, máselnice  
a odstředivky a na mletí obilí se vydávalo zvláštní povolení. Každá obec měla 
určený svůj mlýn, do něhož museli rolníci jezdit s obilím. Z Hůrky se jezdilo 
do mlýna v Jeseníku. Napjatou ekonomickou situaci zhoršoval rozmáhající se 
nešvar šmelinaření. Všeobecnou sklíčenost patrnou na každém kroku přiživovaly 
zákazy hrát divadlo, pořádat taneční zábavy, organizovat přednášky nebo hudební 
akademie. Za zábavou se dalo vyrazit jedině snad do kina, kde ale propagandisti-
cké žurnály dokázaly české diváky tak znechutit, že raději filmová představení ani 
nenavštěvovali.
 V roce 1944 byly v obci zabrány tři zemědělské usedlosti, které byly určeny 
pro německé přesídlence z rumunské Bukoviny. Obsazeny byly usedlosti Rudolfa 
Dorazila (čp. 24) o výměře 26 ha a grunt Antonína Glogara (čp. 19) o výměře 24 
ha. Byl také zabrán grunt Edmunda Vahaly (čp. 8), ale nedostal jej žádný německý 
usedlík, nýbrž jeho pozemky byly připojeny a rozděleny mezi dva již zabrané 
grunty čp. 24 a 19. Původní majitelé se museli z gruntů vystěhovat a nesměli se 
do obce vracet. Dorazilův grunt převzal Adam Füssel a Glogarův statek Friedrich 
Schuck. 
 Po celou dobu války se na práce v Říši najímali dělníci, mnozí z nich tam 
odcházeli dobrovolně, po zahájení války se Sovětským svazem pak byli čeští 
dělníci do „Reichu“ posílani nuceně v rámci tzv. totálního nasazení. Na práce 
do Německa byli z Hůrky nasazeni Antonín Šnajdárek (čp. 51), který pracoval tři 
roky v Lipsku, Antonín Janovský (čp. 8), Antonín Dorazil (čp. 5) a Karel Bajer 
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(čp. 50). Do říše byli nasazeni také studenti bývalého novojického gymnázia, kteří  
nesměli dostudovat a byli vysláni na práci do německých továren: Karel Bok (čp. 
73), Karel Vrba (čp. 14) a Vlastimil Vylíčil (čp. 42). 
 V sobotu 21. dubna 1945 zažila Hůrka nepříjemnou návštěvu, když sem přijelo 
auto se dvěma příslušníky gestapa (německé tajné státní policie). Zašli nejdříve 
za řídícím učitelem Aloisem Vylíčilem, prohledali mu byt, sebrali nějaké jeho věci, 
zatkli jej a odvezli do vězení v Novém Jičíně. Spolu s Vylíčilem byli ještě zatčeni 
Antonín Horák (čp. 23), Alois Matěj (čp. 21) a František Jurečka (čp. 46). Důvodem 
zatčení bylo podezření, že organizovali národní výbor. Kromě Vylíčila byli všichni 
po 12 dnech propuštěni. Řídící učitel byl odvezen nejprve na Mírov a odtud byl 
po 4 dnech spolu s jinými vězni převezen ke stannému soudu v Šumperku. Jen 
díky velkému zmatku, vzniklému kvůli postupu Rudé armády, museli přenocovat 
v policejním vězení v Zábřehu. Odtud je vysvobodili partyzáni a tamní národní 
výbor. Alois Vylíčil se do Hůrky vrátil 10. května 1945, tj. až po osvobození obce. 
 Osvobození se Hůrka dočkala v pondělí 7. května 1945, když došlo k prolomení 
fronty u Ostravy. Ještě pár dní před průlomem fronty se v Hůrce usadil oddíl SS, 
který obec v noci na 6. května poměrně dost hlučně opustil. Esesáci se pokusili 
rudoarmějce zadržet a stříleli na ně z děl. Jeden zbloudilý granát zranil na noze 
17-letého Karla Dreslera (čp. 38), jehož ošetřil německý vojenský lékař. Při ústupu 
padl jeden německý voják, který vyčerpán spadl pod kola děla. Byl pochován 
na prostranství před kaplí v neoznačeném hrobě „neboť smutné vzpomínky 
na německou hrůzovládu potlačily u obyvatelstva jakoukoliv úctu k mrtvému“,  
píše se v obecní kronice.
 V pondělí 7. května se v Hůrce neudálo nic dramatického. Od Němců byl 
pokoj a ani Sověti sem nevyslali žádné rozvědčíky ani vojenskou jednotku. Pouze 
od Starého Jičína přijelo osobní auto se sovětským důstojníkem. Když se přesvěd-
čil, že v obci Němci nejsou, odjel zase nazpátek na Starý Jičín. Další sovětské vojá-
ky spatřili Hůrčané až v následujících dnech. 

Jedinou obětí druhé světové války z Hůrky byla 
Václavka Hasalová (naroz. 28. července 1923), 
která byla zastřelena při návratu z práce 
v Suchdole při útoku ruských stíhaček na vlak 
dne 22. dubna 1945. Její jméno bylo později 
připsáno na pomník obětí první války.
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Zaměstnání obyvatel                                                                    
 Většina obyvatel Hůrky nacházela obživu v zemědělství. V roce 1890 byla 
z 308 obyvatel zaměstnána drtivá většina v zemědělství, fakticky každý obyvatel 
Hůrky měl nějaké polní hospodářství. Jen chalupníci vyhledávali zvláště v letním 
období spolu se svými syny nádenickou práci jako zedníci či tesaři a polní práce, 
pasení a poklízení dobytka zůstávalo na jejich ženách a dětech. V roce 1925 chovali 
hůrečtí rolníci 36 koní, 152 krav, 4 býky, z nichž 2 byli v majetku obce, 50 jalovic, 
57 telat, 135 vepřů, 7 koz, 4 ovce, 36 psů, 64 koček, 516 slepic, 93 hus, 6 kachen. 
 Podle sčítání lidu v roce 1950 měla Hůrka 277 obyvatel, z toho v zemědělství 
pracovalo 125 lidí (z nich 62 žen), v průmyslu 70 a v ostatních povoláních 16 osob, 
dětí do 15 let bylo 66. Zemědělci chovali v onom roce 294 kusů prasat, 168 krav 
a 165 kusů ostatního hovězího dobytka, 23 koní, 2 hříbata, 6 ovcí, 39 koz. Drůbeže 
se napočítalo 515 kusů starších jednoho roku, 603 kusů mladších 1 roku a 63 kusů 
kohoutů, 8 krůt, 85 hus a 41 kachen. V obci bylo 1056 jabloní, 306 hrušní, 212 
třešní, 791 švestek, 56 ořešáků, 93 angreštů, 119 rybízů a 2 moruše. 
 Dříve rozšířené včelařství zvolna spělo na počátku 20. století k zániku. V roce 
1924 byli v Hůrce 4 včelaři, kteří na jaře vyzimovali 25 včelstev, od nichž získali 
18 rojů a takže pak mohli zazimovat 43 včelstev. V roce 1925 už byli v Hůrce jen 
3 včelaři. Po druhé světové válce se včelaření věnovali bratři Horutové z čp. 9, 71 
a 49. Včelíny byly pak u domu čp. 25, 27, 41 a 53.

Živnosti                                                                                            

Pohostinství čp. 7
 Před rokem 1848 náleželo šenkovní právo majiteli panství a dědičný fojt 
jako zástupce vrchnosti měl povinnost odebírat panské pivo a vyšenkovat určité 
množství piva, vína a kořalky. Fojt většinou šenk neprovozoval sám, ale dále ho 
pronajímal. Prvním známým zaměstnancem hostince na fojtství byl František 
Štafa z Vlčnova, „pomocník při šenku“, jehož zde zachycuje sčítání lidu v roce 1870, 
který však zemřel již 10. listopadu 1872 ve věku 31 let na souchotiny. Ve sčítání 
z roku 1880 už poznáváme skutečného nájemce hostince Ignáce Horáka (*1840 
v Choryni), který byl zároveň řeznickým mistrem a byl domovsky příslušný 
do Bernartic. Asi v roce 1882 už byl hostinským ve Starém Jičíně, po ovdovění 
nevydržel dlouho bez ženy a přivedl do jiného stavu Terezii Ehlerovou z Polouvsí, 
která porodila 1. 5. 1881 nemanželského syna Zikmunda, za jehož otce se Ignác 
přihlásil a 23. 5. 1882 uzavřel s Terezií sňatek. Nevíme, zda tento prohřešek proti 
dobovým konvencím mohl být příčinou ukončení jeho působení v Hůrce, kde je 
už roce 1883 doložen jako nájemce Jan Bezděk. 
 Živnostenskou koncesi k výčepu piva a nálevu kořalky na čp. 7 získala 1. března 
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1886 Barbora Chlapíková, provdaná Bajerová. Jako nájemce hostince je v roce 1890 
podle sčítání lidu doložen Vincenc (neboli Čeněk) Mikulenka z Vidče (*1865), 
jemuž vedla domácnost jeho žena Rozina (*1861), původem z Křivého. Na základě 
povolení z 15. února 1895 byl zástupcem Barbory Chlapíkové ve vedení živnosti 
jmenován Adolf Bok a Vincenc Mikulenka, „dříve obchodník v Hůrce“ se odstěhoval 
do Lhotky nad Bečvou. Barbora Chlapíková získala 21. prosince 1896 také koncesi 
k nálevu podomácku vypálených lihových nápojů, kterou provozovala až do 1. 
března 1910. Od 12. února 1902 se stal nájemcem hostince Barbořin syn Antonín 
Chlapík. 
 Dne 10. října 1909 požádal Anton Chlapík (*1872) o přenesení koncese 
a hostinské živnosti od své matky Barbory Chlapíkové, provdané Bajerové, 
do jeho rukou a požádal o udělení koncese k přechovávání cizinců, podávání 
jídel chladných i teplých všeho druhu, výčepu piva, kořalky, podávání kávy, čaje 
a jiných teplých nápojů a občerstvení a držení dovolených her. Okresní úřad mu 1. 
března 1910 vyhověl, ovšem pod řadou podmínek, mj. že stávající 4 okna nálevny 
a okno ve zvláštní světnici musí být zvětšena na rozměr 1 x 2 m a jedno takové 
okno musí být ještě vybouráno ve zvláštní světnici ze strany od dvora. Výčep 
se měl probouráním dveří spojit s nálevnou, musely být zazděny dveře spojující 
chodbu se stájemi, chlévy pro prasata měly být zcela odstraněny ze stávajícího 
místa, záchody měly být postaveny podle předpisů moravského stavebního řádu 
tak, aby podlaha močidla i záchodová sedadla byla nepropustná a pisoár i záchody 
měly být rádně osvětleny a větrány. Antonín Chlapík se proto chtě nechtě musel 
pustit do přestavby, resp. novostavby hostince a podal v tomto smyslu 10. září 
1910 žádost na okresní hejtmanství. V listopadu 1910 požádal o stavební povolení 
ke zřízení nové hostinské budovy na parcele, která ležela mezi potokem a stávajícím 
hostincem na parcele 28/1.
 Ještě na konci června omlouval Antonín Chlapík zdržení přestavby hostince, 
což zdůvodňoval tím, že místnosti byly propůjčeny k říšským volbám. Žádal 
proto o prodloužení stavební lhůty do konce měsíce, ale 8. srpna sděloval, že ještě 
nemohl hostinec uvést do provozu a žádal o další odklad. V září 1911 oznámil 
Antonín Chlapík okresnímu hejtmanství, že již dokončil přestavbu a renovaci 
hostince a dokončovací práce měly být už hotovy během týdne. Žádal o vyslání 
komise k prohlédnutí stavby, neboť zde mínil pořádat již 24. 9. taneční zábavu pro 
omladinu a 26. 9. zábavu pro svatebčany. Den před Vánoci 1912 oznámil Antonín 
Chlapík okresnímu hejtmanství, že dokončil všechny úředně nařízené opravy 
a požádal, aby to bylo vzato na vědomí.
 Dne 10. dubna 1923 byl jako nájemce hostince schválen Rudolf Skoupil (nar. 
18. 4. 1891 v Bochoři, příslušný tamtéž). Při té příležitosti byl hostinec prohlédnut 
a majitel byl vyzván, aby provedl nařízené opravy. Podlaha ve vedlejší hostinské 
místnosti měla být řádně upravena, dále měla být obnovena malba v kuchyni a zdi 
kolem stolu a sporáku měly být dvojitě natřeny olejovou barvou, sklep se směl 
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Plán přestavby hostinských místností hostince čp. 7 Antonína Chlapíka, resp. Josefa a Anděly 
Horutových (bez data, kolem roku 1930). SOkA Nový Jičín, OkÚ Nový Jičín, inv. č. 456).
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používal jen pro účely hostinské a měly z něj být odstraněny brambory, podlaha 
spojující chodbičky s pisoárem se měla spravit cementem a stěny piosáru se měly 
občas dle potřeby natřít karbolinem nebo dehtem. Antonín Chlapík se zavázal 
provést tyto úpravy do konce září 1923. V lednu 1925 Antonín Chlapík oznámil 
okresní politické správě v Novém Jičíně, že jeho nájemce Rudolf Skoupil od 1. 
ledna 1925 odchází a od onoho data hodlá tedy vést hostinskou živnost sám. 
 Závažnější bylo zjištění, které na podnět okresního úřadu v lednu 1925 vyšetřila 
četnická stanice v Jeseníku. Zjistilo se totiž, že Antonín Chlapík dosud nesplnil 
podmínky, které byly předepsány výměrem z 21. 4. 1923. Antonín Chlapík, když 
byl předvolán k podání vysvětlení, k tomu uvedl, že opravu hostince za nájemce 
Rudolfa Skoupila nemohl provést, poněvadž „tento byl tak nepořádný, že by to účelu 
nemělo“. Slíbil ale opravu hostince ihned provést, nejlépe zjara, poněvadž v zimě 
se nedá pracovat. Po půl roce ovšem museli jeseničtí četníci znovu konstatovat, že 
podmínky výměru z 21. 4. 1923 nebyly dosud splněny, pouze sklep byl používán 
pro hostinské účely, ale nebyl dosud vybílen ani vysířen. Jinak se ovšem v hostinci 
udržovala čistota a pořádek.
 Antonín Chlapík nevydržel dlouho vést hostinec sám a 8. ledna 1926 ohlásil 
okresnímu úřadu jako novou nájemkyni Josefu Strakovou. Zároveň se mělo 
vyšetřit, zda splnil podmínky, které mu byly předepsány při minulé kontrole. 
Policejní stanice v Jeseníku 25. 1. 1926 oznamovala na okres, že až na malbu ku-
chyně Antonín Chlapík všechny podmínky splnil, takže okresní politická správa 
29. 1. 1926 schválila Josefu Strakovou jako nájemkyni hostinské a výčepnické 
živnosti v domě čp. 7. Neumíme zatím říci, v jakém poměru byla Josefa Straková 
k Josefu Strakovi (*13. 10. 1886 v Praze, bytem Olomouc, Koželužská ul. č. 4), po-
voláním hostinskému, který se 4. 11. 1925 přihlásil k pobytu v Hůrce na čp. 7.
 V roce 1927 dochází ovšem ke změně vlastníka hostince. Postupní smlouvou 
z 8. ledna 1927 odevzdal Antonín Chlapík svou rolnickou usedlost svému synovi 
Antonínu Chlapíkovi (*24. června 1906) (bydlel u příbuzných v Loučce na čp. 
1) a zavázal se, že se v jeho prospěch vzdá také hostinské a výčepnické koncese. 
Vskutku tak učinil a Antonín Chlapík mladší požádal 10. ledna 1927 okresní 
úřad o propůjčení uvedené koncese s následujícími oprávněními: a) přechovávání 
cizinců, b) podávání jídel, c) výčep piva a vína, d) výčep kořalky, e) podávání kávy, 
čaje a jiných teplých nápojů a občerstvení, f) držení dovolených her. Svou žádost 
doložil usnesením okresního soudu, který ho prohlásil za zletilého a svéprávného.
Také obec jeho žádost o udělení koncese podporovala a doporučila ji k příznivému 
vyřízení, neboť Antonín Chlapík ml. zaplatil za svého otce obnos 527 Kč 20 h, který 
ještě otec obci dlužil. Okresní úřad vyslal do Hůrky komisi, která 3. února 1927 
zjistila, že dům čp. 7., který slouží k provozování hostinské koncese, jež byla udělena 
otci žadatele v roce 1910, leží uprostřed obce, jde o přízemní budovu, ohnivzdorně 
krytou, do hostinských místností se vchází ze dvora do chodby, v níž je umístěn 
výčepní stůl. Pro účely hostinské živnosti slouží chodba upravená na nálevnu, 
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v zimním období slouží za výčepnu, dále sál spojený s menší místností hostinskou, 
záchodiště přístupné z chodby a umístěné v zahradě, pozůstávající z močiště a 2 
sedadel. Záchodová žumpa nemá kryt a betonová omítka je místy opadalá. Sklep je 
za menší komůrkou, která slouží za spižírnu. Není dostatečně větraný, ze spižírny 
vedou dveře přímo do přilehlé stáje. Studna je upravena na pumpu a nachází se 
u vchodu do dvora. Všechny místnosti jsou v sešlém stavu a zanedbané, jejich 
rozměry jsou částečně patrné z plánu z r. 1909, který však neodpovídá nynějšímu 
stavu. Prkna nejsou opatřena fungujícími ventilačními křídly, vchod do obchodu 
se smíšeným zbožím je z chodby, sloužící za nálevnu. Závěr komise byl tedy takový, 
že hostinské místnosti by byly způsobilé k provozování hostinské živnosti, budou-
li provedeny předepsané úpravy. 
 Antonín Chlapík ml. se proti tomuto výměru sice odvolal, ale nakonec svou žá-
dost o udělení koncese stáhl. Domníval se, že úředně nařízená úprava hostinských 
místností si vyžádá značných nákladů a proto chtěl provedení těchto úprav co 
nejvíce oddálit. Jeho otec však zvolil podobnou taktiku a 19. května 1927 oznámil 
okresní politické správě, že svou koncesi již nepřepouští svému synovi a poprosil, 
aby mu byla nadále ponechána. Asi se však nedohodli na všech detailech, protože 
Antonín Chlapík ml. trval na tom, aby mu byla koncese přepuštěna. Výsledkem 
bylo nedorozumění. Když se Antonín Chlapík st. dostavil 27. 8. 1927 k vysvětlení 
na okresní úřad, udal, že se koncese nevzdá ve prospěch svého syna z toho důvodu, 
že syn s ním špatně nakládá a dokonce mu vyhrožuje. Syn k tomu udal, že s otcem 

Budova bývalého fojtství dnes (foto L. Segeťa ml. 2008).
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se dohodl, že koncese zůstane ještě prozatím na jeho jméno. O této dohodě byla 
uvědoměna okresní politická správa, ale to takovým způsobem, jakoby hostinská 
koncese měla zůstat nadále a navždy Antonínu Chlapíkovi staršímu. Takovou 
dohodu spolu otec a syn neuzavřeli a jelikož se Antonín Chlapík ml. přesvědčil, že 
náklady spojené s provedením nařízených oprav nebudou až tak vysoké, požádal 
otce, aby dostál svému závazku a převedl na něj hostinskou koncesi. Ten se ovšem 
zdráhal, mezi ním a synem vzniklo ostatně po uzavření postupní smlouvy vícero 
neshod. Antonínu Chlapíkovi ml. bylo silně proti mysli, aby na vlastního otce 
podával žalobu a proto požádal okresní úřad, aby jeho otce a p. starostu Teofila 
Davida předvolal a spor aby byl pokud možno urovnán smírně. 
 K pokusu o smír došlo 8. října 1927. Antonín Chlapík st. se dostavil se svým 
právním zástupcem Dr. Jindřichem Richterem, advokátem z Moravské Ostravy 
a Antonín Chlapík ml. s advokátem Dr. Zikmundem Schenkem z Nového Jičína. 
Okresní úřad se rozhodl posečkat do 10. listopadu na smírné vyřízení a pokud 
by k němu nedošlo, hrozil uzavřením hostince ze zdravotních, živnostensko-
policejních a stavebních důvodů. Zda tyto hrozby pomohly nevíme, ale ke smíru 
mezi otcem a synem už asi nedošlo. Antonín Chlapík starší se totiž vzdal hostinské 
a výčepnické koncese až 4. března 1933 a to nikoliv pro svého syna, ale ve prospěch 
své dcery Anděly Chlapíkové (*21. 9. 1909). Táž pak požádala 10. března 1933 
okresní úřad o přenesení hostinské koncese na její jméno. Antonín Chlapík mladší 
zemřel u svých příbuzných v Loučce dne 29. června 1933. 
 Jelikož Anděla Chlapíková se 1. května 1933 provdala za Josefa Horuta, požá-
dala 31. 5. 1933 okresní úřad, aby hostinská resp. výčepnická koncese jí byla udělena 
na jméno Horutová, k čemuž vydalo kladné stanovisko také obecní zastupitelstvo. 
Okresní úřad vyhověl žadatelce 4. října 1933 a udělil jí koncesi hostinskou se 
stanovištěm v domě čís. 7 s podmínkou, že provede do konce roku 1935 nutné 
opravy. Anděla Horutová pak požádala 19. prosince 1933, aby jejím zástupcem při 
provozování živnosti byl její otec, což okresní úřad schválil 5. ledna 1934. Andě-
la totiž nemohla koncesi provozovat osobně, protože Antonín Chlapík si zajistil 
notářskou smlouvou ze dne 31. 12. 1932 požívání této živnosti až do své smrti. 
 Oprava hostince se ale protáhla, na konci prosince sdělovala Anděla Horutová 
okresnímu úřadu, že z předepsaných oprav byly provedeny následující: výčepní 
stůl byl podle předpisu postaven do sálu, dveře vedoucí do stáje a spižírny byly 
zazděny a spižírna vybílena, sklep byl vybílen a zařízen na větrání, záchodová 
žumpa byla pokryta betonovým poklopem a taktéž i studna. Ostatní předepsané 
úpravy slíbila splnit do konce roku 1936 a žádala o prodloužení lhůty, čemuž 
okresní úřad vyhověl. Anděla Horutová svému slibu dostála a 14. listopadu 1936 
požádala o provedení kolaudace hostinských místností. 
 K plnému převzetí všech práv k budově čp. 7 manželi Horutovými mohlo dojít 
až po smrti Antonína Chlapíka st. 28. března 1947. Horutovi pak provozovali 
hostinec až do znárodnění v roce 1948, kdy přešel pod spotřební družstvo Jednota 
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z Nového Jičína. Horutovi tu však zůstali, hostinec vedla Anděla Horutová (čp. 71) 
až do října 1959, kdy vedení pohostinství převzala Jana Škucová (čp. 48). Dne 26. 
března 1962 bylo po namátkové inventuře pohostinství uzavřeno, k otevření došlo 
až 15. října, kdy se jeho novou vedoucí stala Ludmila Dorazilová (čp. 53), která se 
však vedení pohostinství vzdala a hostinec byl uzavřen až do té doby, než nastoupila 
nová vedoucí Anna Davidová (čp. 60). Hostinec byl přestavován znovu v roce 1970, 
čímž ovšem došlo k narušení osvětové činnosti. K další přestavbě došlo koncem 
80. let, stará budova hostince byla de facto celá zbořena, z původního hostince 
zůstal zachován pouze velký sál. Na podzim 1989 proběhla neúspěšně kolaudace 
budovy a po listopadu 1989 družstvo Jednota ztratilo o provozování pohostinství 
zájem a celý objekt byl v restituci vrácen potomkům Josefa Horuta. Ti pak prodali 
stavbu podnikateli Štursovi z Nového Jičína a jeho společníkům, kteří provedli 
podstatné úpravy uvnitř budovy a zařídili tu sodovkárnu, která prosperovala až 
do roku 1996, kdy byl provoz ukončen a prázdný objekt od té doby chátrá. 

Obchod
 První zárodky obchodního podnikání můžeme pozorovat v operátech 
ke sčítání lidu z roku 1870. Na čp. 2 to byl Václav Fabík (*1808), který obchodoval 
s máslem a vejci a pomáhala mu jeho manželka Magdaléna (*1812), se stejným 
artiklem kupčila také Rozálie, manželka Josefa Hasala z čp. 29. S hovězím 
dobytkem obchodoval František Dorazil (čp. 12) a s vepřovým dobytkem Josef 
Vrba (čp. 35). V roce 1880 ale jakoby se po těchto obchodnících slehla zem, buď 
tohoto živobytí zanechali, nebo metodika uplatňovaná při sčítání lidu obchodní 
aktivity prostě nepostihla. Jediným obchodníkem hodným toho jména byl v té 
době pouze Václav Bok (čp. 18), který je v operátech z onoho roku zapsán jako 

Obchod Adolfa Boka (čp. 2), vyobrazení na 
pohlednici z počátku 20. století.
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kramář. V roce 1890 se dá postihnout pouze František Dorazil (*1856) z čp. 35, 
jehož hlavním výdělkem bylo rolnictví, jako obchodník s černým dobytkem si 
pouze přivydělával. V knihách listin okresního soudu je rovněž označen jako 
„obchodník v Hůrce“ Čeněk (Vincenc) Mikulenka, v letech 1890-1895 nájemce 
hostince na fojtství.  
 V letech 1897-1949 byl provozován obchod na čp. 2 u Boků. Záhy poté, co 
chalupu v květnu 1897 koupil Adolf Bok, požádal jeho otec Václav Bok 9. října 
1897 okresní hejtmanství o povolení k prodeji piva a lihovin v uzavřených láhvích, 
jehož žádosti bylo 20. října 1897 vyhověno. Obchodoval také s kroupami a to 
až do 29. června 1901. Václavův syn Adolf Bok si 2. července 1901 podal žádost 
na okresní hejtmanství o povolení k vedení obchodu se smíšeným zbožím a prodeji 
piva a pálených lihových nápojů v uzavřených láhvích, čemuž bylo vyhověno 
12. července 1901. Obchod pak vedl až do 17. prosince 1945, kdy živnost složil. 
Živnost ve stejném rozsahu pak převzala jeho dcera Štěpánka, provdaná za Aloise 
Staňka a vedla ji až do 26. listopadu 1949, kdy byla přepsána ve prospěch družstva 
„Budoucnost“. 
 V chronologickém pořadí druhým hůreckým obchodníkem s živnostenským 
oprávněním se stal František Rusek (*1872 v Bernarticích), který 9. prosince 1898 
požádal o udělení koncese k vedení hokynářství a prodeji cukru, koření, kávy, 
petroleje a pálených nápojů v uzavřených láhvích. Rusek ale provozování živnosti 
odhlásil už k 30. 12. 1899, takže udělení koncese, k němuž došlo 2. ledna 1900, 
v jeho prospěch tím pádem pozbylo smyslu. Stejně krátkého trvání měla koncese, 
kterou k vedení hokynářství na čp. 16 získala 19 února 1900 Anna Holubová (*1857 
v Hůrce, domovsky příslušná do Trojanovic), která odhlásila živnost už v červnu 
téhož roku. 
 K zavedeným obchodníkům v Hůrce se tak vedle Boků na čp. 2 zařadil nakonec 
jen Antonín Chlapík (*6. 6. 1872 - † 28. 3. 1947) z bývalého fojtství čp. 7, který 
11. září 1902 na základě své žádosti z 19. srpna 1902 získal koncesi k obchodu 
se smíšeným zbožím, který pak byl veden až do 1. května 1950. V červenci 
1905 získal také povolení k obchodování s dobytkem. Koncesi k obchodování 
s dobytkem na hůreckém fojtství získal už 28. 6. 1902 Josef Jiříček z Kelče (*1873 
v Kelči) a stejnou koncesi obdržel 29. 8. 1902 František Kremel (*1855 ve Vlčnově), 
taktéž na bývalém fojtství. Na čp. 10 provozoval Antonín Novák (*1861) obchod 
s rohatým a štětinatým dobytkem dle živnostenského oprávnění vydaného 12. 
září 1903. 
 Mezi obchodníky sui generis můžeme zařadit také Františka Boka (*1870) z čp. 
6, který získal 8. srpna 1902 koncesi k prodeji vápna. V roce 1900 se do Hůrky 
ke koláři Janu Petrášovi na čp. 35 přistěhoval spolu se svou rodinou František 
Šobora (*27. 12. 1859 v Bělotíně), domovsky příslušný do Lhotky nad Bečvou, 
který obchodoval v senu a slámě, tj. rozvážel a dovážel seno. Jak dlouho v Hůrce 
pobyl, neumíme zatím říci, v roce 1910 už na čp. 35 každopádně nebydlel. 
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 Řemeslné živnosti
 Koncesovaných řemesel nebylo v Hůrce nikdy velké množství. Převážná 
většina obyvatel nalézala obživu v zemědělství a pokud už sedláci dávali své synky 
na vyučení nějakého řemesla, byla to pro ně jen sázka na jistotu, že se pak daleko 
lépe uplatní v životě a nebudou odkázáni jen na mnohdy nejistý výsledek polního 
hospodářství. Skutečně pak také nacházíme mezi držiteli selských gruntů v Hůrce 
řadu takových „bývalých učňů“, kteří se po vyučení řemesla vrátili na rodný 
grunt, převzali vedení hospodářství a své výdělkové možnosti pouze příležitostně 
vylepšovali jako zedníci či tesaři. Podívejme se však nejprve na koncesované 
živnosti, k jejichž provozování byl nutný souhlas okresního hejtmanství v Novém 
Jičíně. 
 Nejhlučnějšími živnostníky byli na vesnici zcela určitě kováři a jim podobní 
řemeslníci, jako např. koláři (obě profese většinou kovář také zastal). V roce 1870 
byly v Hůrce dvě kovárny: na čp. 31 Jana Čajky a na čp. 37 Václava Petráše. Obě 
měly už za sebou několik desetiletí fungování. 
 Kovárna Jana Čajky na čp. 31 zde byla už kolem roku 1785, postavil ji jeho 
děd Petr Čajka (Czeike, Čejka) (†1810), od roku 1832 zde pracoval Antonín 
Čajka (†1871) a po něm jeho syn Jan Čajka (*1830), který si ale po smrti své ženy 
Rozálie (†1886) kovářstvím spíše přivydělával, hlavním zdrojem jeho obživy 
bylo zemědělství. Kovárna ale nezůstala nevyužita, snad jen na pár let po smrti 
Jana Čajky v roce 1899. Nejspíše od roku 1904 a neoficiálně snad již dříve ji začal 
využívat Maxmilián Petráš, který získal 1. srpna 1904 koncesi k provozování 
kovářské živnosti na čp. 31. Maxmilián Petráš se narodil 23. října 1880 na čp. 27 
Josefu Petrášovi a jeho ženě Marianně roz. Chlapíkové. Začal se učit kovářem 
a jako tovaryš odešel na přelomu století do Vídně, kde se v roce 1900 zdržoval 
nejen on, ale také jeho bratr Teodor (Vavřinec), zednický tovaryš a Josef, který byl 
vyučený kolář. Bušení jeho kovářského kladiva bylo možné v Hůrce slýchat asi až 
do roku 1910, když se oženil a odešel do - tehdy - Německého Jeseníka. 
 Také kovárna na čp. 37 měla dlouhou tradici. Samotná chalupa čp. 37 byla 
postavena kolem roku 1820 kovářem Václavem Petrášem (†1870) a současně s ní 
očividně též kovárna, v níž po Václavovi Petrášovi pracoval u kovářské výhně jeho 
stejnojmenný syn Václav. V roce 1871 koupili chalupu manželé Orlitovi, jejich 
syn František (*1859 v Blahutovicích) se vyučil kovářem a 19. srpna 1884 obdržel 
podkovářskou koncesi. Jako hlavní zdroj své obživy uváděl kovářství ještě v roce 
1890, rolnictvím si pouze přivydělával, ale o deset let později už bylo vše naopak, 
takže podkovářská živnost na čp. 37 zanikla asi definitivně úmrtím Františka 
Orlity dne 7. července 1927.
 Po zániku kováren na čp. 31 a 37 se Hůrka dočkala vlastní kovárny v roce 1930. 
V onom roce 19. září obdržel kovářskou a podkovářskou koncesi Rudolf Mader, 
který měl tuto živnost provozovat na čp. 53. Ale v kovárně pracoval jen do roku 
1933, na začátku prosince téhož roku si zažádal o živnostenské povolení ke kovářské 
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a podkovářské živnosti na čp. 53 Benedikt Žitník z Moravské Ostravy (*1895), 
který koncesi obdržel 26. dubna 1934. Kdy živnost složil se ale z živnostenského 
rejstříku nedovídáme.
 S kovářstvím velmi úzce spřízněné kolářství mělo v Hůrce svého zástupce 
v osobě Jana Petráše (*1862) z čp. 27, který v roce 1893 koupil domek čp. 35,  
v němž měl svou kolářskou dílnu. S rostoucím věkem však dával spíše přednost 
polnímu hospodářství a kolařina ustupovala do pozadí. Zemřel 9. srpna 1929, jeho 
bratr Josef (*1874) se nějakou chvíli živil jako kolářský pomocník, než se v roce 
1895 odstěhoval do Vídně a po návratu do vlasti pracoval jako kolář u Heinzela 
v Německém Jeseníku. 
 Starobylou tradici měli v Hůrce zástupci oděvních řemesel, jako byli ševci 
a krejčí. V Hůrce se obvykle vyskytoval alespoň jeden švec už od poloviny 18. 
století, v roce 1749 to byl např. švec Tomáš Dorazil (†1768) na čp. 12. V 1. polovině 
19. století pracovali v Hůrce obvykle dva ševcovští mistři. V roce 1880 to byl Josef 
Vahalík čp. 11 (*1853) a 3 obuvničtí tovaryši: Josef Pospěch čp.16 (*1863), Antonín 
Hasal čp. 29 (*1864) a Jan Janovský čp. 40 (*1856), který se však zdržoval v Jestřábí 
u Fulneka, odkud si také do Hůrky přivedl svou manželku, 2 obuvničtí učni: Josef 
Orlita čp. 17 (*1861) a Antonín Rosa čp. 21 (*1864), který byl v učení ve Starém Jičíně. 
Ševcům se však postupem doby přestávalo dařit, v roce 1890 pracoval v Hůrce 
pouze jediný obuvnický mistr Antonín Rosa (*1864) na čp. 23, u něhož byl v učení 
Alois Horut (*1874) z Bernartic. Alois Horut se pak stal v Hůrce opět jediným 
zástupcem tohoto řemesla, na které obdržel dokonce 28. 8. 1901 živnostenskou 
koncesi a vykonával ji asi až do své smrti v roce 1946. Další dva ševci Jan Janovský 
čp. 40 (*1856) a Antonín Rosa čp. 44 (*1864) měli jako svůj hlavní výdělek uvedeno 
polní hospodářství, jako obuvničtí mistři si pouze přivydělávali. Po roce 1910 už 
se setkáváme jen s ševcovskými učni Františkem Fuskem (*1894), který se učil 
v Bernarticích, Teofilem Dreslerem (*1889), který se zdržoval ve Vítkovicích, kde 
pracoval v obuvnickém závodě, a Františkem Podzemným čp. 30 (*1904), synem 
hajného Augustina Podzemného, který byl v učení u obuvníka Františka Nováka 
ve Starém Jičíně. 
 Obdobný úpadek jako u ševcovského řemesla můžeme vidět u krejčích. 
V polovině 18. století byl v Hůrce krejčím Josef Kitrich na čp. 12 (†1771). V roce 
1870 nacházíme v Hůrce 6 krejčovských učňů a 1 krejčovského tovaryše, jediným 
krejčovským mistrem v Hůrce byl Josef David (*1830) na čp. 41. V roce 1880 byli 
v Hůrce dva krejčovští mistři: František Horák čp. 36 (*1853), u nějž byl v učení 
Antonín Horák (*1866) a již zmiňovaný Josef David (čp. 41), který měl v učení 
Františka Šnajdárka (*1865 ve Vysoké), Josefův syn Antonín (*11. 6. 1863) pracoval 
u otce jako tovaryš. Krejčovským učněm byl také Teodor Rosa čp. 21 (*1867), na čp. 
32 pracovala jako samostatná švadlena Anna Galová (*13. 2 1825 ve Vlčnově). Tři 
krejčovští tovaryši byli v roce 1880 už mimo Hůrku: syn Josefa Boka František 
Bok z čp. 8 (*1855) byl v Novém Jičíně, Josef Bok (*1855) z čp. 18 byl ve Vídni 
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a Antonín Petráš z čp. 27 (*1860) byl rovněž v Novém Jičíně. O deset let později už 
byl v Hůrce jediný krejčovský mistr Antonín David (†1925), který krejčovského 
řemesla zanechal někdy na přelomu století a živil se spíše jako rolník. Krejčovský 
tovaryš Antonín Horák (*1866) se v Hůrce zdržoval jen dočasně, Teodor Rosa 
(*1867) z čp. 21 se v roce 1890 nacházel v Krakově. V roce 1900 byl v Hůrce už 
jen jediný krejčovský učeň František Orlita (*12. 10. 1884 v Polouvsí), který bydlel 
na čp. 5. V roce 1910 už žádného krejčího v Hůrce nebylo, pouze dvě švadleny 
Marie Orlitová na čp. 17 (*13. 8. 1889) a Žofie Janovská (*14. 4. 1889), v roce 1921 
pak už pouze jediná švadlena Julie Pavlíková na čp. 10. 
  Opracovávání dřeva bylo a zůstává leckde i dnes základní potřebou každého 
obyvatele na vesnici. Někteří hůrečtí usedlíci dosahovali v tomto směru takové 
zručnosti, že se prací se dřevem živili. Známe dokonce stolařského mistra Františka 
Bayera z čp. 18, který zemřel 12. února 1843 ve věku 33 let. Na dalšího zástupce 
stolařského řemesla si Hůrka musela počkat až do konce 20. století.
 Tesařů bylo v Hůrce přeci jen o něco více, ale jejich výdělkové možnosti byly 
i tak dost omezené a pracovali většinou jako tesařští pomocníci. Na konci 19. 
století byli v Hůrce obvykle tři tesařští tovaryši, v roce 1870 na čp. 15, 34 17 a 40, 
k nimž přibyli později tovaryši Karel Bok z čp. 8 (*1856), František Bok čp. 36 
(*1856) a František Bok z čp. 6 (*1861), syn ševce Václava Boka. Do 20. století se 
udrželi tesaři na čp. 17, 34 a 39, pro něž však tesařství představovalo pouze vedlejší 
zdroj příjmů, hlavní zdroj obživy jim skýtalo rolničení.
 Nejvíce výdělkových možnosti bylo ve stavitelství. V roce 1870 bylo v Hůrce 6 
zednických učňů, 7 zednických tovaryšů a 1 zedník, v roce 1880 tu bylo sice jen 5 
zednických tovaryšů a 2 učni, zato v roce 1890 celkem 18 zednických tovaryšů a 1 
zednický učeň. Dva z těchto tovaryšů uváděli zednictví jen jako vedlejší výdělek, 
neboť byli majiteli selského hospodářství, jeden z tovaryšů (František Bajer, 
*1868 Vlčnov) se navíc zdržoval trvale ve Vídni. Nejvyššího počtu dosáhly osoby 
zaměstnané ve stavitelství v roce 1900, kdy bylo v Hůrce 32 zednických nádeníků, 
v tom i jedna žena (Barbora Šnajdárková, *1878 z čp. 41), jedna třetina z nich 
měla zednictví jako vedlejší výdělek. Ve Vídni se zdržovali a pracovali Jan Bajer  
z čp. 13 (*10. 6. 1882) a Teodor Petráš z čp. 27 (*10. 8. 1869), v Moravské Ostravě 
se živil Josef Dresler z čp. 38 (*21. 2. 1877). V roce 1910 bylo v Hůrce registrováno 
29 zednických pomocníků a v roce 1921 celkem 14 stavebních dělníků (zedníků), 
z nichž mnozí byli v zaměstnaneckém poměru u novojičínských stavitelů Czeika 
a Wondry, Richarda Klosse či Josefa Bluma, u Josefa Nováka ve Starém Jičíně nebo 
v Moravské Ostravě.
 
Řeznictví
 Dlouhou tradici měla v Hůrce také řeznická živnost. Prvním známým řezníkem 
byl Florián Bok (†1802), který se v roce 1748 přiženil na grunt čp. 6 a už tehdy se 



49

živil především jako řezník. Na něj navázal asi od roku 1785 (když převzal grunt) 
jeho syn Josef Bok (†1825). Při prodeji gruntu v roce 1814 se výslovně připomíná 
řeznická jatka, z níž se odváděl plat do vrchnostenských důchodů. Další řeznickou 
jatku si u své chalupy zařídil František Bok, který v roce 1796 koupil od obce 
bývalou pastoušku (čp. 9). O další kontinuitě v provozování řeznické živnosti 
na domech čp. 6 a 9 nemáme dostatek informací. 
 Zcela v nových nových podmínkách zastihujeme toto odvětví po roce 1859, kdy 
byly zrušeny cechy a zvláště po roce 1883, kdy byl novelizován živnostenský řád. 
Na fojtství čp. 7 bydlel v roce 1880 řezník Ignác Horák (*1. února 1840 v Choryni), 
který byl zároveň nájemcem hostince. Už v roce 1881 ho ale zastihujeme na Starém 
Jičíně. Nevíme, zda na něj někdo přímo navázal. Dalším známým řezníkem 
z fojtství je až Josef Kremel (*29. 5. 1883) z Vlčnova, odkud pocházel jeho otec 
František Kremel, obchodník s dobytkem. V roce 1900 byl Josef ještě řeznickým 
tovaryšem, ale v Hůrce se nezdržoval, protože byl zaměstnán v řeznictví Leopolda 
Sehnala v Novém Jičíně. Na řezníka se učil v té době také Rudolf Dorazil (*27. 11. 
1883) z čp. 24, který si v roce 1910 pouze přivydělával jako řeznický pomocník, 
jinak byl zcela oddán polnímu hospodářství. 
 Na dávné hůrecké řezníky navázal až Josef Handrych z Bernartic, hostinský 
a řezník, který požádal nejspíše v dubnu 1931 o pronájem místností v hasičském 
skladišti k pravidelnému výseku masa. Jeho žádost schválilo obecní zastupitelstvo 
3. 5. 1931, když slíbil, že obci tím nevzniknou žádné náklady a bude jí platit 
přiměřené nájemné. Jaké však byly další osudy této provozovny se z úředních akt 
už nedovídáme.
 
Živnosti po roce 1989
 K opětnému rozvoji drobného živnostenského podnikání dochází na konci 
80. let 20. století a zvláště pak po převratných změnách, které následovaly po tzv. 
sametové revoluci v listopadu 1989. V roce 1991 si zařídili Jaroslav Glogar (čp. 
26) truhlářství, Vladimír Novotný (čp. 67) otevřel Cykloservis - opravu, údržbu 
a prodej kol a Josef Pavlík (čp. 88) zavedl kominickou živnost, Dušan Kachel (čp. 
80) provozoval klempířství a Josef Richter (čp. 87) začal vyrábět žaluzie (1993). 
V roce 1998 se dílna Vladimíra Novotného změnila na „Kolgas“, nabízející nonstop 
servisní služby, přestavby vozidel na plynový pohon, opravy, seřízení a údržbu, 
náhradní díly a revize. Ivo Kachel (čp. 90) si v roce 1998 zavedl stolařství, dílnu si 
zařídil v budově bývalého kravína, který patří k čp. 27. Peníze k rozjezdu podnikání 
získal prodejem svého malého latadla, které druhdy sestrojil a používal společně 
s otcem Rudolfem Kachlem.
 Pokud jde o pohostinství, byl na počátku 90. let 20. století v obci pouze výčep 
v areálu koupaliště (jeho majitelem byla Jednota), který vedla Anna Glogarová. 
Pohostinství bývalo otevřeno až do začátku zimy, v zimě zůstávala Hůrka 
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bez hospody. V roce 1992 získali hostinec na koupališti v konkurzu hasiči, ale 
vzdali se jej a šanci dostal druhý v pořadí, Jiří Hasal (čp. 29). V roce 1993 převzal 
pohostinství u koupaliště do nájmu Roman Škuca společně s Radkem Pantůčkem, 
později objekt koupil. Budovu se snažil Roman Škuca vylepšit přístavbou.
 Václava Petera si v r. 1990 na čp. 9 zařídil stánkový prodej některých potravin, 
lahůdek a také piva, který ale nebyl vhodný z hygienických důvodů. Proto již v roce 
1991 stánkový prodej zrušil a zřídil výčep v hospodářské budově čp. 9, ale prostory 
tam byly příliš stísněné, takže mohl obsloužit jen několik hostů. Hygienická sta-
nice ale měla proti této provozovně výhrady kvůli nedostatku pitné vody, proto 
se mohl omezit jen na prodej láhvového piva. Ale tuto podnikatelskou činnost 
ukončil a v roce 1994 byla v Hůrce jen jediná prodejna Jednoty, vedená paní Janou 
Šimíčkovou. Ta byla vedoucí až do konce roku 1998, kdy odešla do důchodu 
a na její místo nastoupila Helena Boková z Hůrky (čp. 16). Prodejna Jednoty je 
už několik let uzavřena, jediný obchod s potravinami provozují v současné době 
manželé Peterovi u čp. 9.
 V roce 1997 zřídil Jiří Hasal (čp. 96) v přebudované garáži před domem menší 
prodejnu, zaměřující se především na pivo, některé druhy potravin a prací prášky.

Letiště a létání v Hůrce                                                                

  V roce 1941 zřídil na kopci Hůrce německý NS-Fliegerkorps s podporou novo-
jického průmyslníka Hückla plachtařské učiliště. Hangár a dílny byly na Hůrecký 
kopec přesunuty ze Svince, kde se předtím plachtilo, k novému letišti zbudovali 
Němci dobře sjízdnou cestu a odvodnili a vyrovnali rozjezdovou plochu letiště. 
Byly také postaveny ubikace pro frekventanty učiliště a letištní personál. Na stavbě 
letiště pracovali také občané z Hůrky (povinně i dobrovolně za mzdu). Vedoucím 
učiliště byl jistý Purker a výcvik adeptů letectví se tu prováděl až do konce války. 
 Po osvobození bylo letiště vypleněno, zčásti také místními občany, které místní 
národní výbor 10. května 1945 vyzval, aby odcizené předměty neprodleně vrátili. 
Na záchraně majetku letiště měli zásluhy členové plachtařského odboru: Miroslav 
Rýdl z Jičiny, Milan Palacký z N. Jičína, Milan Suchánek z Loučky a Emil Zajíc 
z N. Jičína. Po provedení nutných úprav zahájila plachtařská škola novojického 
aeroklubu praktický výcvik, jehož vedoucím byl Miroslav Rýdl.
 V roce 1946 převzali učiliště partyzáni z 1. brigády Jana Žižky, podle něhož také 
letiště pojmenovali a asi půl roku tu hospodařili, než letiště převzala jednotka čs. 
armády z Nového Jičína pod velením Leopolda Jaška a později poručíka Chmelaře. 
V roce 1947 převzal však učiliště znovu do své správy Aeroklub Nový Jičín. 
Vedoucím se stal rotmistr Milek, člen ostravského aeroklubu, který zanedlouho 
zahynul při letecké havárii na Českomoravské vrchovině. Velení nyní již „Zemské 
plachtařské školy“ převzal načas Karel Benheisser, který tu působil jen půl roku, 
pak vedení převzal znovu Leopold Jašek.
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Větroně pod Hůreckým kopcem. 
(50. léta 20. stol.)

Z původních objektů plachtařské školy stojí dodnes jen dřevěná ubikace 
vlevo (foto P. Adamec).
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 Od roku 1949 bylo letiště ve správě ministerstva národní obrany a bylo 
přejmenováno na „Meresjevovo letiště“ podle slavného sovětského válečného 
hrdiny Meresjeva. Jeho přesný název zněl: Plachtařské středisko Aeroklubu 
československého - Meresjevovo letiště Hůrka u Nového Jičína. V roce 1949 
dosáhl jeho vedoucí M. Staněk výškového rekordu. V témže roce došlo také 
k rozšíření přistávací plochy v příčném směru, což mělo umožnit přistávání 
motorovým letadlům. Výcvikovými instruktory byli Milan Palacký z N. Jičína 
a Josef Orzság z N. Hrozenkova. Do roku 1950 tu prodělalo výcvik asi 500 hochů 
a dívek, kurzovné činilo průměrně pro kategorii A (přímý klouzavý let) 500 Kčs 
a pro skupiny A, B 1500 Kčs (přímý kloluzavý let a klouzavý let se zatáčkami).
 Po vybudování vojenského a dopravního letiště v Mošnově v roce 1954  ztratilo 
výcvikové středisko v Hůrce smysl. Hangár, dílny a ubytovací prostory převzal 
národní podnik Autopal, hangár pod kopcem koupil Zemědělský zásobovací 
podnik z Nového Jičína pro skladiště, pozemky letištní plochy získalo JZD 
Hůrka. 
 Létání obnovil v roce 1995 Rudolf Kachel (čp. 80) se svými syny Ivem a Dušanem, 
i když jen v skrovném rozsahu. V průběhu dvou let si postavili ultralehké leta-
dlo pro dvě osoby typu Piper Cub 13, které pojmenovali Kaero. První zkušební 
let podnikli 12. srpna 1995, ale nikoliv na původním letišti, ale hned za domkem 
na travnatém pásu podél silnice spojující Hůrku s Bernarticemi.

Kulturní život                                                                                

Obecní knihovna
 Obecní knihovna byla založena v roce 1892. V roce 1923 obdržela od minister-
stva školství a národní osvěty darem 18 vázaných knih zábavného obsahu. Na konci 
roku 1924 bylo v inventáři knihovny zaneseno 66 svazků. O knihovnu pečovala 
knihovní rada, která měla 4 členy, jedním z nich byl knihovník a pokladník v jedné 
osobě, jímž byl v roce 1924 správce školy Jan Holub. Na začátku roku 1926 ale 
už měla knihovna 132 svazků. V roce 1946 byla knihovna umístěna do místnosti 
v domě čp. 37, kterou současně užíval Svaz české mládeže a Junák jako klubovnu. 
V roce 1947 měla knihovna už 237 zábavných knih, 55 knih naučných, 3 knihy pro 
mládež a 5 svazků časopisů.
 Po vybudování účelové budovy zbrojnice čp. 52 byla knihovna přemístěna tam. 
V roce 1997 měla knihovna celkem 38 přihlášených čtenářů, z toho 22 dětí do 15 
let. V policích měla celkem 181 svazků knih, z nichž bylo k 1. říjnu 1997 zapůjčeno 
400 knih. Knihovnicí byla Jiřina Boková z Hůrky (čp. 69), která rozšířila svou 
působnost i na knihovny v Jeseníku n. O. a Blahutovicích. 
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Hudba 
(Ladislav Bok)

 Dotyky Hůrčanů s hudbou se určitě datují do dávných dob, ale pro nedostatek 
pramenů nejsme schopni postihnout úplně všechno. Víme např. o Rudolfu 
Fuskovi (*1899, syn Ludvíka Fuska z čp. 12), který získal 23. 2. 1922 živnostenské 
oprávnění pro živnost hudebnickou jako kapelník a živil se hudbou až do roku 
1924. Mnoho hudebníků bylo mezi členy hasičského sboru, o nichž je pojednáno 
na jiném místě. V roce 1923 založil učitel Jan Holub pěvecký sbor, který zpíval při 
oslavě narozenin T. G. Masaryka v Jeseníku, Bernarticích a St. Lhotě. V roce 1929 
připravil pěvecký kroužek Silvestrovský večírek.  
 V letech 1972-1973 uzrála v hlavách Ladislava Boka a Josefa Richtera myšlenka 
scházet se za účelem společného provozování hudby, jen tak pro radost. Mezi 
sousedy se to ale brzy rozkřiklo a docela otevřeně se mluvilo o tom, že by v obci 
mohla být parta chlapů, která by občas zahrála lidem na různých akcích. Muzikantů 
byl v Hůrce naštěstí dostatek, takže když se dali dohromady, hráli nejen pro vlastní 
potěchu, ale také při nejrůznějších příležitostech. Časté hraní utvrdilo hudebníky 
o jejich kvalitách a odvážili se položit existenci svého hudebního tělesa na pevnější 
základ. Podporu nalezli také ze strany místního národního výboru a když v roce 
1975 hudebníci vykonali kvalifikační přehrávky, stali se oficiální obecní hudbou 
s názvem „H septet“. Oficiálním zřizovatelem skupiny byla osvětová beseda 
v Hůrce. 

Kapela Ladislava Boka, zleva: Ladislav Chrastina (z Jeseníku), Josef Richter, Ladislav Bok, 
Karel Hanzelka a Jaroslav Glogar (začátek 80. let 20. století)
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 Soubor vedl jako kapelník Ladislav Bok (tenor, saxofon a trubka), dalšími členy 
souboru byli Josef Richter (alt, saxofon, zpěv), Antonín Glogar (trubka), Jiří Pavlík 
(bass, křídlovka), Karel Hanzelka (klavír, elektrické varhany), Jaroslav Glogar 
(kytara), Ladislav Chrastina (baskytara, zpěv) a Josef Glogar. S kapelou zpívaly 
postupně také dvě zpěvačky, nejdříve paní Jarmila Petrášová a později paní Marie 
Glogarová. Ve skupině se vystřídalo několik hudebníků, hlavně hráčů na bicí. 
Na všechna jména už se ani pamětníci nepamatují. 
 Začátkem 80. let se ke kapele přidružila skupina mladíků: Karel Látal (sólová 
kytara), Karel Janovský (doprovodná kytara), Ivo Kachel (baskytara), Josef Glogar 
(bicí). V letech 1985-1986 však činnost skupiny skončila.

Divadlo 

 Počátky aktivního hraní divadla v Hůrce se dosud nepodařilo uspokojivě 
vysvětlit. Nevíme také o vhodných prostorách, které by mohly k hraní divadla 
sloužit. Zřejmě se tak dálo v hostinci, kde po kolaudaci jeho přestavby v roce 1936 
už zcela jistě existovalo v malém sále jeviště, které tu zřejmě muselo být již dříve. 
Už v roce 1919 nacvičili hasiči jakousi divadelní hru. Ve škole se naproti tomu 
hrálo loutkové divadlo. Ve školním roce 1922-23 sehráli žáci dvě divadelní hry, 
první hra „Krejčík, švec a Kašpárek“ od B. Schweigstilla byla hrána poprvé 30. 
prosince 1922 a reprízována hned nazítří, pak znovu 1. a 6. ledna 1923. Dne 1. 
dubna 1923 a znovu 7. dubna sehráli žáci hru „Koření z Černého vrchu“, jejímž 
autorem byl rovněž B. Schweigstill. Z obou divadel bylo vytěženo úhrnem 563 
korun, celý obnos byl věnován na zakoupení nových knih. Učitel Holub sehrál 
žákům 10. září 1927 divadelní hru „Kašpárkovy čertoviny“ od B. Schweigstilla 
s loutkami, které zapůjčila česká státní menšinová škola v Německém Jeseníku. 
Na státní svátek 28. října 1927 sehrál Jan Holub loutkovou hru B. Schweigstilla 
„Kuba Všeckosněd“. Jan Holub si divadlo jako výchovný prostředek velmi oblíbil, 
tak dne 16. ledna 1928 provedl žákům místo hodiny tělocviku raději loutkovou hru 
Petra Malého „Vysvobozená princezna“ a 11. února sehrál kus „Spejbl vypravoval 
pohádku“. 
 V uvádění nových her se pak předstihovaly jednotlivé hůrecké spolky (katolická 
omladina a hasiči), tak v roce 1929 omladina sehrála „Maryšu“ a „Viktorku“, 
hasiči zase nastudovali hru „Zápas o nevěstu“. K těmto zavedeným spolkům, 
které pak vcelku pravidelně uváděly alespoň jednu hru ročně se přidal v r. 1928 
také pěvecký kroužek, který v roce 1928 provedl na jevišti místního katolického 
sdružení venkovské omladiny veselohru Karla Horkého „Baťoch“. U příležitosti 
80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka sehráli žáci v pátek 7. března 1930 dětské 
divadlo „Pro tatíčka presidenta“, představení shlédly také děti z menšinové školy 
v Německém Jeseníku a několik hostů. V neděli 9. března bylo toto představení 
provedeno i pro dospělé.  V roce 1930 se zapojuje do divadelního ruchu také místní 
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osvětová komise, která nacvičila a 26. 12. 1930 sehrála hru „Čert“ a navázala tak 
na hasiče, kteří 30. 3. uvedli hru „Ferdinand spí“ a na Občanskou omladinu, 
která sehrála 6. 12. 1930 hru „Lucifer“.  Zvláště bohatý na kulturní zážitky byl 
rok 1937 - sbor dobrovolných hasičů sehrál dne 28. 2. 1937 a 7. 3. 1937 divadelní 
hru„ Jidáš Veselský“, Katolická omladina sehrála dne 28. 3. 1937 divadlo „Pan 
Rampola poštmistrem“ a 5. 12. 1937 „Čertovy námluvy“, Místní osvětová komise 
nastudovala hru „Otrokyně lásky“. 
 Po okupaci pohraničních území a následném zabrání republiky byly divadelní 
aktivity utlumeny. V roce 1945 se o divadelní jeviště zajímal Výbor lidové jednoty 
a sekce katolické mládeže při Svazu české mládeže. Jeviště patřilo kdysi katolické 
omladině, po jejím zániku bylo za okupace dáno hasičům a když se sbor stal obecní 
institucí, přešlo jeviště do majetku obce. Národní výbor navrhl, aby se po vytvoření 
nepolitického divadelního odboru jeviště věnovalo buď místní osvětové radě nebo 
divadelnímu odboru. Proto byla věc odložena, až se k ní vyjádří Výbor lidové 
jednoty, ale ještě na konci prosince 1945 nebyla záležitost rozhodnuta.
 K oživení a navázání na přerušenou tradici došlo podle všeho až v roce 1947, 
kdy děti sehrály divadelní hru „Pohádka o vánočním stromečku“. Pozadu nezůstala 
ani místní skupina Čs. svazu mládeže, která uvedla 4. 12. 1949 hru „Radostná 
událost“. Aktivity svazáků pak na nějakou chvíli převážily a zastínily úsilí starší 
generace divadelních ochotníků, kteří působili v rámci osvětové besedy. Od 60. let 
20. století však znovu nabývá vrchu osvětová beseda.
  V roce 1960 opravovala osvětová beseda za pomoci národního podniku 
Autopal jevištní zařízení a MNV se rozhodl zakoupit oponu v hodnotě 1000-1500 
Kčs. V roce 1962 nainstalovala Divadelní tvorba z Místku nové jeviště, na němž 
24. a. 25. 3. 1962 sehrála osvětová beseda s velkým úspěchem Stroupežnického 
„Naše furianty“. Opravy pohostinství Jednoty v 70. a 80. letech minulého století 
znamenaly praktické znemožnění aktivního provozování divadla v místních 
podmínkách. Divadelní kulisy se však používají dodnes v divadelním souboru 
Starojičan ve Starém Jičíně.

Spolkový život                                                                                
Nejstarší spolky
 Nejstarším hůreckým spolkem není Sbor dobrovolných hasičů, který zde 
působí dodnes. Jeho stanovy byly schváleny 22. 9. 1909, ale již o něco dříve, 1. 
července 1909, byly schváleny stanovy Místní skupiny sdružení venkovské 
omladiny. V roce 1924 mělo Sdružení 35 činných členů. V roce 1925 ale klesl počet 
členů na 27, z nichž jeden byl čestný a 26 činných. Činnost sdružení skončila v září 
1939 v důsledku všeobecného rušení spolků nacistickou okupační správou. 
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 Tři hůrecké spolky měly víceméně jepičí život. Sotva povstaly, již zase zanikaly. 
Zrušení se týkalo v pořadí hned třetího hůreckého spolku, jímž byl Československý 
Orel, zapsaný 12. ledna 1920 do spolkového katastru. Nevyvíjel asi příliš velkou 
činnost a v roce 1923 zanikl, jak oznamoval v lednu 1924 obecní úřad okresní 
politické správě v Novém Jičíně. Úředně pak byla místní pobočka Čsl. Orla 
zrušena výnosem zemské politické správy v Brně ze dne 27. 5. 1924.  Podobně byla 
zrušena Místní družina katolických zemědělců československých v Hůrce (součást 
Svazu lidových zemědělců v Brně se sídlem v Hůrce), schválená dne 1. listopadu 
1922. Spolek byl vymazán v lednu  1924.  V únoru 1934 byla v Hůrce založena  
místní Domovina domkářů a malorolníků v Hůrce se sídlem v Hůrce, jejíž další 
fungování však není známé.
 Na konci ledna 1925 byla svolána schůze žen a dívek do hostince. K ženám 
řečnila s velkým zápalem tovární dělnice z Nového Jičína a založila spolek „křesťan-
ských žen a dívek“. Osten jejich hněvu byl zamířen především proti učitelstvu 
a vyučování občanské nauce. Jaká však byla další činnost spolku bohužel také 
nevíme. 

Historie hasičského sboru v Hůrce                                           
(Karel Janovský a kolektiv)

 Požáry patřily vždy mezi nejhorší metly lid-
stva, zvláště v dřívějších dobách, kdy preventi-
vní ochrana proti ohni byla slabá a většina 
vesnických staveb byla dřevěná se střechami 
krytými hořlavým materiálem. Již v roce 1873 
na základě zemského protipožárního zákona bylo 
nařizováno obecnímu zastupitelstvu vykonává-
ní požární policie a zakládání požárních sborů 
v obcích s více jak 100 domy a druh výzbroje 
nutný pro zásah u požárů. 
 Přesto došlo v roce 1883 asi k největšímu 
požáru v dějinách Hůrky, kdy shořelo 13 domů na dolním konci obce. V těchto 
letech vznikly sbory dobrovolných hasičů ve větších obcích jako je tehdy Německý 
Jeseník, Starý Jičín a Bernartice. V ostatních menších obcích vznikaly sbory 
mnohem později.
 První myšlenka založení sboru v duchu hesla: „Pomáhat bližním“ byla 
přednesena v roce 1903 pány Adolfem Bokem čp. 2, Františkem Bajerem t. č. 
v Loučce, Antonínem Chlapíkem t. č. hostinským a tehdejším starostou obce 
Antonínem Petrášem čp. 27. Za tím účelem pořádali zábavy, výlety a divadla 
a čistý výtěžek ukládali do Vlčnovské záložny pro hasiče.
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Založení sboru 
 Dne 5. září 1909 ve 3 hodiny odpoledne v místním hostinci čp. 7 proběhla 
zakládající schůze za přítomnosti mnoha občanů. Za účasti starosty obce Antonína 
Petráše čp. 27 a hasičského starosty župy Kravařské č. 2 Vladimír Pospěcha ze 
Starého Jičína byla proslovena přednáška o významu hasičstva a proveden výklad 
stanov, zápis členů, volba prozatímního výboru a podpis stanov. Podle usnesení ze 
zakládající schůze byli do prozatímního výboru zvoleni následující: Adolf Bok čp. 
2; Antonín Bok čp. 39, František Dresler čp. 13 a Antonín Chlapík čp. 7, který byl 
zvolen předsedou.
 Dne 10. října 1909 proběhla valná hromada za přítomnosti 26 členů, kde byla 
provedena volba funkcionářů, kteří sestaví kandidátní listinu. Byli to: Antonín 
Petráš čp. 27, Antonín Bok čp. 39 a Josef Vahalík čp. 11. Tito bratři hasiči navrhli 
funkcionáře a posléze byl valnou hromadou zvolen starostou sboru Antonín 
Glogar čp. 19. Do výboru byli zvoleni: Adolf Bok čp. 2, Antonín Petráš čp. 27, Jan 
Jurečka čp.23, do náčelnictva Teofil Vahalík čp. 1, Josef Dorazil čp. 5 a Antonín 
Chlapík čp. 7. Za náhradníky: František Dresler čp. 13, Antonín David čp. 41. 
Za revizory účtu: František Dorazil čp. 25, Antonín Bok čp. 39.
 Dne 11. října 1909 proběhla volba funkcionářů. Za místostarostu byl zvolen 
Antonín Petráš čp. 27, jednatelem Antonín Chlapík čp. 7, pokladníkem Adolf Bok 
čp. 2, náčelníkem Josef Dorazil čp. 5, prvním podnáčelníkem Teofil Vahalík čp. 1, 
druhým podnáčelníkem Antonín Chlapík čp. 7 a za trubače a hornisty zvoleni Jan 
Rosa a František Horák čp. 43.
 První zásahové družstvo vytvořili: 
 Lezci: František Dresler čp. 13, František Bok čp. 39, Antonín Bok čp. 39, 
Antonín Horák čp. 36, Karel Fabík čp. 45, Karel Bajer čp. 18, Antonín Vrba čp. 14, 
František Horák čp. 43, Antonín Glogar čp. 32, Viktor Bajer čp. 18
 Ochránci: Antonín Petráš čp. 27, Josef Vahalík čp. 11, Antonín Glogar čp. 19, 
Antonín Rosa čp. 44, Antonín Orlita čp. 17.
 Stříkači: Josef Pavlík čp. 28, Jan Jurečka čp. 23, Antonín David čp. 41, František 
Bok starší čp.39, Adolf Bok čp. 2, Jan Dorazil čp. 16, František Hasal čp. 31, 
František Dorazil čp. 25, Alois Horut čp. 9, Jan Man starší čp. 3, Alois Rusek čp. 33, 
Jan Dresler mladší čp. 28, Antonín Horak čp. 19, Josef Glogar čp. 32, Alois Glogar 
čp. 32, František Bok čp. 6.
 Četaři: Karel Horák čp. 43, František Bok mladší čp. 39 - zástupce, Antonín 
David čp. 41, Jan Dorazil čp. 16 - zástupce.
 Dne 18. prosince 1910 byla ustanovena ještě nová funkce zbrojíř, do níž byli 
zvoleni: František Dresler čp. 14 a Josef Dorazil čp. 5.
 Sbor dobrovolných hasičů byl přiřazen k župě kravařské, okrsku Starý Jičín.
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Nákup výzbroje a výstroje
 Od firmy Vystrčil z Telče byly 5. června 1910 zakoupeny 2 berlovky, 20 přilbic, 
5 lezeckých opasků, 1 náčelnická a 2 podnáčelnické přilby, 3 náčelnické opasky 
a 3 trubky. V roce 1911 byla od té samé firmy na výstavě v Příboře zakoupena 
dvoukolová stříkačka a 200 metrů hadic a teprve díky tomuto vybavení mohli 
horečtí hasiči plnohodnotně zasahovat u požárů. Stříkačka však neměla své stále 
místo uložení a byla umístěna různě ve stodolách u Jurečků, Petrášů a Rosů. Tamtéž 
byla umístěna první výzbroj, než byla vystavěno první hasičské skladiště. Rovněž 
bylo potřebí střídavě zapůjčovat koňský potah za účelem přepravy stříkačky. 
 Protože bylo málo finančních prostředků, část obnosu si hasiči půjčili 
od Vlčnovské záložny na jméno bratra Františka Jurečky čp. 23.

První zásahy horeckých hasičů

 První výjezd zásahového družstva v počtu 12 mužů v obci byl 13. března 1913 
ve 12 hod. k podnáčelníkovi Viktorovi Rosovi, kde chytl špek v komíně. Požár se 
zdařilo lokalizovat už v zárodku, škoda byla jen 140 korun. 
 První výjezd mimo obec byl 4. prosince 1913 v ranních hodinách do Vlčnova, 
kde hořela stodola. Záchranných prací se sbor nezúčastnil, jelikož bratr starosta 
župy poukázal na nedostatek vody a dost velký počet lidí. Přípřež tenkrát zapůjčil 
Antonín Dorazil, rolník čp. 25.

Stará hasičská zbrojnice, která stála od r. 1914 na prostranství před kaplí. Po válce v ní byly 
také kanceláře MNV, knihovna a sběrna mléka. Zbourána v r. 1968. (Fotomontáž ze dvou 
fotografií).
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Výstavba hasičského skladiště (hasičárny)

 V roce 1914 vystavěla obec pro sbor skladiště (hasičárnu) v místě před kaplí 
mezi cestou a potokem. Dne 15. července 1914 bylo skladiště hasičům odevzdáno 
k užívání. Na pouti 26. července 1914 kněz Václav Vlach ze Starého Jičína skladiště 
vysvětil. Současně byl vysvěcen přední díl ke stávající dvoukolové stříkačce 
od firmy Jambor z Milovic. Tím se zlepšily jízdní vlastnosti povozu. Kmotrou 
vysvěcení se stala paní učitelová Večerková.
 Horečtí hasiči rovněž mysleli na vzdělávání. V roce 1913 začali odebírat časopis 
„Hasičská ochrana“. Sbor koncem roku 1913 čítal 32 členů. Součásti sboru byli 
i samaritáni, v dnešní době členové „Červeného kříže“. 
  V roce 1914 až 1918 museli skoro všichni členové odejít do války. Sbor vedl 
neúnavný starosta Antonín Petráš. Byli přijati jinoši a dívky do 18 let, ale sbor 
přesto jen živořil. Po válce se téměř všichni členové vrátili zpět domů.

Meziválečné období

 V tomto období se členové sboru již nezabývali pouze posláním, ke kterému 
byl sbor vytvořen, ale zúčastňovali se i kulturního a společenského dění v obci. 
Například již v roce 1919 sehráli mladí hasiči divadlo. Pořádaly se plesy, zábavy, 
přednášky a podobně. Ochotnické divadlo se stalo náplní hasičské jednoty. 
V roce 1922 se zúčastnili 2 členové ve stejnokrojích přivítání prezidenta republiky 
Tomáše G. Masaryka v Hodslavicích. Dne 16. července 1930 u příležitosti 50 let 
založení sboru v Německém Jeseníku se zúčastnilo 18 členů ve stejnokrojích oslav. 
Odpoledne pak odešli všichni přítomní na nádraží, kde v 14,30 hod projížděl 
Jeseníkem prezident republiky T. G. Masaryk ve svém vlaku z Českého Těšína 
do Prahy. Vlak zpomalil a prezident děkoval přítomným za projevenou poctu.
 K jubileu 20 let založení našeho sboru pořádáno okrskové hasičské cvičení dne 
23. června 1929 za účasti 9 sborů okrsku Starý Jičín.
 V roce 1929 byl objednán hasičský vůz s možnou přestavbou na vůz pohřební 
za 5600 korun. V roce 1931 byl pořízen pohřební poklop na hasičský vůz bratrem 
Rudolfem Fuskem. Tento pohřební vůz sloužil dlouhá léta a poslední nebožtík, 
který v něm byl odvezen na poslední cestu, byl v roce 1982 starosta sboru br. 
Ladislav Mlčoch, který zemřel ve věku  33 let. Pohřební vůz je doposud v Hůrce.
 První zmínka o oslavě svatého Floriána je z 7. května 1933, kdy se zúčastnilo 
14 bratrů hasičů oslav společně s bratry hasiči okrsku Starý Jičín. Hasičstvo 
pochodovalo od hasičského skladiště do chrámu Páně za zvuku starojické hudby, 
která rovněž při mši svaté účinkovala.
 Dne 30. května 1934 po cvičení podal místostarosta návrh na zakoupení nového 
silostroje (motorové stříkačky) – byla to první zmínka o zakoupení motorové 
stříkačky. V té době byly v okrsku již dvě motorové stříkačky „a v porovnáni s nimi 
bylo ruční čerpání vody velice namáhavé, neboť všichni byli brzy vyčerpáni,“ říká se 
v knize zápisů hasičského sboru.
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 Na mimořádné valné hromadě se diskutovalo o postupu, jak získat finance 
na zakoupení této stříkačky. Bylo navrženo, aby se občané buď na tři roky vzdali 
honového poplatku nebo požádat pojišťovací ústavy o podporu. Nakonec bylo 
dohodnuto postupovat obezřetně a nejdříve zakoupit 200 m hadic, které se dají 
použít jak u motorové tak i ruční stříkačky. Bohužel do začátku druhé světové 
války se motorová stříkačka nezakoupila.
 Čile se sbor činil při vzdělávání mužstva. V roce 1937 sbor odebíral již 
více druhů časopisů, patřily mezi ně „Hasičská ochrana“, „Hasičský věstník“, 
„Samaritánský věstník“ a další časopisy. 

Za druhé světové války
 Po začlenění Hůrky do Velkoněmecké říše v říjnu 1938 byla zřejmé, že dosavadní 
organizační struktura sboru se bude muset přizpůsobit nové situaci a německým 
vzorům. Hasičstvo vedli Bedřich Lunkmoss a Benedikt Žitník. V té době bylo 
ve sboru 27 členů. Výcvik byl rovněž veden podle německých cvičebních řádů. 
Pravděpodobně jediným světlým okamžikem bylo v roce 1942 přidělení motorové 
stříkačky PS 8 (takzvaná „DKV“) s motorem značky „Audi“. Stříkačka byla 
uložena na podvozku. Nutno podotknout, že tato stříkačka byla díky obětavosti 
našich členů v 90. letech minulého století zrenovována a dodnes je funkční.  

Skupina horeckých hasičů, stojící zleva: Josef Glogar, Stanislav Kovařčík, Zdeněk David, 
Antonín Glogar. Sedící: Václav Man, Miroslav Bok, Zdeněk Dresler, František Vrba, v popředí 
Zdeněk Glogar a František Pavlík (asi kolem roku 1970).
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Poválečné období
 Po druhé světové válce dochází k částečné výměně ve výboru, kdy začínají 
aktivně pracovat mladší bratři hasiči. Na 1. valné hromadě po 2. světové válce 
dne 13. ledna 1946 byl volen nový výbor: František Horák - starosta, Alois Matěj 
- jednatel, Robert Býma - pokladník, Alois Vylíčil - vzdělavatel, František Vahalík 
- náčelník, Antonín Šnajdárek -1. podnáčelník, Josef Dorazil - 2. podnáčelník, 
Antonín Glogar - zbrojíř, Josef Bajer a Antonín David – samaritáni. Byl zvolen 
i zábavní odbor ve složení: Antonín Glogar, František Janovský, František Dorazil 
a Antonín Šnajdárek.
 Založení a dobré fungování zábavního výboru si hasiči pochvalovali již na ple-
se 19. ledna 1946, který měl velmi dobrou úroveň. V té době sbor čítal kolem 20 
členů a byl kladen velký důraz na vzdělávání, které řídil br. Alois Vylíčil. Tento bratr 
byl i vzdělavatelem okrskovým a často měl veřejný projev i na akcích v okolních 
obcích. Rovněž župní škola prováděla povinná školení, kterých se museli zúčastnit 
starosta, jednatel, velitel a vzdělavatel.
 V roce 1949 bylo provedeny další volby do výboru, kdy po 40-ti leté činnosti 
ve sboru odstoupil jeho předseda Antonín Horák. Výbor byl po několika změnách 
složen následovně: František Vahalík - starosta, František Horák - místostarosta, 
Karel Vrba - jednatel, Robert Býma - pokladník, Josef Dorazil - vzdělavatel, 
Antonín Šnajdárek - velitel, Vojtěch Glogar - 1. podnáčelník, Alois Matěj - 2. 
podnáčelník, Antonín Glogar – zbrojmistr. 
 Na okrskovém cvičení, které v roce 1949 pořádali místní hasiči byla vytvořeno 
první družstvo dorostenců a družstvo dívek. Dorostenci cvičili ve složení: Fran-
tišek Bok čp. 39, František Horák, Josef Glogar čp. 31, Zdeněk Bok, Antonín 
Vrba, Zdeněk Dresler, Miloš Vahalík, Karel Janovský čp. 8, Jaroslav Staněk, Jiří 
Škuca, František Bok čp. 43 a František Kozák. Dívčí družstvo tvořily: Bohumila 
Boková, Vlasta Boková, Jiřina Orlitová, Ludmila Vrbová, Jiřina Bajerová, Milada 
Vahalíková, Ludmila Fusková, Marie Škucová, Milada Bajerová. Po přijetí těchto 
členů měl sbor již 49 členů.
 Okrskové kolo proběhlo 10. července 1949. S motorovými stříkačkami přijely 
družstva z Loučky, Bernartic, Starého Jičína a Starojické Lhoty. Voda se brala 
z nově vyhloubeného „Brodiska“ a stříkalo se na tzv. požářiště, kterými byly 
okolní domy. Naše družstvo skončilo páté, poněvadž je zradila zapalovací svíčka 
na stříkačce. Poté se v průvodu a za zvuku dechovky odešlo na výletiště, kde byly 
předvedeny různé ukázky a posléze volná zábava. Čistý zisk ze cvičení byl dvacet 
tisíc Kčs. Tato částka již nebyla nikdy překročena.

Organizační změny - přejmenování

 V následujícím roce 1950 na žádost ČSČK se zúčastnili 6-týdenního školení 
a týdenního praktického výcviku ve státní nemocnici v Novém Jičíně bratři hasiči 
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Karel Hasal, Jaroslav Staněk, Miloslav Vahalík a Zdeněk Dresler. Úspěšně zvládli 
zkoušky a byli připraveni pomáhat bližním po stránce samaritánské. Avšak ještě 
v tomto roce byla samaritánská služba převedena pod Československý červený 
kříž. V roce 1951 byly likvidovány zemské jednoty a sbory byly řízeny sítí okresních 
(Nový Jičín) a krajských výborů (Ostrava). Náš sbor zůstal součástí okrsku Starý 
Jičín.
 V roce 1953 byl pro hasičstvo zaveden název „Československý svaz požární 
ochrany“, jehož nejnižší složkou zůstaly místní jednotky ČSPO (požární sbory). 
Pro členy se začal užívat název požárník. Požární sbor podléhal ministerstvu 
vnitra a MNV, který i nadále financoval náklady na výstroj a výzbroj.
 Při výroční valné hromadě konané 16. 12. 1956 byl přítomen zástupce OV 
ČSPO br. Šarman a byly provedeny volby do výboru s následujícím výsledkem: 
předsedou ČSPO byl zvolen Karel Dresler, velitelem - Josef Glogar, referentem 
prevence Vojtěch Glogar, propagačním referentem Karel Janovský, jednatelem 
Jaroslav Staněk, organizačním referentem Antonín David, hospodářem Miloslav 
Vahalík, referentem mládeže Antonín Šnajdárek, 1. revizorem Zdeněk Dresler, 2. 
revizorem Václav Man.
 Došlo nejen k výměně členů výboru, ale i ke změnám v názvech funkcí. Činnosti 
sboru velmi prospělo, když JZD v Hůrce zakoupilo v roce 1959 traktor značky 
Z-50 (Super). Hasiči jej využívali, když zapojili vlečku a mohlo se jet jak k ohni, 
tak na soutěže. Vlečka se vybavila sedačkami a do volného prostoru se uložil stroj 
a příslušenství. Řidičem byl Pantůček František, který později vykonával i funkci 
starosty. 

Technické vybavení zásahového družstva
 V roce 1966 bylo přiděleno první vozidlo Tatra 805 s plachtou na korbě 
a nahradilo k výjezdům používaný traktor s vlečkou. V řízení tohoto vozidla se 
střídali František Pantůček s  Miroslavem Bokem, později Tatru řídil i Lubomír 
Glogar.
 O dva roky později byl zakoupen přívěsný vozík s plnou výbavou, to znamená 
i s moderní stříkačkou PS 12, která byla vybavena motorem ze Škody 1203. Tím 
skončila doba, kdy jezdili hasiči na soutěže nebo k ohni na korbě Tatry 805 
společně se stříkačkou, savicemi a hadicemi. V roce 1980 zajistil Jan Růsek od VŠV 
Brno závod Nový Jičín stříkačku PS 8. Dostali jsme ji za brigády, na kterých hasiči 
vyráběli palety pro žampionárnu. 
 Další techniku získal sbor až v roce 1984, když mu byla přidělena nová Avie 
A 31 u příležitosti 75 let založení sboru. Předání se zúčastnil náčelník Okresní 
inspekce požární ochrany v Novém Jičíně major Hanzelka. S Avií však byly 
neustále problémy, především s převodovkou, která musela být v Praze Letňanech 
vyměněna, protože omylem byla namontována převodovka určená do Avie 
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16. Po půl roce musela být převodovka v záruční době znovu vyměněna, aniž 
hasičům kdo sdělil důvod výměny. Problémy menšího rázu však nebraly konce. 
Třetí stříkačku PS 12 sbor získal při likvidaci sboru v Polouvsí v roce 1995, který 
nevykazoval žádnou činnost a byl zrušen. Mimo stříkačku jsme získali přívěsný 
vozík a ruční sirénu 
  V roce 1999 byla PS 12 u firmy ZAHAS Slavíč za cenu 54 tisíc Kč přestavěna 
z obsahu válců 1200 cm³ na obsah 1600 cm³. Tím mohlo družstvo konkurovat 
na soutěžích družstvům s vyššími výkony strojů. Z dalšího nákupu hasičské 
techniky je třeba vzpomenout zakoupení plovoucího čerpadla v roce 2006. 
Výhodou tohoto zařízení je nízká váha, vhodnost k vyčerpávání sklepů a malá 
spotřeba PHM.
 Po katastrofálních povodních v roce 1997, kdy mnohé sbory přišly o techniku 
a výstroj, byly uvolněny finanční prostředky na zakoupení výstroje a výzbroje. 
Hůreckému zásahovému družstvu byly přiděleny prostředky ve výši 80 tisíc Kč, 
za které byly zakoupeno 9 zásahových obleků, 4 páry bot, 2 savice a 2 svítilny. 
 Od roku 1997 zůstali hasiči z Hůrky při OÚ Jeseník n. O. jako jediný sbor. 
Obecní úřad vyčleňuje ze svého rozpočtu každoročně finanční částku, která 
zabezpečí obnovu a nákup nového materiálu. Tím je chod zásahové jednotky 
zajištěn. 

Výcvik hasičů - soutěže
 Od 70. let 20. století docházelo díky lepšímu technickému vybavení (požární 
stříkačka PS 12 ) k rozmachu hasičského sboru. Mnoho mladých hasičů mělo 
zájem cvičit a jezdit na soutěže, Kromě družstva mužů startovali na soutěžích 
i dorostenci nebo žáci. Ze začátku se hodnotila pořadová příprava, zdravověda 

Hasičská dorostenecká 
družstva z Hůrky - zadní 
družstvo (zleva): Martin 
Fusek, František Vrba, Radim 
Vahalík a Tomáš Dorazil. 
Z předního družstva jsou 
vidět (zleva): Josef Pavlík, Petr 
Kovařčík, Milan Petráš (asi 
1984).
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Horečtí hasiči připravení k útoku, zleva: Jiří Fusek, Daniel Glogar, Stanislav Glogar, Václav 
Man, Jaroslav Vahalík, Vladimír Bok, Zdeněk Silz, Vladimír Kovařčík ml. Momentka ze 
cvičení v Závišicích 19. 7. 2003.

Dětské družstvo hasičů na cvičení 27. 5. 2007. Zleva: Josef Kachel, Michal Rusek, Filip Glogar, 
Jaroslav Caban, Martina Boková, Jakub Bok, zády je otočený Tomáš Glogar.
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a cvičilo se bez vody na precizní provedení útočného vedení, sledovaly se úkroky 
kolem hadic, savic a podobně. 
 Později se od toho upustilo, soutěžilo se s vodou a na čas. Družstvo z Hůrky 
bylo od roku 1975 přeřazeno od Starojického okrsku k okrsku Jesenickému,  
kde ještě byly sbory z Blahutovic, Polouvsí a Jeseníku n. O. Pořádaly se okrsková 
kola a postupovalo se do oblastních kol, kde soutěžila i družstva z Oderska 
a Fulnecka. 
 V roce 1975 se uskutečnil 1. ročník soutěže „ O putovní pohár EC JZD 
Jesenicko“, který vyhrálo družstvo z Hůrky po trojnásobném vítězství. V těchto 
letech zaznamenala družstva horeckých hasičů největší úspěchy a byli zváni 
i na soutěže do Opatovic, Příbora, Oder, Bílovce, Mošnova a podobně.
 V roce 1988 začala dlouhá éra dětských soutěží v Hůrce, kdy se uskutečnil  
I. ročník dětské soutěže o „Putovní pohár starosty občanského výboru“ Soutěžilo 
se ve dvou disciplínách: štafetový běh na 4 x 60 m a požární útok. Zvítězili v něm 
naši žáci. Později byl název soutěže přejmenován na „Putovní pohár starosty SDH“. 
V roce 2000 byl zakoupen nový krásný pohár v ceně 1600 Kč, o který se každý rok 
soutěží. Letos, v roce 2008, byl již 21. ročník. Rovněž pravidelně pořádali horečtí 
hasiči mužskou hasičskou soutěž v požárním útoku (koná se dosud). Většinou se 
soutěžilo na koupališti, jen koncem devadesátých let minulého století se soutěž 
několikrát odbývala na cestě u školky.

Skupina hasičských táborníků na Hadince za Vítkovem v roce 2008. Zleva: Michal Rusek, 
Nikola Davidová, Martina Boková, vedoucí Radislav Pantůček, Jaroslav Caban, Filip Glogar, 

David Man, Jan Dorazil, Filip Pantůček, David Jakeš, Renata Pantůčková. .
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 Mimořádné cvičení se konalo v roce 1996, když bylo potřeba vyzkoušet 
dálkovou dopravu vody z koupaliště až na horecký kopec. Za spolupráce sborů 
z okrsku Starý Jičín se nám podařilo přečerpávat vodu ze stříkačky do stříkačky 
až na kopec, kde stála cisterna, která hasila fiktivní oheň. Tím byla překonána 
vzdálenost 960 m a výškový rozdíl 92 m. Hasiči dokázali, že jsou schopní zasáhnout 
vlastními silami na kterémkoliv místě v obci. 
 Největšího úspěchu dosáhlo družstvo mužů v roce 1978, kdy se ještě cvičilo 
„na sucho“ bez vody a muži na okresním kole v Jistebníku obsadili 2. místo. 
Rovněž družstvo dorostenců v roce 1975 skončilo v okresním kole na 2. místě.

 Výstavba nové hasičárny
 Protože stará hasičárna (neboli zbrojnice) již nevyhovovala požadavkům 
doby a často byla vytopena při povodních, rozhodl místní národní výbor v Hůrce 
o vybudování nové hasičské zbrojnice na zahradě před školkou. Dříve v tomto 
domě bydleli Matějovi. V plánované hasičárně by byla garáž na hasičské auto, 
místnosti pro MNV, v přízemí byt a v patře kulturní místnost a ordinace lékaře. 
Dne 7. 11. 1966 započali občané s výkopem základů a již 14. 12. 1967 se budova 
kolaudovala. Stavba si vyžádala náklady 295 tisíc Kčs. Stavbyvedoucím byl Karel 
Dresler čp. 22. Stavba byla provedena v rámci akce „Z“.

Skupina hasičů před budovou občanského výboru a požární zbrojnice, patrně v roce 1968 
při jejím otevření, většina osob jsou cizí funkcionáři, v popředí z Hůrky 2. zprava František 
Adamec, 4. zprava Josef Glogar. 6. zprava Josef Dorazil a vlevo od něj vzadu z profilu Karel Bok.
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 Na přelomu let 1977- 1978 si hasiči adaptovali dvě místnosti v přízemí hasičár-
ny, když se rodina Pantůčkových přestěhovala do bývalé školky (u Matějů). Protože 
obě místnosti byly malé, bylo rozhodnuto zeď vybourat a tím vznikla prostorná 
klubovna. 
 V letech 1986 se znovu začalo v budově hasičárny stavět. Hasiči se po cvičení 
neměli kde převléknout ani umýt a proto se v přízemí vystavěla šatna, umyvá-
rna a malý sklad PHM. V patře se rozšířila zasedací místnost. Hasiči odpracovali 
společně s občany na této akci 1630 hodin. Stavbu řídil Josef Kovář. Přístavba 
byla provedena v rekordním čase, s pracemi se začalo 1. května, ukončeny byly 
28.září.
 Další zásah do budovy byl v roce 1998, kdy se zřídilo plynové vytápění, v roce 
2006 se měnily dřevěná okna za plastové a snad v roce 2009 (v roce 100 výročí 
založení SDH) dostane budova nový kabát. 
 Nedílnou součástí hasičárny je sušák na hadice. Základem je telegrafní sloup, 
na který členové sboru přivařili plošinu a 19. listopadu 2000 pomocí autojeřábu 
sušák zvedli a zakotvili. Od tohoto okamžiku se hadice nemusí sušit na betonové 
ploše před hasičárnou. 

Výstavba požární nádrže a celého sportovního areálu 

 V roce 1964 se rozhodlo, že u Panského lesa na Vozákově louce bude vybudována 
velká požární nádrž, která by současně sloužila jako koupaliště. Na výstavbu 
přispěl i Autopal Nový Jičín. Původní záměr však byl ten, že požární nádrž bude 
minimálně o 10 m delší. Bohužel z toho sešlo. Voda se napouštěla z lesní studánky, 
později čerpadlem z potoka u Rusků. Rovněž byla vystavěna budova restaurace, 
která byla v provozu pouze v letních měsících. Stavba byla dokončena v roce 1965 
a velkou měrou se na výstavbě podíleli místní hasiči. 
    V roce 1988 se pokračovalo ve zkrášlování celého areálu, kdy bylo vybudováno 
fotbalové a volejbalové hřiště. Rovněž byl postaven tenisový kurt s antukovým 
povrchem. V tomto roce odpracovali hasiči na této akci 1200 hodin. Protože 
podmínky pro udržení antuky u lesa nebyly právě ideální, byl v roce 2003 zřízen 
za spoluúčasti OÚ Jeseník nad Odrou a hasičů povrch asfaltový. O aktivitách 
hasičů svědčí fakt, že za období 2001 – 2007 bylo pro zvelebení obce, údržbu 
požárních zdrojů a údržbě techniky odpracováno 3 a půl tisíce hodin zdarma 
a velké množství odpracovaných hodin nebylo dokonce ani zaevidováno.

Kulturní a společenské akce

 Již od začátku své činnosti nezapomínali hasiči z Hůrky na kulturně-
společenský život, kdy hrávali divadlo, pořádali různé přednášky, plesy a zábavy. 
Ne jinak je tomu v novodobé historii. Tradicí se stal hasičský, později požárnický 
ples v místním sále. Poslední ples v sále se však uskutečnil 23. ledna 1986, kdy nám 
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k tanci a poslechu hrála taneční skupina „Dominant“. V následujících dvou letech 
se prováděla rekonstrukce celé budovy hostince včetně sálu. Naši členové se této 
přestavby aktivně zúčastnili. Po rekonstrukci se měla výčepní místnost přemístit 
z levé části do dvou místností od chodby vpravo. Levá část budovy měla být celá 
adaptována na sál. Bohužel, v roce 1990 byla budova vrácena v restituci. Noví 
majitelé ji prodali a místo kulturního stánku vznikla sodovkárna. V současné 
době budova chátrá a s ní i kulturní život v obci. Obecní úřad, za vydatné pomoci 
hasičů, zřídil společenskou místnost v bývalé škole, ale na kulturní život z let 
minulých se již nenavázalo.
 Rovněž pořádání tanečních zábav na koupališti v letním období bylo tradicí. 
Byly zvány známé skupiny jako například Borovanka, Jalovčinka, Ergo, Apači, 
Krystal apod. Bohužel od roku 1995 už nebyly na koupališti pravidelně taneční 
zábavy pořádány. Na počest 90. výročí založení sboru byly zorganizovány v roce 
1999 oslavy v areálu školky, kdy k tanci a poslechu vyhrávala dechovka p. Pospě-
cha ze Starého Jičína. 
 Další výročí, tj. 95 let SDH v Hůrce se již uskutečnilo na koupališti, kde byla 
zorganizována hasičská soutěž a poté k tanci a poslechu hrála hudební skupina 
p. Býčka, kterou později vystřídal diskžokej Malina. 
 Naproti tomu zájezdů se v průběhu stoleté historie moc neuskutečnilo. Pokud 
byly v dřívějších dobách, nedochovaly se záznamy. V posledních letech byly čtyři 
zájezdy. V roce 1986, kdy ještě fungovala družba mezi Hůrkou a Novým Přerovem, 
uspořádal občanský výbor, vedený Mirkem Nasswettrem, zájezd do této družební 
obce. 
 V roce 1988 již vyrazili horečtí hasiči na třídenní zájezd do jižních Čech. 
Navštívili hasičské muzeum v Přibyslavi, rodiště Jana Husa, České Budějovice, 
Český Krumlov a další místa. Nejstarším účastníkem zájezdu byl br. Josef Dorazil, 
který měl v té době 85 let a elánu na rozdávání.

Svěcení hasičského 
praporu 19. října 
2008, hasičskou 
zástavu nese 
Lukáš Janovský, 
doprovázený 
starojickou 
dechovkou
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 Zájezd se podařilo zopakovat po dlouhých 10 letech v roce 1998, kdy byla 
navštívena hasičká výstava Pyros 98 v Brně a poté vinný sklípek v Petrově 
u Strážnice. Další zájezd se konal v roce 1999. Hasiči vyrazili navštívit jižní Moravu 
- Lednici, Mikulov a znovu se podívali do družební obce Nový Přerov. Družba se 
sice již nerozvíjela tak jako kdysi, ale do vinného sklípka u Michnů hasiči rádi 
zavítali a nějaký ten litřík vína vypili.

Oslavy sv. Floriána – patrona hasičů
 Přechodem hasičů z jesenického okrsku ke starojickému společně s ber-
nartskými hasiči v roce 1990 došlo mimo jiné i k obnovení dávné, ale př-erušené 
tradice, oslavě sv. Floriána, které se tradují již do 30. let minulého století. Není 
však známo, kdy byly tyto oslavy přerušeny. V roce 1990 ale byly obnoveny, 
v první neděli v květnu všechny sbory vysílají své uniformované bratry hasiče 
na mši svatou do starojického kostela. Poté se odchází za zvuků strarojické 
dechovky do hasičárny, kde je připraveno malé občerstvení. Z Hůrky se této osla-
vy zúčastňuje pravidelně minimálně 10 bratrů hasičů. Třeba ještě vzpomenout, 
že před mši svatou horečtí hasiči kladou kytici k hlavnímu kříži na počest zemře-
lých hasičů.

Družba s letci
 V roce 1990 byla sepsána trojdohoda mezi hasiči, obecním úřadem a letci 
z Mošnova u příležitosti odhalení pomníku letcům, kteří zahynuli při letu 
z Přerova do Mošnova. Stalo se tak v létě 1964, kdy za velké mlhy jejich letadlo 
narazilo do stromů na kopci a spadlo na louku vedle Bartošů. Celá posádka 
tehdy zahynula. Při odhalování pomníku, jehož se zúčastnili i hasiči jako čestná 

Svěcení hasičského 
praporu v horecké 
kapli 19. října 2008. 
Zleva jáhen Antonín 
Glogar, starojický 
kněz Petr Dokládal, 
Vladimír Kovařčík 
(držící prapor), 
Ladislav Glogar 
(starosta),  P. npor. 
Mgr. Josef Glogar.
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stráž, přelétly nad obci stíhačky. Poté se v průvodu přešlo za doprovodu vojenské 
dechovky na koupaliště, kde pokračovala zábava.
 Letci v říjnu téhož roku pozvali hasiče na prohlídku letiště v Mošnově 
a zorganizovali vyhlídkový let, kterého se zúčastnilo 70 občanů Hůrky. 
V následujícím roce byl pietní akt již skromnější a po čase společné kladení věnců 
ustalo. 

Výcvik a vzdělávání hasičů 

 V roce 1995 vyšel nový zákon o požární ochraně č. 91/1995 Sb. a vyhláška 
MVČR ze dne 11. 1. 1996. Tyto dva dokumenty byly jakousi „kuchařkou“, jak 
dále mají fungovat dobrovolní hasiči. Dochází ke zpřísnění výcviku dobrovol-
ných hasičů. U zásahového družstva, které tvoří 13-15 členů, se musí provádět 
pravidelné lékařské prohlídky, mužstvo musí být každoročně proškoleno se zá-
věrečnými zkouškami teoretických i praktických znalostí. Jedná se o tak zvaný 
výcvikový rok. Součástí vzdělávání je odběr dvou kusů hasičských novin a 1 ks 
hasičské revue. Bratři hasiči se v těchto periodikách dočítají mnoho zajímavostí 
a získávají náměty do další činnosti

Vyznamenaní bratři hasiči
 Určitě za záslužnou práci byli nejlepší bratři hasiči vyznamenávání již dřívějších 
dobách, ať již vlastním sborem, okresním výborem, krajským výborem, popřípadě 
z ústředí. Bohužel se záznamy z dřívější doby nezachovaly. 
 Nejvyššími vyznamenáními byli oceněni tito bratři hasiči: 
 Při 80. výročí založení našeho sboru byli z ústředí „Čestným uznáním ÚV 
ČSPO“ vyznamenání Karel Bok - obětavý člen, v letech 1982-1985 vykonával 
funkci starosty sboru, Josef Glogar - obětavý člen, v letech 1955-1968 velitelem 
sboru a dlouholetý funkcionář v okresním výboru Antonín Rusek - nesmírně 
obětavý člen a materiálový referent, který se staral o výstroj, výzbroj a pořádek 
v hasičárně.
 K 90. výročí SDH bylo ústředím uděleno bratru Vladimíru Kovaříkovi staršímu 
„Čestné uznání ustředí SH ČMS“ za dlouholetou činnost ve sboru, kde vykonával 
v letech 1968-1981 funkci velitele, později byl velitelem civilní obrany a členem 
výboru je dodnes. Rovněž byl členem okresního výboru sdružení hasičů v Novém 
Jičíně. 
 Ke 100. výročí SDH bylo navrženo nejvyšší vyznamenání „Zasloužilý hasič“ 
dvěma bratrům hasičům: Josefu Glogarovi, který se však tohoto ocenění již 
nedočkal, a bratru Vladimíru Kovařčíkovi staršímu.
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Tragické události ve sboru
 Na světě to tak chodí, že lidé se rodí a umírají. Někteří nás opouštějí dříve, jiní 
pobývají na světě déle. Tragédie však je, když lidé odejdou beze slova rozloučení 
v činorodé práci. Ve stoleté historii sboru bylo takových smutných událostí mnoho, 
v živé paměti je dosud úmrtí čtyř bratrů hasičů.
   Dne 24. června 2006 při jízdě osobním autem z okresní soutěže ve Studénce 
nezvládl řízení v zatáčce mezi Starým Jičínem a Hůrkou u „Boří“ řidič Stanislav 
Glogar, sjel z vozovky a narazil do stromu. On i jeho spolujezdci Jiří Fusek a Radek 
Man na místě zemřeli. Ztratili jsme starostu sboru br. Jiřího Fuska, vedoucího 
mládeže br. Radka Mana a člena výboru br. Stanislava Glogara. 
 Další tragédie se udála 11. září 2007, kdy br. Lukáš Glogar opravoval zemědělský 
stroj. Byl jím přimáčknut a na místě skonal ve věku 22 let. Odešel v něm dobrý 
kamarád a obětavý člen, který se vzorně staral o svěřenou techniku. 
 Tito bratři hasiči určitě chybí svým blízkým, ale chybějí i hasičům, kteří se 
dlouho budou vyrovnávat s jejich odchodem.   

Akcionáři HVP 
 
 V roce 1997 se hasiči z Hůrky stali akcionářem Hasičské vzájemné pojišťovny, 
když zakoupili dva kusy akcií této pojišťovny v hodnotě po 1 tisíc Kč. Bohužel 
dividenty se dosud nevyplácely, ale díky akciím je naše činnost pojištěna. 

Členská základna

 Dle záznamu hlášení na župní velitelství do Kravař bylo v obci v roce 1913 
v obci 46 domů s 300 obyvateli. 12 domů bylo pojištěno u hasičské pojišťovny a 27 
domů u jiných pojišťoven. Obec byla hlídaná ponocným, který přebýval v budce 
a poplachy byly vyhlašovány „burdovkou“. V době žní procházely obcí ještě 
požární hlídky. V tomto roce bylo ve sboru 20 činných hasičů a 12 přispívajících. 
 V době vytváření této zprávy měl sbor 91 členů, z toho je 16 členů mladších 
18 let a žen je 14. Družstvo žen bylo nově utvořeno a již má za sebou první ostrá 
vystoupení. Na soutěži v Hůrce 20. července obsadily druhé místo za ženami 
z Lubiny, rovněž v Kopřivnici obsadily druhé místo, ale svým elánem určitě 
dokážou, že budou pro sbor velkým přínosem.
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Zásahy sboru u požárů a živelních pohrom

 Následující seznam požárů, u kterých zasahovali horečtí hasiči, určitě není 
úplný. Byl sestaven podle záznamů z hasičských knih a poznatků pamětníků. 

— 24. 11. 1913 hořela stodola Rudolfa Dorazila – rolníka. Rychlým a včasným 
zásahem uchránili obytné stavení. Byl to první křest ohněm. Sbor obdržel pochvalu 
od župního starosty br. Pospíšila.
 
— 14. 6. 1914 byli horečtí hasiči u přespolního požáru v Bernarticích. Uhodil blesk 
do panských stodol v Tereziánském dvoře. Jednalo se o první výjezd se čtyřkolovou 
stříkačkou. 

— 28. 5. 1921 byl znovu výjezd do Bernartic. Zúčastnilo se jej 11 bratrů, kteří 
zasahovali u požáru na výměnkářské straně pana Šustka, kde shořely střechy 
na kůlnách a stodole. Obytné stavení bylo zachráněno. 

— 7. 8. 1921 hořelo v Jeseníku. Od jiskry lokomotivy chytly panáky obilí. Oheň 
se rozšířil na kůlnu u cesty naplněnou obilím a stroji.Vzdálenost byla od potoka 
800 m a voda dopravována přes 5 stříkaček k ohni. Byla to první dálková doprava 
vody.

— 5. 11. 1921 se zablesklo a byl vyhlášen požár v Bernarticích, kde hořela kůlna se 
slámou. Hašení se zúčastnilo 25 bratrů hasičů.

— 24. 8. 1924 byl zaznamenán místní požár stodoly rolníka Josefa Pavlíka čp. 
28. Stodola byla naplněna až po střechu obilím. Včasný zásah místního sboru 
a sboru z Bernartic ochránil stavení čp. 27, 28 a 29, které byly v blízkosti stodoly. 
Škoda činila 55 tisíc Kčs. Požár byl založen Stanislavem Sedlákem, chovancem 
polepšovny Novém Jičíně, jenž byl ve službě u Dorazila Rudolfa. Nebyl tam však 
spokojen a chtěl se dostat do kriminálu. Vymyslel si ďábelský plán a zapálil stodolu 
u sousedů. Počítal s tím, že vyhoří celá vesnice a dostane hodně roků v krimi-
nále. „Pracovní ústavy by měly lépe přihlížeti na své svěřence a posílat rolníkům 
lidi spolehlivé“, říká zpráva o požáru. Za žhářský útok a již dříve spáchané de-
likty (vyhrožování žhářstvím, krádež flobertky, nože a kabátu a přestupek proti 
zbrojnímu zákonu) byl Sedlák odsouzen k 6 letům těžkého žaláře. 

— 2. 4. 1927 shořely dva stohy slámy sedláka Antonína Glogara (čp. 19) na poli 
nedaleko za stavením čp. 13. Zapálili je hoši ve věku 4-5 let. Majitel utrpěl škodu 
kolem jednoho tisíce Kč.
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— 21. 7. 1928 vyjeli hasiči se strojem k požáru budov paní Anny Schwarzové 
v Německé Jasenici [=Jeseník n. O.]. Záchranných akcí se zúčastnilo 20 bratrů 
hasičů. Vzdálenost byla 300 m do kopce a proto se předávala voda ze stroje 
do stroje. O příčině požáru si lidé povídali, že si zmíněná paní svou lakotou založila 
požár sama. Onoho večera slavili jeseničtí Němci slunovrat velikým ohněm u lip 
za dědinou. Po ohni si Anna Schwarzová jistě nějaký opalek, ještě doutnající, 
odnesla domů, kde ho neopatrně schovala do slámy a neštěstí bylo hotovo.

— 21. 8. 1928 vypukl z neznámých příčin (patrně byl založen úmyslně) požár 
obytného stavení paní Barbory Gebaurové, rolnice v Hůrce. Za psího počasí, kdy 
hřmělo a lilo, se záchranných akcí zúčastnili kromě místních hasičů jen němečtí 
hasiči z Německého Jeseníku. Shořela jen střecha obytného stavení a okolní 
budovy byly uchráněny. Zpráva o požáru říká: „Ale je nám dosud nevysvětlitelnou 
hádankou, kde zůstal čtvrt hodiny vzdálený sbor bernartský, ač o požáru dobře 
věděl. Což jistě není kolegiální a bratrské, čí snad se báli deště? 

— 13. 1. 1932 vznikl požár u p. radního Františka Davida, kde od komína se vzňal 
hadr v díře a od ní dřevěná udírna na maso a od té se chytil dřevěný štít na půdě, 
ba začaly se chytat i krovy. Jen včasným zakročením pana Adolfa Boka, jenž oheň 
zpozoroval a alarmoval místní hasičský sbor, který se ihned se stříkačkou dostavil, 
byl požár v zárodku uhašen a nerozšířil se více. 

— 17. 3. 1946 vypukl požár v místnostech p. Kovařčíka ve stájích od vadných trub, 
který se velmi rychle rozšířil na přilehlou stodolu, kůlnu a půdu nad stájí. Včasným 
zakročením sboru, který se dostavil se dvěma stříkačkami, byl oheň v krátkosti 
uhašen. Vřelých díků si zasloužil i letecký oddíl z kopce, který byl první u ohně 
a chopil se neohroženě záchranných prací a zachránili mnoho předmětů z již 
hořících prostor.

— 23. 10. 1954 vypukl požár ve stodole p Václava Pantůčka čp. 6. Stodola byla 
naplněna slámou a zbytkem nevymláceného obilí. Boj s ohněm byl těžký, protože 
v té době bohužel nefungovala ani motorová ani ruční stříkačka. Selhal i hydrant. 
Po příjezdu okolních sborů nehrozilo již další rozšíření požáru a sbory prováděly 
uhašení ohně. Příčina požáru nezjištěna.

— 12. 3. 1956 zaznamenán výjezd 11 bratrů do Bernartic, kde hořela stodola Josefa 
Davida. Stříkačka byla naložena na sáně p. Vozáka, který jel právě kolem. 

— 13. 2. 1975 ve večerních hodinách začala hořet kůlna se senem v objektu JZD. 
Kromě místních hasičů se hašení zúčastnili hasiči z Bernartic a profesionální hasiči 
z Nového Jičína. Požár se podařilo lokalizovat a tím se zabránilo jeho rozšíření 
na odchovnu mladého dobytka.
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— 13. 8. 1978 opět využito pohotovosti požární jednotky. V JZD Jesenicko došlo 
k dvojímu samovznícení sena v Jeseníku a Blahutovicích. Naše jednotka byla 
nasazena do Blahutovic.

— 1. 11 1982 vypukl obrovský požár v jesenickém mlýně. Mlýn se nepodařilo 
zachránit, ale na obytné domy se požár nerozšířil. Jednotka z Hůrky zajišťovala 
následný dozor po likvidaci požáru, poněvadž mouka i obilní silo mohlo kdykoliv 
znovu vzplanout. Silo se později propadlo. Přestože bylo u ohně více hasičských 
družstev, rozhodnutím náčelníka okresní inspekce majora Hanzelky byl úkol 
svěřen horeckým hasičům. Velitelem jednotky byl jmenován zkušený velitel bratr 
Vladimír Kovařík starší. Celkem 21 hasičů se střídalo ve 12 hodinových směnách 
po dobu 14 dnů. Úkolu se hasiči zhostili na výbornou. I díky tomuto zásahu o dva 
roky později bylo sboru přiděleno hasičské auto Avia A 31.

— 8. 9. 1994 znovu hořela ocelokůlna. Požár byl založen dětmi, které si hrály 
s petardami. Znovu shořela sláma.

— 28. 9. 1998 hořelo v Jeseníku u Vladimíra Ondrucha, kde vzplál seník. Příčinou 
bylo patrně samovznícení nebo porucha elektrorozvodů. Zasahovali i profesionální 
hasiči z Nového Jičína a Hůrky. Po dvou hodinách předali profesionálové hašení 
požáru dobrovolným hasičům z Hůrky, protože museli vyrazit k dalšímu ohni. 
Hašení požáru bylo o to náročnější, že ve slámě byly uloženy stroje i pohonné 
hmoty. Díky obětavosti hasičů se požár podařilo zlikvidovat. Horeckým hasičům 
vyslovil své poděkování velitele hasičského záchranného sboru Marcel Bala 
a rovněž p. Ondruch vyslovil poděkování za včasný zásah, kterým se zabránilo 
větším škodám a za následné dohlížení na požářiště a rozebírání konstrukce. 

— 24. 6. 2000 výjezd do Jeseníku nad Odrou, hořela tráva na železničním náspu.
— 19. 8. 2000 druhý ostrý výjezd do Jeseníku, chytla tráva od řezačky na poli 
u mlýna.
— 27. 8. 2000 třetí výjezd do Jeseníku k požáru rodinného domu p. Křenovského. 
Příčinou požáru bylo vysířování včelích rámků na půdě. Jedenáct hasičů z Hůrky 
společně s profesionálním záchranným sborem N. Jičín se podílelo na vyklizení 
půdy a odstranění střechy za účelem odhalení a úplného uhašení ohně.

— 4. 8. 2001 došlo k požáru střechy rodinného domu Hrňů v Hůrce. Požár byl včas 
zpozorován a zásluhou hasičů z Hůrky, Bernartic a profesionálního záchranného 
sboru z Nového Jičína byl záhy zlikvidován. Nutno podotknout, že střecha u Hrňů 
byla nová a v noci byla velká bouře, která mohla zapříčinit pozdější vznícení.

— 7. 1. 2007 vyjeli horečtí hasiči k velkému ohni, kdy v neděli v pravé poledne 
začal hořet rodinný dům p. Volka v Jeseníku nad Odrou. Jednalo se o dům typu 
„Okál“, takže snaha všech hasičů zúčastněných na hašení byla marná. Zůstaly 
pouze základy a obvodové zdivo.
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Katastrofální povodně v roce 1997

  V červenci zasáhly celou Moravu a část Čech nebývalé deště, které zvedly 
hladiny řek a potoků. Naše obec byla sice taky částečně zaplavena vodou, ale ta 
nenadělala větších škod. Naši hasiči již zasahovali v neděli 6. července 1997, ale 
hlavní nápor začal až od pondělí 7. července a trval do pátku 11. července.
 V pondělí zasáhla povodeň plnou silou hlavně v Jeseníku n. Odrou a Polouvsí, 
kde se vylila jinak klidná říčka Luha. Domy kolem Luhy byly zatopeny a úplně 
odříznuty od okolního světa. Naši hasiči okamžitě podali pomocnou ruku 
obecnímu úřadu v Jeseníku n. Odrou. První zásah se uskutečnil ve mlýně, kde 
se provádělo zpevnění hrází. Při cestě z mlýna bylo třeba uvolnit strom, zakleslý 
do silničního mostu u odbočky k mlýnu. Se stoupající hladinou Odry, bylo 
uvolnění průtoku pod mostem stále beznadějnější. Došlo k přerušení telefonního 
spojení, proto horečtí hasiči používali vysílačky. 
 Se starostou obce ing. Glogarem byla domluvena hlídací služba na 18,30 
hodin. Po příjezdu do Hůrky byla zjištěna situace, u Františka Dorazila čp. 5 
voda zaplavila stodolu, chlév, kotelnu a dosahovala prvního schodu do vstupní 
verandy v přízemí. V případě dalšího zvýšení hladiny přislíbena okamžitá pomoc. 
Dále provedeno vyčerpání vody ze sklepů u chataře Fr. Janovského, Vladimíra 
Novotného, paní Petrášové a Vladimíra Boka. V Jeseníku n. O. pomáhali horečtí 
hasiči stěhovat několik ohrožených rodin do mateřské školy. V současné situaci 
byla jediná možnost, jak pomoci uvězněným obyvatelům, zásobovat je základními 
potravinami.
 Horečtí hasiči se tohoto úkolu nezalekli a pomocí loděk a další dostupné 
techniky zásobovali potravinami uvězněné občany. Střídali se ve 12 hodinových 
směnách (12 hodin práce – 12 hodin odpočinku). Později, když voda opadla, 
nastala druhá fáze jejich činnosti, a to vyčerpávání vody ze zatopených sklepů, 
což trvalo od středy až do pátku. Celkově bylo vyčerpávání vody provedeno ve 28 
domech. 
  V pátek 11. července ve 20,15 hodin horečtí hasiči tuto náročnou akci 
definitivně ukončili a navrátili se na základnu. Po kontrole vybavení zjištěno, že 
došlo k znehodnocení tří hadic „B“, rozdělovače, a PPS 12. Z vyhodnocení akce 
vyplývá, že v této kritické době nebylo žádné spojení, žádná zdravotní služba. 
Naopak hasiči ocenili přístup Agra Jeseník n. O., které beze všech okolků půjčovalo 
nutnou techniku. 
 Budiž zde vzpomenuta jména těch, kteří naplňovali první část hesla 
dobrovolných hasičů „Bližnímu ku pomoci“: Vladimír Bok, velitel sboru a členové 
zásahového družstva Vladimír Kovařčík starší, Tomáš Dorazil, Jiří Dresler, Jiří 
Fusek, Ladislav Glogar, Stanislav Glogar, Dušan Kachel, Radim Vahalík, Zdeněk 
Silz, Miroslav Bok, Václav Man, Jiří Bok, Martin Kovařčík, Martin Pantůček, 
Lukáš Hanzelka.



76

  Tito dobrovolní hasiči dokázali, že zakládaní dobrovolných hasičských sborů 
před stoletím nebyla věc zbytečná a je třeba si jejich dobrovolné práce vážit. 
Důkazem toho je ocenění sboru přednostou okresního úřadu v Novém Jičíně 
„Za záchranu lidských životů“. Rovněž starosta obecního úřadu v Jeseníku n. 
Odrou ing. Karel Glogar vyjádřil poděkování horeckým hasičům za pomoc 
v Jeseníku, kde v roce 1997 už dobrovolný sbor neexistoval.

Rozhodující funkce ve sboru
Ve funkci starosty (později předsedy a znovu starosty) působili tito bratři

od založení do 1910  - Antonín Glogar čp. 19
od roku 1910 do roku 1918  - Antonín Petráš čp. 27
od roku 1918 do roku 1919  - Antonín Rosa čp. 1
od roku 1919 do roku 1938  - Josef Vahalík
od roku 1945 do roku 1948  - František Horák
od roku 1948 do roku 1952  - František Vahalík
od roku 1952 do roku 1959  - Stanislav Kovařčík
od roku 1959 do roku 1961  - Karel Dresler
od roku 1961 do roku 1966  - Stanislav Kovařčík
od roku 1966 do roku 1977  - Josef Bajer
od roku 1977 do roku 1981  - Bohumil Glogar
od roku 1981 do roku 1982  - Ladislav Mlčoch (zemřel v 33 letech)
od roku 1982 do roku 1985  - Karel Bok
od roku 1985 do roku 1994  - František Pantůček (zemřel v 52 letech) 
od roku 1994 do roku 2006  - Jiří Fusek (tragicky zahynul) 
od roku 2007 dodnes  - Ladislav Glogar

Náčelníky neboli veliteli byli:
od založení sboru do roku 1912  - Teofil Vahalík
od roku 1912 do roku 1921  - Josef Dorazil čp.5
od roku 1921 do roku 1929  - František Vahalík
od roku 1929 do roku 1938  - Josef Dorazil čp.25
od roku 1945 do roku 1948  - Josef Dorazil
od roku 1948 do roku 1952  - Antonín Šnajdárek
od roku 1952 do roku 1955  - Josef Bajer
od roku 1955 do roku 1968  - Josef Glogar
od roku 1968 do roku 1981  - Vladimír Kovařčík
od roku 1981 dodnes  - Vladimír Bok

 Dobrovolní hasiči mají své pevné místo ve společnosti. Jejich práce, stejně 
jako práce profesionálních hasičů, je posláním. Pomáhají chránit a zachraňovat 
lidské životy a majetek. Ne jinak je tomu v Hůrce, kde hasiči oslaví v roce 2009 
sto let trvání sboru. Patří sice k těm mladším sborům, ale své místo v obci si 
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dlouhodobou poctivou prací určitě vybudovali. Slogan “Bohu ke cti - Bližnímu 
ku pomoci„ je vyšit na novém slavnostním praporu, který požehnali na horeckých 
hodech v kapličce sv. Anny dne 19. 10. 2008 P. Petr Dokládal a P. Mgr. Josef Glogar 
u příležitosti 100 výročí založení sboru v roce 2009. Nechť tento prapor je záštitou 
v činnosti sboru dalších sto let!

Modlitba hasiče

 Modlitba svatého Floriána
Ó Bože, který nás slavností Tvého sv. mučedníka Floriána obveseluješ,

Propůjč milostivě, abychom my , kteří jeho slavné vítězství na zemi velebíme, 
K radostné společnosti jeho v nebi připuštěni byli skrze Ježiše Krista, Pána 

našeho.

Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti 
bratrské pomoci v neštěstí. 
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li 
dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž. 
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se 
v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví. 
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, 
očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše. 
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich 
povznést. 
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná 
a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná. 
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy 
hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit. 

Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
pro záchranu životů Pane,
dodej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem.

Před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím?
Požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění povolání
jsem jiným dal.
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8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, 
abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil. 
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že 
nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož 
odznak nosíš. 
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš 
dobrým hasičským dobrovolníkem. 

Poznámka : Tato zpráva je zpracována na základě různých zápisů. Není úplná, protože 
z určitých let se zápisy nedochovaly. Pokud jsme se v něčem zmýlili, omlouváme se. Určitě 
jsme to neprovedli úmyslně. 

Dějiny myslivosti v Hůrce                                                           
Antonín David

 Pravěký člověk lovil pro svou potřebu a nebyl omezován počtem zvěře ani 
prostorem. Zvěře byla hojnost. Na počátku našeho letopočtu stále lovil člověk 
podle své potřeby, ale postupem doby, kdy se začalo rozvíjet zemědělství a začala 
se dělit půda, docházelo k omezování volnosti lovu. Ti bohatší a úspěšnější, první 
šlechta, si začali na svých pozemcích přivlastňovat právo lovu. První doklad 
o výsadním právu lovu na území našeho státu spadá do období vlády knížete 
Boleslava II. kolem roku 950. Panovník a šlechta si ponechávali právo lovu vysoké 
zvěře. Zvěř drobnou a dravou umožňovali lovit klášterům, městům a obcím. 
Také na starojickém panství, k němuž naše obec patřila, byla součástí roboty 
poddaných účast na honech (naháněči zvěře) a trpění škod na polích zvěří i honci. 
Tato výsadní práva panovníka a šlechty se udržela celý středověk. Konec těchto 
poměrů nastal zrušením roboty a nevolnictví.
 Revoluční rok 1848 přinesl i do výkonu práva honby (myslivosti) zásadní změnu. 
Od roku 1849 mohl vykonávat právo myslivosti každý, kdo vlastnil 200 jiter (115 
ha) půdy, tj. i obce a města. Nevíme, komu pronajala obec svou honitbu v té době. 
Víme však, že v roce 1907 (zřejmě i dříve) byl nájemcem honitby továrník z Nového 
Jičína Max Weiss. Dochovala se fotografie z tohoto roku, zachycující účastníky 
honu před loveckou chatou na Stříbrnici, která pak ve 20. letech vyhořela. Menší 
lovecká chata stála i ve Březí. Ke Březí se váže příhoda, kterou vyprávěl František 
David čp. 41, kdy Weiss střelil brokovnicí do hýždí pytláka (německého sedláka 
z Polouvsí), když na výzvu „stůj!“ odmítl uposlechnout a zastavit. Hajného či 
revírníka dělal až do roku 1925 krejčí Antonín David čp. 41. Výše nájemného, 
které bylo součástí rozpočtu obce, není bohužel známá, avšak je doloženo, že Weiss 
daroval v roce 1923 obci 7000 Kč na koupi obecní váhy za slib, že mu bude dále 
honitba pronajata bez dražby. Od roku 1925 až do roku 1938 dělal hajného Weissovi 
a dalším nájemcům František David čp. 41. Početní stavy a počty ulovené zvěře 
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z té doby nejsou známy. Lovily se hlavně koroptve a zajíci, bažanti se vyskytovali 
málo. Hojná byla i zvěř srnčí. Stavy zvěře velmi poznamenala krutá zima roku 
1929. Mrazy prý dosahovaly až – 42°C a dlouho ležela velká vrstva sněhu. Od roku 
1930 pronajala obec honitbu J. Klosovi z Loučky za 5000 Kč ročně. Roku 1936 pak 
továrníku Peschlovi ze Šenova. Roční platba činila 2100 Kč. Počty ulovené zvěře 
v jednotlivých letech v době předválečné a za 1. republiky se nedochovaly. Honitba 
byla jistě dobře zazvěřena, protože finance za nájemné byly na tu dobu dosti velké. 
Z našich občanů myslivost provozoval kromě Antonína Davida čp. 41 a Františka 
Davida čp. 41 ještě Teofil David čp. 20. O dalších se nedochoval žádný záznam.
 V době okupace zabrali honitbu Němci. Známá jsou jména Franze Graditzkého 
a Wolfa z Nového Jičína. Okupanti v honitbě nehospodařili dobře, stavy zvěře velmi 
utrpěly. Po osvobození v roce 1945 byly konfiskovány lesní pozemky F. Graditzkého 
na Horeckém kopci, lesním hospodářem obecních pozemků a správcem obecní 
honitby se stal František David čp. 41. V roce 1946 získal nájem honitby od obce 
rodák z Hůrky Antonín Bajer čp. 18, majitel lihovaru v Přerově, spolu se svým 
bratrem Vladimírem Bajerem. Úhradou za nájemné zaplatil obci zřízení obecního 

Účastníci honu na fotografii datované 3. 12. 1907 u Weissovy chaty na Stříbrnici. Vpravo 
na kraji Antonín David čp. 41 (*1863), uprostřed dveří stojí jeho žena Anna Davidová, před 
ohařem stojí patrně nájemce honitby Max Weiss.
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rozhlasu v hodnotě 50.000 Kč. Antonín Bajer měl předplacenou honitbu na 9 let, 
užíval ji však jen do roku 1950, kdy byl z politických důvodů on i bratr uvězněni. 
Záznam z roku 1949 dokládá, že 20. 11. na hlavním honě ulovil 80 zajíců. Další 
osud honitby ovlivnil nový zákon o myslivosti č. 225 z roku 1947. Ten stanovil 
minimální výměru 150 ha a určoval poměrné zastoupení dělníků a rolníků 
ve vznikajících společenstevních honitbách. V Hůrce byla 22. 1. 1951 založena 
Myslivecká lidová společnost. Zakládajícím členem a hlavním organizátorem byl 
František David st. čp. 41. Do nové myslivecké společnosti vstoupili (někteří jen 
krátce) mnozí větší vlastníci pozemků i Josef Dorazil čp. 25, Alois Matěj čp. 21, 
Václav Pantůček čp. 6, František David čp. 20, František Vahalík čp. 11. Dále byli 
členy Antonín David čp. 41, Karel Janovský čp. 40, Antonín Šnajdárek čp. 51, Josef 
Soutor čp. 30, Karel Bajer čp. 18, František David ml. čp. 41, Zdeněk Dresler čp. 
13, Antonín Holub ze Starého Jičína, Bedřich Škuca ze Starého Jičína, František 
Kozák čp. 54 a Zdeněk Šamánek z Nového Jičína.
 Stavy zvěře drobné i srnčí v této době byly dobré, dále přibývalo bažantů. 
Zprávy o výši odstřelu z roku 1951 na hlavním honě – 117 zajíců, 1956 – 60 zajíců 
a 26 bažantů. Každý rok se po hlavním honě konala v místním hostinci poslední 
leč s hudbou za hojné účasti občanů. Konec padesátých let však znamenal drastický 
úbytek nejhojnější zvěře – koroptve. Začaly se projevovat důsledky zcelování 
pozemků, začátky chemizace a mechanizace v zemědělském hospodaření. Poslední 
hony na koroptve byly začátkem 60. let. 28. 1. 1962 je datum poslední členské schůze 
Lidové myslivecké společnosti v Hůrce. Od tohoto data na dlouhých 40 let ztratila 
Hůrka samostatnou honitbu, neboť od roku 1962 začal platit zákon o myslivosti č. 

První hon mysliveckého sdružení Bernartice-Hůrka v roce 1963.
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23/62. Hlavním rysem tohoto zákona bylo oddělení práva myslivosti od vlastnictví 
k půdě a zvýšení minimální výměry honitby na 500 ha. Toto ustanovení mělo 
pro myslivost v Hůrce zásadní význam. Katastr obce vykazoval jen kolem 450 
ha, proto se musela sloučit s honitbou Bernartice n. O. Vznikla tak myslivecká 
společnost (později myslivecké sdružení – MS) Bernartice – Hůrka. Výměra 
této honitby byla jen 1050 ha. Hranice honitby se nekryly s hranicemi obcí a při 
schvalování byly upraveny v neprospěch honitby. MS měla 14 členů z Bernartic 
a 13 z Hůrky – Antonín David čp. 41, Antonín Šnajdárek čp. 51, Karel Janovský čp. 
40, Karel Bajer N.J., František David ml čp. 41, Zdeněk Dresler čp. 13, František 
Kozák čp. 54, Josef Richter čp. 87, Bedřich Škuca St. Jičín, Antonín Holub St. Jičín, 
Alois Krempl St. Jicín, Zdeněk Šamánek N.J., Josef Hanzelka St. Jičín.
 Výřady z hlavních honů v Hůrce z té doby rok 1963 – 40 zajíců, 30 bažantů, 
1964 – 110 zajíců, 26 bažantů. Stavy srnčího ovlivnila tuhá zima roku 1962 – 1963, 
napadlo mnoho sněhu a mrazy dosahovaly až -22° C. Byla to také pohroma pro 
již tak nízké stavy koroptví. Další léta se však vyznačovala vzestupem stavů, 
především zajíců a bažantů. Bažant se stal nejpočetnější drobnou zvěří, také díky 
soustavné péči, k níž patřilo kromě přikrmování v zimě sběr vajíček z ohrožených 
míst před senosečí a následné líhnutí pod kvočnami a v líhních. Bažanti se líhli 
pod kvočnami u Antonína Davida čp. 41, a v líhni u manželů Františka a Marie 
Kozákových čp. 54 a odchovávali se u nich na zahradě v malé odchovně. V roce 
1971 bylo z posbíraných bažantích vajec vylíhnuto a odchováno v líhni a pod 
kvočnami 376 bažantích kuřat.

Výstavba zásobníku na krmivo v roce 1970. Stojící zleva: Zdeněk Dresler, Zdeněk Šamánek, 
Josef Richter, František Kozák, Miroslav Nasswetter, zleva sedí: Antonín David st., Antonín 

David ml., Vojtěch Pavlík, František David, Antonín Šnajdárek.
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  Rok 1972 byl dalším předělem myslivosti v Hůrce, neboť skončil 10. letý nájem 
honitby Bernartice-Hůrka. V tomto roce se sloučilo JZD Jeseník s JZD Hůrka. 
Nově vzniklé společné JZD požádalo Okresní národní výbor v Novém Jičíně 
o užívání práva myslivosti na svém katastru. Honitba MS Bernartice-Hůrka 
tímto zanikla a byla ustanovena nová honitba MS Jeseník n. O.-Hůrka s výměrou  
1425 ha-985 ha Jeseník a 440 ha Hůrka. 15 členů z původního MS přešlo do nového 
MS Jeseník. K 12 výše uvedeným roku 1962 přibyli ještě Dr. František Doležel 
Nový Jičín, Vojtěch Pavlík čp. 84, Ferdinand Ther N.J. V MS bylo celkem 31 členů. 
Předseda MS byl do roku 1975 Vlastimil Kurovec z Jeseníku od roku 1975 Oldřich 
Románek z Jeseníku, myslivecký hospodář Antonín David čp. 41. Ve výboru  
byl Josef Richter čp. 87 a kontrolní komise Vojtěch Pavlík čp. 84. V roce 1973 
přibyli další členové z Hůrky Antonín David ml. čp. 41, Miroslav Nasswetter  
čp. 51 a v roce 1974 Jan Pantůček a K. Bajer ml. NJ (členem jen krátce).
 Polovina 70. let 20. století byla nejpříznivější pro stavy zajíců a bažantů v naší 
honitbě, ale i pro drobnou zvěř všeobecně. Příkladem jsou úlovky z roku 1976: 330 
zajíců + 26 živých odchyceno, 270 bažantů + 55 živých odchyceno. 
 Bažanti a především zajíci se kromě odstřelu odchytávali živí a prostřednictvím 
státu se vyváželi do ciziny. Finanční přínos byl slušný i pro MS. Bažanti se 
odchytávali v zimě pod zásypy především v Hůrce, méně v Jeseníku. Odchyt 
zajíců probíhal do sítí většinou v lednu za účasti desítek nadháněčů i dětí ze škol. 
Nejpříhodnější podmínky pro odchyt byly v KÚ Jeseník a později Bernartice. 
 V roce 1978 došlo ke sloučení JZD Jeseník a JZD Bernartice. Důsledkem toho 
bylo připojení honitby MS Bernartice (800 ha) k honitbě MS Jeseník – Hůrka. 
Vznikla tak velká honitba o výměře 2050 ha. MS si dalo název „Hubert“ a přešlo 
do něj 15 členů z Bernartic a všichni členové z Jeseníku a Hůrky, celkem 54 členů. 
Ještě před sloučením v roce 1977 přibyli v MS Vladimír Pantůček čp. 6 a Petr 
Jácha čp. 12 (členem jen krátce). V roce 1978 Jaroslav Škarban z NJ a v roce 1980 
Karel Pantůček z Jeseníku. Předseda MS Hubert byl Oldřich Románek z Jeseníku, 
myslivecký hospodář Antonín David st. čp. 41 do roku 1981. V roce 1982 byl 
zvolem mysliveckým hospodářem Antonín David ml., předsedou Jurčák Miroslav 
z Jeseníku. V létě 1978 se stala mimořádná událost, Josef Richter čp. 87 ulovil 
první divoké prase u nás v novodobé historii. Kňour byl uloven na čekané na srnce 
u Březí a vážil 69 kg (vyvržený). Celá událost je podrobně popsána v obecní 
kronice.
 Začátek 80. let byl ve znamení dramatického poklesu stavů drobné zvěře. 
Intenzifikace zemědělské výroby měla za následek likvidaci rozptýlené zeleně 
v krajině, rušení remízků, zvětšování honů (likvidace posledních mezí), použí-
vání postřiků, hnojení a čím dál výkonnějších strojů. Dokladem jsou výřady 
z roku 1982 z celé honitby (2050 ha): zajíců 130, bažantů 50. V tomto roce zemřel 
bývalý myslivecký hospodář Antonín David st. čp. 41, který byl hlavní postavou 
a organizátorem myslivosti nejen v Hůrce. 
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 Srnčí zvěři naopak tyto změny vyhovovaly, rozšiřovala se do polí, neboť  
ve velkých honech monokultur nacházela klid a dostatek potravy. Docházelo však 
k velkým ztrátám na srnčatech především při nočním sečení zelené píce (jetele) 
na krmení dobytka. V roce 1982 se lovilo 40 kusů srnčího, z toho 16 kusů na KÚ 
Hůrka. Velké plochy kukuřice vyhovovaly černé zvěři, která se k nám rozšiřovala 
hlavně z Oderska. V letních měsících se začala objevovat i zvěř jelení. V roce 
1985 byl na Stříbrnici v lokalitě Benešek uloven jelen – nerovný desaterák, 6-letý. 
Střelil ho Jan Štancl z Bernartic. Jelen byl silný, vážil ve výkupu 164 kg. Protože 
byl povolen jen odstřel mladých jelenů, laní a kolouchů, dostal střelec od ONV 
pokutu 500 Kčs. Jan Štancl ulovil také laň na poli mezi Březím a Polouvsím, které 
tehdy patřilo do naší honitby. Období 80. let bylo charakteristické přibývajícími 
úlovky divočáků a poklesem stavů drobné zvěře. Například v roce 1984 se ulovilo 
5 divočáků, většina tehdy ulovených kusů byla z katastru Hůrky a v dalších letech 
se lovily ročně 2-4 kusy. Činnost MS Hubert byla velmi rozmanitá: od roku 1987 
se budovaly voliéry a klubovna na odchovně bažantů v Hůrce. Na koupališti 
v Hůrce se pořádaly letní noci, vyhlášené po celém okolí. V pohostinství v Hůrce 
a v Bernarticích se konaly poslední leče po hlavních honech. Na brokové střelnici, 
vybudované v roce 1978 za kopcem v Hůrce, se prováděly 1x ročně cvičné střelby. 
Začala tradice velmi úspěšných Hubertských plesů v Jeseníku n. O. Členové MS 
(hlavně z Hůrky) se zúčastnili výstavby nového pohostinství v Hůrce (později 
sodovkárny, dnes opuštěný objekt pustne), vybudovali autobusovou čekárnu 
uprostřed obce, postavili udírnu na koupališti a podnikli další akce pro zvelebení 
obce. V roce 1983 pořádala mysliveckou výstavu při příležitosti oslav 600 let 
obce. Výřady v roce 1989: srnčí 36, zajíc 42, bažant 210. V letech 1983 až 1992 byl 
předseda MS Hubert Miroslav Jurčák z Jeseníku, krátce Jan Štancl z Bernartic.
 Změny ve společnosti po roce 1989 měly vliv i na myslivost. Důsledkem bylo 
přijetí velké novely zákona o myslivosti v roce 1992. Základem pro vytváření 
honiteb se stal, tak jako vždy před rokem 1962, vlastnický vztah k honebním 
pozemkům. Tento princip vedl MS Hubert k rozhodnutí, že každá ze tří obcí tvořící 
honitbu MS Hubert půjde svou cestou a vytvoří svou honitbu. V Hůrce se tohoto 
nelehkého úkolu ujali Antonín David čp. 41 a Vladimír Pantůček čp. 92 za pomoci 
ostatních myslivců z Hůrky. Katastr Hůrky neměl požadovaných minimálních 
500 ha honebních pozemků. Bylo nutné identifikovat všechny pozemky v katastru 
obce, nalézt a kontaktovat všechny vlastníky a získat jejich písemný souhlas. 
Dále souhlas vlastníků pozemků přilehlých honiteb na katastrálním území 
(KÚ) Starojická Lhota a Jeseník n. O. v držení vlastníků z Hůrky, ale i z Jeseníku, 
Vlčnova, Starojické Lhoty a Bernartic, tak aby honitba splnila požadovaných 500 
ha. Zákon stanovil, že pokud nemá soukromá osoba požadovaných souvislých 500 
ha honební plochy, vytvoří se sdružení vlastníků - honební společenstvo (HS), 
které pak požádá o schválení honitby. V Hůrce proběhla ustavující valná hromada 
HS 4. 12. 1992, na ní byl zvolen honební výbor - předseda Vladimír Pantůček  
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čp. 92, místopředseda Petr Dorazil čp. 24 a pokladník Jaroslav Staněk čp. 2. Byla zde 
dojednána nájemní smlouva mezi HS Hůrka a MS Hůrka, jako jediným zájemcem 
o pronájem honitby. Smlouva byla uzavřena na 10 let, nájemné činilo 3 Kč na 1 ha 
plus všechny náklady spojené se schvalováním honitby. Nájemná smlouva byla 
podepsána 5. 5. 1993 za HS Vladimír Pantůček čp. 92 předseda, Petr Dorazil čp. 
24 místopředseda, za nájemce MS Miroslav Nasswetter čp. 59 a Antonín David 
čp. 41 myslivecký hospodář. Dále bylo dojednáno, že peníze za nájemné budou 
použity vždy jednou ročně na občerstvení na valné hromadě HS. MS Hůrka každý 
rok uvaří guláš z jedné srny na pohoštění valné hromady HS. Honitba byla uznána 
okresním úřadem v Novém Jičíně o výměře 526 ha – na KÚ Hůrka 452 ha, Jeseník 
59 ha, Starojická Lhota 15 ha. Honitbu tvořilo 381 ha orné půdy, 131 ha lesa, 14 ha 
ostatních ploch. Normované stavy byly stanoveny okresním úřadem takto: srnčí 
28, zajíc 90, bažant 33. 
 Po 31 letech získala Hůrka opět samostatnou honitbu. Nové MS mělo 15 členů: 
Vladimír Pantůček čp. 92 - místopředseda, Miroslav Nasswetter čp. 51 - předseda, 
Antonín David čp. 41 - myslivecký hospodář, Josef Richter čp. 87, RNDr František 
David z Prahy, Petr Urban z Jeseníku, Antonín Hasal z N.J., Vojtěch Pavlík  
čp. 84 pokladník do roku 1997, Jaroslav Škarban st. N.J. - pokladník od roku 
1997, MUDr. František Doležel N.J., Jan Pantůček čp. 21, Václav Orlita z Vlčnova, 
Pavel Nasswetter čp. 51, Jiří Richter z Jeseníku a krátce i Bedřich Škuca ze Starého 
Jičína. MS Hůrka ve všech úsecích činnosti pracovala od počátku velmi aktivně. 
Na úseku mysliveckém je každoročně nakoupeno a odchováno 300 bažantích kuřat 
od prvního dne stáří. Tito bažanti jsou vypouštěni před hony a část přes zimu 
komorována ve voliérách a vypuštěna v předjaří. Přínos pro honitbu se začíná 
v několika posledních letech projevovat výskytem divokého bažanta (zatím jen 
na Dolní louce v remízku). Obvykle se koná jeden hon v listopadu a dva v prosinci. 
Střelců bývá na jednom honě 30 až 40 a uloví se celkem 200 bažantů a 10-20 
zajíců. První dva hony mívají zahájení i konec (poslední leč) v klubovně na bažantí 
odchovně. Hon na Štěpána bývá jako hlavní, začátek i poslední leč s hudbou 
a velkou tombolou v bývalé škole. Během každého honu bývá svačina a troubí 1 
až 2 pozvaní trubači. Místních honců se prvních dvou honů účastní málo, avšak 
na Štěpána chodí mnoho. Nejvíce honců, hlavně hasičů chodilo koncem 90-tých 
let, kdy byl hasičským starostou velký příznivec myslivosti Jiří Fusek.
 Celá 90. léta a začátek nového století byla ve znamení vzestupu stavů i kvality 
srnčí zvěře. V roce 1999 se lovilo 18 kusů, v roce 2003 už 24 kusů. Vzestup 
kvality dokládá 8 srnců obodovaných nad 100 bodů CIC (mezinárodní stupnice). 
Vrcholem byli dva srnci z Horeckého kopce 2005 nalezený uhynulý 127,5 bodů 
CIC a 129,5 bodů CIC ulovený loveckým hostem z Rakouska (zaplatil za trofej 
39.000 Kč). Srnčí zvěři se v té době tak dařilo v důsledku zvýšení úživnosti honitby 
rozčleněním pozemků mezi soukromé vlastníky a Agro Jeseník. Také péče v době 
strádání a správný průběrný odstřel se kladně promítly do počtů i kvality. 
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 Těžké důsledky pro srnčí zvěř měla zima roku 2005-2006. Sníh ve velké vrstvě 
ležel od listopadu do konce března. Velkou část zimy byl sníh zmrzlý, zvěř se 
nemohla prohrabat k potravě. Velký problém představovalo krmivo, především 
bylo dost obtížné seno v těžkém sněhu do lesa dopravit. Zkrmilo se všechno seno 
z vlastních zásob, seno získané od občanů a 5 q balíky od Petra Dorazila čp. 24. 
Zkrmilo se za zimu 45 q ovsa a 32 q sena. Když sníh konečně počátkem dubna 
roztál, bylo po celé honitbě nalezeno na 40 kusů padlé srnčí zvěře. Jámu na Luhách 
musel vykopat bagr. Podobné ztráty byly i v okolních honitbách. Tvrdou zimou 
trpěli také zajíci, kromě ovocných stromů (i 30. letých jabloní) okusovali téměř 
všechny mladé dřeviny. Důsledky této zimy se daří během dalších let u srnčí zvěře 
zmírnit zásluhou nižšího odstřelu v roce 2006 a 2007 a díky mírným zimám 2006-7  
a 2007-8. V dnešní době se stavy dostávají na úroveň před rokem 2005, ale kvalita 
paroží ještě zdaleka předcházející úrovně nedosahuje. Všechna zvěř se už od září 
po celou zimu až do března přikrmuje ovsem a ječmenem, obilným pozadkem, 
krmnou kapustou, senem a celoročně je předkládána kamenná sůl. Za krmnou 
sezónu se kromě jiného zkrmí 40 q ovsa a 10-20 q sena. Jadrné krmivo se z části 
nakupuje a částečně sklízí z vlastního pole. MS vlastní od roku 1998 1 ha orné 
půdy a 1,5 ha lesa. Tyto pozemky za bažantí odchovnou na „Rynce“ byly koupeny 
od dědice z čp. 21. Pěstuje se zde jetel na seno, krmná kapusta, topinambury 
a především oves, ječmen a pšenice. Jadrná krmiva a seno jsou skladovány 
přímo v honitbě v deseti zásobnících – jsou to boudy s jeslemi na seno, korýtky 
na jádro, zásypem pod boudou na pozadek a slaniskem. Každý rok se vysazují 
na nevyužívané plochy tj. meze, podél potoků a polních cest keře, vrba a ovocné 
stromy pro oživení krajiny a vylepšení podmínek pro drobnou zvěř. V roce 
2006 na 30 jabloní – jadrniček podél polní cesty za Horeckým kopcem. Bohužel 
takových ploch je v katastru obce málo. Naopak, každý kousek zemědělské půdy 
je orán, chemicky ošetřován a stále častěji oséván průmyslovými plodinami, což 
je pohromou pro zajíce a bažanty, o koroptvích ani nemluvě. 
 MS Hůrka je aktivní i na úseku střelectví. MS Hubert v roce 1978 vybudoval 
za Horeckým kopcem brokovou střelnici. Ta byla zpočátku využívána jen velmi 
málo pro trénink členů MS. Ve druhé polovině 80. let začala vznikat tradice 
brokových střeleb jako soutěž i pro myslivce z okolních MS. Od vzniku MS 
Hůrka po roce 1993 vznikla tradice soutěže o putovní pohár MS Hůrka. Zásluhou 
tehdejšího předsedy MS Miroslava Nasswettera se podařilo v roce 1995 střelnici 
oficiálně schválit. Střeleb se účastnilo každý rok kolem 30 střelců a veřejnost. 
Poslední střelby na této střelnici byly v roce 2007. V této době se již pracovalo 
na vybudování nové střelnice také za Horeckým kopcem. Hlavní zásluhou 
na vyřízení a schválení nové střelnice měl nový člen MS Vlastimil Bajza. První 
střelby o putovní pohár MS Hůrka na nové střelnici se konaly 2. 8. 2008. Soutěžilo 
30 střelců, po skončení proběhlo slavnostní předání putovního poháru a cen 
prvním pěti střelcům a pohoštění všech účastníků na bažantí odchovně. 
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 Velmi důležitou činností je myslivecká kynologie. Za dobu existence MS chovali 
členové mnoho, někdy horších, ale převážně dobrých loveckých psů. Nejčastěji byli 
chováni němečtí krátkosrstí ohaři, dále čeští fousci, výmarští ohaři, gordonsetr, 
velký müsterlandský ohař, kokršpaněl a také jagteriéři a jezevčíci. Nejvýznamější 
chovatel a cvičitel je Vladimír Pantůček čp. 92, který za 30 let myslivecké praxe 
dovedl ke zkouškám na 10 loveckých psů. Nyní jsou v MS chováni 3 ohaři a 2 
norníci.
 Členové MS organizují společenské akce pro myslivce i veřejnost. Je již tradicí, 
že vždy v červnu se v areálu bažantí odchovny koná myslivecké odpoledne - jedná 
se především o poskytnutí veřejnosti něco z myslivecké kuchyně. Jsou připraveny 
vždy alespoň tři druhy zvěřinových jídel za přijatelnou cenu. Prodá se vždy na 200 
porcí. Další akcí, kterou navštěvuje i veřejnost, jsou výše uvedené brokové střelby 
s posezením a pohoštěním po vyhlášení výsledků, taktéž na bažantí odchovně. 
Poslední leč na Štěpána v bývalé škole má také mnohaletou tradici. Hraje vždy živá 
hudba a vrcholem bývá bohatá zvěřinová tombola, popřípadě pasování mladého 
myslivce.
 Ještě několik slov k bažantí odchovně. Je to původní drůbežárna (stály zde 
tři) postavena na začátku 60-tých let JZD Hůrka. Postupem doby, kdy se přestaly 
slepice chovat, dvě budovy zchátraly a zůstala jediná, kterou předalo JZD Jeseník 
v roce 1975 do bezplatného užívání MS Jeseník - Hůrka. Důležité bylo překrytí 
původní ploché střechy lepenkou (IPOU) v roce 1983. V přední části byla 
vybudována klubovna. Ve druhé polovině 80-tých let se za aktivní účasti členů 
z Jeseníku a Bernartic vybudovaly voliéry, které slouží dodnes. Na začátku 90-tých  
let došlo k pokusům využít odchovu ke komerčním účelům. Tomu se podařilo 
zamezit a v roce 1995 MS Hůrka koupilo pozemek pod budovou od Františka Boka 
čp. 39, čímž budovu získalo do vlastnictví. Klubovna byla rozšířena, vybudován 
krb s centrálním vytápěním a provedeny další úpravy.
 Významným mezníkem existence samostatného MS Hůrka byl rok 2002. 
Končila desetiletá nájemní smlouva s HS Hůrka a především byl přijat nový zákon 
o myslivosti. Ten sice zásadně neměnil hlavní podmínky tvorby honiteb, zůstala 
500 ha minimální výměra, ale zákon požadoval „uvedení honitby do souladu se 
zákonem“. Hlavním požadavkem bylo získat pro členství v HS vlastníky minimálně 
500 ha souvislých pozemků honební plochy. Znovu byli kontaktováni všichni 
vlastníci i těch nejmenších pozemků, většinou bez problémů do HS vstoupili, jiní 
se nechali přemlouvat (mnozí až z Prahy) telefonicky či korespondenčně. Nakonec 
se nepodařilo přesvědčit několik menších vlastníků, vlastnících asi 3 ha pozemků, 
tito souhlasili alespoň s přičleněním svých pozemků k honitbě. Velmi složité bylo 
získat pro vstup do HS státní organizace - Lesy ČR, obec Jeseník n. O., Pozemkový 
fond ČR (celkem asi 50 ha), to se nakonec po několika rozporných rozhodnutích 
státní správy povedlo. Ani potom nebylo vyhráno, do 500 ha chybělo asi 15 ha. 
Přes 2 ha se podařilo získat od vlastníků z Polouvsí (za Březím). Rozhodující byl 
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ale vstřícný přístup HS a MS Loučka. Se souhlasem vlastníka M. Segetě z Vlčnova 
přenechalo na 15 ha plochy naší honitbě. Jsou to pozemky mezi Vlčnovským 
potokem a dvěma Hlybočky po cestu Starý Jičín - Starojická Lhota. Poté co došlo 
k dohodě o hranicích honitby hlavně s HS a MS Jeseník a s dalšími sousedy, byla 
honitba Hůrka dne 12. 2. 2003 s výměrou 516 ha uznána státní správou. Na valné 
hromadě HS pak byla schválena nová smlouva o pronájmu honitby s MS Hůrka, 
která vyprší roku 2013. HS Hůrka zvolila nového předsedu Pavla Nasswettera čp. 
42, místopředsedou zůstal Petr Dorazil čp. 24 a pokladníkem Josef Staněk čp. 2. 
Celý proces uvedení honitby do souladu se zákonem byl velmi náročný na finance 
(vše hradilo MS Hůrka), na čas a na vynaložené úsilí. Nápomocní byli mnozí 
členové MS, hlavní tíha však ležela na Antonínu Davidovi čp. 41. MS Hůrka tak 
může dále hospodařit (doufejme, že tak bude i po roce 2013) v samostatné honitbě. 
Činnost MS pozitivně ovlivnil příchod 5 mladých členů v roce 2001. Zkoušky o 1. 
lovecký lístek tehdy udělali Petr Pantůček čp. 92, Ondřej David čp. 41, Jaroslav 
Škarban ml. N.J., Tomáš Novotný čp. 32 a Zbyněk Urban ze Suchdola.
 MS Hůrka mělo v roce 2008 16 členů, kromě 5 výše uvedených dále Vladimír 
Pantůček čp. 92 - členem od roku 1975, předseda od roku 2004, Miroslav 
Nasswetter čp. 51 - členem od roku 1973, Antonín David čp. 41 - členem od roku 
1973, myslivecký hospodář od roku 1981, Petr Urban z Jeseníku - členem od roku 
1991, člen výboru, Jaroslav Škarban st. N.J. - členem od roku 1978, pokladník 
od roku 1997, MUDr. František Doležel N.J. - členem od roku 1970, Jan Pantůček 
čp. 21 členem od roku 1974, Václav Orlita z Vlčnova členem od roku 1987, Pavel 
Nasswetter čp. 42 - členem od roku 1989, Jiří Richter z Jeseníku - členem od roku 
1995, Ing Jan Zajíc od roku 2006, Jiří Krčmář N.J. od roku 2007 jako host, Vlastimil 
Bajza N.J. - členem od roku 2008.
 V roce 2011 uběhne 60 let od založení Myslivecké společnosti Hůrka v roce 
1951. Věříme, že i pak, v dalších letech či desetiletích, se najdou v naší obci takoví 
myslivci „tělem i duší“, kteří zachovají dlouhou tradici horecké myslivosti, věrni 
odkazu svých předchůdců.

Český svaz chovatelů drobného zvířectva                                

 Jeho místní pobočka byla v Hůrce založena v roce 1959, prvním předsedou 
byl Antonín David, mezi další aktivní členy patřili Zdeňka Adamcová, Eduard 
Adamec, Marta Boková, Antonín David, Jaroslav Dorazil, Josef Glogar, Jiřina 
Hasalová, Václav Man, Bohumil Petera, Jiří Škuca. V roce 1971 vystřídala  
A. Davida ve funkci Zdenka Adamcová, v tomto roce měl také svaz nejpočetnější 
členskou základnu (62 členů). V roce 1972 zvolen předsedou Jiří Škuca. Po roce 
1980 se stal posledním předsedou svazu Václav Rusek.



88

 Chovatelé několikrát zorganizovali velké výstavy drobného zvířectva v r. 1961, 
1967, 1969 a poslední v r. 1988  (viz v kapitole Z kroniky událostí 1945-2000). 
Po roce 1989 přestal Svaz chovatelů vyvíjet aktivní činnost a postupně zanikl. 

Skauting v Hůrce                                                                          
(Jaroslav Glogar)

 První zaznamenaná stopa skautingu v Hůrce pochází z roku 1945, kdy skauty 
v Hůrce organizovali a vedli bratři Vylíčilovi. V roce 1948 byl Junák v ČSR 
komunisty zrušen. Přesto v Hůrce pracovala od roku 1950 junácká skupina 
v ilegalitě. Družinu založil a vedl František Orlita, členem této družiny byli jeho 
bratři Antonín, Václav a Josef, dále bratři Jiří a Vojtěch Pavlíkovi a Antonín Hasal. 
Nazývali se družina Orlů. V roce 1952 proběhly nováčkovské zkoušky, skauti si 
také vyrobili vlastní totem, který se dochoval dodnes. Oddíl pracoval do roku 
1953, do finanční měny.
 Po Pražském jaru 1968 začíná další éra skautingu pro další generaci mládeže 
po znovuobnovení Junáka v Československu. 20. června 1968 vychází nulté 
(předběžné) číslo časopisu Skaut-Junák (S-J). Ideje skautingu oslovují několik 
chlapců i v Hůrce. Protože v Hůrce nebyl, kdo by založil skautský oddíl, několik 
chlapců zakládá na základě výzvy (nabídky) časopisu Skaut-Junák tzv. Čtenářský 

Výstava hospodářského zvířectva v roce 1961 v sále místního pohostinství. Dívky v popředí 
zleva Marie Hanzelková, Jitka Segeťová, Marie Dorazilová a Jaroslava Horáková.
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klub (ČK) Junáka. Na tuto nabídku reagují poměrně rychle, protože dostávají dne 
17. 1. 1969 zakládací listinu s registračním číslem 14 (těchto klubů bylo k datu 
znovuzákazu Junáka v roce 1972 několik tisíc). Tento čtenářský klub s označením 
ČK 14 Orel, měl – podobně jako ostatní čtenářské kluby v Československu - žít 
podle skautských zásad jako samostatná skautská družina, podle programu 
a úkolů, které dostávaly pravidelně z redakce S-J. 
  „Hoši a děvčata v klubech se mají naučit poctivému kamarádství, snášenlivosti, 
kázni, smyslu pro odpovědnost. Mají si společně vynalézat ušlechtilou zábavu, 
pěstovat tělesnou výchovu i duševní zdatnost. Snaží se být co nejužitečnější svému 
okolí. Svou činnost klub vyvíjí na vycházkách, pravidelných týdenních schůzkách, 
cvičeních, besídkách i v obyčejném denním životě: na ulici, ve škole, doma. Každý 
chlapec či děvče z klubu se chová tak, aby byl vzorem pro všechny ostatní chlapce 
a děvčata.“ Těmito slovy motivuje zakladatel čtenářských klubů Jaroslav Foglar 
smysl klubů i obsahovou náplň jejich společné práce.
 Zakládající členové ČK 14 byli Jaroslav a Josef Glogarovi z čp. 26 a jejich 
bratranci Václav a Petr Glogarovi z čp. 32. Později se přidávají i jejich bratři Karel 
a Vojtěch. Klub se snažil vyvíjet činnost podle pravidel, které vytvořil legendární 
Jaroslav Foglar, podle jeho mnoha knih pro mládež.
 Chlapci si vedli kroniku o své činnosti, sami si zhotovili a obměňovali vývěsní 
skříňku, a postavili si i malou klubovnu v zahradě u Glogarů čp. 32, která vydržela 
až dodnes. Cihly na tuto klubovnu si sami posbírali z bouraček, zednické práce 
provedl starší bratr Jirka, který se právě učil zedníkem. Později si také vlastnoručně 
postavili malou pramici. Myslím, že stojí za zaznamenání i způsob nabytí materiálu 
na výrobu této pramice – byla totiž uzavřena ústní smlouva s majitelem truhlářské 
dílny p. Horutem. Ten ochotně přislíbil dodání a vyhoblování potřebných prken 
za předpokladu, že na oplátku jemu skauti vypletou požadovaný počet rámků 
na plot. Což se i pak stalo.

Hůrečtí skauti na táboře 
v roce 1996.
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 A tak po mnoha hodinách usilovné práce mohla být pramice slavnostně 
nazvána Racek a spuštěna na vodu na koupališti 25. 7. 1971. Bylo to v brzkých 
ranních hodinách, kdy zde ještě nebylo ani živáčka, a to jednak z důvodů 
nerušené plavby a jednak z důvodu neutržení posměchu v případě první plavby 
podobné s osudem Titanicu. Nicméně pramice byla zhotovena opravdu kvalitně 
a z kvalitního materiálu, protože slouží dodnes – to je více než třicet pět let.
 Činnost klubu oficiálně skončila po zákazu skautingu v roce 1972, kdy bylo 
komunisty zakázáno vydávání časopisu Skaut-Junák. Klub však pokračoval 
ve svých akcích nadále, i když již méně, protože se členové klubu začali rozcházet 
do škol a učilišť.
 Po „sametové revoluci“ na podzim roku 1989 začal samozřejmě oficiálně svou 
činnost i skauting v Československu. Chlapci, kteří prožili mládí pod vlivem 
skautingu, mezitím dospěli a někteří z nich založili rodiny a tak pocítili možnost 
předat nádherné ideje a chvíle prožité ve skautu svým i ostatním dětem v Hůrce. 
Jaroslav Glogar získal kontakt na vůdce skautského střediska PAGODA v N. 
Jičíně br. JUDr. Koláře - „Ferinu“, od kterého získal potřebné informace o tom, 
jak založit skautský oddíl v Hůrce, který by byl následně začleněn do střediska 
PAGODA, aby byla dodržena zásadní stavba organizace skautingu – družina, 
oddíl, středisko. Protože v Hůrce nebylo tolik dětí aby se mohl ustavit samostatný 
oddíl, po dohodě s bratrem Karlem Glogarem, který se přestěhoval do Jeseníku 
n. O., bylo dohodnuto, že se přidají i děti z Jeseníku. Takže na jaře roku 1990 se 
dalo dohromady 17 chlapců ve věku od 6 do 10 let (12 z Hůrky a 5 z Jeseníku ), 
kteří se pod vedením Jaroslava Glogara v Hůrce a Karla Glogara v Jeseníku chtěli 
vydat na novou dobrodružnou cestu skautingu. Protože všichni byli ve věku 
nejmladších skautíků - vlčat, nový oddíl dostal název „3. smečka vlčat Hůrka“. 
Vlčata měla pravidelně jednou týdně schůzky, na kterých se seznamovali s idejemi 
skautingu, učili se skautským dovednostem a hráli hry v klubovně i venku. Opět 

Skautské putování 
lesem (1999).
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se začala využívat klubovna postavená v sedmdesátých letech jako výchozí bod 
činnosti. V roce 1990 se však ještě neuskutečnil žádný letní tábor, protože vlčata 
ještě dostatečně neznala zásady táboření. 
 Vyvrcholení skautského roku - letní tábor - se poprvé uskutečnil až v  roce 
1991 na Kojetíně, a to ještě ve spojení s 3. oddílem Nový Jičín, hlavně z důvodu 
nedostatečného materiálního vybavení pro tábořiště. Tento tábor byl zatím ještě 
nedokonalý pro nezkušenost vedoucích a trval jen několik dní, hlavně z důvodu 
nepřízně počasí. Tábor následujícího roku 1992 na Hadince, již se dal nazvat 
opravdovým skautským letním táborem. Oddíl již tábořil samostatně, sice ještě 
s vypůjčeným inventářem, ale chlapci se dovedli 2 týdny postarat sami o sebe, 
pod vedením dvou dospělých. Tak jak to má být na správném skautském táboře, 
se družiny (šestky vlčat) střídaly v jednotlivých službách v kuchyni, na nočních 
hlídkách a ve všem, co je potřeba k zajištění chodu tábora. Nutno podotknout, že 
se jednalo o chlapce ve věku od 9 do 15 let. Tento tábor jsme zatím ještě převzali již 
vybudovaný, pouze jsme jej při ukončení tábora „bourali“ a odváželi, další tábory 
po postupném nabytí potřebného vybavení se však již budovaly na zelené louce 
od předem pokosení louky, přes postavení stanů s podsadami, stavbu kuchyně 
s kamny, až po vykopání nejnutnějšího zázemí – latríny. V den zahájení tábora 
skauti připutovali na tábořiště nejčastěji vlakem a dále pak po svých, současně 
přijíždělo nákladní auto se vším vybavením a stavělo se ihned po složení materiálu 
na místě. Letní tábory se potom konaly pravidelně každý rok na různých místech, 
většinou díky vstřícnosti vojáků ve Vojenském prostoru Libavá (v okrajových 
částech), pouze v roce 1997 kvůli povodním jsme museli narychlo shánět náhradní 
tábořiště, protože předem domluvené místo bylo pod vodou.
 S přibývajícími léty, když chlapci dorůstali do věků skautů, dostal oddíl 
označení „ 3. oddíl Jeseník n.O. - Hůrka. Jednalo se stále o čistě chlapecký oddíl, 
děvčata z Jeseníku i Hůrky musela do skauta dojíždět do Nového Jičína, protože 
v Hůrce nebylo nikoho, kdo by založil a vedl dívčí oddíl. Toto se však setkávalo 
s určitými potížemi, proto se ve středisku v roce 1996 rozhodlo o začlenění 
děvčat do místního oddílu, kde měly vlastní družinu. Toto se ukázalo jako velmi 
přínosné hlavně na letních táborech, kde děvčata byla velmi nápomocna hlavně 
svými zkušenostmi při přípravě táborové krmě, i když samozřejmě se v kuchyni 
stále střídaly pravidelně všechny družiny, pro radu nebylo třeba chodit nikam 
daleko. Chlapci zase mohli děvčatům pomoci při převážně chlapských činnostech 
na stavbě tábora a přípravě dřeva na topení. V době čistě chlapeckého oddílu bylo 
registrováno 16 – 20 členů, po spojení s dívčí družinou oddíl čítal až 30 členů. 
Družiny z Hůrky se scházely stále v původní klubovně, družiny v Jeseníku si 
s laskavým svolením duchovního správce upravily jednu místnost v hospodářském 
stavení na faře. Na společné akce celého oddílu však tyto prostory, hlavně stařičká 
malá klubovna v Hůrce, nestačily, a proto po zrušení lékařské ordinace v hasičárně 
jsme požádali o pronájem této místnosti na skautskou klubovnu. V listopadu roku 
2002 byla tato žádost schválena, a tak se činnost oddílu mohla rozvíjet již v lepších 
podmínkách.
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 Činnost skautského oddílu se zdaleka neomezovala a neomezuje jen na akce 
pro vlastní členy. Tak se například pod patronací skautů organizují na mlýnském 
náhonu v Jeseníku nad Odrou tradiční Primátorky, což jsou závody tříčlenných 
posádek na památné pramici vyrobené v době činnosti ČK 14 Orel, doplněné 
o soutěžní přehlídku netradičních plavidel. Letos se tato akce konala již potřinácté. 
O něco mladší je tradice Horecké zimní olympiády, konané pro mladé milovníky 
recese netradičních zimních disciplín na horeckém kopci. Horecká zimní olympiáda 
se konává pravidelně v měsíci lednu – bez ohledu na výši sněhové pokrývky – 
v roce 2009 se konala již počtvrté. Kromě toho pořádá oddíl během roku mnoho 
dalších akcí s cílem nabídnout dětem a mládeži bohulibou a smysluplnou zábavu 
ve skautském duchu.
 Za dobu trvání oddílu od roku 1990 bylo v oddíle registrováno 72 chlapců 
a děvčat, někteří vydrželi třeba jen jeden rok, někteří však 12 a více let až 
do své dospělosti a i potom zůstávají dále ve spojení s oddílem, vypomáhají při 
organizování větších akcí pro veřejnost atd., a někteří přebírají štafetu vedení 
oddílu. Tak tomu bylo v roce 2006, kdy vedení oddílu převzal Petr Dorazil z čp. 5, 
který zdárně pokračuje v započatém díle.

Československý červený kříž (ČSČK)                                      

 Počátek místní organizace není s určitostí znám, patrně zde musela být již v roce 
1945, neboť v té době se všechny školní děti staly členy Dorostu Čsl. červeného 
kříže. V roce 1958 založila místní organizace ČSČK v podkrovní světnici u Petrášů 
čp. 75 lékařskou ordinaci, vybavení získala od okresního výboru ČSČK v Novém 
Jičíně. Od 25. dubna 1958 zde začal ordinovat dobrovolně MUDr. Leopold Bartoš. 
Po výstavbě nové požární zbrojnice v r. 1968 byla stanice první pomoci přemístěna 
tam.
 V roce 1991 byla předsedkyní základní organizace Marta Novotná (čp. 67) 
a místopředsedkyní Marie Kašná. Kulturní činnost organizace byla limitována 
nedostatkem vhodných prostor pro pořádání zábav, spolupracovala proto s osvě-
tovou besedou na pořádání Dne matek. Kromě toho udržoval v obci lékařskou 
ordinaci, ve které od roku 1969 ordinoval jednou týdně MUDr. Jan Kovařík ze 
Starého Jičína. Ordinace fungovala až do roku 2002. 

Český svaz žen                                                                               

 Už v roce 1924 došlo v Hůrce k založení spolku křesťanských žen a dívek“, 
o jehož činnosti toho zatím mnoho nevíme. Mistní výbor Českého svazu žen 
se v Hůrce ustavil až v roce 1967 a jeho první předsedkyní byla zvolena Anna 
Segeťová. V roce 1990 se připojil k osvětové besedě jako Klub žen. Činnost se 
zaměřovala na pořádání akcí s osvětovými besedami a promítání filmů dětem. 
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Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová v Hůrce  
(Jaromír Hasal)

 KDU-ČSL, dříve pouze ČSL (Československá strana lidová), byla založena 
v roce 1919 Mons. Janem Šrámkem, který působil jako kaplan v Novém Jičíně. 
Přesné datum založení místní organizace ČSL v Hůrce není přesně známo. Jisté je, 
že má v Hůrce od svého počátku docela silnou podporu, o čemž svědčí výsledky 
ve volbách.
   Dle dostupných pramenů ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 1925 
získala strana lidová 123 hlasů ze 175 platných, o zbylé hlasy se podělily další tři 
strany. Do senátu bylo odevzdáno pro lidovou stranu 100 hlasů ze 149.  V roce 
1928 se konaly volby do okresního a zemského zastupitelstva. Bylo odevzdáno 160 
platných hlasů a z toho 100 hlasů pro stranu lidovou do zemského zastupitelstva, 
resp. 97 do okresního zastupitelstva.
 První určité zprávy o existenci místní organizace strany lidové v Hůrce popisuje 
obecní kronika. Ve volbách do obecního zastupitelstva, které se konaly 29. října 1931, 
byly podány tři kandidátky: strany republikánské, sociálně demokratické a strany 
lidové. Strana lidová obdržela 100 hlasů - získala 7 mandátů, republikánská strana 
obdržela 45 hlasů – získala 3 mandáty, Strana sociálně demokratická obdržela 30 
hlasů - získala 2 mandáty. Starostou byl zvolen František Vahalík (čp. 11) a jeden 
z jeho zástupců František David (čp. 41) za stranu lidovou. Lze předpokládat, že 
by strana lidová nemohla získat tak silný mandát v obecním zastupitelstvu, kdyby 
v obci nepracovala silná místní organizace.
 I v dalších volbách měla strana lidová silnou podporu. Dne 19. května 1935 
byly volby do národního shromáždění. Ze 189 platných hlasů dostala strana 
lidová 90 hlasů. Do senátu bylo odevzdáno 165 hlasů. Strana lidová obdržela 77 
hlasů. Také ve volbách do zemského a okresního zastupitelstva, které se konaly 
rovněž v květnu 1935, získala strana lidová slušné výsledky, a to 83 hlasů ze 176 
do okresního a 82 hlasů ze 174 do zemského zastupitelstva.
 Šlo o poslední předválečné volby. V té době měla v Hůrce strana lidová nej-
silnější podporu a s přehledem vyhrávala všechny volby.
 Během války byla veškerá činnost politických stran zakázána. Až 18. září 1945 
byl ustaven v Hůrce  nový Místní národní výbor. Z jedenáctičlenného zastupitelstva 
tu měla strana lidová 6 svých zástupců. Dne 4. 7. 1946 se stal předsedou MNV 
František Vahalík (ČSL). V této funkci setrval až do srpna 1949, kdy jej vystřídal 
Karel Janovský za komunistickou stranu. Dne 25. 7. 1945 rezignoval také na členství 
v MNV Karel Vozák (ČSL)
 Známé únorové události v roce 1948 vyvolaly v život tzv. akční výbory 
Národní fronty. V Hůrce byl založen místní akční výbor NF 3. března 1948. Byl 
složen  ze 3 zástupců KSČ, 1 ČSL, 1 soc. dem., 1 svaz zemědělců, 1 osvobozených 
politických vězňů, 1 svaz české mládeže. Ústřední akční výbor  26. 3. 1948 zrušil 
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místní odbočku tělovýchovné jednoty Orla, která byla v Hůrce založena v roce 
1920. Její činnost již nebyla obnovena. Jednota Orla mělo blízko ke straně lidové. 
 V květnu 1948 se konaly volby do Národního shromáždění. Po únorových 
událostech se předvolební období lišilo od všech ostatních. Zmizelo předvolební 
soutěžení. Kandidátky jednotlivých politických stran byly nahrazeny jednotnou 
kandidátkou Národní fronty, kde výsledky byly již předem dány. Proto zde nelze 
hovořit o výsledcích voleb.
 I když po roce 1948 nastala pro politické strany těžká doba, v roce 1949 
přistoupili do místní organizace ČSL dva noví členové. Jisté oživení přinesl až rok 
1968. Politické reformy sice nedovolovaly provádět lidové straně úplně nezávislou 
a samostatnou politickou činnost, přesto v onom roce přistoupilo do lidové strany 
asi 17 nových členů. Takový velký nárust se již neopakoval.
  V létech normalizace po roce 1970 nemohla strana vyvíjet vlastní politickou 
činnost, protože vše bylo v režii komunistické strany a  lidovcům byly přiděleny 
maximálně jedno až dvě poslanecká místa v jinak třináctičlenném zastupitelstvu. 
V této době měla místní organizace asi od 25 do 35 členů. V roce 1982 ve spolupráci 
s místní organizaci ČSL Starý Jičín upořádali divadelní představení. Všeobecně 
platí, že v období vlády jedné strany se členové strany lidové zaměřovali spíše 
na spolkovou činnost, organizovali brigády na údržbu místní kaple a prostoru 
kolem ní, na což se z oficiálních míst moc prostředků nedostávalo. Zařizovali 
rovněž zájezdy na některé z oblíbených poutních míst (např. Kopeček u Olomouce, 
Sv. Hostýn a pod.). V neposlední řadě zastřešovali přednášky a setkání s lidmi, 
kteří měli zakázáno veřejně vystupovat nebo byli režimem pronásledováni.
 Zlomový byl pro Lidovou stranu rok 1989, kdy přestal za ní někdo řídit její 
činnost a strana začala opět rozhodovat sama za sebe. V roce 1990 přistoupilo asi 
8 členů. Je to největší nárůst členské základny od roku 1969. Po  roce 1989 změnila 
strana lidová název na Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová (KDU 
-ČSL).
 Voleb do obecního zastupitelstva se od roku 1989 opět účastnila společně se 
základní organizací Jeseník nad Odrou. V roce 1994 získala 4 mandáty z 15 tj. asi 
27%.  V roce 1998 získala  5 mandátů tj. 31,5 %, v roce 2002 dosáhla KDU-ČSL 
stejného výsledku tj. 5 mandátů (31%). Výrazně horších výsledku dosáhla strana 
v roce 2006 kdy získala pouze 2 mandáty (15%).
 Obec Jeseník nad Odrou má 4 volební okrsky. Jeseník nad Odrou, Hůrka, 
Blahutovice a Polouvsí. To ovlivnilo i výsledky voleb, protože v ostatních obcích 
nemá lidová strana takovou podporu. Např. v roce 2002 byly ve volebním okrsku 
Hůrka výsledky (52,5% pro KDU-ČSL) což je dokonce srovnatelné s volbami 
do obecního zastupitelstva v roce 1931, kdy ČSL získala 58,3% hlasů. V roce 2006 
pak získala 35,2% hlasů. Toto svědčí o tom, že v Hůrce je volební podpora KDU 
– ČSL  daleko větší než v obci jako celku. Členská základna klesla od roku 1990 
do roku 2009 na 17 členů. Úbytek je způsoben především úmrtím starších členů 
a téměř žádným přírůstkem nových členů.
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 Asi od roku 2004 začala KDU-ČSL v Hůrce každoročně pořádat i společenské 
akce (maškarní rej pro děti) a v květnu posezení u příležitosti svátku matek.
 K významným členům KDU- ČSL patří: Antonín Glogar (předseda okresního 
výboru KDU- ČSL), Ing. Karel Glogar (starosta Jeseníku nad Odrou 1996- 2002), 
Ing. Petr Adamec (náměstek hejtmana MS kraje 2006 - 2008).

Škola, učitelé a žáci                                                                      

 Školní vyučování spadalo až do vydání zákonů o obecných školách 
do kompetence duchovní správy. Hůrka byla přifařena a tudíž i přiškolena 
do Starého Jičína. Už kolem roku 1770 učil ve své chalupě čp. 18 Josef Kittrich, 
jehož syn Jan se stal v roce 1791 správcem školy v Bernarticích. Kitrichovým 
nástupcem se stal Josef Slavík († 21. 10. 1822), který učil na fojtství nebo ve své 
chalupě čp. 11. Po něm převzal výuku jeho syn Josef Slavík (*14. 3. 1795), který 
byl rovněž učitelem v Loučce a 19. 7. 1829 se oženil s Mariannou, 24-letou dcerou 
dědičného fojta Josefa Chlapíka. Většina hůreckých dětí začala chodit do školy 
v Bernarticích, kde byla škola zřízena v roce 1784 a do níž v roce 1795 docházelo 
za vzděláním 40 žáčků z Hůrky. V roce 1796 obě obce společným nákladem 
s přispěním velkostatků Nový Jičín a Starý Jičín postavily v Bernarticích školní 
budovu, v níž byla jednotřídní, od roku 1844 poloněmecká škola, která ovšem v zi-
mě byla pro děti z Hůrky dost obtížně dostupná. Už v roce 1842 se Hůrčané snažili 
osamostatnit a docílit zřízení školy v obci, ale tehdy se to nepodařilo. V domě čp. 
20 vyučovali učitelé ze Starého Jičína Jan Trefil a Ignác Myslivý. Vzrůstající počet 
žáků si nakonec vynutil úsílí za postavení vlastní školy, v čele těchto snah stanul fojt 
Antonín Chlapík. Bylo především nutno dosáhnout úředního povolení ke zřízení 
obecné školy a stavebního povolení. V roce 1864 byl splněn první předpoklad, 
když byl dekretem olomoucké konzistoře ustanoven v Hůrce za podučitele Karel 
Trefil, který vyučoval v pronajaté místnosti gruntu čp. 20. Prvním katechetou byl 
starojičínský kaplan Jan Doležel. V roce 1864 chodilo do školy 28 chlapců a 18 
děvčat. 
 Budova školy byla dostavěna do podzimu 1867 a dne 2. listopadu toho roku 
byla slavnostně otevřena a vysvěcena novojičínským děkanem a starojičínským 
farářem Karlem Hluchánkem za přítomnosti okresního hejtmana Bohuslava 
rytíře z Vidmanů a c. k. okresního komisaře Cibulky. Bývalému fojtovi a prvnímu 
hůreckému starostovi Antonínu Chlapíkovi byl při této příležitosti udělen záslužný 
stříbrný kříž. Do nové školy nastoupili také noví vyučující, od 1. října 1867 byl 
ustanoven učitelem Bohumil Fukala, katechetou se stal kaplan František Kremmel. 
Bohumil Fukala byl v říjnu 1872 potvrzen jako samostatný učitel, který obstarával 
správu školy a jako třídní učitel vedl veškerou výuku včetně hodin náboženství, 
v nichž mu jednou vyučovací hodinou týdně vypomáhal obvykle starojičínský 
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Řídící učitel Felix Klumpner se svými žáky (asi školní rok 1907-1908).
1. patrně Ludmila Orlitová čp. 17 (*26. 2. 1896), 2. Klimenta Dorazilová čp. 16 (*23. 11. 
1901), 3. neurčeno, 4. Marie Hasalová čp. 31 (*1. 1. 1896), 5. Marie Petrášová čp. 34 (*9. 2. 
1896). 6. neurčeno, 7. Marie Orlitová čp. 37 (* 31. 1. 1897), 8. neurčeno, 9. neurčeno. 
10. Štěpánka Boková čp. 2 (*4. 5. 1899), 11. Otýlie Dreslerová čp. 13 (*14. listopadu 1901), 
12. neurčeno, 13. neurčeno, 14. Antonie Janovská čp. 4 (*25. 3. 1898), 15. Jaroslava Davidová 
čp. 20 (*24. 7. 1901), 16. Jarmila Klumpnerová, dcera řídícího učitele (* 16. 11. 1905 
Petřvald), 17. Františka Klumpnerová (* 7. 10. 1877 Černotín) manželka  řídícího učitele, 
18. řídící učitel Felix Klumpner (*31. 1. 1868 Vlčnov), 19. starojičínský farář Václav Vlach, 
20. neurčeno, 21. neurčeno, 22. neurčeno, 23. Ludmila Dreslerová čp. 13 (*29. 7. 1900). 
24. Arnoštka Hubová čp. 29 (*2. 6. 1897), 25.  Božena Dorazilová čp. 25 (*26. 11. 1898), 
26. Marie Vahalíková čp. 11 (*24. 10. 1900), 27. Žofie Vrbová čp. 14 (*31. 12. 1896), 28. 
Marie Petrášová čp. 27 (*17. 12. 1905), 29. neurčeno, 30. neurčeno, 31. neurčeno, 32. Marie 
Janovská čp. 4 (* 25. 6. 1899), 33. Žofie Davidová čp. 41 (*23. 6. 1901), 34. Antonín Fusek  
čp. 12 (*10. 10. 1895), 35. František Fusek čp. 12 (*11. 1. 1894), 36. patrně Maxmilián Pertráš 
čp. 34 (*18. 5. 1900), 37. patrně Antonín Novák čp. 10 (*10. 12. 1900), 38. Alois Horut čp. 9  
(* 9. 11. 1901),  39. neurčeno, 40. Stanislav Horut čp. 9 (*4. 9. 1900), 41. neurčeno, 
42. neurčeno, 43. neurčeno, 44. František Vahalík čp. 11 (*1. 1. 1897), 45. František David  
čp. 41 (*5. 4. 1895), 46. Antonín Rosa čp. 44 (*5. 12. 1898), 47. Robert Býma čp. 26 (*22. 5. 
1898), 48. Josef Orlita čp. 37 (*8. 3. 1895), 49. neurčeno, 50. neurčeno, 51. František Vrba 
čp. 14 (*7. 11. 1899), 52. patrně František Šnajdárek čp. 41 (* 25. 4. 1902), 53. neurčeno, 54. 
Rudolf Fusek čp. 12 (*14. 1. 1899).
Identifikace osob provedena dle laskavého sdělení paní Ludmily Davidové.
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kooperátor nebo přímo starojičínský farář. Nejdéle vyučoval náboženství v Hůrce 
starojický farář Václav Vlach od dubna 1902 do roku 1930. V únoru 1888 bylo 
výnosem zemské školní rady zavedeno vyučování ručních prací pro dívky, první 
učitelkou se stala slečna Jana Friedlová z Příbora, která nastoupila počátkem roku 
1889 a dvakrát týdně docházela z Bernartic. Vyučovala až do půlky prosince 1889, 
v lednu 1890 nastoupila na její místo slečna Kristýna Proksová z Bernartic, která 
rezignovala 31. 7. 1905 a odešla do Brna. Po slečně Proksové převzala industriální 
vyučování slečna Marie Kittrichová z Bernartic.
 V květnu 1906 byl Bohumil Fukala stižen těžkou nemocí, takže ho měl zastu-
povat Emil Baar, učitel ze Starého Jičína. Třebaže měl vyučovat od 19. května, 
nastoupil až 22. června, protože nedostal ustanovující dekret. Následkem toho 
byl školní rok o 30 dnů kratší. Bohumil Fukala dovršil 40 let svého působení 
v Hůrce, za což byl jmenován prvním čestným občanem Hůrky. Pobyl zde ještě 
do srpna 1907 a pak se odstěhoval do Krásna n. B., kde také 19. 10. 1926 zemřel. 
Jeho nástupcem byl ustanoven Felix Klumpner, dosud učitel I. třídy ve Velkém 
Petřvaldě. Správu školy převzal 10. září 1906, školní rok byl zahájen 17. září 
bohoslužbami na Starém Jičíně. Počet žáků podle školní matriky tehdy vykazoval 
46 školou povinných dětí (22 chlapců a 24 dívek). Nový učitel musel v roce 1907 
vyvinout velký tlak na místní školní radu, aby prosadil rozhodnutí o rozšíření 
školy o přístavbu třídy a nové záchody. S přístavbou bylo započato až během 
prázdnin roku 1909, kolaudace proběhla už 15. září toho roku. Klumpnerovým 
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přičiněním byla také zavezena páchnoucí bažina u školy a přeměněna na zahradu, 
ve školní budově byla umístěna křídlová pumpa, spojená potrubím se studnou 
na fojtství čp. 7. 
 Felix Klumpner odešel 28. února 1913 do Bernartic, kde byl ustanoven 
nadučitelem na tamní dvojtřídní škole. Zemřel 18. 4. 1927 v Krásně. Klumpnera 
měl v Hůrce od 1. 3. do 1. 6. 1913 zastupovat František Blažek, který však 1. 5. 1913 
zaujal místo zastupujícího učitele ve Velkém Petřvaldě, takže správcem školy se 
nakonec stal Ignác Večerek, učitel 1. třídy z Vel. Petřvaldu. Zemřel však příliš brzy 
po krátké nemoci 18. listopadu 1914 a byl pochován na starojičínském hřbitově 
za velké účasti lidí z Hůrky a okolí. Na jeho místo nastoupil 25. listopadu 1914 
opět učitel František Blažek, jenže byl 21. června 1915 odveden a musel nastoupit 
vojenskou službu jako jednoroční dobrovolník u 3. pěšího pluku v Brně. Padl 
v únoru 1916 ve východní Haliči. Prozatímním správcem byl proto ustanoven Emil 
Baar z Vlčnova, ale protože nebydlel v obci, bylo povoleno, aby po zbývající část 
školního roku bylo v Hůrce pouze nedílné dopolední vyučování. Také Emil Baar 
byl při odvodu v květnu 1916 uznán za schopna vojenské služby, ale byl na základě 
přípisu vojenského velitelství v Krakově jako správce školy až do dalšího opatření 
od domobranecké služby zproštěn. Působil také jako obecní tajemník, předseda 
chlebové komise a člen žňové komise ve Vlčnově a v roce 1917 byl nařízením  
c. k. okresního úřadu jmenován komisařem soupisu zásob v Košatce, Petřvaldíku 
a Albrechtičkách, kde si určitě získal velkou „oblibu“, když v doprovodu tří vojáků 
pátral po utajených zásobách rolníků. Z toho důvodu bylo také od 19. listopadu 
do 23. prosince 1917 přerušeno vyučování, učilo se pouze jednou v týdnu a v pátek 
dopoledne ručním pracím a odpoledne náboženství. Od 15. května do 22. června 
1918 bylo vyučování opět omezeno, neboť Emil Baar byl jmenován komisařem 
soupisu osevních ploch ve Vlčnově a Hůrce. Z nařízení okresní školní rady bylo 
tehdy vyučování prodlouženo až do konce července. V květnu 1918 ukončila své 
působení na škole Marie Kitrichová, která byla jmenována zatímní učitelkou 
ženských ručních prací při dvojtřídní škole ve Větřkovicích, Drholci a Mníší. 
Do Hůrky byla přidělena Aloisie Sklenovská, která nastoupila službu 1. června 
1918. Od 1. října 1918 vyučovala ženské ruční práce slečna Jana Böhmová, která 
docházela vyučovat v zimě jednou, od května dvakrát týdně.
 Emil Baar byl prozatímním správcem školy až do 31. ledna 1919. Od 1. února 
1919 byl okresní školní radou ustanoven zatímním správcem školy učitel Jan 
Holub, který se přistěhoval z Kojetína. Škola byla pod jeho vedením nově opravena 
a obílena, v kuchyni byla položena nová podlaha. Na počátku roku 1923 založil 
Jan Holub malý smíšený sbor, který měl zpočátku 7 členů. Industriální učitelka 
slečna Böhmová byla zproštěna 8. 9. 1920 vyučování na horecké škole, na niž byla 
přidělena paní Aloisie Balcarová ze Lhoty, která bydlela u Adolfa Boka na čp. 2 
a pak u Josefa Václavíka na čp. 10 a učila také v Bernarticích a ve Lhotě. Na počátku 
školního roku 1923 byly jako novinka zavedeny výchovné ruční práce, občanská 
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nauka, výchova pro dívky a domácí nauka (dívky se tu učily vařit), tělesná výchova 
se stala povinnou i pro dívky. Značný rozruch vyvolala návštěva prezidenta T. G. 
Masaryka, který 23. června 1924 projel Jeseníkem směrem k Ostravě. Všechny 
děti se svátečně vystrojené vydaly na jesenickou železniční zastávku, aby viděly 
prezidenta vyhlížejícího z okna jedoucího vlaku. Od roku 1926 byla výnosem 
ministerstva školství zavedena na školách půlhodina věnovaná propagaci 
pacifistických ideií, která se měla konat každoročně 28. března. Od 1. října 1927 
nastoupila místo Aloisie Balcarové, která zažádala o zdravotní dovolenou, slečna 
Emílie Máchová jako výpomocná učitelka ženských ručních prací a domácích 
nauk, ale již 15. února 1928 nastoupila ve Starojické Lhotě a hůrecká škola zůstala 
od 1. listopadu 1927 do 31. března 1928 bez industriálního vyučování. Ve školním 
roce 1928-1929 tu působila Marie Kuchařová a od 10. 4. 1929 znovu Aloisie 
Balcarová.
  Dekretem moravské zemské školní rady v Brně ze dne 27. července 1928 byl 
Jan Holub jmenován řidícím učitelem na trojtřídní obecné škole v Bernarticích. 
Správu školy odevzdal 31. srpna svému nástupci Bedřichu Jařabáčovi, jenž byl 
ustanoven dekretem okresního školního výboru v Novém Jičíně ze dne 26. srpna 
1928 zatímním správcem školy. Jařabáč působil předtím v letech 1927-1928 v Sádku 
v okrese Bruntál na státní menšinové škole. Škola neměla definitivního správce 
a proto byl na toto místo vypsán konkurz. Přihlásili se tři zájemci, Bedřich Škarka 
z Libhoště, Jindřich Vacula z Košatky a Alois Vylíčil z Krčmaně u Olomouce. 
Vybrán byl Bedřich Škarka, ale protože svou žádost odvolal, byl podle pořadí 
vybrán Alois Vylíčil, ustanovený dekretem zemské školní rady ze 17. července 1929 
definitivním učitelem a správcem školy. Zatímní správce školy Bedřich Jařabáč byl 
25. srpna 1929 přidělen do Bernartic. 
 Alois Vylíčil měl už za sebou 8 let působení na školách ve Velkém Týnci, 
Suchonicích, Čechovicích, Nelešovicích a Krčmani. Narodil se 26. února 1900 
ve Velkém Týnci, studoval na olomouckém gymnáziu a po maturitě studoval 
do r. 1923 v Příboře. Hned po skončení svého prvního školního roku v Hůrce 
provedl opravu fasády školy, natření dveří, oken a rýn. Na konci března 1932 byla 
provedena elektrická instalace ve třídě a v učitelském bytě firmou „Transforma“ 
z Olomouce nákladem asi 1000 Kč a přes prázdniny téhož roku zhotovil stolař 
Josef Kresta ze Starého Jičína do třídy nový nábytek (25 dvousedadlových lavic, 
katedra, dvojitá otáčecí tabule, dřevěné umyvadlo a pracovní stůl). O prázdninách 
1933 byly opraveny školní dvorky, vydlážděny kamenem a pokryty vrstvou betonu. 
Obec schválila navýšení rozpočtu školy na 600 Kč kvůli pořízení 3 nových lavic, 
protože počet dětí vzrostl přes 50. 
 Když se koncem listopadu 1934 musel Alois Vylíčil podrobit operaci v novo-
jičínské nemocnici, zastupoval jej až do Vánoc Ondřej Košárek, učitel z Bernartic. 
Protože počet dětí ve škole narůstal, navrhoval Alois Vylíčil už na začátku 
prázdnin 1934 , aby byla zřízena pobočka. Školu navštěvovalo 55 žáků, což 
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bylo o 5 více, než připouštěl malý školní zákon pro jednotřídní školu. Protože 
do nového školního roku 1935-1936 se přihlásilo 59 dětí, byla podána žádost 
o povolení pobočky, kterou Zemská školní rada přijala a výnosem z 18. července 
1935 povolila zřízení pobočky. Ve školním roce 1935-1936 se proto vyučovalo 
střídavě, dopoledne II. třída od 7 do 12 hodin, odpoledne od 12:30 do 16:30 I. třída. 
Narostl zákonitě i počet učitelských sil, výpomocnou učitelkou byla ustanovena 
slečna Milada Švamberková z Loučky. Polodenní střídavé vyučování a zatímní 
třídu chválila zemská školní rada také na školní rok 1936-1937. O prázdninách 
1937 byla dána do pořádku dlažba chodby a upraven chodník přes školní zahradu, 
dlažba na horním dvorku a opraven odpad vody. Byla také vymalována chodba, 
která byla dosud vždy jen bílena vápnem. Od roku 1930 učila ženské ruční práce 
Anna Matějková a od roku 1934 Jiřina Karlíková, která se 1. srpna 1936 provdala 
za hůreckého rodáka JUDr. Karla Vahalíka, auskultanta u krajského soudu 
v Novém Jičíně. V září 1937 nastoupily do školy jako učitelky domácích nauk 
Jarmila Kopecká (nar. 24. června 1913 ve Frenštátě) po J. Karlíkové-Vahalové, 
která byla přeložena do Libhoště, a Anna Veselková (nar. 4. září 1913 v Novém 
Městě na Moravě). V roce 1937 bylo také ustaveno rodičovské sdružení, které 

Školáci ročníku 1959 s učitelem Karlem Segeťou na schodech před školou. Spodní 
řada zleva: Ludmila Petrášová, Jindřiška Kašná, nad ní Ivo Kachel, Jana Rusková, 
Petr Glogar, Josef Glogar.  Prostřední řada: Jiří Bajer, Karel Janovský, Jiří Bok, 
Miroslav Bok, Vladimír Pantůček. Vrchní řada: Miroslava Pantůčková, Jindřiška 
Brichtová a Petr Jácha.
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dalo ihned podnět, aby byla získána druhá učebna zvýšením celé školní budovy 
o jedno poschodí. Obecní zastupitelstvo sice tento nábvrh schválilo, ale část 
občanů vedená Václavem Pantůčkem podala odvolání, takže zůstalo zatím jen 
na pokácení stavebního dříví v obecním lese.
 V průběhu školního roku 1938-1939 došlo ke změně režimu, takže místo 
vzpomínek na narozeniny prezidenta Beneše či T. G. Masaryka bylo 20. dubna 1939 
vzpomenuto narozenin pana říšského kancléře. Hůrka se totiž nalézala v 5. pásmu, 
které ještě bylo odstoupeno k Říši, přestože obec byla obydlena takřka výlučně 
českým obyvatelstvem. V důsledku nových poměrů byla zrušena místní školní 
rada a starostou obce byl ustaven referent pro školní záležitosti. Ze školy musel být 
ovšem podle nařízení vládního prezidenta odstraněn nápis „Škola“. Byl ale pouze 
zakryt pytlovinou a v roce 1945 znovu odhalen. Na místo Jarmily Kopecké, která 
byla přeložena do Libhoště, nastoupila Anna Konečná z Vlčnova, která předtím 
působila na Slovensku. Rozpoutání druhé světové války v září 1939 se obrazilo 
i na stavebních úpravách a vzhledu školy. O prázdninách 1941 byla osazena nová 
okna a na podzim byl z dosud uzavřeného sklepa vytvořen provizorní protiletecký 
kryt. Změny se dotkly také výuky, náboženství nebylo od roku 1941 vůbec 
vyučováno a učitelé se museli podrobit zkoušce z německého jazyka. Na konci 
prvního pololetí 1943 byla učitelka Konečná přeložena na obecnou školu v Loučce, 
takže vyučování v obou třídách převzal Alois Vylíčil, učitelka Konečná vyučovala 
pouze jednou týdně 3 hodiny ženské ruční práce.
 Postupující válečná fronta nemohla zůstat bez vlivu na průběh výuky. Od 22. 
března 1945 bylo vyučování úplně zastaveno. Obnoveno mohlo být až 24. května 
1945. Školní třída byla vyzdobena a na zeď byly zavěšeny ověnčené obrazy 
obou prezidentů, které byly po celou dobu války ukryty. Řídící učitel promluvil 
k žákům o utrpení našeho národa za války, o osvobození a o příštích povinnostech 
k národu a státu. Žáci druhé třídy pak zazpívali státní hymnu, kterou se naučili 
od starších sourozenců. Na škole byla obnovena výuka náboženství, kterou převzal 
jesenický farář Josef Knedl, který byl sice Němec, ale češtinu dost dobře ovládal. 
Od školního roku 1945-1946 se výuky náboženství ujal starojický farář František 
Janík. Na místo učitelky Anny Konečné nastoupil 11. června 1945 Zdeněk Bartoš, 
rodák z Příbora (*26. ledna 1922), kde vystudoval tamní učitelský ústav. Bydlel 
na Starém Jičíně a denně do Hůrky dojížděl. Do nového školního roku 1945 se 
zapsalo 54 dětí. Protože na konci školního roku odešlo 9 dětí s rodiči v rámci 
osídlovací akce do Jeseníku a 10 dětí se přihlásilo do měšťanské školy v Novém 
Jičině, byla po prázdninách 1946 otevřena jen jedna třída, neboť nastoupilo pouze 
37 žáků. Ženské ruční práce se v podstatě přestaly vyučovat, pouze několik hodin 
odučila na začátku školního roku 1945/46 Zdenka Orlitová a na konci školního 
roku Jaromíra Pohajdová.
 Až do 1. dubna 1947 vyučoval na škole Alois Vylíčil, který byl na vlastní žádost 
ustanoven řídícím učitelem na Starém Jičíně a vedením správy hůrecké školy byl 
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pověřen Vítězslav Ševeček, definitivní učitel ve Starojické Lhotě. Ten ještě v témže 
roce odešel na obecnou školu v Jeseníku, dnem 1. září 1947 byl v Hůrce ustanoven 
na vlastní žádost zatímním řídícím učitelem Karel Segeťa, do té doby zatímní 
řídící učitel v Petřkovicích. Pocházel z Poličné u Val. Meziříčí, kde absolvoval 
odbornou školu pro zpracování dřeva a učitelský ústav. Ve školních službách byl 
od roku 1937, Hůrka byla již jeho devátým působištěm. Učitelkou domácích prací 
se stala manželka nového správce školy paní Anna Segeťová. Manželé Segeťovi 
přišli do nově obnovené školní budovy, která byla v srpnu 1947 nákladem 63.000 
Kčs kompletně opravena, byla obnovena fasáda, vymalovány všechny místnosti, 
natřeny okna, dveře a opraveny záchody. 
 V říjnu 1955 byla opravena střecha školy nákladem 10.000 Kčs, práce provedli 
místní občané a tesař Dorazil ze Starojické Lhoty. Prostorová situace školy byla 
ale i tak dost neutěšená a neodpovídala dobovým požadavkům, jak se shodla rada 
Místního národního výboru na své schůzi 3. února 1959. Budova vykazovala řadu 
stavebních a hygienických závad a byla podmáčená. Rada MNV dospěla k závěru, 
že dosavadní učebna přestane vyhovovat a pro zřízení druhé třídy nejsou místnosti 
a už tehdy bylo navrhováno, aby z dosavadní školy byla zřízena mateřská škola 
a uvažovalo se raději o výstavbě nové národní školy. Ještě v roce 1960 se rada MNV 
tímto plánem vážně zabývala. 
 Anna Segeťová učila ve škole až do konce června 1969, kdy odešla do penze 
a odstěhovala se z Hůrky do domu, který si s manželem postavili v Poličné a kde 
také oba zemřeli, Karel Segeťa v roce 1987 a Anna Segeťová v roce 1993. Na její 
místo nastoupila Jarmila Radinová z Dubu a v roce 1970 Věra Slípková. V roce 
1974 byla škola redukována na jednotřídní a v roce 1975 zrušena. Hůrka byla 
přiškolena do Starého Jičína. 

Mateřská škola                                                                               
 S výstavbou školky na čp. 21 (domek manželů Matějových) začal Místní národní 
výbor v březnu 1963 v rámci akce „Z“. Školka (resp. dětský útulek) zde existovala 
až do zrušení obecné (národní školy) na čp. 42 v roce 1975. Tehdy byla budova 
bývalé školy adaptována, zůstala zachována pouze kuchyně, z koupelny zřízena 
spíž, z velké třídy se stala herna a z malé třídy ložnice pro odpolední spánek dětí. 
 V roce 1991 byla ředitelkou Jana Gabrielová, učitelkou Dagmar Boková, 
kuchařkou Božena Buczynská, pomocnou silou Jiřina Pavlíková (do září 1991), 
kterou nahradila Pavlína Kovářová a Jindřiška Hasalová. Ve školce bylo zapsáno 
21 dětí, které jistě uvítaly hračky, které byly na školku převedeny spolu s nábytkem 
ze zrušených jeslí v Jeseníku. V roce 1993 se zapsalo do školy 20 dětí. Do září 
1994 učila ve školce Dana Machalcová, místo paní Buczynské nastoupila Hedviga 
Hasalová, školnicí Jarmila Kvitová. V roce 1994 nastoupila místo Dany Machalcové 
paní Helena Tomčáková z Jeseníku a místo Hedvigy Lacinové nastoupila Ivana 
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Zirpsová z Nového Jičína. V roce 1995 navštěvovalo školku 23 dětí, od 1. září 1995 
se jich však zapsalo jen 19. Školka byla v roce 1995 plynofikována. V roce 1996 ji 
navštěvovalo 15 dětí. 
 V roce 1997 odešla ředitelka Jana Gabrielová učit do Loučky, neboť školka 
se měla rušit. Školka byla povolena jen na jeden rok, ale paní Gabrielová přesto 
odešla. Zůstala tu tak jen učitelka Helena Tomčáková, která podléhala dozoru 
ředitelky školky z Jeseníku, kuchařkou byla paní Božena Buczynská a školnicí 
a vedoucí stravování Jarmila Kvitová. K 30. 6. 1997 byla školka zrušena a zřízeno 
v ní „Středisko volného času“, část budovy adaptována k nájemnímu bydlení.

Děti z mateřské školky v roce 1966, vlevo učitelka Jiřina Boková, vedle ní kuchařka Zdeňka 
Adamcová. Stojící zleva: Josef Richter,  Zdeněk Kovář,  Jiří Dresler,  František Janovský,  Marie 
Staňková, Jana Janovská,  Zdeněk Bok,  Jiří Hasal,  Libor David, Dana Brichtová,  Jaroslav 
Vahalík. Sedící zleva:  Milena Pavlíková, Jana Pavlíková,  Karel Dorazil,  Tomáš Bok, Vojtěška 
Kašná, neurčeno,  Ivana Davidová,  Drahomíra Sikorová,  Dana Boková,  Eva Glogarová, Petr 
Dorazil, Jaroslava Staňková a Josef Glogar.
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Památky                                                                                          
Kaple sv. Anny  (Petr Adamec)

 Kaple sv. Anny je v Hůrce jedinou kulturní památkou. Byla založena kolem roku 
1840, v onom roce Josef Janovský z čp. 4 odkázal na opravování oltáře „na nově 
vystavenú kaplu“ 3 zlaté. V roce 1851 byla dokončena a 26. července vysvěcena. Kaple 
je dokladem přežívání barokního architektonického tvarosloví ve venkovském 
prostředí v 19. století. Kaple má obdélníkový půdorys s půlkruhovým závěrem, 
sedlovou střešní konstrukci a věž s lucernou. 
 V roce 1882 byly před kaplí postaveny kamenné sochy Ukřižování a Nepo-
skvrněného Početí P. Marie. V roce 1904 byla kaple vymalována a malíři Ertel 
a Hahnel z Nového Jičína oštafírovali oltář, byl zakoupen nový mešní kalich, nové 
harmonium od firmy Neusser, hůrecké hospodyně se složily na sochu sv. Anny 
(od Heinze z Oder) v ceně 100 K a mládež se složila na zakoupení soch Krista Pána 
a P. Marie. V roce 1904 byl rovněž pořízen nový zvon u firmy Václava Červeného 
v Hradci Králové. Starý puklý zvon nesl obraz apoštolů Petra a Pavla a nápis: In 
honorem Petr et Paul. Mich hat gegossen Wolfgang Straub in Olmütz 1810 nach 
Horkau. Der Zeit Jos. Chlapik Erbrichter u. Fr. Bok Bürgermeister. Vážil 25 kg 
a byl sundán 30. června, nový zvon o váze 30 kg s obrazem sv. Václava byl téhož 
dne umístěn na věž. 
 V roce 1931 byla opravena střecha kaple, práce byly zadány klempířskému 
mistrovi Schneiderovi z Nového Jičína, který dostal za úkol pokrýt věž zinkovým 
plechem, natřít zadní část kaple dvojí červenou barvou a osadit rýny a odpadní 
roury z pozinkovaného plechu. Kaple byla na konci 60. let 20. století omítnuta 
břizolitovou omítkou a současně byly z průčelí odstraněny plastické detaily 
-pilastry s palmetovými hlavicemi, festony ve štítu a v nadedveří. Rovněž byla 
zazděna dvě štítová okna v podkroví. 

Kaple sv. Anny v Hůrce na 
historickém snímku, hlásícím se 
do 17. března 1922.
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 V roce 2008 proběhla zásadní rekonstrukce této kulturní památky. Především 
byla provedena výměna části nosných prvků konstrukce střechy a věže, které byly 
již v havarijním stavu z důvodu zatékání a poddimenzování některých prvků. 
Rovněž byla položena na sedlovou střechu nová keramická krytina a věž byla 
pokryta měděným plechem. Dále byla provedena sanace vlhkého zdiva včetně 
injektáže soklového zdiva proti vzlínaní vlhkosti, nové odvodnění, zpevnění 
kleneb formou ocelových profilů nad klenbami umístěnými v podkroví, byla 
obnovena dvě štítová okna, provedeny nové elektroinstalační rozvody, výmalba 
interiéru a nová fasáda.
 Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2008 a poslední terénní úpravy byly 
prováděny v září 2008. Generálním dodavatelem stavebních prací byla společnost 
STAREST, s.r.o. ze Starého Jičína-Vlčnova, jako subdodavatelé se na stavbě např. 
podílela opavská firma Sanace Opava, a.s. provádějící celkovou sanaci mokrého 
zdiva a také místní podnikatelé Pavel Šuffner a Dušan Kachel, kteří prováděli 
pokrývačské a klempířské práce.
 Celkové finanční prostředky se vyšplhaly na částku 1.700.000,- Kč. Část 
prostředků byla hrazena z účelových dotací: 460.000,- Kč poskytl Moravskoslezský 
kraj z „Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovito-
stí“ a 133.000,- Kč bylo získáno z dotačního programu Ministerstva kultury 
ČR: „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“. Zbývající finanční prostředky byly hrazeny z obecního rozpočtu. 

Starý oltář v horecké kapli 
na snímku asi z roku 
1922.
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Z kroniky událostí 1945-2000                                                    

1945
— 10. 5. konala se první schůze Místního národního výboru v Hůrce, kterou řídil 
předseda učitel Alois Vylíčil.
— nově ustavený MNV vyzvedl u pokladníka obce Jeseníku Strohalma obecní 
finanční jmění v hodnotě 11.743 RM (1 RM = 10 Kčs). Další pokladní hotovost 
ve výši 1583 RM., kterou měl podle nařízení landrátu z Nového Jičína v osobní 
úschově starosta Schubert, mu byla prý odebrána českými orgány v Pardubicích, 
kam se uchýlil při ústupu německé armády.
— po vydání dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 z 19. 5. 1945 o zabavení 
majetku Němců byl Místním národním výborem zabrán les na kopci Hůrce, který 
měl dosud Němec Franz Graditzký z Nového Jičína a byl dán pod správu Svazu 
české mládeže. Národním správcem honitby se stal František David (čp. 41).
— MNV se přihlásil o příděl veškerého pozemkového majetku velkostatku Starý 
Jičín, pokud se nacházel na katastrálním území Hůrky, tj. o 1,0833 ha rolí, 0,5169 
ha luk, 26,4875 ha lesa a 0,2154 ha stavební plochy. Přihlášky o příděl půdy 
na základě dekretu o konfiskaci podali také František Janovský (čp. 40) a dělník 
Václav Bok z Mor. Ostravy (*1909).
— 18. 9. ustaven v Hůrce nový Místní národní výbor, do nějž byli vysláni 
zmocněnci jednotlivých politických stran, za stranu národně socialistickou 5, 
za stranu lidovou 5 a za komunisty 1. Předsedou zůstal nadále sociální demokrat 
Alois Vylíčil. 
— 29. 9. volba místopředsedy MNV, jímž se stal lidovec Antonín Horák (čp. 23), 
do rady zvoleni František Vahalík za lidovce a František Jurečka za socialisty. Dále 
byly zvoleny finanční komise, zemědělská komise, zásobovací komise a místní 
osvětová rada.
— 4. 12. zamítnuta žádost Josefa Orlity čp. 37, který požádal o vrácení čs. občanství, 
které ztratil, když se za okupace přihlásil k německé národnosti. Pro vrácení 
čs. občanství Orlitovi byli 2 členové MNV, 8 bylo proti, ale shodli se na tom, že 
vzhledem k tomu, že děti nejsou odpovědné za provinění otce, mělo se působit 
v tom směru, aby „rodina nepodléhala evakuaci“ (tj. odsunu).

1946
— 26. 5. volby do Ústavodárného národního shromáždění, v obci obdržela nejvíce 
hlasů strana lidová (130), sociální demokraté 27, KSČ 15, národní socialisté 7 
hlasů, 1 lístek byl prázdný.
— 4. 7. se stal předsedou MNV František Vahalík (čp. 11). Stalo se tak na základě 
výsledků voleb do Národního shromáždění, z 12 členů zastupitelstva obsadili li-
dovci 9 míst, komunisté 1 a sociální demokraté 2 místa.
— 8. 9. byly na schůzi MNV zvoleny komise finanční, zemědělská, zásobovací, 
místní osvětová rada, knihovní rada, stavební komise a navrženi ke schválení 
soudní odhadci.
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1947
— ustavilo se nové vodní družstvo.
— v září prohlíželi žáci pod vedením učitele K. Segeti bramborové kultury a pátrali 
s negativním výsledkem po mandelince bramborové.
— 30. 10. schváleno zadání vypracování projektu obecního vodovodu firmě 
Ing. Ceslara z Českého Těšína.
— v listopadu zahájena stavba obecního vodovodu v předpokládaném nákladu 
ve výši 3 milionů Kč, v Panském lese a Na vrších vystavěny sběrné studny. 

1948
— v lednu zřízena v obci nákladem 25.000 Kčs v bytě Aloise Staňka čp. 2 veřejná 
telefonní hovorna, první hovor učiněn 10. ledna mezi úředníkem ředitelství pošt 
v Opavě a předsedou MNV Františkem Vahalíkem.
— tzv. „Únorové vítězství pracujícího lidu“, v Hůrce se projevilo nárustem členů 
Komunistické strany Československa (KSČ), Československá strana lidová svou 
činnost v obci již neobnovila, strana sociálně demokratická se sloučila s KSČ. 
— 3. 3. se ustavil místní Akční výbor Národní fronty, předsedou zvolen hajný Josef 
Soutor (čp. 30) z KSČ, která měla v akčním výboru celkem 3 osoby, další politické 
strany a uskupení měly po jednom zástupci: sociální demokracie, strana lidová, 
Jednotný svaz českých zemědělců, Svaz osvobozených politických vězňů, Svaz 
české mládeže. Všichni podepsali prohlášení, že mají kladný postoj k akčnímu 
výboru, k vládě Klementa Gottwalda a že chtějí pracovat na vybudování lidově 
demokratické republiky.

Grunt čp. 8 s kaplí (pohlednice asi z poloviny 20. století).
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— 26. 3. likvidována místní odbočka Tělocvičné jednoty Orel na základě nařízení 
Ústředního akčního výboru Národní fronty. Její majetek, celkem 807 Kčs 50 hal. 
na hotovosti a 3000 Kčs na spořitelní knížce převzal Místní akční výbor NF. Jeviště 
dostala k dispozici místní skupina Svazu české mládeže.
— 30. 5. volby do Národního shromáždění se nesly v duchu budovatelského 
nadšení, proběhly v sále hostince. I přes masivní agitační kampaň získala jednotná 
kandidátka Národní fronty 99 hlasů, zatímco 64 lístků bylo bílých a 8 obálek 
prázdných.
— v červnu a srpnu pátrali žáci pod vedením učitele K. Segeti po mandelince 
bramborové, s negativním výsledkem.
— 23. 11. Místní národní výbor se na slavnostní schůzi usnesl udělit čestné 
občanství prezidentu Klementu Gottwaldovi u příležitosti jeho dvaapadesátých 
narozenin. (Prvním čestným občanem Hůrky byl jmenován dlouholetý učitel B. 
Fukala v roce 1905, druhým prezident T. G. Masaryk (6. 3. 1935), třetím prezident 
E. Beneš (1. 5. 1938).

1949 
— od 1. 1. zrušeno zemské uspořádání a území republiky rozděleno na 19 krajů, 
Hůrka jako součást okresu Nový Jičín spadá pod Ostravský kraj. 
— v únoru pověřil MNV učitele Karla Segeťu funkcí obecního kronikáře a vedením 
obecní kroniky. Dovedl ji až do roku 1970.
— 23. 3. nalezena na katastru obce směrem ke Lhotě mrtvola neznámé ženy.
— 23. 4. přijelo do obce poprvé putovní kino ministerstva zemědělství, které 
promítlo nejprve krátké grotesky a večer sovětský film „Modrou stuhou“.
— 22. 5. slavnostně otevřeno plachtářské učiliště na kopci Hůrce, letiště převzalo 
do správy ministerstvo obrany a pojmenovalo jej po slavném sovětském letci 
Meresjevovi.
— vedoucí plachtařského učiliště Miroslav Staněk (původem z Hronova) dosáhl 
československého výškového rekordu výstupem do 4.117 metrů, v témže roce 
plachtař Stehno doletěl z Hůrky až ke Kyjovu (tj. do vzdálenosti 100 km).
— 1. 6. rezignoval předseda MNV František Vahalík na svou funkci, na schůzi 
11. 6. místní akční výbor Národní fronty navrhl, aby se novým předsedou stal 
Karel Janovský (čp. 40), 21. 6. podal žádost o zproštění funkce předsedy místního 
akčního výboru také František Jurečka, jehož vystřídal Karel Bok (čp. 73), 
schválený Okresním akčním výborem NF 23. 6. 1949.
— v květnu a červnu 1949 byla postavena Na Vrších vodovodní nádrž.
— 2. 7. zahájena montáž místního rozhlasu firmou Suchánek z Přerova, 20. 7. 
zahájeno pravidelné vysílání. Skončila tak služba obecního bubeníka, kterou 
zastával až dosud hoch Josef Glogar (čp. 31)
— 10. 11. zahájena podpisová akce k narozeninám generalisima J. V. Stalina. Poté, 
co zdravici podepsali členové MNV, byly ustaveny 2 dvojice ze zástupců Národní 
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fronty, které měly s podpisovými archy obcházet všechny domácnosti.
— v polovině prosince započato s kladením vodovního potrubí.
— obrna vepřů v prosinci způsobila značnou škodu téměř všem zemědělcům 
v Hůrce.

1950
— v lednu dokončeno pokládání vodovodního potrubí v délce 800 m, ale protože 
nebyly průběžně prováděny tlakové zkoušky, byl vedoucí stavby Neborasz odvolán 
a nový stavbyvedoucí Wolg trval na tom, aby se potrubí rozšroubovalo, znovu 
sestavilo a průběžně zkoušelo, ale nikdo z občanů se této těžké práce nechtěl 
účastnit, proto bylo vše ponecháno v původním stavu a provedena jen jedna 
tlaková zkouška.
— 1. 2. přemístěna telefonní hovorna z domu čp. 2 do hostince, kde mohl být 
telefon přístupný i v nočních hodinách.
— 19. 11. se konala tzv. Mírová směna. Občané (v počtu 20) přemístili loveckou 
boudu F. Graditzkého z kopce do zahrady Josefa Horuta, kde měla sloužit jako 
útočiště pro noční hlídky.

1951
— 22. 1. ustavena nová lidová honební společnost, dosavadní nájemce honitby 
Antonín Bajer do ní nevstoupil (v té době byl totiž už zatčen) a ztratil tak na honitbu 
nárok, třebaže zaplatil 50.000 Kčs na 9 let dopředu.
— v únoru zahájeno zavážení bažiny na pozemku Rudolfa Dorazila (čp. 24), aby se 
získalo místo pro hřiště, dětské hry a výlety. Pozemek byl upraven bez svolení jeho 
majitele, který jej nechtěl sdružení rodičů pronajmout.
— 5. 6. na podnět Světové rady míru proběhlo v celé republice lidové hlasování 
o mírovém paktu „Ve jménu míru, svobody a štěstí našeho lidu“, vyjadřující 
souhlas s uzavřením mírové smlouvy mezi 5 světovými velmocemi a požadující 
zastavení vyzbrojování západního Německa americkými imperialisty a odsuzující 
zrádnou reakci, která podněcuje k válce proti vlastní zemi a usiluje o nový Mnichov, 
o rozčlenění a rozdělení republiky. V Hůrce skončilo hlasování 11. 6., pro mírový 
pakt hlasovalo 209 občanů, 5  hlasovací lístek nepodepsalo. Na akci se přiživila 
vládnoucí garnitura, která uměle vyvolávala psychózu lidí v souvislosti s velkými 
politickými procesy.  
— 9. 10. zahájena po několikerých žádostech a urgencích pravidelná autobusová 
doprava ve směru Nový Jičín - Hůrka, od 3. 12. byla linka prodloužena až 
do Jeseníku.
— 18. 11. vyhlášena Národní směna na počest 55. narozenin  prezidenta Klementa 
Gottwalda, spočívala v úpravě prostranství před domy a dokončení podzimních 
prací.
— na konci prosince pokročily práce na kladení obecního vodovodu až k domu čp. 
14 a položena rovněž odbočka ke škole.
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1952
— 8. 1. skončena montáž potrubí u domu čp. 51, na dolním konci Hůrky byla ten 
den poprvé čerpána voda z obecního vodovodu.
— 12. 9. proběhla v hostinci schůze předsedy Jednotného zemědělského družstva ze 
Starého Jičína Konečného s pozvanými zemědělci, kde je přesvědčoval o výhodách 
družstevního hospodaření a zjišťoval možnosti založení JZD v obci, pro které se 
ale nikdo z přítomných hůreckých zemědělců nevyjádřil.
— 30. 11. proveden nábor pro založení JZD, byla podána pouze jedna jediná 
přihláška.
— 1. 12. vypukla epidemie slintavky a kulhavky, 5. 12. vydal Okresní národní 
výbor v Novém Jičíně přísný zákaz shromažďování, 11. 12. obec Hůrka kvůli 
nebezpečí šíření slintavky a kulhavky uzavřena, u domu čp. 39 a 50 byly závory, kde 
byla prováděna desinfekce automobilů, které měly povolení k průjezdu, zastaveno 
školní vyučování, pošta se přebírala u kříže v Jeseníku, 12. 12. provedeno očkování 
dobytka. Karanténní opatření zrušena teprve 31. 12. 

1953
— 5. 1. zahájena kampaň pro založení JZD, předseda MNV Karel Janovský 
pronesl večer plamenný rozhlasový projev, 6. 1. pronesl rozhlasový projev jednatel 
akčního výboru NF Karel Segeťa, 7. 1. promluvil v rozhlasu zemědělský referent 
MNV Antonín David. 
— 8. 1. pronáší v místním rozhlase projev předseda místní organizace KSČ 
Miroslav Staněk, který řekl: „Jako funkcionář KSČ mohu říci, že dáme všecky 
své síly na uskutečnění společného hospodaření a bude-li třeba, pak se i tvrdě 
a nesmlouvavě vypořádáme s těmi, kteří nevidí dál než k vratům svého dvora.“
— 9. 1. svolána svolána schůze rady MNV, na kterou byli přizvání nejlepší zemědělci 
z obce (v počtu 17), aby se jednalo o vyhlídkách na založení JZD, v hlasování se 
nakonec všichni až na tři vyjádřili pro založení družstva. Na schůzi v neděli 11. 1. 
podalo přihlášku 36 zemědělců, do 22. 1. bylo podáno 106 přihlášek, nepřihlásili 
se pouze Maxmilián Petráš (čp. 35), Petr Škuca (čp. 48) a několik rodinných 
příslušníků z rodin, kde už někdo přihlášku podal.
— 26. 1. začato s tzv. hospodářsko-technickou úpravou půdy, následně měly být 
provedeny změny v katastrálním území (vyrovnání a úprava hranic s okolními 
obcemi).
— 10. 2. na schůzi v hostinci ohlášeno ukončení činnosti přípravného výboru, 
místo něj schválen přechod na I. typ JZD, čímž bylo založeno v Hůrce Jednotné 
zemědělské družstvo (pro 48, hlasování se zdrželi 4) a následně zvolen stálý výbor 
založeného JZD, až pozdě večer bylo odhlasováno rozorání mezí (poměrem 51 
pro, 1 proti a 6 se zdrželo).
— 9. 3. se v sále hostince konala tryzna za zemřelého J. V. Stalina, ve dnech 17. 
a 18. 3. pak ve smutečně vyzdobeném sále hostince 122 občanů starších 15 let 
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podepsalo kondolenční archy, vyložené k úmrtí prezidenta Klementa Gottwalda 
(†14. 3. 1953).
— 30. 5. ohlášen zákon o měnové reformě, který ožebračil zvláště drobné střádaly 
a ty, kdo měli nedůvěru k vkladům u peněžních ústavů, současně bylo vydáno 
nařízení o zrušení lístkového systému a zavedeny jediné státní maloobchodní 
ceny.
— v srpnu prováděn nábor pro přechod na III. typ JZD, první zemědělci podávají 
odhlášky z JZD, po ohlášení termínu rozorání mezí odliv členů zesílil a členská 
základna se zúžila na 36 členů.
— 11. 9. provedena kolaudace obecního vodovodu, který přešel do správy Okresní 
vodohospodářské správy v Novém Jičíně, místním dohlížitelem nad vodovodem 
jmenován František Vahalík (čp. 11), pověřený zároveň výběrem inkasa peněz 
za odebranou vodu.

1954
— 16. 5. proběhly v celé republice volby do národních výborů všech stupňů, poprvé 
od konce války, neboť dosud byli členové schvalováni na veřejných schůzích, 
volbám předcházela masivní kampaň tzv. agitačních dvojic, které zvaly k účasti 
na volbách. Volby byly tajné, volič měl možnost škrtnout jména kandidátů, 
s nimiž nesouhlasil. Ke zvolení pak bylo třeba nadpoloviční většiny. Tak se stalo, 
že neprošel kandidát do ONV Stanislav Matyska (ale pouze v Hůrce, v Jeseníku 
a Hraběticích dostal tolik hlasů, že byl přesto zvolen).
— Ustavující schůze MNV, zvolena tříčlenná rada MNV, předsedou zvolen Karel 
Janovský, jako tajemník Karel Bok a jako člen rady Josef Bajer. Zrušeny dosavadní 
referáty a místo nich zřízeny odbory a stálé komise.
— 12. 9. agitační dvojice navštívila všechny zemědělce a přesvědčovala je, aby 
plnili předepsané dodávky a zjišťovala, zda je možné plnit je na 100%.
— 23. 10. vypukl požár ve stodole Václava Pantůčka (čp. 6), slámou a nevymláceným 
obilím naplněnou budovu bylo nesnadné uhasit, neboť nefungovaly motorové 
ani ruční stříkačky a hydrant selhal. Stříkačkám hasičů ze Starého Jičína, Lhoty, 
Bernartic, Jeseník n. O. a z Nového Jičína se však podařilo zabránit rozšíření 
požáru, škoda činila 50.000 Kčs, přičina nebyla zjištěna.

1955
— 17. 7. ve 21 hodin vypukl požár v domku čp. 55, který byl včas lokalizován 
a zabráněno větším škodám.
— 19. 7. se rada MNV usnesla úředně vykoupit od Antonína Glogara (čp. 19) 
pozemkovou parcelu č. 9 (zahrada), na niž měla být provedena stavba prodejny. 
Protože A. Glogar nechtěl parcelu prodat dobrovolně, bylo přikročeno k úřednímu 
výkupu se zdůvodněním, že Glogar obhospodařuje usedlost o výměře 14.57 ha, je 
ženatý, bezdětný a dodávkové povinnosti plní špatně. Parcelu č. 9 může postrádat, 
jelikož se jedná o zahradu.
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— 15. 8. agitovali v obci političtí pracovníci z Krajského výboru KSČ a přesvědčovali 
zemědělce k oživení činnosti JZD.
— 11. 9. znovu agitovali dva krajští političtí pracovníci u místních zemědělců pro 
vstup do JZD.

1956 
— 27. 1. na schůzi rady MNV projednávány dodávkové povinnosti jednotlivých 
zemědělců a neplničů za léta 1953-1954, proti nimž je rozhodnuto přísně zakročit: 
4 neplniči byli navrženi okresní trestní komisi při Okresním nár. výboru 
k potrestání, 8 zemědělců navrženo k potrestání okresní prokuratuře.
— 16. 3. přijelo do Hůrky asi 20 agitátorů z Okresního výboru KSČ a z JZD 
v Jeseníku, přesvědčovali zemědělce o výhodách kolektivního hospodaření a zvali 
je na schůzi, která se konala téhož večera. Dostavilo se na ni však pouze 6 osob.
— 9. -12. 4. přesvědčoval zemědělce ke vstupu do JZD pracovník OV KSČ Vl. 
Koblovský.
— v červnu až červenci provedli žáci učňovského střediska Rozvodových 
energetických závodů z Ostravy přestavbu elektrické sítě, bylo vyměňováno válečné 
železné sekundární vedení za měděné, sloupy byly opatřovány železobetonovými 
patkami.
— 27. 7 skončily práce na opravě kaple. 
— 27. 8. začal Okresní stavokombinát z Nového Jičína se svážením stavebního 
materiálu ke stavbě prodejny Jednoty a 8. 10. se začaly hloubit základy.

1957
— 19. 5. celorepublikové volby do národních výborů, z 214 voličů odvolilo 210. 
— 31. 5. v hostinci se konala ustavující schůze nově zvoleného MNV, do tříčlenné 
rady zvoleni Karel Janovský jako předseda MNV, Karel Bok (tajemník) a Stanislav 
Kovařčík. Zvoleny rovněž stálé komise: zemědělská, komise pro výstavbu a kulturu 
a komise finanční.
— v červenci ustavena tzv. politická komise, která řešila případy těch zemědělců, 
kteří už nezvládali obhospodařovat půdu, 4. 7. bylo např. rozhodnuto, že pozemky 
přestárlých zemědělců Anny a Hynka Hegarových (čp. 27) převezmou noví 
hospodáři, původním majitelům byl ponechán 1 ha a vyřízen zemědělský důchod. 
Václav Pantůček (čp. 6) obdržel 7 ha od rolníků Jaroslava Dorazila (čp. 24), 
Antonína Glogara (čp. 19) a Františka Davida (čp. 20).
— 23. 7. svolala politická komise vybrané zemědělce na schůzi k projednání nového 
založení JZD v Hůrce a bylo dojednáno převzetí zemědělské usedlosti čp. 8, kterou 
dala majitelka Marie Zapletalová-Vahalová z Palačova zcela k dispozici MNV.
— 1. 8. bylo v obci podruhé založeno Jednotné zemědělské družstvo, předsedou se 
stal Antonín Horák (čp. 23). Družstvo dosud sdružovalo 20 drobných a středních 
rolníků, kteří hospodařili na 113 hektarech.
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— 2. 9. - tento den vyhlášen jako poslední den k podání přihlášek do JZD pro příští 
rok, přihlásili se pak ještě zemědělci z čp. 12, 21, 26, 38, 61. Mimo družstvo zůstávali 
ještě majitelé zemědělských závodů čp. 4, 5, 6, 9, 14, 22, 28, 29, 31, 33, 35, 45, 47, 
48, 49 a 71.
— 18. 7. byl poprvé zaznamenán v Hůrce výskyt mandelinky bramborové na polích 
Antonína Davida (čp. 41) a Stanislava Kovařčíka (čp. 61) a následujícího dne  
u Antonína Horáka (čp. 23), 21. 7. provedli občané starší 15 let pátrání po mandelin-
ce na ostatních polích, ale už nic nenalezli.
— 21. 8. provedl MUDr. Šturm z Nového Jičína v Hůrce první operaci krávy, která 
měla cizí těleso v zažívacím ústrojí.
— 30. 8. obdrželo družstvo první traktor, šlo o starší opravený traktor Zetor 25, 
prvním traktoristou se stal Miroslav Bok (čp. 16).
— 8. 10. v 11 hodin byla na dvoře domu čp. 12 těžce zraněna nákladním autem 44-
letá Marie Dreslerová, která zranění v nemocnici ještě téhož dne podlehla. Neštěstí 
zavinil závozník auta, který po složení krytiny chtěl vycouvat ze dvora, omylem 
však zařadil přední rychlost a nic netušící Marii Dreslerovou přimáčkl k vratům.
— 5. 11. začal prodej v nové prodejně Jednoty, vybudované nákladem 250.000 Kčs, 
vedoucí se stala Ludmila Žitníková z Bernartic.
— 26. 11. natáčel Čs. rozhlas v obci rozhovor s místními družstevníky.

Ve starém šenku „Na fojtství” asi někdy kolem roku 1955. Zleva bývalý majitel hostince Josef 
Horut čp. 71 (*1904); František Kozák čp. 54 (*1908); šenkýřka Anna Horutová, dcera Josefa 
Horuta čp. 71 (*1936, od 1957 provd. Glogarová) a Antonín David čp. 41 (*1926).
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1958
— úpadek divadelního ochotnictví, starší ochotníci odmítli v divadle vystupovat 
a mladší, kteří pracovali v divadelním kroužku osvětové besedy, se vymlouvali 
většinou na to, že jsou plně vytíženi funkcemi v MNV a JZD. Příčinou ochablosti 
divadelníků bylo asi i nevyhovující jevištní zařízení.
— 15. 2. se přestěhovala kancelář MNV z místností požární zbrojnice do místnosti 
na čp. 8, v původní místnosti MNV zůstala místní lidová knihovna, do níž byl 
přenesen televizor osvětové besedy. Sem přicházeli na besedy u televizoru občané, 
kteří ještě televizor neměli, někdy se takto sešlo až 15 osob. S přírůstkem televizorů 
v obci ale klesala návštěvnost a televizor byl prodán.
— 17. 2. jedná MNV s družstvem o otevření nové pískovny, která měla být napojena 
na stávající. 
— 25. 4. začal obvodní lékař MUDr. L. Bartoš ve stanici první pomoci čp. 75 
ordinovat pro občany, dojížděl sem dvakrát týdně. Ordinaci vybavil Okresní výbor 
Čs. červeného kříže.
— 2. 5. navrhuje MNV předvolat k okresní trestní komisi Václava Pantůčka (čp. 
6), Maxmiliána Petráše (čp. 35) a Petra Škucu (čp. 48) kvůli soustavnému neplnění 
výrobních a dodávkových povinností.
— 13. 5. zahájil nár. podnik Dopravní stavby Olomouc práce na přestavbě silnice 
od čp. 46 po čp. 51.
— 4. 6. dokončena stavba a oplocení první drůbežárny JZD, bylo sem umístěno 
940 kuřat.
— 6. 6. se MNV usnesl na zřízení bezpečnostní komise.
— 24. 7. obnovila činnost politická komise MNV, která přesvědčovala soukromě 
hospodařící zemědělce o vstupu do JZD. Akce skončila úspěchem, do družstva 
podalo přihlášky 15 zemědělců, mimo družstvo zůstali jen majitelé domů čp. 35, 
47 a 48.
— 1. 9. provedena kolaudace prvního družstevního kravína pro 52 krav, který byl 
upraven ze stodoly na čp. 27, družstevní koně byli ustájeni v upravených stájích 
na čp. 24 a 27.
— 19. 11. prováděl MUDr. L. Bartoš první očkování zemědělců proti tetanu.

1959
— 17. 2. na 2. výroční schůzi družstva konstatoval předseda JZD David, že 
v roce 1959 byla socializace naší vesnice úplně dokončena, neboť výměra pů-
dy obhospodařované družstvem stoupla na 426 ha včetně lesní půdy. Také na 
mimořádné schůzi MNV 24. 3. bylo konstatováno: „Soukromých zemědělců 
v naší obci není“.
— 31. 3. začala přestavba rozvodné sítě podél silnice, kde některé sloupy elektrické-
ho vedení stály v silničním prostoru.
— v dubnu bylo zrušeno plachtařské učiliště na vrchu Hůrce, stalo se tak v důsledku 
zahájení provozu na letišti u Mošnova a z bezpečnostních důvodů, aby větroně 
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nepřekážely letům dopravních a vojenských letadel.
— 18. 4. zavítal do Jeseníku prezident republiky Antonín Novotný, aby si prohlédl 
objekty JZD. Přijel sem značný počet lidí z asi 50 obcí v okolí. Odpoledne byla 
beseda se zástupci družstev v kulturním domě v Jeseníku, shromáždění předsedal 
předseda JZD Matyska. Když se vystřídalo několik diskutérů, chtěl prezident 
odpovědět na otázky a zeptat se družstevníků na jejich názor. Přihlásil se proto 
o slovo a současně s ním zvedl ruku i Antonín David, předseda hůreckého JZD. 
Matyska se zarazil, protože chtěl dát přednost prezidentovi a jelikož byl zvyklý 
nazývat spolupracovníky křestním jménem, obrátil se do sálu a pravil: „Toníku, 
musíš počkat!“ Prezident tedy usedl a sál zabouřil smíchem. Zrudlý Matyska si 
uvědomil, že prezident se také jmenuje Antonín a začal se omlouvat. Prezident 
Novotný se usmál a řekl: „Já na to jméno taky slyším, jestli je potřeba, počkám...“.
— 24. 6. byla kolaudována porodna prasnic u stodoly čp. 71, která byla vybavena 
napáječkami, teplovodním vytápěním, skladovacím prostorem pro krmiva a vý-
během. 
— 24. 11. přemístěn veřejný telefon z čp. 71 do kanceláře JZD na čp. 8.
— na konci roku provedena dostavba druhé drůbežárny.
— v listopadu a prosinci provedli občané svépomocí výstavbu druhé vodovodní 
sběrné studny k zajištění dostatku vody v obecním vodovodu.

1960
—13.-14. 1. nová územní reorganizace, území republiky rozděleno na 10 krajů se 
106 okresy, na území bývalé země Moravskoslezské se zřídily dva kraje: Jihomorav-
ský a Severomoravský.
— 14. 3. započato se stavbou nového kravína. 
— v dubnu podle usnesení Ústředního výboru KSČ rozhodla vláda ČSR o snížení 
maloobchodních cen, o bezplatném poskytování učebnic a školních pomůcek 
žákům základních a středních škol a o zvýšení nízkých starobních, invalidních 
a vdovských důchodů.
— 26. 4. umístěny u silnice před kaplí trubkové konstrukce s osmi vývěsnými 
skříňkami, kterou věnoval MNV závod Autopal z N. Jičína. Skříňky byly přiděleny 
jednotlivým složkám Národní fronty k propagaci různých akcí. Zpočátku byly 
udržovány ve vzorném stavu, brzy však zapomněly jednotlivé složky vystavený 
materiál obměňovat a tabule se staly terčem kritiky i v okresních novinách 
Rozkvět, ale bez účinku.
— 9. 5. amnestie prezidenta republiky, týkala se i politických vězňů. Do obce se 
vrátili bratři Antonín a Vladimír Bajerovi. 
— 12. 6. volby do národních výborů a Národního shromáždění, do MNV se volilo 
11 poslanců (poprvé užito názvu „poslanec“ i pro členy národních výborů). Z 211 
voličů volilo 209, většina pak přímo, tzn. že nepoužila plenty k úpravě volebních 
lístků.
— 24. 6. na ustavující schůzi MNV zvolen předsedou Karel Janovský, tajemníkem 
Karel Bok, oba za KSČ, která měla v MNV 5 poslanců, ostatní poslance navrhovaly 
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složky Národní fronty.
— ke konci prosince mělo JZD 100 krav, 102 kusů ostatního skotu, 25 prasnic, 219 
kusů ostatních prasat, 10 koní, 797 slepic. Na záhumencích bylo 39 krav, 41 prasat, 
781 kusů drůbeže.
— 29. 12. započaly děti bruslit na nově zřízeném kluzišti na louce před čp. 19, 
družstvo poskytlo pozemek a zajistilo buldozer, ostatní práce provedli členové Čs. 
svazu mládeže.

1961
— 16. 3. získalo zemědělské družstvo za 65.000 Kčs nový nákladní automobil 
k odvozu písku, řidičem se stal Miroslav Bok (čp. 16).
— 12. 10. dopoledne zastavila na polích JZD U Boří autokolona Sovětské armády 
v počtu asi 100 aut, stalo se tak v době „berlínské krize“.
— 8.-10. 12. se konala v malém i velkém sále hostince I. propagační výstava 
drobného hospodářského zvířectva, kterou připravila místní pobočka chovatelů 
pod patronací závodu Autopal, rady MNV a představenstva JZD. Zaměstnanci 
Autopalu provedli výzdobu i osvětlení, členové pobočky zhotovili klece se 120 
kotci. Vystavováni byli holubi, drůbež a exotické ptactvo.

Dožínková slavnost na počátku 60. let
Před domem čp. 69 kráčejí uprostřed 
snímku kráčejí Zdenka Dorazilová  
(provd. Hrubá) s ing. Karlem Segeťou.
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1962
— 2. 2. byl obohacen strojový park JZD novým pásovým traktorem.
— 3. 5. pod závalem v pískovně zahynul 63-letý Antonín Hasal (čp. 29).
— 22. 8. byli uvolněni z členství v JZD družstevníci Alois a Marie Matějovi, kteří 
odešli do svého rodiště Ostravy-Zábřehu a svůj domek a hospodářské objekty 
ponechali bez náhrady JZD.

1963
— 4. 3. začal MNV v akci Z svépomocí s přestavbou domku čp. 21 na mateřskou 
školku.
— 19. 4. se v hostinci konala ustavující schůze místní odbočky Čs. svazu ovocnářů 
a zahrádkářů, předsedou zvolen Mudr. Leopold Bartoš.
— 27. 4. došlo k zavalení tří osob v pískovně JZD. V předvečer přijeli dva pracov-
níci z výstavby chemického závodu ve Val. Meziříčí do družstevní pískovny pro 
fůru písku, kterou si chtěli odvézt na stavbu domku ve Vlachově Lhotě. Stanislav 
Kovařčík (čp. 61), pověřený vedením pískovny, zpozoroval při nahazování písku 
na dopravník, že se asi 5 m vysoká stěna písku dává do pohybu, varovně vykřikl 
a uskočil. Písek byl rychlejší a zasypal ho až po pás, oba nakladači zmizeli v závalu. 
Asi po hodině se duševně i fyzicky vyčerpaný Kovařčík ze závalu vyprostil a šel 
do vsi pro pomoc. Všichni muži z hostince a kanceláří JZD běželi do pískovny, ale 
z písku vyprostili už jen bezvládná těla zbylých obou mužů, první po 1/4 hodině, 
druhé až v 10 hod. dopoledne na druhý den. 
— 9. 5. přednášel opavský archivář PhDr. Adolf Turek o dějinách obce Hůrky 
(účast 95 osob).
— 26.-28. 10. se v hostinci pořádala II. propagační výstava drobného hospodářského 
zvířectva připravená místními chovateli, kterou navštívilo 300 dospělých a 700 
dětí.

1964
— 10. 5. přednesl PhDr. Adolf Turek přednášku o historii starojického hradu 
(účast 60 osob).
— 14. 6. volby do národních výborů všech stupňů. Na ustavující schůzi MNV byl 
opět zvolen předsedou Karel Janovský (čp. 40) a tajemníkem Karel Bok (čp. 69). 
— Volby v Hůrce měly tragický dovětek. Jindřich Kašný, 36-letý řidič (čp. 2), odjel 
po volbách i s rodinou na Žermanickou přehradu. Při nastupování na gumový 
člun se jeho plavidlo převrátilo a on utonul. 
— 22. 8. kolem 10 hodiny dopoledne došlo na kopci Hůrce k havárii vojenského 
dvoumotorového letadla Iljušin, které odvážela posádka po opravě na mošnovské 
letiště. V deštivém počasí a za mlhy pilot při navádění stroje snížil výšku letu tak, 
že letadlo narazilo na vršky lesních stromů a pod okrajem lesa se zřítilo. Zahynulo 
10 členů posádky: pilot major Emanuel Mikšík z Brna (32 let), Josef Sklář z Brna 
(27 let), Josef Harabiš z Kozlovic (27 let), Jiří Juštík z Ostravy (32 let), Bohuslav 
Janke z Krhové (35 let), Ladislav Antoš z Levoče (25 let), Zbyněk Flek z Panenského 
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Týnce (37 let), Antonín Šída z Ostravy (43 let), Karel Sehnal z Kojetína (31 let), 
František Teplý z Říčky v Orlických horách (31 let). 
— 10. 11. dokončena stavba silnice Jeseník. n. O. - Bernartice n. O., největší úpravy 
se prováděly na rozcestí u čp. 51, kde byla silnice zvýšena a rozšířena.

1965
— 13. 3. bylo v závěji u „Panského lesa“ nalezeno ztuhlé tělo 77-leté Anastázie 
Davidové (čp. 60), která se 11. 3. účastnila pohřbu Viktora Chlapíka. Stařenka 
nezvládla pro ni obtížnou zpáteční cestu a v polovině se vrátila, šla pak po polní 
cestě a lesem, za nímž zapadla do sněhu a umrzla. 
— 15. 4. započaty práce na hloubení jámy pro protipožární nádrž a koupaliště 
u čp. 4.
— 20.-21. 7. povodeň, voda stoupla do výše 30 cm nad silnici a způsobila značné 
škody, v místnosti lidové knihovny dosáhla hladina dokonce až 60 cm. Škody 
způsobené průtržemi mračen a záplavami dosáhly tehdy na celém Novojicku asi 
200 miliónů korun.
— 28. 9. bylo zahájeno betonování koupaliště.
— 9. 10. začala pracovní četa JZD práce na stavbě odchovny mladého dobytka 
(kolaudována 16. 12. příštího roku).

1966
— 12. 6. bylo poprvé napuštěno koupaliště. 
— 7. 11. začaly práce na stavbě budovy nové požární zbrojnice a kanceláří MNV.

1967
— 5. 3. ustaven místní výbor Českého svazu žen, předsedkyní zvolena Anna 
Segeťová (čp. 42).
— 7.-9. 5. zorganizovali chovatelé III. propagační výstavu drobného zvířectva 
na Hůreckém kopci, kterou zhlédlo na 1200 osob. 
— 2. 6. otevřeny na koupališti šatny a poprvé zde vedoucí hostince paní Davidová 
prodávala nápoje a občerstvení.
— 14. 10. brigáda na stavbě autobusové čekárny při dolním rozcestí.
— 2. 11. oslava 100 od založení školy v sále hostince, vrcholem programu byl 
koncert smíšeného pěveckého sboru „Ondráš“ z Nového Jičína, řízený jeho 
uměleckým vedoucím Ervínem Bártkem, který měl velký úspěch.
— 14. 12. kolaudována nová budova požární zbrojnice, postavené nákladem 
295.000 Kčs.
— 19. 12. za domem čp. 51 spuštěno hlubinné čerpadlo, tlačící vodu z 30 m 
hlubokého vrtu do vodojemu.
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1968
— 25. 2. navštívila Hůrku delegace sovětských úderníků a komsomolců z Lenin-
gradu (od r. 1991 znovu Sankt-Petěrburk), která přijala pozvánku k pro-hlídce JZD 
od předsedy družstva A. Davida, který už v Leningradě byl s delegací Autopalu. 
— 13. 3. se sešla volební komise kvůli doplnění volební kandidátky. Volby se 
nakonec neuskutečnily kvůli mezinárodním a vnitropolitickým komplikacím.
— 30. 4. dokončeno bourání staré požární zbrojnice.
— 16. 6. v neděli dopoledne byla slavnostně otevřena nová požární zbrojnice, 
odpoledne proběhlo požárnické cvičení a večer výlet s taneční zábavou 
u koupaliště. 
— 20.-21. 8. obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy, na které 
většina občanů reagovala nesouhlasem. Také v Hůrce se objevila ojediněle hesla, 
vyjadřující odpor proti okupaci.
— 25. 8. přečetl předseda MNV rozhlasový projev protestující proti obsazení 
Československa vojsky Varšavské smlouvy a vyzval občany k podepsání 
podpisových archů k rezoluci, které byly od 14 do 18 hodin vyloženy v sále hostince. 
Protest podepsali všichni občané včetně školních dětí. 
— 26. a 27. 8. se rozezvučely v době od 9 do 9,15 sirény a zvony na protest proti 
okupaci.
— 1. 10. zemědělci Václav Man (čp. 3) a Karel Hasal (čp. 29) vystoupili z družstva 
a začali soukromě hospodařit, Jaroslav Dorazil (čp. 24) rovněž vystoupil, ale 
později svou odhlášku z družstva stáhl zpět.
— 28. 10. padesáté výročí vzniku republiky v Hůrce toho roku nikdo neoslavoval, 
jen pár občanů se účastnilo oslav v Jeseníku a na Starém Jičíně. Na paměť výročí 
byly pouze na místě bývalé požární zbrojnice zasazeny dvě Lípy svobody.
— 16. 12. byla dokončena stavba autobusové čekárny.

1969
— 7. 1. se konala ustavující schůze místního výboru Svazu českých zemědělců, 
předsedou zvolen Jaroslav Staněk (čp. 2).
— 9. 2. místní skupina Čs. zahrádkářů ukončila svou činnost, někteří členové pak 
přešli do organizace ve Starém Jičíně.
— koncem května emigroval z Hůrky zdejší obvodní lékař MUDr. Leopold Bartoš 
i s 16-letou dcerou Marií a 19-letým synem Leopoldem do Spolkové republiky 
Německo a odtud do Kanady.
— 30. 5. zahájena regulace potoka v úseku od čp. 11 k čp. 44, kterou prováděli 
zaměstnanci melioračního družstva. Cílem bylo zabránit opakujícím se záplavám 
a rozlévání potoka při deštích.
— 31. 5. - 1. 6. byla u příležitosti desátého výročí založení místní skupiny chovatelů 
drobného zvířectva uspořádána na koupališti Jubilejní výstava drobného 
hospodářského zvířectva, která vzbudila velký zájem obecenstva.
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— 9. 10. začal ordinovat ve stanici první pomoci MUDr. Kovařík z Nového Jičína 
namísto uprchlého MUDr. Bartoše

1970
— 28. 2. na výroční schůzi JZD došlo k výměně vedení, dosavadní předseda 
Antonín David se vzdal funkce a na jeho místo byl zvolen František Dorazil (čp. 
5).
— 19. 4. slavnostní vysvěcení zvonu hůrecké kaple, mši sloužil novojičínský děkan 
P. Jahn za účasti asi 170 osob, zvon o váze 53 kg dostal jméno Maria. Původní zvon 
byl vrácen do Bernartic, odkud byl zapůjčen.
— v červnu zahájena přestavba polní cesty Záhumením, částí vybagrované hlíny 
byl zavezen přední díl školní zahrady mezi silnicí a potokem.

1971
— poslední volby 11 poslanců do Místního národního výboru, na ustavující schůzi 
17. 12. zvolen předsedou Karel Janovský, tajemníkem se stal Antonín David (čp. 
41).

Na pohřebním hasičském voze, který většinou řídil Jaroslav Dorazil, vyprovázeli Horečtí až do 
roku 1982 své zesnulé. Na snímku pohřební průvod zesnulého Antonína Vrby z čp. 14 († 4. 6. 
1969), po boku vozu kráčejí hasiči (zprava) Zdeněk Glogar, Josef  Bajer, František Pavlík  
a Karel Bok. Vlevo chalupa čp. 32, uprostřed výminek čp. 67.
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1972
— komise sociálního zabezpečení zavedla společné stravování pro důchodce, které 
se velmi osvědčilo (důchodci si toto chválí a jsou spokojeni).

1976
— 1. 1. v rámci tzv. integrace správních celků se Hůrka stala k 1. lednu 1976 místní 
částí střediskové obce Jeseník nad Odrou, kde ji zastupovalo 8 poslanců.

1980
— 7. 10. složili do rukou předsedy MNV Jeseník slib mlčenlivosti sčítací komisaři, 
kteří měli provádět sčítání lidu, pro Hůrku byl do funkce sčítacího komisaře 
ustanoven Antonín Šnajdárek.
— 1.-6. 11. navštěvovali sčítací komisaři domácnosti a přebírali vyplněné sčítací 
archy. 6. 11. byl zpracován sumář. Celkem žilo v Jeseníku 1882 obyvatel, z toho 
v Jeseníku samém 1113, v Blahutovicích 242, Polouvsí 241 a v Hůrce 286.

1981
— 28. 4. za přítomnosti volební komise provedena v Hůrce registrace navržených 
kandidátů Národní fronty do červnových voleb, 
— 20. 5. večer v 19 hodin se konala v pohostinství veřejná schůze voličů za účasti 
62 osob.

Odvodový ročník 1959 
s tajemníkem MNV 
Antonínem Davidem, sedící 
Vladimír Bok, stojící zleva 
Jiří Bajer, Karel Hasal a Jiří 
Brychta (foto 1977). 
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— 5. 6. se konaly volby do všech zastupitelských sborů. Celkový počet poslanců 
stanoven na 45, z toho pro Jeseník a Hrabětice 25, pro Blahutovice a Polouvsí po 6 
a pro Hůrku 8. Volební místnost byla v Hůrce v sále pohostinství, 212 zapsaných 
voličů odvolilo 210.

1982
— 10. 5. obdržel Okresní dům pionýrů a mládeže v Novém Jičíně povolení k re-
konstrukci kuchyně a jídelny ve svých objektech v Hůrce.

1983
— 30.-31. 7. proběhly v Hůrce oslavy 600 let od první jisté písemné zmínky z roku 
1383, spojené se srazem rodáků, výstavkou mysliveckých trofejí a fotografií z hi-
storie honitby na katastru obce.
— polská firma staví v Hůrce odkyselovací stanici, která byla jedním z předpokladů 
napojení Jeseníku na hlavní vodovodní řád v Hůrce.

1987 
— v rámci akce „Z“ prováděny údržbové práce v areálu zdraví na koupališti 
v Hůrce za 36.000 Kčs.
— svaz chovatelů uspořádal výstavku drobného hospodářského zvířectva, která 

Pohlednice obce z roku 1983, vlevo nahoře chalupa čp. 13 a 34; vpravo nahoře čp. 64 (výminek 
gruntu čp. 23) a za ním grunt čp. 24; vlevo dole grunt čp. 20; vpravo dole grunt čp. 22.
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i přes špatné počasí byla hojně navštívená.

1988
— konala se poslední výstava drobného zvířectva na hřišti v Jeseníku nad Odrou, 
kterou organizoval Český svaz chovatelů drobného zvířectva z Hůrky, který 
po roce 1989 zanikl.
— započato s opravou Závodu veřejného stravování (místní pohostinství) v rámci 
akce Z. Akce byla financována z úvěru Státní banky a prostředků MNV (šlo 
o investiční akci). Z neinvestičních akcí bylo v Hůrce provedena oprava areálu 
zdraví - koupaliště.

1989
— vybudování skládky domovního odpadu.
— 17. 11. počátek „sametové revoluce“, občany zpočátku přijímána vlažně a roz-
pačitě, teprve odstoupení prezidenta G. Husáka a jednání o nové vládě vede  
k rychlejší diferenciaci názorů.
— v polovině prosince už se objevují první plakáty Občanského fóra.
— 29. 12. se poprvé v obci Jeseníku n. O. v kulturním domě konal „Veřejný dialog 
s občany“, který svolalo KC OF a jeho mluvčí spolu se zástupci MNV Jeseník n. O. 
a jehož se zúčastnilo 200 občanů ze všech integrovaných obcí.

Pohlednice obce z roku 1983 s hasičskou zbrojnicí, pohostinstvím, školou a koupalištěm.
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1990
— 8.-9. 6. první svobodné volby. V Hůrce získalo nejvíce hlasů Občanské fórum 
(45,2 %), KDU 27.5%, Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu 
a Slezsko 17,9 % a KSČ 8,4 %.
— 27. 6. ustavena nová federální vláda Mariána Čalfy.
— uprostřed obce zřízen odbočkou Svazu letců v Mošnově za pomoci Sboru 
dobrovolných hasičů v Hůrce a samosprávy pomníček na paměť obětí leteckého 
neštěstí z r. 1964. O pomníček se starali členové Klubu vojenských důchodců.
— 24. 11. volby do obecních zastupitelstev. Pro jednotlivé strany bylo odevzdáno 
celkem 11.527 hlasů, z toho pro Demokratickou koalici 4.058, ČSL 3.788, KSČ 
2.207 a OF 1474. Do 14-členného obecního zastupitelstva se z Hůrky dostal Eduard 
Adamec za ČSL. Ke dni 24. 11. skočily národní výbory, které nahradil obecní úřad 
v čele se starostou. Současně  zanikají občanské výbory.

1991
— přemostění potoka a prodloužení veřejného osvětlení k Ruskovým (čp.33); 
Severomoravské vodovody a kanalizace provedly z 50% rekonstrukci veřejného 
vodovodu.
— opravena komunikace a točna pro autobus u mateřské školky.
— v zahradě mateřské školky začala stavba čističky odpadních vod.

1992
— 5.-6. 6. volby do Sněmovny lidu, Sněmovny národů a České národní rady. V Hůrce 
z 214 voličů hlasovalo 208. Nejvíce hlasů získala Křesťanská a demokratická 
unie - ČSL (62 SL, 66 SN, 72 ČNR); koalice Občanská demokratická strana - 
Křesťanskodemokratická strana na druhém místě (55 SL, 32 SN, ČNR 27), třetí 
Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko (SL 18, SN 
24, ČNR 23), koalice Levý blok - KSČM získala jen 33 hlasů do SL, drobný úspěch 
zaznamenala i Strana přátel piva (6 SL, 6 SR, 7 ČNR).

1993
— 1. 1. rozdělení republiky, vznik samostatných států České republiky a Slovenské 
republiky.
— zřízena veřejná telefonní stanice na budově občanského výboru.

1994
— v Hůrce posíleno veřejné osvětlení asi za 30.000 Kč a opravena střecha v mateř-
ské škole za 70.000 Kč, byla zřízena veřejná telefonní budka (telefonní stanice) 
pro občany.
— 31. 7. oslavy 85 let hasičského sboru, k tanci i poslechu hrála dechová hudba 
Starojičané pod vedením Ladislava Pospěcha, od 13 do 15 hodin probíhala soutěž 
sedmi družstev ve dvou disciplínách, večer kolo štěstí a opékání klobás.
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— 18.-19. 11. volby do zastupitelstva, z Hůrky zvolena Jiřina Boková (bezpartijní, 
kulturní pracovnice) a Josef Pavlík (KDU-ČSL, podnikatel), starostou střediskové 
obce Jeseník n. O. zvolen Arnošt Zeman.
— 24.-26. 11. v Jeseníku n. O. se konala přehlídka divadelních souborů pro děti 
Kouzelný klobouček, které se účastnily i děti mateřské školy z Hůrky.

1995
— začaly práce na plynofikaci (zadání stavby stavební společnosti PNP Jeseník n. 
O., zpracování projektu, geometrické zaměření) 

1996
— 31. 5.-1. 6. volby do Poslanecké sněmovny České republiky. Přesné výsledky pro 
Hůrku nejsou známy, pouze souhrn za všechny okrsky obce Jeseník n. O. (ČSSD 
314 hlasů - 31,03 %, ODS 233 hlasů - 23,02 %, KDU-ČSL 158 hlasů - 15,61 %, SPR-
RSČ 80 hlasů - 7,91 %, KSČM 79 hlasů - 7,81 %).
— Rozpad bývalého zemědělského družstva (podnik Agro Jesenicko a. s.), ženy 
houfně odcházely do hůrecké sodovkárny nebo do továren v Novém Jičíně, 
postupně rušeny všechny provozy: kravíny, odchovna telat, vepřín. Novější kravín 
převzal Petr Dorazil (čp. 24), starší kravín získal v restituci Jaroslav Pavlík (čp. 
27), řada občanů získala zpět části svých někdejších pozemků a lesů, největší 
hospodářství o rozsahu asi 100 ha však zavedl pouze Petr Dorazil.

1997
— 13. 1. zrušeny jednotky sborů dobrovolných hasičů v Jeseníku n. O., Polouvsí 
a Blahutovicích. V celé střediskové obci zůstali jen hůrečtí hasiči, neboť převzali 
všechny povinnosti plynoucí ze zákona. Majetek zrušených sborů byl rozprodán, 
popřípadě vyřazen, budova hasičárny v Jeseníku byla prodána. 
— v červnu rozhodnuto o stavbě vepřína na místě bývalého kravína. Přestože 
mnoho občanů bylo proti stavbě, neboť měli obavy o zhoršení kvality životního 
prostředí, byla stavba vepřína nakonec prosazena.
— 5.-6. 7. začaly v České republice po silných a vytrvalých deštích katastrofální 
záplavy. Hůrce se velká voda vyhla, neboť zde byla provedena regulace potoka, 
zaplaven byl však Jeseník n. O., kde škody pomáhali odstraňovat hasiči z Hůrky.
— v září zahájen zkušební provoz plynovodu v Hůrce.

1998
—19.-20. 6. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V Hůrce 
bodovala nejvíce KDU-ČSL, na druhém místě byla ČSSD, třetí ODS. V rámci celé 
republiky vyhrála volby ČSSD, která získala 32,3 %, občanští demokraté byli druzí 
s 27,7 %, třetí skončili komunisté s 11 %, lidovci získali 9 / a Unie svobody 8,6 %.
— ke dni 30. 6. byla definitivně uzavřena mateřská škola v Hůrce pro nedostatek 
dětí. Byt byl přidělen rodině Vladimíra Kovařčíka. 
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— 13. - 14. 11. se konaly volby do obecních zastupitelstev, z hůreckých kandidátů 
byli zvoleni Marta Novotná (čp. 67), Jaroslav Glogar (čp. 26) a Vladimír Bok (čp. 
91).
— v zemědělském podniku Agro Jeseník n. O. pracuje již jen několik občanů. 
Agro mělo velký vepřín, který byl plně mechanizován. Většinu orné půdy vlastníci 
buď prodali nebo pronajali Petrovi Dorazilovi (čp. 24), největšímu soukromně 
hospodařícímu rolníkovi. Malá část vlastníků pronajímá svou půdu Agro Jese-
nicko, jedná se asi o 30 ha. Orná půda je osévána především obilninami a v poslední 
době stále více průmyslovými plodinami (řepka, slunečnice). Petr Dorazil pěstuje 
na menší ploše také brambory. Část pozemků je oseta jetelem a vojtěškou, trvalé 
travní porosty jsou jen kolem Hůreckého kopce. P. Dorazil má také rozsáhlý chov 
hovězího dobytka (asi 100 kusů) , zaměřený však pouze na maso. Užívá prakticky 
všechny objekty bývalého JZD, kromě odchovny mladého dobytka (vepřínu) 
a vyhořelého seníku. Také vepříny na čp. 8 už nejsou využívány (posledním 
uživatelem byl Rostislav Dorazil z čp. 58). Další soukromně hospodařící zemědělec 
je Jaromír Hasal, který chová hovězí dobytek (cca 15 kusů), který se popásá  nad 
jeho domem a na loukách pod Hůreckým kopcem. Několik vlastníků obdělává pro 
svou potřebu malé plochy polí v okolí vsi (záhumenky) o rozsahu cca 4 ha.

Letecký pohled na dolní konec obce pořízený aviatikem Ivo Kachlem.
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1999
— 25.7. pouť v Hůrce, při mši v kapli P. Petr Dokládal posvětil sošku sv. Floriána, 
kterou kapli věnoval Sbor dobrovolných hasičů.
— 21. 8. pietní akt na památku obětí letecké havárie z 22. 8. 1964 u pomníčku 
uprostřed obce. Patronát nad pomníčkem zároveň převzala nově ustavená odbočka 
Svazu letců z Příbora.

2000
— schválena výstavba vysílače Eurotelu na kopci Hůrce i přes počáteční nesouhlas 
občanů.
— 12. 11. volby do krajských zastupitelstev, v Hůrce se účastnilo 102 voličů (41,9 % 
ze všech oprávněných). V Hůrce byly výsledky následující: Moravskoslezská koali-
ce 3 hlasy, Občanská demokratická strana 7, Sdružení nezávislých kandidátů 9, 
Koalice neparlamentních stran 1, Coexistentia - soužití 1, Čtyřkoalice (=Křesťan-
ská a demokratická unie, Československá strana lidová, Unie svobody, Občanská 
demokratická aliance, Deomkratická unie) 61, KSČM 13, ČSSD 7.
— 19. 11. za hasičskou zbrojnicí vztyčena věž na sušení hadic.
— 22. 11. na schůzi osadního výboru se jednalo o znovuotevření bývalé pískovny 
v Hůrce.
— 13. 12. obec Jeseník schválila smlouvu s firmou Hostýn s. r. o. na pronájem 
pozemku pro těžbu písku v Hůrce.

Letecký pohled 
na střed obce 
pořízený 
aviatikem  
Ivo Kachlem.
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Významní hůrečtí rodáci                                                            
ing. Petr ADAMEC
Narozen 1958, pochází z čp. 78, syn Františka a Zdenky Adamcových. V letech 
1973-1977 vystudoval Střední průmyslovou školu ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
pracoval pak jako elektromechanik v Lokomotivním depu ČSD v Ostravě (absol-
voval přitom 2 roky základní vojenské služby), 1980-1991 jako technik u Českých 
radiokomunikací v Ostravě-Hošťálkovicích, 1981-1983 si rozšířil obzory absol-
vováním pomaturitního studia astronomie ve Valaškém Meziříčí, 1991-1994 
technikem u společnosti Kabel Plus, Ostrava. 1994-1997 místostarosta Hlučína, 
1997-2006 starosta města Hlučína, v souvislosti s tím v letech 2002-2006 předsedou 
Sdružení obcí Hlučínska, 2006-2008 náměstkem hejtmana Moravskoslezského 
kraje pro oblast sociální, kultury a památkové péče, od roku 2008 technikem 
společnosti UPS a. s. Od roku 1990 člen KDU-ČSL, od r. 1994 předseda místní 
organizace KDU-ČSL v Hlučíně-Borovníkách, od roku 2003 místopředseda 
a od května 2009 předseda Krajského výboru KDU-ČSL Moravskoslezského 
kraje.

Antonín BAJER
Narodil se 24. dubna 1911, syn Viktora a Emílie Bajerových z čp. 18. Majitel 
lihovaru v Přerově, kde se účastnil květnového povstání v r. 1945, v roce 1951 
byl odsouzen spolu s bratrem v politickém procesu, načas se oba vrátili do Hůrky 
po amnestii v roce 1960. V roce 1990 restituoval přerovský lihovar, zemřel v roce 
1992.

Jan BAJER 
Narodil 17. listopadu 1893 Josefu Bajerovi a Arnoštce Brožové na čp. 25. V roce 
1916 se na ruské frontě dostal do zajetí a v roce 1917 vstoupil do legií. Bojoval 
u Bachmače v březnu 1918. Domů se vrátil v červenci 1920 přes Sibiř a Severní 
Ameriku. V roce 1925 se odstěhoval do Loučky, pracoval jako tovární dělník 
v tabákové továrně v Novém Jičíně. 

ing. JUDr. Karel BOK 
Narodil se jako Karol Bok 31. října 1924 v Bratislavě jako nemanželský syn 
Cyrily Bokové z čp. 15, ale domovské právo měl v Hůrce od data svého narození. 
Vystudoval vysokou školu politickou a práva, působil jako vojenský přidělenec 
v Teheránu a zastával pak další funkce ve státní správě v Praze.

Viktor BOK 
Narodil 1. září 1895 manželům Františkovi a Marianně Bokovým na čp. 39. 
V Rusku se dostal do zajetí už v roce 1915 a od roku 1917 sloužil v legiích. Účastnil 
se také boje u Bachmače a bojů s bolševiky. Do Hůrky se vrátil až v červnu 1920 
přes Sibiř, kolem Indie a skrze Suez. V roce 1924 odešel sloužit ke státní policii 
do Brna jako strážník.
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RNDr. František DAVID
Narozen 1936. Pracoval v Ostravě v Československém svazu mládeže, posléze 
v Praze na Ústředním výboru KSČ v Praze jako předseda základní organizace 
při ÚV, v dubnu 1987 vítal v Praze tehdejšího generálního tajemníka ÚV KSSS 
Michaila Gorbačova. Zemřel v roce 2001. 

Josef DAVID
Bohoslovec. Narodil se 2. března 1863 Syn Josefa Davida a Barbory (rozené Josef 
Dorazil), gruntovníků z čp. 20, v letech 1868-1874 navštěvoval školu v  Hůrce, pak 
německou národní školu v Kuníně, poté první reální třídu v Novém Jičíně, následně 
přestoupil na české státní gymnázium ve Val. Meziříčí. Studoval pak bohosloví 
na bohosloveckém ústavu v Brně, ve třetím ročníku onemocněl a od Vánoc roku 
1887 byl doma u svých rodičů. Zemřel po dvouleté plícní nemoci 7. května 1889. 

Martin DAVID, od 1725 hostašovický fojt
Syn Martina Davida (jenž byl synem Kristiána Davida) a Kateřina, dcery Václava 
Dorazila, narodil se 19. května 1691 na gruntě s dnešním čp. 20. Dne 28. ledna 
1725 se prostřednictvím sňatku s Annou Segeťovou, vdovou po Václavu Segeťovi, 
přiženil na fojtství v Hostašovicích (čp. 1), kde byli jeho potomci až do r. 1848 
dědičnými fojty. Martin David zemřel v Hostašovicích jako 84-letý kmet dne 4. 
března 1768 a byl pohřben na hřbitově v Hodslavicích.

P. Bohumil FUKALA
Kněz, narozen 18. 7. 1872 v Hůrce na čp. 42 (škola) jako syn národního učitele 
Bohumila Fukaly a Františky, dcery po zemřelém Františku Kittrichu ze Starého 
Jičína. Po absolvování hůrecké školy a gymnázia ve Valašském Meziříčí odešel 1890 
studovat bohosloví do Olomouce, vysvěcen byl v r. 1894. Působil jako koopetátor 
ve Velké Polomi ve Slezsku, r. 1900 byl administrátorem v Topolanech, 1900-
1908 v Moravské Ostravě jako kooperátor a pak jako kaplan. 29. 7. 1903 ukončil 
v Hůrce školní rok zpívanou mší, neboť pobýval právě u rodičů na prázdninách. 
V letech 1909-1915 kaplan ve Vlkoši, od 1916 kaplanem v Nezamyslicích, do roku 
1927 farářem v Albrechtičkách, od roku 1928 farář ve Všechovicích, kde 4. 5. 1932 
zemřel.

ing. Karel GLOGAR
Rodák z čp. 26 (*1954), v roce 1980 se odstěhoval do Jeseníku nad Odrou, pracoval 
jako vedoucí výpočetního střediska ve firmě NOSTA v Novém Jičíně a byl činný 
v obecním zastupitelstvu. Po smrti starosty Arnošta Zemana zvolen 19. června 
1996 starostou Jeseníku nad Odrou, ve funkci působil až do roku 2002.

Npor. Mgr. P. Josef GLOGAR, SDB (*1959), syn Antonína a Marie Glogarových 
z čp. 26, kněz, v mládí hrál v kapele Ladislava Boka. Od roku 1984 studoval 
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V roce 1988 vstoupil 
do kongregace salesiánů Dona Boska. Po promoci a kněžském svěcení se stal 
farářem v Suchdole-Jednově na Prostějovsku. Od září 1994 ředitel Salesiánského 
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střediska mládeže v Prostějově-Krasicích, 1994-1998 farářem ve Vícově, od čer-
vence 1998 ředitel Domu Ignáce Stuchlého - Střediska mládeže ve Fryštáku u Zlína. 
Od října 2001 do března 2004 působil jako kaplan u 34. základny speciálního 
letectva v Pardubicích, zároveň jako kapelník a bubeník skupiny KGB (= Kaplan 
Glogar’s Band). Od dubna 2004 do prosince 2007 jako vojenský kaplan 31. brigády 
chemického vojska v Liberci. Po ukončení vojenské služby působí jako školní 
kaplan v Praze na církevní škole Jabok (Vyšší odborná škola sociálně pedagogická 
a teologická). 

P. Pavel GLOGAR (*1963), syn Vojtěcha a Václavky Glogarových z čp. 32. Salesián. 
Působil jako jáhen v Šumperku, tamtéž pak jako kaplan, v říjnu 1995 rozšířil 
komunitu salesiánů v Sebranicích, od roku 2006 členem komunity salesiánů Dona 
Boska ve Zlíně.

P. Petr GLOGAR (*1959), syn Vojtěcha a Václavky Glogarových z čp. 32. Bosý 
karmelitán, opat kláštera bosých karmelitánů ve Slaném, kde byl rovněž převorem, 
nyní studuje v Římě. 

P. Vojtěch GLOGAR (*1956), syn Vojtěcha a Václavky Glogarových z čp. 32. 
Po vystudování Střední zemědělské školy technické v Novém Jičíně pracoval 
jako technik v JZD. V únoru 1979 si podal přihlášku na Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. V roce 1980 složil u salesiánů na Slovensku 
tajně první řeholní slib, 30. června 1984 pak byl vysvěcen na kněze olomouckým 
světícím biskupem a apoštolským administrátorem Josefem Vránou. Působil 
jako kaplan v Hlučíně a jmenován exkurrendo jako administrátor v Šilhéřovicích 
a po třech měsících exkurrendo administrátorem v Ostravě-Hošťálkovicích, 1987-
1900 administrátorem v Dolním Domašově a jako administrátor řídil tři farnosti 
(Horní Domašov, Vápennou a Žulovou), zároveň byl kaplanem v Jeseníku. Od 1. 
7. 1990 administrátorem v Jeseníku a exkurrendo jako administrátor spravoval 
Česká Ves, Mikulovice a Široký Brod, k nimž 1994 přibyly farnosti Černá Voda, 
Vápenná a Žulová. Zároveň zastává funkci děkana. Od 1. 7. 1996 kaplanem, 1996-
1998 administrátorem exkurrendo v Březnici a od 1. 7. 1998 duchovním správcem 
ve Zlíně. Po vytvoření nové farnosti ve Zlíně na Jižních Svazích odešel k 1. 7. 2006 
jako administrátor do Sebranic u Litomyšle.

JUDr. Ivana HESOVá (roz. Davidová)
Narozena 1962, rodačka z čp. 41, soudkyně městského soudu v Praze.

prof. ing. František HORáK, CSc.
Vysokoškolský profesor na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, 
autor mnoha odborných publikací, zvláště k chovu ovcí, mj. Výživa a krmení, 
(2004, spoluautor), Ovce a jejich chov (Praha 2004).

Marie JACK, roz. BARTOŠOVá
nar. 13. 5. 1953, vdova, její manžel Aldrick Jack, původem z Trinidadu a Tobaga, 
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zemřel v roce 2006. Dcera MUDr. Leopolda Bartoše a Marie Bartošové roz. 
Hasalové (čp. 74). Emigrovala s otcem do zahraničí v r. 1969, dosáhla doktorátu 
z francouzské literatury na Sorboně, učí na University of Winnipeg v Manitobe, 
předtím vyučovala na několika kanadských universitách. Napsala ve francouzštině 
několik souborů povídek: Tant que le fleuve coule /Pokud řeka teče/ (1998); Un 
long voyage /Dlouhá cesta/ (2003) a samostatné povídky Retour au pays du soleil 
(Návrat do země slunce) v antologii Pays d’eau et du soleil /Země vody a slunce/ 
(1999).

P. Viktor JANOVSKý 
Bohoslovec, kněz. Narozen 23. září 1875 na čp. 4, syn sedláka Jana Janovského 
a Barbary rozené Pavlíkové z Vlčnova. Studoval teologii v Olomouci, poté působil 
jako kooperátor v Břestu u Kroměříže. Když onemocněl tuberkulózou, odjel 
k rodičům do Hůrky, kde 4. srpna 1900 zemřel.

Vojtěch KOZáK
Narodil se v roce 1910 na čp. 46, syn Josefa a Terezie Kozákových. V letech 1948-
1962 předseda Místního národního výboru v Jeseníku.

P. Antonín MAN 
Kněz, narozen 28. listopadu 1861 na čp. 3 jako syn sedláka Antonína Mana (syn 
sedláka Jana Mana ze Starojické Lhoty) a Anny, rozené Ignác Horák, sedláka v Hůrce 
a jeho manželky Anny, rozené Jiří Chlapík. V letech 1867-1874 navštěvoval školu 
v Hůrce, vstoupil na gymnázium ve Valašském Meziříčí a od 5. třídy pokračoval 
v Přerově. Studoval teologii v Olomouci, v roce 1886 vysvěcen na kněze. Od roku 
1887 byl nejprve kooperátorem ve Vlachovicích, od roku 1892 až do roku 1905 
kooperátorem ve Smržicích. Když se stal v roce 1905 farářem v Ostrožské Lhotě, 
jeho rodiče se za ním v roce 1906 přestěhovali (otec Antonín tam také 21. 2. 1911 
zemřel), jeho sestra Aloisie mu dělala na faře hospodyni až do jeho smrti v roce 
1919, pak se vrátila do Hůrky. 

František NOVáK
Narozen 5. února 1857, syn Františka a Rozálie Novákových, majitelů chalupnické 
usedlosti čp. 10, navštěvoval školu v Hůrce v letech 1863-1867, pak hlavní školu 
a občanskou školu v Novém Jičíně, připravil se na učitelských ústavech v Příboře 
a Brně a věnoval se učitelskému stavu. Byl mj. řídícím učitelem ve Špičkách. 

Josef NOVáK
Stavitel ve Starém Jičíně. Narozen 11. února 1860, syn Františka Nováka a Rozálie 
rozené Janovské z čp. 10. V roce 1907 opravovala jeho stavební firma kostel 
v Bernarticích. Zemřel 10. února 1950 ve Starém Jičíně. 

František PETRáŠ
Syn Josefa a Mariany Petrášových, gruntovníků z čp. 27, narodil se 4. 2. 1866. 
V letech 1871-1878 navštěvoval školu v Hůrce, vystudoval 8 gymnaziálních tříd 
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ve Val. Meziříčí, vstoupil 1887 do řádu A. O. C. Lazaristů ve Štýrském Hradci. 
Z obce odešel 1886 do Štýrského Hradce, nabyl domovského práva ve Waidendorfu 
(Dolní Rakousy) nastoupením úřadu v r. 1903, zemřel tamtéž. 

Josef VAHALíK
Pocházel z čp. 11, narozen 19. března 1902, bratr Františka Vahalíka, starosty obce 
a předsedy MNV. Vystudoval hospodářskou školu v Hranicích a mlékařskou školu 
v Plzni, pracoval pak v centrální mlékárně v Ostravě až do 2. světové války. Spolu 
s Vilémem Frankem založil Valašskou mlékárnu ve Valašském Meziříčí, jejímž 
vedoucím pak byl až do odchodu do penze. Zemřel v Podlesí-Křivém 23. listopadu 
1978. 

JUDr. Karel VAHALíK
Narozen 8. 2. 1909, syn Teofila Davida a Žofie roz. Rosové čp. 1, soudce krajského 
soudu v Novém Jičíně.

Karel VRBA
Narodil se 2. 7. 1925, syn Antonína a Otýlie Vrbových z čp. 14, učitel na školách 
v Novém Jičíně, zemřel v roce 2006.
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Seznam majitelů gruntů, chalup a domů v Hůrce                 
Tomáš Baletka

 Sestavení přehledu majitelů hůreckých gruntů a chalup je dosti nesnadný úkol, 
protože pro Hůrku jsou gruntovní knihy dochovány až od sklonku 18. století. Pokud 
se chceme dovědět něco více ze starších dob, musíme sáhnout po pramenech, které 
by neexistenci gruntovních pokud možno co nejvíce nahradily. Pouze zlomek 
gruntovních zápisů je v nejstarší gruntovní knize pro celé starojické panství 
(ZA Opava, Velkostatek Starý Jičín, sign. E-I-1), která obsahuje soupis pohledávek 
starojické vrchnosti na hůreckých gruntech a chalupách čp. 4, 6, 21, 25 a 26. 
Relativně úplný seznam hůreckých usedlíků přináší lánový rejstřík z r. 1676, který 
zároveň uvádí majitele gruntů z doby první lánové vizitace (tj. z let 1656-1657). 
Na tento soupis se pak odvolávají rektifikační akta z r. 1749, která u majitelů usedlostí 
udávají i dřívejší držitele (tedy k r. 1676). Stačí pak už jen srovnat výsledky lánové 
rektifikace s urbariální fassí z r. 1775, v jejichž elaborátech jsou uváděni majitelé 
domů v roce 1775 s udáním předchozího držitele v době lánové rektifikace a navíc 
jsou zde uvedena i čísla popisná, která se v případě Hůrky pozměnila jen nepatrně. 
Podle moravských katastrů se tak dá sestavit hrubý přehled, který se pochopitelně 
dá ještě dále doplňovat (např. vizitačním extraktem z r. 1667, tereziánským kata-
strem a nálezovou tabelou z r. 1755, josefinským katastrem, matrikou výnosu 
pozemkového, stabilním katastrem podobnými soupisy, které se tu či onde do-
chovaly a jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně (skupina fondů 
D 1 až D 10) A samozřejmě se dají využít i matriky, které pro farnost Starý Jičín, 
kam Hůrka spadala, počínají už rokem 1610. Ani sebedůkladnější vytěžení matrik 
ale nemůže zacelit ztrátu gruntovních knih, které by nám prozradily daleko více. 
K soupisu majitelů gruntů je vhodné také přičinit poznámku, že jména takto 
získaná zachycují sice podstatnou část příjmení obyvatel Hůrky, ale nezachycují 
vše. Ze zorného pole se nám vytrácejí rodiny podruhů či hoferů, čeledi, sezónních 
nádeníků či pasáků dobytka (kravařů), děveček, apod. Vždy jen k jednomu datu 
zachycují početní stav hůreckých obyvatel operáty k sčítáním lidu, které jsou pro 
Hůrku dochovány od r. 1869, z nichž zde otiskneme sčítání z roku 1869 a 1921.
 Prameny. S ohledem na co největší úspornost a přehlednost upouštím od poz-
námkového aparátu, proto budiž uvedeny prameny, které byly pro sestavení přehle-
du použity. Byla už zmíněna nejstarší kniha E-I-1, dále byly užito knih se sign. 
E-I-9, E-1-11 až E-I-18, hlavní kniha z let 1777-1882 sign. E-1-9 a pomocná záznam-
ní kniha dluhů a zástav sign. 1307 z let 1780-1831. Pro sestavení posloupnosti 
majitelů z doby po roce 1850 bylo použito záznamů z 5-svazkové pozemkové 
knihy pro katastrální území Hůrka. Takto získané údaje vytvořily hrubou kostru, 
tu a tam byly doplněny o informace z operátů ke sčítání lidu z let 1880-1921 (SOkA 
Nový Jičín, Okresní úřad Nový Jičín, karton č. 603-607 a karton 826) a obohaceny 
některými daty z matrik, které jsou uloženy v Zemském archivu Opava, sign. NJ-
X-1 (rodná, oddací, úmrtí 1610-1676), rodné matriky z let 1676-189 1 (sign. NJ-X-2, 
NJ-X-6, NJ-X-10), oddací z let 1676-1902 (sign. NJ-X-4, NJ-X-7, NJ-X-15) a úmrtní 
1726-1902 (sign. NJ-X-5, NJ-X-8, NJ-X-20).Čp. 1 
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Čp. 1 
1833- stav. parc. č. 20 = obytná a hosp. budova čp. 1; stav. parc. č. 56 = výminek 
čp. 1/a. 
2009 - parc. 279.
Chalupa vznikla před rokem 1749, v letech 1749-1757 byl jejím majitelem nádeník 
Jura Trval (1749 Jura Trwal taglohner); 1775 zde už bydlel Jiří Pavlík, který zemřel 
jako výminkář 20. 8. 1791 ve věku 61 let. Podle kupní smlouvy z 28. 8. 1792 přešla 
chalupa na Jiříkova syna Martina Pavlíka, který za ni zaplatil 16 zl. a přijal rovněž 
1 krávu, kterou měl vydat své sestře Anně nebo, pokud by ona zemřela, svému 
bratru Tomášovi. Magdaléna, vdova po Jiřím Pavlíkovi, směla v domku bezplatně 
přebývat a mít tu svobodné bydlení ve výminkové světničce, komoru a půdu, místo 
ve stodole, stání pro 1 krávu, 2 jabloně, 8 trnek a půlku hrušky. 1818 Ignác David 
od svého tchána Martina Pavlíka za 50 zl. 1845 František David. 1878 Jan a Barbora 
Rosovi. 1907 manželé Teofil Vahalík (†1958) a Žofie. 1933 Bohumil a Marie 
Vahalíkovi. 1978 Marie Vahalíková (*1905), vdova se svobodnou sestrou Antonií 
Jakubkovou. Po smrti Marie Vahalíkové v r. 1984 tu zůstala Antonie Jakubková 
sama, majitelé Jaroslav Medek s manželkou Jarmilou (neteř Marie Vahalíkové 
a Ant. Jakubkové), dojížděli na víkend, později se přestěhovali na stálo.

Čp. 2 
1833- stav. parc. č. 17 = obytná budova čp. 2. 
2009 - parc. 240.
V roce 1749 je tu doložen nádeník Friedrich Hegar (Heger), který pocházel 
z Hostašovic. Byl synem hostašovského sedláka Jakuba Hegara a 29. září 1738 
uzavřel sňatek s Magdalénou, vdovou po Jakubu Petrášovi z Hůrky. Měl s ní 4 děti: 
syna Martina (*4. 11. 1739), dvojčata Petra a Pavla (*28. 6. 1744 - zemřeli oba 15. 8. 
1744) a dceru Annu (*13. 3. 1747). Po Magdalénině smrti († 26. 3. 1749) se Fridrich 
Hegar 4. května 1750 oženil s Annou, dcerou nebožtíka Jana Slavíka z Palačova, 
s níž měl ještě syna Josefa (*2. 2. 1751). 1774 koupil chalupu za 12 zl. Josef Heger. 
1832 koupila chalupu Marianna Rosová za 50 zl. od Josefa Hegara. 28. 6. 1832 Jan 
Fabík od své manželky Marianny Rosové v ceně 30 zl. 1836 Václav Fabík († 26. 
4. 1885) po svém otci Johannu Fabikovi z pozůstalosti v ceně 80 zl. 1865 přijata 
do spoluvlastnictví Mandalena roz. Janovská († 3. 6. 1883). 1873 Josef a Mariana 
Fabíkovi. 1892 František a Terezie Dorazilovi. 1897 Adolf a Anežka Bokovi 
(postavili nový jednopatrový dům a obchůdek - starý domek stál na místě dnešní 
hosp. budovy nad zahrádkou, v němž byl obchod). 1927 Alois Staněk a Štěpánka 
roz. Boková (Bokovi bydleli tamtéž, Adolf Bok zemřel 6. září 1950, vdova Anežka 
6. ledna 1951). 1957 Jaroslav a Božena Staňkovi (Alois a Štěpánka zde bydleli 
rovněž). V letech 1960-1964 tu bydleli kromě toho také Jindřich Kašný a Marie roz. 
Staňková (Jindřich utonul 14. 6. 1964 na žermanické přehradě), v letech 1965-1974 
Jan Kašný, druhý manžel Marie Kašné. Kašní se před Vánocemi 1974 odstěhovali 
do novostavby čp. 94. Dcery manželů Staňkových se vdaly mimo obec a nyní zde 
bydlí pouze Jaroslav Staněk s manželkou Boženou.
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Čp. 3 
1833- stav. parc. č. 22 = obytná a hosp. budova čp. 1; stav. parc. č. 47 = výminek 
čp. 3/a.   
2009 - parc. 245.
Půllánický grunt. V 17. století patřil grunt rodině Váňově. V roce 1616 se vzpomíná 
v matrikách Martin Váňa, který dal 13. října pokřtít svou dceru Kateřinu. Martin 
zemřel někdy před rokem 1620, protože 19. ledna 1620 měl ohlášky Jiřík, syn Jiříka 
Nováka z Libhoště s Annou, pozůstalou vdovou po Martinu Váňovi, oddáni byli 
2. února 1620. Nevíme, zda spolu měli nějaké děti, Anna „stará Nováčka jinak 
Vaňka“ zemřela údajně ve věku 60 let 16. ledna 1656, její manžel Jiřík Váňa jinak 
Novák se vzpomíná až do listopadu 1652 pouze jako kmotr u křtů. Dědic gruntu 
Matěj Váňa by tak mohl být ještě synem Martina Váni, poprvé se v matrikách 
uvádí v září 1642, když se jeho ženě Anně narodil syn Václav, tehdy byl Matěj ještě 
hoferem u Váně jinak Nováka, tj. svého nevlastního otce. V roce 1652 ale už asi 
Matěj Váňa vládl rodovým gruntem, na němž muselo být poněkud těsno, neboť  
13. ledna 1652 se tu narodila Kateřina, dcera Jiřího Galtmana, pěšáka z regimentu 
de Sous, který měl kvartýr u Matěje Váni. Téhož roku dne 4. listopadu se narodil 
Martin, syn Kryštofa Pavelky, hofera u Váně mladého. Matěj nebo též Mates Váňa 
se na gruntě uvádí až do roku 1676. Následoval po něm Václav Váňa, snad týž, 
který se narodil v září 1642. S manželkou Kateřinou měl tyto děti: Matouše (*11. 1. 
1679), Martina (*17. 10. 1680), Tomáše (*3. 2. 1682), Annu (*23. 1. 1684), Jana (*26. 
2. 1685), Jiřího (*18. 4. 1688), Zuzanu (*8. 3. 1689), Matouše (*23. 1. 1691) a Davida 
(*30. 12. 1693). Z chlapců přežil nakonec asi pouze jediný a to Matouš Váňa, 
jenž už po smrti otcově dne 24. května 1706 uzavřel sňatek s Rozinou, dcerou 
nebožtíka Václava Krutílka z Janovic, s níž měl, pokud víme, tři děti: Mariannu 
(*3. 3. 1707), Tomáše (*4. 8. 1709) a Rozinu (*28. 11. 1712). Je otázka, zda po smrti 
Matoušově mohl na grunt nastoupit jeho syn Tomáš, který se 28. ledna 1742 ženil 
s Justinou, vdovou po nebožtíku Jakubu Trefilovi z Hostašovic. Majitelem gruntu 
byl v roce 1749 podle lánové rektifikace Jakub Dorazil (†1778). 1775 zde již byl 
Jan Krumpholz, † 18. 2. 1791 jako výminkář ve věku 68 let. Grunt přešel na jeho 
syna Josefa Krumpolce, který však zemřel již 10. září 1791 ve věku 30 let. Kupní 
smlouvou z 28. 8. 1792 získal grunt za 180 zl. Jiří Chlapík, který se oženil s vdovou 
po Josefu Krumpolcovi. Kupitel převzal jako příslušenství 3 koně, 1 hříbě, 1 vůz, 2 
krávy, 1 tele, pluh, 4 brány, 5 ovcí a nejrůznější hospodářské nářadí. 1832 zeť Jiřího 
Chlapíka Ignác Horák z Janovic za 200 zl. V roce 1847 Antonín Mann za 250 
zl. Od konce 19. století grunt zmenšen odprodáváním části pozemků a dělením 
mezi sourozence, 1924 veden jako chalupnická usedlost. 1882 František a Rozálie 
Manovi. V roce 1890 odstoupil František své spoluvlastnické právo k ideální 
polovině usedlosti na svou ženu Rozálii. 1899 manželé Jan a Anděla Manovi. 1960 
napůl Anděla Manová a Václav Man (*1927 - †1986), který se 4. listopadu 1955 
oženil s Viktorií Pekarikovou z Jeseníku. 1986 Viktorie Manová, vdova (zemřela 
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1989). 1991 se sem nastěhoval z Kunína Václav Man s manželkou Věrou a synem 
Radkem, který tragicky zahynul v sobotu 24. 6. 2006. Václav Man se odstěhoval 
na č.p. 71 a záhy nemovitost v roce 2007 prodal Jaroslavu a Soňi Cabanovým ze 
Šenova u Nového Jičína (2 synové). Spolu nimi v domě bydlí jeho bratr Petr Caban 
s manželkou Denisou.

Čp. 4
1833- stav. parc. č. 18 = obytná a hosp. budova čp. 4; stav. parc. č. 48 = výminek 
čp. 4/a. 
2009 - parc. 296.
Čtřičtvrtělánický grunt. K nejstarším známým držitelům patří rodina Hašků, 
1612 se uvádí jako kmotr u křtu starý Hašek, jeho synem byl mohl být Jan Hašek, 
jemuž se narodily děti Jakub (*1616), Jakub (*1618), Zuzana (*1620) a Markéta 
(*1622). V roce 1657 nebyl grunt započítán do lánové vizitace, v roce 1665 byl 
nově vystavěn. V letech 1660-1689 se v matrikách objevuje Martin Štafa, jehož 
jako majitele gruntu dokládá vizitační extrakt (1667) a lánový rejstřík (1676). 
Grunt pak byl načas po roce 1673 připojen ke svobodnému dvoru (čp. 30, dnes 
čp. 101), ale pak byl mezi lety 1677-1684 získán vrchností zpět a selský grunt byl 
obnoven. 1749 Matěj Vrba, v letech 1754-1757 Antonín Vrba, v roce 1755 patřil 
ke gruntu ještě výminek Jana Vrby, který se uvádí ještě v r. 1777. Kolem roku 
1760 už na gruntě mohl hospodařit Josef Janovský (†1786 ve věku 44 let). Grunt 
pak 1790 získal Josef Janovský ml. za 120 zl. 1814 Václav Janovský za 200 zl. 
Dne 14. 7. 1837 koupil grunt od svého bratra Václava za 300 zl. Martin Janovský, 
voják 4. mysliveckého bataliónu, se vším příslušenstvím a pozemky a všelijakým 
nářadím a statkem, totiž: 4 koně tažné i s postrojem, 2 krávy dojné, 1 kovaný vůz, 
1 pluh i s patřícím železem, 4 brány, 1 kusový řetaz, 1 tahelník, 1 rýč, 2 motyky, 
tak jak do dosud sám užíval. 1844 Jan Janovský dle odevzdací listiny z 9. 5. 1844 
po svém otci Martinu Janovském v ceně 300 zl. V roce 1869 odprodáno 4,5 jiter 
pozemků k č. 28 do Vlčnova. 1891 Josef Janovský a Antonie Pospěchová. 1906 
polovina Josefa Janovského rozdělena mezi nezletilého Františka, Antonii, 
Marii a Josefa. 1924 vdova Antonie Janovská. 1935 Karel Vozák a Marie roz. 
Janovská. Od roku 1964 manželé Vlastimil Rosa z Jičiny a Marie roz. Vozáková, 
obydlili nově postavený výměnek čp. 56 a č. 4 používali k hospodářským účelům 
(Vlastimil zemřel r. 1988). Majitelkou tak fakticky zůstala Marie Rosová, ale dům 
je neobydlen a slouží k hospodářským účelům. 

Čp. 5
1833- stav. parc. č. 25 = obytná a hosp. budova čp. 5; stav. parc. č. 49 = výminek 
čp. 5/a. 
2009 - parc. 252.
Původně výminek k čp. 4, 1755 tu seděl Jan Vrba, 1776 zde zemřel ve věku 24 let 
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Jakub Vrba, pak se chalupa vrátila Josefu Janovskému k čp. 4. V roce 1785 už zde 
seděl Friedrich Dorazil († 19. 2. 1791 ve věku 41 let). Chalupu pak koupila vdova 
Zuzana Dorazilová (rozená Janovská) za 18 zl. , z nichž má ještě platit Josefu 
Janovskému 1 zl. 30 kr., Tomáši Bohatkovi 1 zl. 30 kr., a Anně Ignáce Štafy 1 zl. 
30 kr. (vše splatila v r. 1791). Fridrichův syn Václav Dorazil dosáhl vlastnictví 
chalupy až v roce 1816, hospodářství vedla matka Zuzana, jíž mělo dle kupní 
smlouvy náležet svobodné a nerušené bydlení u hospodáře, místo pro jednu krávu 
ve chlévě a poloviční výnos ze zahrady, trávy a ovocných stromů. 1840 koupil 
chalupu krejčovský mistr Václav Dorazil od svého otce Václava, 2. 3. 1840 se 
oženil s Annou, dcerou Václava Chlapíka z čp. 23. V roce 1871 zapsáno manželům 
Františku († 1900) a Terezii Dorazilovým na základě svatební smlouvy z 17. 2. 
1870. Po smrti F. Dorazila zde měly podíly jeho děti František (*1873) Antonín 
(*1878), Jan (*1878) a Josef (*1885). Celý dům koupili 1924 manželé Josef a Žofie 
Dorazilovi, Josef Dorazil obestavěl grunt stodolami, první postavil v roce 1925 
a druhou novou stodolu v roce 1937. V roce 1949 manželé František (*1919 - †2003) 
a Marie Dorazilovi. 1985 se z Veřovic přistěhoval František Dorazil ml. s manž. 
Ludmilou. V roce 1991 byl zkolaudován modernizovaný dům, jehož adaptaci 
provedli manželé Dorazilovi, v roce 2009 zde bydlí František Dorazil s manželkou 
Ludmilou (4 synové, 2 dcery) a matkou Marií Dorazilovou. 

Čp. 6
1833- stav. parc. č. 26 = obytná a hosp. budova čp. 6; stav. parc. č. 50 (resp. 26/b) 
= výminek čp. 6/a. 
2009 - parcela neexistuje, na jejím místě novostavba čp. 92 (viz tam).
Půllánický grunt patřil ve 40. letech 17. století asi Jakubu Vavřínovi, jemuž se 
17. 11. 1641 narodila dcera Barbara a 27. 12. 1643 syn Jan, tehdy je Jakub označen 
jako hofer u Olše, patrně byl tehdy grunt zpustlý. Jakub Vavřín je asi identický 
s Jakubem Holubářem, který z gruntu nic neplatil a nechal jej zpustnout. V roce 
1657 je grunt uveden mezi zpustlými grunty, osazen byl v r. 1666, kdy jej vrchnost 
nechala znovu vystavit a prodala jej Jurovi Pospěchovi (Pospíšilovi) za 35 
zl., které měl ročně splácet po 2 zlatých a dostal zároveň lhůtu 3 let, po niž byl 
osvobozen od placení daní a dávek. Není jasné, kdo pak grunt zdědil. Mohl to 
být Fridrich Pospěch (*1677), jenž měl s manželkou Annou děti Zuzanu (*1710), 
Jana (*1711), Matouše (*1714) a Tomáše (*1716). Dalším majitelem by měl být 
Martin Mann, patrně pocházející ze Starojické Lhoty, který se 2. 2. 1716 ženil 
s Annou, dcerou Mikuláše (!) Pospěcha, s níž měl asi 6 dětí. Zemřel 20. 6. 1742 
ve věku 50 let, o grunt se pak zřejmě postarali poručníci nedospělých dětí nebo 
jejich matka Anna. Patrně sňatkem přešel grunt na Floriána Boka, který 11. 11. 
1748 pojal za manželku Annu, dceru zemřelého Martina Manna. Florián Bok se 
živil jako řezník, v r. 1749 je takto zachycen v lánové rektifikaci (Florian Bock, 
Fleischhacker). S manželkou Annou (†1762) měl 6 dětí. V roce 1785 koupil grunt 
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za 105 zl. Josef Bok, který převzal rovněž řeznickou živnost po svém otci (Florián 
zemřel 25. 12. 1802 jako 92-letý kmet). Dne 20. 2. 1814 prodal Josef Bok za 120 
zl. svůj selský grunt čp. 6 svému synovi Jakubu Bokovi (*23. 7. 1793) včetně 
příslušenství, které zahrnovalo 3 tažné koně, 2 krávy, 1 jalovici, 1 okovaný vůz, 1 
pluh, 3 brány a jiné hospodářské nářadí. S manželkou Zuzanou si otec Josef Bok 
ponechal na dobu svého života výminkovou světničku a něco polí, které měl Jakub 
otci bezplatně obdělávat. U gruntu se nacházela řeznická jatka, z níž měl nový 
majitel platit povinný plat do vrchnostenských důchodů, pokud by však řeznickou 
živnost neprovozoval, zůstala by jatka nezdaněná. Grunt Jakuba Boka byl v roce 
1820 popsán jako přízemní, měl 1 světnici a 1 komoru, výminek Josefa Boka čp. 
6/b měl pouze 1 světnici. 1844 koupil grunt za 120 zl. Josef Bok. Na zkladě svatební 
resp. odstupní smlouvy uzavřené 1. 2. 1868 bylo vlastnické právo ke gruntu v ceně 
2261 zl. připsáno v r. 1869 Janu Bokovi a jeho manželce Josefě, dceři hůreckého 
fojta Antonína Chlapíka. Současně bylo zaneseno zástavní právo pro výminek 
Josefa Boka a Terezie Bokové v ceně 287 zl. 12 kr. a připsány podíly pro Mariannu 
Bokovou, Annu Bokovou, Josefa Boka, Anežku Bokovou, Aloise Boka a Josefa 
Boka staršího. V roce 1900 koupil grunt František Bok (*1876), který kromě 
polního hospodářství provozoval kamenolom a 8. 8. 1902 obdržel živnostenskou 
koncesi k prodeji vápna. 1911 koupili stavení manželé František a Františka 
Pantůčkovi. Dům pak na základě odstupní smlouvy z 1. 6. 1937 přešel na jejich 
syna Václava Pantůčka (*23. 11. 1907 v Babicích - † 5. 2. 1987), v roce 1945 Václav 
Pantůček a Jarmila, od roku 1987 vdova Jarmila Pantůčková, její syn Vladimír 
Pantůček přistavil k původnímu gruntu rodiný dům s čp. 92, do něhož se v roce 
1991 přistěhoval z Pohořílek u Fulneka spolu s manželkou Olgou a dětmi Hanou 
a Petrem a původní grunt čp. 6 zůstal neobydlen.

Čp. 7 - fojtství
1833 - stav. parc. č. 27, 28 = obytná a hosp. budova čp. 7. 
2009 - parc. 181/2, 183/2, 184/1, 184/2.
Do r. 1848 dědičné fojtství. V roce 1383 koupil olomoucký kanovník Vilém 
z Kortelangen od majitelů panství Starý Jičín (pánů z Kravař) na dobu svého života 
32 gr. ročního platu, který vázl na fojtovi a fojtství ve vsi „Horka“. 1512 se uvádí 
Jan syn fojta horeckého, asi syn fojta Prokopa, který v roce 1516 odvedl zemskou 
berni za Hůrku. 1521 zmíněn syn fojta starého z Hůrky. 1539 fojt Matúš. 1561 
Barbora, manželka Mikuláše fojta z Hůrky. 1563 Václav, syn fojtův. 1615-1622 
uváděn v nejstarších matrikách Jan fojt horecký, 1617 zmíněna Alžběta fojtová, 
patrně jeho manželka. 1630-1642 Martin Dorazil (nebo též Dokoupil). 1647-
1652 uváděna Alena Dokoupilka, fojtová horecká, patrně vdova po Martinovi. 
14. 5. 1653 se poprvé objevuje „Matěj Dokupil fojt mladý z Hůrky“, od r. 1654 
nazýván v matrikách jen jako Matěj Chlapík, ale ještě ve vizitačním extraktu 1667 
označen jako Mates Dokúpil. U příjmení Chlapík pak zůstalo. Od roku 1698 jako 
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fojt přichází Jakub Chlapík (*5. 6. 1664). 1719 byl fojtem Martin Dorazil. 1733 se 
objevuje jako fojt Václav Chlapík. 12. 8. 1737 zemřela jeho manželka Magdaléna 
ve věku 30 let, ovdovělý Václav se 6. 10. 1737 oženil s Kateřinou (†1759), dcerou Jana 
Lukavského z Bernartic. Václav Chlapík zemřel 15. 12. 1762 ve věku 64 let. Fojtství 
přešlo na jeho syna Jakuba Chlapíka († 7. 4. 1789 ve věku 59 let). Na základě jeho 
závěti z 28. 3. 1789 koupili fojtství pod konskripčním číslem 7 Josef Chlapík a jeho 
manželka Anna od vdovy Roziny a poručníků nezletilých dětí za 500 zlatých. 
Nový majitel převzal jako příslušenství 5 tažných koní s postroji, jednoroční 
hříbě, 3 vozy, 3 pluhy včetně želez, 8 bran, 3 řetězy, 4 lopaty, 4 motyky, 6 seker, 
1 pilu, 1 měděný kotel, 7 kusů krav, 3 telata, 38 ovcí (bahnic) a 12 jehňat, ostatní 
domácí náčíní zůstalo prodavatelkyni Rozině († již 14. 9. 1790 ve věku 60 let). Josef 
Chlapík prodal a odstoupil 19. 12. 1831 své v Hůrce pod číslem 7 mající zákupní 
selské místo s připojeným fojtstvím svému synu Antonínu Chlapíkovi, přidal mu 
4 tažné koně, kovaný vůz, 1 pluh s železy, 4 brány, 4 dojné krávy, 2 kusy černého 
dobytka a všechno drobné náčiní a nářadí. V roce 1840 prodal Antonín Chlapík 
svůj větrný mlýn za 520 zl. Josefu Pecháčkovi z Jičiny, který ho měl do měsíce 
rozebrat a přemístit do Jičiny nebo do Vlčnova. V roce 1865 se 63-letý Antonín 
Chlapík znovu oženil s Josefou, 23-letou dcerou svobodné matky Terezie Vavřínové 
z čp. 24. Antonín Chlapík, poslední hůrecký fojt a po roce 1850 dlouholetý starosta 
obce zemřel 5. ledna 1880. Fojtství přešlo už v roce 1868 na jeho syna Antonína 
Chlapíka, jenž v roce 1871 připsal na základě svatební smlouvy z 27. 7. 1871 
vlastnické právo své manželce Barboře, dceři po Janu Pavlíkovi, gruntovníkovi 
z Vlčnova. Antonín Chlapík však zemřel příliš záhy a náhle ve věku pouhých 34 let 
dne 29. 12. 1885. Do jeho pozůstalosti byly zahrnuty i věci, které nebyly odprodány 
v dražbě a přešly na jeho manželku a pozůstalou vdovu Barboru Chlapíkovou: 1 
velký kadlub, 2 špižírní menší truhly, 1 sypací truhla, 1 menší pila, vůz s deskami, 
1 velké sáně, 1 pluh bez koleček, 1 váha k vozu, 1 řezačka, 1 mlátička, 1 žentour, 
1 čistící mlýnek, 1 šroťák, 1 decimální váha, 1 pár chomoutů s držáky a 3 holé 
chomouty, 1 koňské náčiní postříbřené a různé hospodářské nářadí. V roce 
1888 připsány podíly na fojtství pro jeho nezletilé děti Antonína (*6. 6. 1872), 
Viktora, Emerencii a Marii Chlapíkovy. Vdova Barbora Chlapíková se v říjnu 
1889 provdala za 34-letého svobodného mládence Josefa Bajera z Bernartic z čp. 
58, s nímž měla ještě dceru Ludmilu (*1890). V roce 1900 získal celou nemovitost 
Antonín Chlapík. Grunt byl podstatně zmenšen v roce 1905 rozměřením 
pozemků. Po smrti své ženy Josefy roz. Benýšové († 25. 5. 1912 v Loučce), s níž 
měl dvě děti, se Antonín Chlapík v roce 1920 oženil s Marianou Petrášovou (*9. 2. 
1896), dcerou domkáře Jana Petráše a Marie roz. Janýškové z čp. 35. V roce 1927 
byl grunt zapsán Antonínu Chlapíkovi mladšímu (†1933), 1932 získala vlastnické 
právo dcera Antonína Chlapíka staršího Anděla Chlapíková, provdaná za Josefa 
Horuta z Loučky. Po znárodnění v r. 1948 se stal Josef Horut majitelem jen části 
domu s bytem, hostinec přešel pod Jednotu, lidové spotřební družstvo v Novém 
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Jičíně. Jednotě bylo vlastnické právo k realitě čp. 7 (stav. parcela 28/1 a zahrada 
parc. 100/6) vloženo v roce 1964 na základě rozhodnutí finanční komise ONV 
Nový Jičín 26. 4. 1961. V roce 1960 bylo na žádost J. Horuta jednáno o rozdělení 
budovy pohostinství na dvě parcely, s čímž Okresní vedení Jednoty 14. 9. 1960 
souhlasilo a v zadní části budovy směla být postavena bytová jednotka. Byt pak 
neobývali Horutovi, ale nájemníci, po roce 1970 Jan Pantůček s rodinou a 1988 
Anna Davidová-Glogarová, vedoucí pohostinství s manželem Petrem Glogarem. 
Po roce 1989 vráceno dětem původních majitelů, prodáno podnikateli, který zde 
začal v roce 1993 zařizovat sodovkárnu, která zanikla v roce 2000 a objekt byl 
opuštěn, v současné době majitelem jesenická firma KONEX MORAVIA, s. r. o. 
„v likvidaci“.

Čp. 8
1833 - stav. parc. č. 29 = hosp. budova; stav. parc. č. 30 = obytná a hosp. budova 
čp. 8; stav. parc. č. 51 = výminek čp. 8/a. 
2009 - parc. 153.
Půllánický grunt, podle lánového rejstříku v r. 1657 patřil Matouši Chlapíkovi. 
Chlapíci tu mohli být usazeni už v 16. stol. (už 1538 uváděn Jan Chlapík). V ma-
trikách je Matouš Chlapík uváděn spolu s manželkou Annou v letech 1654-1667, 
oba často jako kmotři dětí fojta Matouše Chlapíka a jeho ženy Anny, proto není 
vždy snadné je od sebe navzájem odlišit. V roce 1667 už zde mohl pomalu začít 
hospodařit Jakub Chlapík, patrně Matoušův syn, 28. 6. 1667 se mu narodila dcera 
Anna a pak ještě děti Zuzana (*30. 1. 1670), Jakub (*6. 7.1672), Rozina (*4. 5. 1679), 
Jan (*7. 2. 1682) a Marianna (*5. 9. 1684). Grunt pak asi přešel na Jana Mana, 
jemuž se 22. 11. 1716 narodil syn Tomáš Man. V roce 1749 byl zde už hospodářem 
Tomáš Janovský, syn Jiřího Janovského. Tomáš Man obýval v r. 1755 výminek 
(†1762). Tomáš Janovský se ženil 22. 11. 1744 s Mariannou, dcerou nebožtíka 
Martina Mana a zemřel ve věku 81 let 14. 4. 1793 už jako výminkář a vdovec. 
Grunt prodal v roce 1787 za 114 zlatých svému synovi Josefovi Janovskému. 1813 
Václav Janovský od otce Josefa za 85 zl. 1848 Jan Bok od manželů Václava a Anny 
Janovských za 800 zl. 1879 připsáno manželům Janu a Marianně Bokovým 
na základě svatební smlouvy z 26. 1. 1878. Jan Bok zastával úřad starosty, v němž 
ho zastihla 26. 6. 1889 smrt při lámání kamene, když se na něj utrhl kus břehu 
a zavalil ho. Podíl po otci Janu Bokovi byl 1890 připsán jeho nezletilému synovi 
Františku Bokovi. 1902 Rudolf Gebauer z Děrného (†1926). 1918 Edmund Vahala 
z Palačova a jeho manž. Marie. Obytné stavení v srpnu 1928 vyhořelo. V roce 
1944 převzala správu nemovitosti Německá osidlovací společnost, nebyl sem sice 
dosazen žádný německý usedlík, pozemky však byly rozděleny mezi usedlosti čp. 
19 a 24 zabrané Němci (z pozemkových knih byly tyto nucené změny vymazány 
v lednu 1948). V roce 1947 bylo na polovině Edmunda Vahaly vloženo vlastnické 
právo pro Mariannu Vahalovou, která zde ale nebydlela, v roce 1957 dala usedlost 
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Mapa dolního konce a středu obce v na 
plánu z roku r. 1833 (SOkA Nový Jičín, 
Sbírka map a plánů, inv. č. 704).
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cele k dispozici místnímu národnímu výboru, který dal dům do užívání JZD 
Hůrka, v obytné části byly zřízeny kanceláře MNV a JZD a v hospodářských 
prostorách chlévy pro ustájení vepřů pro výkrm. 1988 Miroslav a Věra Davidovi. 
2000 vdovec Miroslav David. 2009 Jiří Pernický. 

Čp. 9
1833 - stav. parc. č. 31= obytná a hosp. budova čp. 9.
2009 - parc. 151.
Původně obecní pastouška, tak označena v roce 1749 a 1755. Obec si pastýře nejspíše 
najímala a proto je mezi nimi dost velká fluktuace, která se obráží i v matrikách. 
Již roku 1611 byl pokřtěn Jura, syn hůreckého pastýře; 24. října 1616 dal Jura 
Pastýř křtít svého syna Martina. V roce 1617 byl pastýřem Andris Pobuda, který 
12. února nechal křtít svou dceru Annu. Jan Pastýř dal 9. listopadu 1631 křtít syna 
Martina. Václav Pobuda pastýř z Hůrky a jeho manželka Anna dali 18. května 
1653 křtít svou dceru Annu. 1654 byl kmotrem u křtu Georgius pastorius, možná 
totožný s výše zmíněným Jurou Pastýřem. Dne 20. srpna 1670 byl křtěn Václav, 
syn Václava pastýře z Hůrky a jeho ženy Anny, snad se tu opět jedná o Václava 
Pobudu. V letech 1755-1759 se v matrikách objevuje pastýř Jan Novák a jeho 
žena Terezie. Z dalších obyvatel chalupy známe Juru Hasala, který zde zemřel 
9. 3. 1788 ve věku 74 let jako výminkář. Podle urbariální fase 1775 zde bydlel 
obecní pastýř Martin Vrba, 3. 2. 1776 zemřel zde jeho 9-letý syn Ignác. Pak se tu 
nastěhoval pastýř Jiří Grossman s manželkou Kateřinou, na čp. 9 se jim narodil 
syn Václav (*9. 8. 1781), dcera Anna (*24. 5. 1784 - †18. 11. 1784) a syn Jan (*22. 8. 
1785). 30. 5. 1789 se tu narodil Antonín, syn obecního pastýře Georga Schuberta 
a jeho ženy Anny, roz. Richterové. Od obce koupil 8. 12. 1796 obecní pastoušku 
(Gemeindehirtenhäusel) včetně kousku návsi za 80 zl. František Bok, kupní 
sumu ihned složil do rukou obecních přísežných. U chalupy měl rovněž zřízenu 
masnou jatku. V roce 1820 byla chalupa přízemní o jedné světnici a komoře. 1853 
koupil chalupu Václav Bok (*1814), krejčovský mistr, který se 26. 5. 1857 oženil 
s Barbarou (*1836), dcerou Josefa Fabíka z Bernartic. Po smrti Václava Boka († 23. 
7. 1899) koupili chalupu manželé Alois a Růžena Horutovi. Alois Horut získal 
1901 živnostenské oprávnění k provozování ševcovského řemesla a v roce 1935 
zapsal polovinu chalupy svému synovi Vladimírovi Horutovi (*1910 - †1986), 
jemuž byla v roce 1947 zapsána celá nemovitost. Vladimírova matka Růžena tu 
měla zajištěný výminek, jehož užívala až do své smrti 1. 2. 1960. Od roku 1986 
manželé Václav Petera a Dana (roz. Boková) (3 synové, 1 dcera).
 
Čp. 10
1833- stav. parc. č. 32 = obytná a hosp. budova čp. 10.
2009 - parc. 149. 
Chalupa na rustikální půdě. Poprvé zmíněna 1749, kdy zde bydlel nádeník Jan 
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Trval († 28. 5. 1751). S pozůstalou vdovou Magdalénou Trvalovou se 4. 7. 1751 
oženil Václav syn Jana Vrby,  v roce 1755 je označen jako švec. Asi již v roce 1764 
chalupu obýval Martin Trval (†12. 6. 1782), jehož zde dokládá také urbariální 
fasse 1775, zároveň zde byl výminek Václava Vrby. Chalupu pak v roce 1783 koupil 
Jan Janovský za 20 zl., z nichž měl vyplatit 12 zl. Anně, vdově po Martinu Trvalovi 
(1794 splaceno), Anna Trvalová zemřela 3. 11. 1815 ve věku 80 let. Po smrti Jana 
Janovského († 24. 12. 1809) koupila na základě pozůstalostního řízení z 7. 5. 1810 
chalupu dne 23. 7. 1816 jeho dcera Anna Janovská, téhož dne byla chalupa zapsána 
jejímu manželovi Tomášovi Janovskému. Chalupa byla v r. 1820 přízemní 
stavba se světnicí a komorou. 1849 koupila chalupu Rozálie Janovská spolu se 
svým nastávajícím manželem Františkem Novákem z Janovic za 80 zl. Po smrti 
Rozálie (†21. 3.1887) se František Novák znovu oženil s Barborou, 49-letou, 
vdovou po Františku Chlapíkovi (čp. 23). 1897 koupil chalupu Antonín Novák, 
spoluvlastnictví zapsáno též jeho novomanželce Julianě Novákové roz. Šustkové. 
Antonín Novák obdržel 1903 živnostenskou koncesi k provozování obchodu 
s rohatým a štětinatým dobytkem a 1912 též koncesi k obchodu s mlékem. 
Podle trhové smlouvy z 6. června 1923 koupili dům manželé Josef a Štěpánka 
Václavíkovi, Antonín Novák se odstěhoval do Bernartic, kde je úředně hlášen 
od 1. října 1923 a později tam převzal od své dcery Marie Lesní mlýn. Josef 
Václavík se narodil v Žákovicích u Holešova, po jeho smrti byla vdově Štěpánce 
v roce 1946 připsána jeho ideální polovina domu. Po smrti Štěpánčině († 16. 9. 
1965) přešel dům na manžely Karla a Jiřinu Janovské, s nimiž pak bydlel i jejich 
syn Karel s manželkou Zdenkou (1994 se odstěhovali do nájmu v čp. 19). 1997 
majiteli Justin Vigoda a jeho manželka Jana (roz. Janovská) (měli 2 děti), nadále 
zde zůstali rodiče Karel Janovský s manž. Jiřinou (†2009). 

Čp. 11 
1833 - stav. parc. č. 33 = obytná a hosp. budova čp. 11.
2009 - parc. 145. 
Původní chalupa byla na tomto místě nově založena mezi lety 1676-1749. Mohl 
zde bydlet už Mikuláš Kitrich, který zemřel 9. 3. 1726, údajně se dožil 97 let. 
Jeho syn Mikuláš Kitrich se oženil 25. 11. 1702 s Justinou, dcerou Jana Mana 
ze Starojické Lhoty. Spolu pak měli syna Josefa (*25. 4. 1710), který pak převzal 
chalupu asi záhy poté, co se 1. 11. 1733 oženil s Rozinou, dcerou již zesnulého 
Jana Chlapíka. V elaborátech lánové rektifikace (1749) a tereziánského katastru 
(1755) je poznamenáno, že se živil jako krejčí. Je to uvedeno i v matrikách, když 
ve věku 50 let zemřela 12. 1. 1760 Rozina, manželka krejčího (sartoris) Josefa 
Kitricha. Josef Kitrich se pak 17. 10. 1762 oženil s Justinou, dcerou zesnulého 
sedláka Martina Urbana z Janovic a dožil se věku 61 let († 1. 2. 1771), Justina ho 
přežila o 10 let. Chalupy pak dosáhl Jakub Slavík, od něhož ji 1787 koupil za 25 zl. 
jeho syn Josef Slavík. Chalupa sloužila v oné době jako škola, 1820 je popisována 
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jako přízemní stavba s 1 světnicí a 1 komorou. Po smrti Josefa Slavíka († 21. 10. 
1822) a po pozůstalostním řízení provedeném 8. 11. 1822 přešla chalupa v ceně 
25 zl na jediného plnoletého syna Josefa Slavíka *14. 3. 1795), jenž byl učitelem 
v Loučc. Dne 19. 7. 1829 se oženil s Mariannou, 24-letou dcerou dědičného fojta 
Josefa Chlapíka z čp. 7. Chalupu Josef Slavík prodal 8. 8. 1830 Johannu Schenkovi 
z Heřmanic u Oder [Groß Hermitz Odrauer Herrschaft]. Na počátku roku 1831 
se Johann Schenk oženil s Magdalénou, dcerou Josefa Schuberta, bývalého sedláka 
a výminkáře z Jeseníku. Od Jana Šenka koupil chalupu 21. 5. 1836 Antonín Pšeja 
z Přílep z žeranovického panství za 440 zl. 1852 Josef Vahalík. 1866 po svém 
otci Josefovi František Vahalík, který připsal na základě svatební smlouvy z 27. 
4. 1869 spoluvlastnictví své manželce Marianně Vahalíkové (*8. 10. 1845), dceři 
Jana Horáka chalupníka ve Lhotě a jeho manželky Anny roz. Hegarové z Petřkovic 
(oddáni 11. 5. 1869). 1894 Josef Vahalík (*1870 - † 1953), který se 20. 11. 1894 oženil 
s Mariannou Manovou z čp. 3, 23-letou dcerou Antonína Mana a jeho manželky 
Anny roz. Horákové. 1928 manželé František Vahalík (†1975) a Ludmila roz. 
Dreslerová (oddáni 1923, měli 2 dcery a syna), od roku 1956 syn Miroslav 
Vahalík (*1930), s manželkou Jarmilou měli 5 synů, v roce 1983 adaptovali stodolu 
na novou bytovou jednotku. Po smrti Miroslava Vahalíka v červnu 1985 vdova 
Jarmila Vahalíková (†2001). V současné době zde bydlí její syn Radim Vahalík 
s manž. Irenou a 1 dítětem.

Čp. 12
1833 - stav. parc. č. 27 = obytná a hosp. budova čp. 12.
2009 - parc. 149.
Chalupa byla postavena po roce 1676. V roce 1749 patřila ševci Tomáši 
Dorazilovi (†1768), který se 15. 11. 1750 oženil s Magdalénou, vdovou po Martinu 
Dokoupilovi. 1774 koupil chalupu Jakub Dorazil za 12 zl. Od něho koupil 10. 5. 
1798 zahradnický grunt č. 12 syn Jakub Dorazil za 60 zl., přidánu dostal 1 krávu, 
kupitelovi rodiče měli mít doživotní výminek, malou komoru v předsíni a půdu 
nad komorami, půlku místa ve stodole, ve chlévě místo pro 1 krávu, malou stáj 
ve chlévě a půdu nad touto stájí, dolní díl zahrady, to jest od Glogarovy jabloně až 
k rohu domovního stavení včetně trávy a stromů, z nichž otec přenechal synovi 
10 trnek a tři jabloně k jeho užitku. Své sestře Magdaléně měl v případě jejího 
provdání dát 2 krávy, ale pokud by předtím zemřela, krávy by si směl ponechat, ale 
peněžní hodnotu, na kterou by byly oceněny, měl rozdělit mezi ostatní sourozence. 
Když Jakubovu ženu Rozálii 19. 11. 1819 ve věku 40 let porazil šlak, oženil se znovu 
s Marianou, dcerou Josefa Indráka, chalupníka z Vlčnova. 13. 5. 1820 uzavřeli 
svatební smlouvu, v níž ustanovil Mariannu za plnomocnou hospodyni, chalupa 
měla pak připadnout jeho dětem z prvního manželství, jen pokud by se nevrátil 
nejstarší syn Josef, který sloužil na vojně, měl dědit druhý syn Jan a třetina chalupy 
měla připadnout dceři Magdaléně, za kterou jí měla Marianna Indráková vyplatit 
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Horní konec obce v r. 1833 
(SOkA Nový Jičín, Sbírka map 
a plánů, inv. č. 704).



148

15 zl. Jako výminek si Jakub Glogar pro sebe a svou nastávající manželku vymínil 
pokojné bydlení ve zvlášť vystavené světnici a při ní se nacházející chlév pro krá-
vy, komoru na úschovu úrody, poloviny zahrady při stavení ze své strany, mj. 5 
jabloňových stromů (3 velké valdůvky kyselé, jednu sladkou valdůvku a jednu 
jménem medeřeska), společně s hospodářem měli užívat velkou medovou hrušku, 
naproti tomu hruška u chodníku připadla výminkářovi a také jabloň u kolny. 
1848 František Dorazil za 40 zl. 1888 Ignác Vahala z Kojetína sňatkem s Aloisií, 
dcerou Františka Dorazila, po smrti Ignácově 1894 se stala jedinou držitelkou 
Aloisie Vahalová. 1898 koupil dům Sigmund Grünbaum. 1899 Ludvík Fusek 
a jeho žena Karolina. 1924 manželé František Fusek a Otýlie roz. Hodslavská 
(*12. 11. 1897 v Petřkovicích). Bydlel tu tehdy také cihlář Bedřich Lunkmoss, který 
se v roce 1930 oženil s Františkou Třeštíkovou (*2. 10. 1899 v Ostravici), dcerou 
Josefa Třeštíka, který spolu se svou rodinou od r. 1912 obýval druhý byt v chalupě. 
1933 Antonín a Marie Dreslerovi (zemřela 1957). 1954 Antonín Dresler a jeho 
dcera Marie Jachová, každý polovinu domu. 1978 Antonín Dresler a jeho dcera 
Marie Hrňová, z hospodářské budovy bylo adaptováno čp. 82. V roce 1988 nebylo 
už čp. 12 obydleno, majitelka Marie Hrňová s manželem Aloisem Hrňou obývají 
čp. 82.

Čp. 13
1833 - stav. parc. č. 34 = obytná a hosp. budova čp. 13; stav. parc. 52 = výminek 
čp. 13/a.
2009 - parc. 122.
Půllánický grunt. 1657-1698 zde hospodařil Michael Krumpholz, 1692 se ženil 
jeho syn Václav Krumpholtz se Zuzanou, dcerou Jakuba Chlapíka, dcera Zuzana se 
1698 provdala do Palačova za Jana Huba. Z dalších majitelů známe až Jana Glogara, 
kterého tu uvádí lánová rektifikace (1749), tereziánský katastr (1755) a urbariální 
fasse (1775). V roce 1787 koupil selský grunt č. 13 za 90 zl. Josef Glogar, který měl 
vyplatit prodavateli Janu Glogarovi 4 zl. 10 kr., Marianně Dorazilové 4 zl. 10 kr. 3 
d., Zuzaně Bělíkové 4 zl. 10 kr., Václavu Glogarovi 4 zl. 11 kr., Barboře Kitrichové  
8 zl. 11 kr., Janu Glogarovi 8 zl. 11 kr. Magdaléně Pavlíkové 8 zl. 11 kr., Anně 
Tobiáše Horáka 8 zl. 11 kr., svobodné Rozině Glogarové 8 zl. 11 kr. a svobodné 
Kateřině Glogarové 8 zl. 11 kr. Josef Glogar prodal a předal 10. 2. 1814 selský grunt 
č. 13 svému synovi Janu Glogarovi za sumu 90 zl., ke gruntu mu přidal 4 koně, 
2 dojné krávy, 1 jalovici, 1 okovaný vůz, 1 pluh, 4 brány, 1 řetěz, 1 pilu, rýč a 2 
motyky klučnice. Z kupní sumy měl kupitel vyplatit svým sestrám Magdaléně 
a Rozině každé po 20 zl. V roce 1820 je stavení popisováno jako přízemní s 1 
světnicí a 1 komorou. 1829 Josef Glogar od svého otce Jana Glogara za 90 zl. Josef 
si vzal za ženu Terezii, dceru hůreckého fojta Jozefa Chlapíka, 8. 8. 1829 uzavřeli 
svatební smlouvy, jimiž ženich zadal své nevěstě a nastávající manželce svůj selský 
grunt čp. 13 a nevěstin otec přidal nastávajícím novomanželům 160 zl., 4 dojné 
krávy a jedno prase. Sňatek byl uzavřen 15. 9. 1829. V roce 1848 koupil grunt 
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František Glogar za 400 zl. 1867 Vincenc Dresler, 1884 jeho nezletilé děti, z nichž 
nejstarší byl František Dresler, jeho matka Anna Dreslerová zemřela 29. 1. 1899 
a téhož roku bylo stavení připsáno Františku Dreslerovi. 1931 manž. František 
(† 12. 12.1951) a Marie Dreslerovi. V roce 1962 získali dům do vlastnictví manželé 
Zdeněk Dresler a Jiřina (roz. Orlitová z čp. 17), po smrti Zdeňka Dreslera v roce 
1996 obývají dům jeho syn Jiří Dresler spolu s matkou Jiřinou.

Čp. 14
1833 - stav. parc. č. 37 = obytná a hosp. budova čp. 14.
2009 - parc. 102.
Chalupu si postavil nejspíše švec Václav Vrba na poddanské půdě někdy v polovině 
18. století. V roce 1775 je chalupa zapsána v urbariální fassi pod č. 14. Robotní 
seznam z r. 1777 o ní píše jako o chalupě postavené po rektifikaci (tj. lánové), 
po r. 1749. Václav Vrba se ženil 4. 7. 1751 s Magdalénou, vdovou po Janu Trvalovi 
(*1775), s níž zplodil mj. příštího majitele chalupy Tomáše Vrbu (*30. 10. 1759); 
znovu se pak oženil s další Magdalénou († 6. 10. 1813). Po návratu z vojny koupil 
v roce 1793 chalupu Tomáš Vrba po svém otci Václavovi Vrbovi za 50 zl. hlavně 
díky penězům, které mu dala jeho nevlastní matka Magdaléna, neboť po návratu 
z vojny „byl velice chudobný“. Dědicům Václava Vrby měl Tomáš vyplatit patřičné 
podíly a to sice vdově Magdaléně Vrbové a Václavovým synům Tomášovi, Josefovi, 
7-letému Václavovi a desetileté dceři Marianně. Vdova Magdaléna směla bezplatně 
užívat volné bydlení s hospodářem, místo v komoře a stání pro jednu krávu, 
místo v zahradě od Úhla až k Vrbú včetně ovocných stromů, kromě jedné hrušně 
a jabloně, které měl užívat hospodář. Tomáš se oženil s Barborou Pospěchovou. Také 
Tomáš se živil jako švec, zemřel jako vdovec ve věku 57 let 18. 5. 1814, předtím ještě 
stihl 16. 5. 1814 sepsat závěť, v níž odkázal chalupu svému synu Jozefovi Vrbovi. 
Chalupa měla v r. 1820 světnici a 1 komoru. 1832 Václav Vrba. 1842 koupil od otce 
Jozefa Vrby chalupu Jan Vrba, tkalcovský tovaryš, který přijal do spoluvlastnictví 
vzápětí svou manželku Rozálii roz. Pavlíkovou z Vlčnova (oba zemřeli v r.1855). 
1884 manž. Jan Vrba a Anna roz. Holubová, původem z Palačova. 1914 bylo 
připsáno právo na ideální polovině zesnulé Anny Vrbové pro jejího syna Antonín 
Vrbu (*2. 8. 1890), jeho další sourozenci Josef, Žofie, František a Ladislav tu měli 
mít právo bytu, pokud budou zůstávat ve svobodném stavu. Antonín Vrba přijal 
1919 do spoluvlastnictví svou manželku Žofii, roz. Štramberskou z Perné a v r. 
1924 přešla ideální polovina Žofie Vrbové na druhou manželku Antonína Vrby 
Otýlii Vrbovou (*1901-† 1985), s niž měl děti Karla (*2. 7. 1925), Marii (*24. 3. 
1927), Ludmilu (*8. 1. 1929), Antonína (*12. 5. 1932) a Františka (*27. 3. 1936). 
V roce 1978 zde žije František Vrba (*1936) s manželkou Ludmilou a 4 dětmi (3 
synové a 1 dcera), po smrti Františka Vrby (†2009) žije zde vdova Ludmila se syny 
Františkem a Pavlem.
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Čp. 15
1833 - stav. parc. č. 39 = hosp. budova; stav. parc. 40 = obytná budova čp. 15; 
stav. parc. 57 = výminek čp. 15/a.
Původní čp. 15 zbouráno, číslo přiděleno adaptovanému domu z hosp. budovy 
u čp. 11.
Původně chalupa, která zde byla postavena po polovině 18. století na poddanské 
půdě. V roce 1764 už zde patrně žil Jakub Valenta (†30. 10. 1792 ve věku 61 let). 
Pozůstalá vdova Zuzana Valentová prodala 1. 2. 1794 chalupu za 59 zl. Václavu 
Pavlíkovi, který se oženil s její dcerou Magdalénou. Kupitel měl odložit a vyplatit 
třem pozůstalým Valentovským dětem do sirotčí pokladny 30 zl. Dle obsahu 
svatebních smluv uzavřených 25. 7. 1793 se Václav Pavlík zavázal, že svému švagrovi 
Josefu Valentovi, vojákovi u Schröderova regimentu, má dopřát po jeho návratu 
svobodné bydlení ve světničce spolu se svou matkou až do konce života a předat 
navíc jednu krávu v ceně 8 zl. a přenechat půl zahrady k užívání. Václav Pavlík se 
živil kromě zemědělství také tkalcovstvím, podobně i jeho syn Jan Pavlík, který 
v r. 1828 chalupu koupil. 1848 přešla na Josefa Boka. 1871 manž. Jan a Anna 
Bajerovi, 1891 pouze Jan Bajer. 1898 v dražbě zedník Václav Bok, který se 8. 11. 
1898 oženil s Antonií Hřívovou, služebnou ve Vražném, dcerou pasekáře Jana 
Hřívy z Velké Lhoty a nechal jí zapsat spoluvlastnictví domu. Odstupní smlouvou 
z 15. 5. 1935 přešel dům na Václavovu dceru Cyrilu Rábovou (*3. 5. 1904) a 1945 
byl přijat do spoluvlastnictví její manžel Václav Bok. Po smrti Cyrily Bokové 
byl dům zbourán, její syn Karel Bok, bydlící v Praze, prodal domek adaptovaný 
z hospodářské budovy (čp. 73). Číslo 15 pak bylo přiděleno domu, který byl v roce 
1983 adaptován z hospodářské budovy u čp. 11. 

čp. 15 
2009 - parc. 44.  
Přiděleno domu, který byl adaptován z hospodářské budovy u čp. 11. Tato budova 
sloužila Jednotnému zemědělskému družstvu Hůrka jako kovárna, kterou 
zadaptoval na bytovou jednotku Jaroslav Vahalík. V roce 1978 (podle sčítání 
lidu) zde bydlel Jaroslav Vahalík s manž. Jarmilou (měli syny Jaroslava a Pavla) 
a v roce 1986 vybudovali v domě další bytovou jednotku.

Čp. 16
1833 - stav. parc. č. 41 = obytná a hosp. budova čp. 16.
2009 - parc. 94.
Chalupa, postavená na původně obecním pozemku. Nově ji vystavil v roce 
1771 Jakub Pospěch. Jako invalida byl osvobozen od robot. S manželkou 
Magdalénou (†4. 3. 1778 zemřela ve věku 40 let), měl 7 dětí. Dne 10. 5. 1798 koupil 
chalupnický grunt pod čp. 16 za 50 zl. Jakub Pospěch (*22. 7. 1776) od svého otce 
Jakuba Pospěcha. Rodiče měli mít jako výminek ponecháno svobodné bydlení 
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u hospodáře, komoru na polovinu a ve chlévě stání pro jednu krávu, na půdě část  
místa na krmení, polovinu stodoly nad světnicí a polovinu komory a půlku zahrady 
od Kovářovy strany včetně trávy a stromů. 1810 Václav Pospěch. 1832 připsána 
chalupa po Václavu Pospěchovi nezletilým dětem Barboře, Josefovi a Václavu 
Pospěchovým, resp. jejich matce a vdově Anně až do doby, kdy ji převezme ně-
kdo z dědiců. V dubnu 1834 se na chalupu přiženil Ignác Pospěch, syn neb. 
Jakuba Pospěcha, bývalého chalupníka z Hůrky, který si vzal vdovu Pospěšku, 
jež mu věnovala chalupu pod čp. 16 s tím, že má být plnomocným hospodářem až 
do dospělosti dítek po zemřelém Václavu Pospěchovi. 1859 manž. Josef a Mari-
anna Pospěchovi. 1886 jen Marianna Pospěchová. 1888 přijat na polovinu její 
druhý muž Jan Bím, ale 1889 Marianna sama. 1890 manž. Jan a Františka Manovi. 
1900 manž. Jan Dorazil a Anna roz. Fabiánová. Jejich dcera Klementina (*23. 11. 
1901) se v roce 1928 provdala za kovářského pomocníka Josefa Boka z čp. 39 (*5. 
4. 1892). Od roku 1928 manželé Josef a Klementina Bokovi (2 synové, 2 dcery). 
1960 Miroslav a Maria Bokovi (1 syn, 2 dcery). Od roku 1988 manželé Miroslav 
a Helena Bokovi (2 synové). Po smrti Miroslava Boka staršího (†2005) dům obývá 
Miroslav Bok ml. s manž. Helenou, 2 syny a vdovou Marií Bokovou. 

Čp. 17 
1833 - stav. parc. č. 1 = hosp. budova; stav. parc. 2 = obytná budova čp. 17. 
2009 - parc. 23.
Chalupa na obecním. Podle katastrálních elaborátů zde v letech 1749-1775 seděl 
Josef Vrba. 3. 3. 11. 1754 se ženil Josef, syn Jana Vrby s Rozinou, dcerou nebožtíka 
Jakuba Štafy, která zemřela na čp. 17 dne 18. 8. 1791 ve věku 84 let. Už v roce 
1780 tu bydlel Jan Petráš, 22. 11. 1780 mu zde zemřela novorozená dcera Barbara, 
stará 17 dní. Chalupu koupil Jan Petráš až v roce 1783 za 23 zl., kromě rolnictví se 
přivydělával jako zedník. Jeho dcera Anna si vzala Jana Orlitu, který 23. 7. 1816 
koupil chalupu čp. 17 od svého tchána za 20 zl., místo zaplacení této kupní sumy 
se zavázal zaplatit pohřební výlohy za prodavatele (svého tchána), který si jako 
doživotní výminek určil pro svou vlastní osobu jakož i manželku volné a svobodné 
bydlení u hospodáře, místo pro jednu krávu ve chlévě a užívání poloviny zahrady. 
Jan Orlita se živil jako krejčovský mistr. Na stejnou dráhu se vydal jeho syn 
František Orlita, který 1845, ještě jako krejčovský tovaryš, koupil od otce za 180 
zl. chalupu a 3. 2. 1845 se oženil s Mariannou, dcerou neb. Josefa Glogara z čp. 
13. Pracoval pak jako strážný na železnici v Jeseníku a zemřel ve věku 55 let 4. 3. 
1867. V roce 1877 koupil chalupu Antonín Orlita za 1000 zl. po neb. otci Františku 
Orlitovi, 12. 2. 1878 se oženil s Terezií, dcerou chalupníka Jana Vrby z čp. 14. 
Od roku 1913 manželé Josef a Anežka Orlitovi (oba zemřeli v roce 1956 krátce 
po sobě, Anežka 9. dubna ve věku 63 let, Josef 10. dubna ve věku 72 let, společný 
pohřeb obou manželů proběhl 12. dubna za velké účasti občanů). 1957 Jan a Marie 
Stavinohovi, kteří se později odstěhovali do Jeseníku. Stará chalupa byla zbořena 
a na jejím místě postavili na konci 80. let 20. století nový dům manželé Rudolf 
a Zdenka Pavlíkovi, kteří měli 3 dcery a bydlí zde dosud.
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Čp. 18
1833 - stav. parc. č. 3 = obytná budova čp. 18. 
2009 - parc. 20.
Chalupa, původně na obecním. 1755 zde doložen Jan Pavlík, který jako výminkář 
zemřel 15. 1. 1780 ve věku asi 80 let. Chalupa pak asi přešla na Jana Kitricha (†18. 
2. 1783 ve věku 72 let), jehož manželka Anna v této chalupě 24. 11. 1772 zemřela 
ve věku 30 let a o měsíc později též jeho tříletý syn Václav. V roce 1774 koupil 
chalupu Jakub Kitrich, který byl správcem hůreckého dvora. 1787 koupil chalupu 
Jan Pavlík, 1790 znovu Jakub Kitrich. Ten pak 23. 7. 1816 prodal chalupu pod č. 
18 v Hůrce a k ní náležející pozemky, práva a závazky za sumu 24 zl. svému synovi 
Janu Kitrichovi, učiteli v Bernarticích. Pro sebe a svou manželku si vymínil 
svobodné a klidné bydlení ve výminku, trávu a ovoce ze zahrady, místo pro krávu 
ve stáji, místo ve stodole pro seno a zrno. 1820 přešla chalupa prostřednictvím 
sňatku na Václava Bayera. 1835 Josef Bayer. 1875 manž. Josef a Josefa Bayerovi. 
1908 manž. Viktor a Emílie Bajerovi. 1978 Jiřina Bajerová, dcera předešlých 
od níž dům v roce 2008 koupili Igor Caban a Ilona Cabanová z Šenova, Jiřina 
Bajerová se odstěhovala do Šenova. 

Čp. 19
1833 - stav. parc. č. 5 = obytná a hosp. budova čp. 19. 
2009 - parc. 19.
Půllánický grunt. Podle lánových rejstříků zde seděl 1657-1675 Jan Drábek. 
V matrikách je objevuje v letech 1645-1664. S manželkou Martou zplodil syna 
Pavla (*17. 1. 1645) a dcery Zuzanu (*1649), Markétu (*13. 7. 1654), Annu (*3. 5. 
1657) a Juditu (*4. 12. 1664). Grunt přešel pak na Janova syna Pavla Drábka, který 
se až po otcově smrti 11. 2. 1680 oženil s Kateřinou, dcerou hůreckého fojta Matěje 
Chlapíka. V průběhu let 1681-1704 se mu narodilo 7 dětí (4 synové a 3 dcery), 
gruntu se nakonec ujal Václav Drábek (*25. 9.1687), jemuž se 9. 1. 1719 narodila 
dcera Magdaléna, ale ještě v průběhu téhož roku zemřel. Pozůstalou vdovu Annu 
si vzal Tomáš, syn Jana Glogara z Bernartic (†1772), který se stal zakladatelem 
hůrecké odnože rozvětveného rodu Glogarů. Po něm převzal hospodářství jeho 
syn Tomáš Glogar (*27. 3. 1724), který se 30. 4. 1752 oženil se Zuzanou, dcerou 
Václava Chlapíka, což byla asi příležitost k tomu, aby převzal grunt. Víme o 9 
dětech, které se Tomášovi a Zuzaně narodily, Tomáš zemřel jako výminkář 27. 
3. 1789, jeho žena Zuzana vydechla naposledy 20. 7. 1801 ve věku 72 let. V roce 
1779 koupil grunt od otce za 118 zl. Tomáš Glogar (*20. 12. 1758 - † 6. 1. 1828). 
Dne 1. února 1814 kupuje grunt Josef Glogar od otce Tomáše za 120 zl., ke gruntu 
dostal přidány 4 tažné koně, 2 krávy, 1 jalovici, 1 okovaný vůz, pluh, brány a další 
hospodářské nářadí. V roce 1820 byla chalupa popisována jako přízemní stavba se 
dvěma světnicemi a jednou komorou. 15. 3. 1829 prodal Josef Glogar grunt svému 
švagrovi Václavu Glogarovi z čp. 34, který si v r. 1823 vzal jeho sestru Magdalénu. 
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Měli spolu 4 děti (dcery Annu, Mariannu, Barbaru), grunt přešel po Václavově časné 
smrti (zemřel 24. 6. 1835 jako 40-tiletý) na jeho 9-letého syna Františka Glogara, 
v době jeho nezletilosti měla vést hospodářství vdova Magdaléna, která pak měla 
mít na gruntě nerušené bydlení ve výminkářské světnici. František Glogar se 
oženil 28. 1. 1850 s Barborou, 18-letou dcerou hůreckého fojta Antonína Chlapíka. 
1892 Antonín Glogar (*1859), od roku 1936 jeho syn Antonín Glogar (*1906). 
V prosinci 1944 byl grunt zabrán Německou osídlovací společností (Deutsche 
Ansiedlungsgesellschaft) v rámci programu usazování německých přesídlenců 
z rumunské Bukoviny. Na grunt Antonína Glogara byl dosazen Friedrich Schuck, 
Glogarovi se museli vystěhovat. Po válce byl tento německý zábor z pozemkových 
knih vymazán 12. 12. 1947 na základě Benešových dekretů a grunt se vrátil zpět 
Antonínu Glogarovi. Po smrti vdovy Boženy Glogarové (†1993) přešel dům na syna 
Stanislava Glogara, který však bydlel v čp. 70 a do domu čp. 19 se přistěhoval 
do nájmu Karel Janovský ml. s rodinou z čp. 10. Od roku 2008 majitelem Jiří 
Kachel z čp. 90.

Čp. 20
1833 - stav. parc. č. 7 = obytná budova čp. 20; stav. parc. 6 = hosp. budova. 
2009 - parc. 20.
Půllánický grunt. 1645-1684 tu hospodařil Kristián David, v letech 1645-1667 se 
uvádí také jeho manželka Anna, s níž měl syny Jakuba (*1645), Martina (*1647), 
Václava (*1650), Matouše (*1654), Jana (*1659) a dcery Kateřinu (*1652), Annu 
(*1655), druhou Annu (*1662) a Zuzanu (*1667). Není možné přesně říci, kdo pak 
grunt převzal, nejspíš to byl Martin David, který si 8. 11. 1682 bral Kateřinu, dceru 
Václava Dorazila, s níž měl asi 7 dětí, mj. syna Martina (*19. 5. 1691), který se stal 
v roce 1725 fojtem v Hostašovicích a také syna Tomáše (*21. 12. 1689), na něhož se 
nejlépe vztahují údaje o Tomáši Davidovi, který zemřel 5. 4. 1751 údajně ve věku 
60 let a jehož jako majitele gruntu zachycuje lánová rektifikace v roce 1749. Údaj 
o Tomášově sňatku v starojické matrice schází, víme, že se oženil s jakousi Zuzanou 
a měl s ní 7 dětí: dcery Anna (*4. 4. 1718), Marianna (*18. 12. 1719), Justina (*1. 
12. 1721), Rozina (*13. 2. 1723), Marianna (*9. 12. 1730) a synové Josef (*18. 3. 
1725, zdědil grunt) a Jan (*7. 6. 1727). Po smrti Tomáše Davida převzal grunt Josef 
David, který se ženil 19. 11. 1752 s Julianou, dcerou Jana Glogara z Bernartic. 1779 
prodal Josef David grunt synu Janu Davidovi. Ten 20. 10. 1805 odstoupil a prodal 
za 102 zl. svůj selský grunt č. 20 synovi Josefu Davidovi, přidal mu 4 koně, 2 okuté 
vozy, 2 pluhy, 6 bran, jedny podavky, 1 stolici na sečku s kosou, 2 obilné truhly, 
4 krávy, 2 kusy černého dobytka a další malé hospodářské náčiní. Josef byl tedhy 
ještě nezletilý, ženil se v lednu 1815 s Annou, dcerou Josefa Janovského z čp. 4. 
Stavení bylo v roce 1820 přízemní s 2 světnicemi a 1 komorou. 1852 manželé Josef 
David ml. a Barbara (dcera Josefa Dorazila z čp. 24). 1897 manž. Teofil David 
a Žofie roz. Dreslerová, 1909 pouze Teofil, který se znovu oženil a 1910 přijal 
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do spoluvlastnictví svou novou manželku Anastázii roz. Šnajdarovou z Palačova. 
Teofil David (dlouholetý starosta obce) zemřel 9. června 1935 ve věku 63 let, grunt 
zdědil František David. 1978 vdova Jiřina Davidová (†1989) po Fr. Davidovi se 
synem a dcerou. Pak Marie Davidová a její manžel Ladislav Mlčák (†1982), 1985 
Štefan Martinkovič z Bratislavy sňatkem s vdovou Marií Mlčákovou. 2009 pouze 
Marie Mlčáková.

Čp. 21
1833 stav. parc. č. 8/a = obytná a hospodářská budova čp. 21; stavební parc. č. 
53 (8/b) = výminek. 
2009 - parc. 8/1.
Půllánický grunt. Prvním jistým držitelem byl Jan Viš (Wiss, Wisch) z rodu, který 
je v Hůrce doložen již v roce 1538. Jan Viš se v matrikách objevuje v letech 1612-
1642, v roce 1622 se ženil s Markétou, dcerou neb. Mikuláše Pavlíka a  zemřel jako 
hofer (tj. podruh) ve věku 50 let v prosinci 1642, gruntu se asi ujal jeho syn Ondřej 
Viš. V té době byl asi už grunt neobyvatelný. Nějakou chvíli na gruntě hospodařil 
také Ondřej Popek, ale zřejmě v důsledku válečných událostí grunt spustl. Podle 
lánového rejstříku byl grunt 1657 pustý a proto byl ze soupisu vynechán, znovu byl 
osazen v r. 1666, když jej získal Jan Rosa. Podle zápisu ve vrchnostenské gruntovní 
knize náleželo vrchnosti na tomto gruntě celkem za 38 zl. 10 kr. pohledávek, 
mj. po Jakubu Višovi, syn Jiřího Više, na 3 zl. 25 kr. a po Markétě, dceři Jana 
Više, která se nejspíše „špatně zachovala“ a pozbyla svůj dědický podíl, na 17 zl. 
7 kr. 3 1/2 d. Vrchnostenské pohledávky Jan Rosa splácel až do roku 1692, pak 
pokračoval od r. 1694 v pokládání gruntovních peněz Václav Rosa, s manželkou 
Evou měl 5 dětí (Jan *1690, Marianna *1691, Jiří *1693, Tomáš *1695, Rozina 
*1699). Grunt zdědil Jiří Rosa (†21. 4. 1744), který si 23. 6. 1721 bral Annu, vdovu 
po Jakubu Pavlíkovi z Palačova (†1747). Jiří Rosa se už nedožil svatby svého syna 
Jana Rosy (†1784), který se 14. 6. 1744 ženil s Rozinou, dcerou Tomáše Davida. 
1779 koupil grunt od otce Josef Rosa (†19. 2. 1816). Od Josefa koupil grunt 8. 2. 
1814 jeho syn Jan Rosa za 100 zlatých, z nichž měl vyplatit sestře Anně provdané 
za Josefa Petráše 40 zl., sestře Marianně provdané za Jana Fabíka 40 zl. a zbylých 
20 zl. otci Josefovi. Ke gruntu dostal přidáno 3 koně, 1 okovaný vůz, pluh, 4 
brány a další drobné nářadí, otec si vyhradil něco polí k obdělávání a zahradu 
u výminkářské světnice, jednou ročně měl dostat borovici na louče ke svícení a 1 
a půl sáhu topného dřeva, nerušené bydlení ve výminkové světnici, místo v chlévě 
pro 2 krávy a odpovídající místo ve stodole. Stavení bylo v r. 1820 přízemní s 2 
světnicemi a 1 komorou. 8. 12. 1832 odstoupil Jan Rosa (†1844) selský grunt svému 
synovi Václavu Rosovi v sumě 150 zl. spolu se 3 tažnými koňmi, jednoročním 
hříbětem, 1 kovaným vozem, pluhem se železy, 4 brány, 4 krávy a všechno drobné 
náčiní. Václav Rosa se dožil bezmála 84 let, zemřel 29. 6. 1897, jen 6 dní před svými 
narozeninami. Byl celkem třikrát ženatý. Poprvé se ženil 6. 7. 1841 s Barborou, 
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19-letou dcerou sedláka Matouše Petřkovského z Jičiny. Po její smrti (3. 2. 1846) 
se 16. 6. téhož roku oženil s Barborou, 21-letou dcerou sedláka Františka Dreslara 
z čp. 22. Také po její smrti (24. 2. 1857) nezůstal dlouho sám, 26. 5. 1857 se 43-
letý vdovec oženil s Annou, 22-letou dcerou sedláka Jana Pavlíka z čp. 28. V roce 
1876 převzal částečně zmenšený grunt za kupní sumu 3120 zl. Václavův syn Josef 
Rosa, který se 8. 2. 1876 ženil s Annou, 16-letou dcerou sedláka Františka Pavlíka 
čp. 28. Na základě svatební smlouvy z 29. 1. 1909 získali grunt manželé Viktor 
a Vilemína Rosovi, 1918 už jen pouze Viktor, který se 1933 odebral na výminek 
a grunt prodal manž. Aloisu Matějovi z Přívozu a jeho manželce Marii. 
Od manželů Matějových získalo po r. 1957 jejich budovy Jednotné zemědělské 
družstvo, Matějovi přenechali obci stavení na založení Dětského žňového útulku 
a odstěhovali se v roce 1962 do Ostravy-Zábřehu. Dětský útulek resp. mateřská 
škola existoval na gruntě až do zrušení základní školy (čp. 42), pak byla budova 
školy, v té době s novým učitelským bytem a rozšířena o další - menší třídu (do té 
doby jednotřídka), znovu adaptována na mateřskou školu. V r. 1978 zde bydleli 
manželé Jan a Žofie Pantůčkovi (měli celkem 5 dětí). V současné době obývají 
dům manželé Pantůčkovi s dvěma syny. 

Čp. 22
1833 stav. parc. č. 9/a = obytná a hosp. budova čp.22; stav. parc. č. 54 (9/b) = vý-
minek čp.22/a. 
2009 - parc. 200.
Půllánický grunt. Nejstarším známým (pravděpodobným) držitelem gruntu je asi 
Jan Olša, který se vzpomíná v matrikách v letech 1612-1635, víme také o šesti 
dětech, které se mu narodily mezi lety 1612-1624, od roku 1630 vystupuje pak Jan 
Olša již jenom jako kmotr u křtů. Nevíme, zda jeho ženou byla Kateřina Olšíčka, 
jíž se 10. 12. 1636 narodil syn Jan, pokud by tomu tak skutečně bylo, znamenalo 
by to, že Jan Olša zemřel někdy v průběhu roku 1636. Po onom roce o něm zprávy 
mizí. Není ani jisté, zda jeho synem by mohl být Tomáš Olša, který se poprvé 
objevuje 8. 3. 1638 jako kmotr u křtu syna hůreckého fojta Martina. 7. 11. 1657 
zemřela Kateřina, manželka Tomáše Ungera neboli Olši. Ten buď zemřel, nebo 
se znovu oženil, v matrikách se objevuje další Tomáš Olša až v letech 1667-1669, 
kdy se mu narodil syn Martin a dcera Kateřina. V té době už ale byl na gruntě 
hospodářem Martin Dokoupil, jehož zde uvádí k roku 1667 vizitační extrakt 
a pak i lánový rejstřík v roce 1676. Na gruntě žila v hoferství také rodina Jakuba 
Vavřína, jemuž se tu 27. 12. 1643 narodil syn Jan (Jakub Vavřínů hofer u Olše 
z dědiny Hurky, mater Marianna). Majitelé z přelomu 17.-18. století se nedají 
přesněji určit, patřili nejspíše k potomkům Martina Dokoupila. Snad jím byl 
i onen Václav Dokoupil, (†2. 3. 1733 ve věku 58 let), jenž by mohl být identický 
s oním Václavem, který se 27. 9. 1665 narodil Martinu Dokoupilovi a jeho ženě 
Anně. Grunt převzal Václavův syn Matouš Dokoupil (†5. 12. 1749), který si dne 
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5. 7. 1733 bral Magdalénu, dceru Tomáše Davida. Víme o 7 dětech, které spolu 
měli, v době otcovy smrti ale byly nezletilé a nemohly tak grunt převzít. Vdova 
Magdaléna se 15. 11. 1750 provdala za Tomáše, syna Fridricha Dorazila, jehož 
přijala jako hospodáře gruntu a s nímž měla další tři děti (zemřela 14. 12. 1778). 
V roce 1775 už uvádí urbariální jako majitele usedlosti Josefa Dokoupila, který 
se narodil Matoušovi a Magdaléně Dokoupilovým 16. 3. 1736, když ovšem 18. 7. 
1779 zemřel, je v matrice chybně(?) uvedeno, že mu bylo 35 let. Zůstaly po něm 
2 děti a vdova Anna (roz. Hrušková), která se již 26. 7. 1779 provdala za Josefa 
Chlapíka, syna hůreckého fojta Václava, který však po deseti letech (9. 6. 1789) 
ve věku 36 let zemřel a Anna prodala 22. 12. 1790 grunt za 124 zl. svému novému 
manželovi Fridrichu Dreslarovi. Ke gruntu dostal přidány 3 koně, 3 brány, pluh, 
okovaný vůz, 4 krávy, tele, 17 kusů ovcí, prasat, 1 husu, 4 kuřata, 1 kohouta, pilu, 
pantok, řetězy a další náčiní. 1814 František Dreslar za 124 zl. od svého otce 
Fridricha. Grunt v r. 1820 byl bez poschodí, měl 2 světnice a komoru. Nevěstu si 
František Dreslar přivedl na grunt až 21. 11. 1822, když se oženil s Annou, 22-letou 
dcerou hůreckého fojta Josefa Chlapíka. Svatební smlouvu oba manželé uzavřeli 
až 3. 11. 1824, nevěstin otec věnoval novomanželům 300 zlatých v hotovosti, 4 
kusy dojných krav, 1 kus černého dobytka a „ostatní vše to čím nejvíc bude moc 
pomáhati“, hospodář naproti tomů slíbil zapravit pohřební výlohy. Na gruntě 
zůstal nicméně hospodářem Františkův otec Fridrich, který dal novomanželům 
k užívání poloviční výminek a slíbil, že až postoupí hospodářství synovi, věnuje 

Grunt čp. 22 (foto L. Segeťa 2008).
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mu 4 krávy. 1846 koupil grunt za 80 zl. Václav Dreslar, který se 27. 10. 1846 oženil 
s Rozálií, 24-letou dcerou Ignáce Hasala ze Starojické Lhoty. Po smrti Václavově 
(23. 9. 1873) byl grunt připsán 1874 vdově Rozálii Dreslarové. 1877 kupují grunt 
manželé František a Marianna Dreslarovi za 3000 zl., nehospodařili tu dlouho, 
neboť již 15. 1. 1885 ve věku 34 let František zemřel a grunt byl připsán 30-leté 
vdově Marianně, která se 2. 9. 1885 provdala za 25-letého Františka Davida, 
syna Josefa Davida z čp. 20, jemuž bylo v lednu 1887 připsáno vlastnické právo 
na grunt. František a Marianna spolu měli jedinou dceru Cyrilu (*13. 8. 1889), 
která se v lednu 1910 provdala do Bernartic za Antonína Bayera na bývalé 
fojtství čp. 1. V roce 1914 koupil grunt Viktor Chlapík, který připsal v roce 1920 
spoluvlastnictví své manželce Františce. Viktor Chlapík zemřel ve věku 85 let 8. 
března 1965 jako poslední mužský potomek z rodu hůreckých fojtů. 1945 Karel 
Dresler a jeho manželka Marie roz. Chlapíková (†1975), Karel Dresler se pak 
odstěhoval do čp. 62. V roce 1978 zde už žije Karel Hanzelka s manželkou Marií 
roz. Dreslerovou (měli 3 děti).

Čp. 23
1833 stav. parc. č. 10 = obytná a hosp. budova čp.23.
2009 - parc. 190.
Zahradnický grunt, jehož nejstarším známým držitelem byl Jura Suřica, který 
se v matrikách uvádí v letech 1649-1661, kdy se mu narodilo 5 dětí. Jako držitele 
gruntu ho uvádí také vizitační extrakt 1667 a lánový rejstřík 1657-1676. Po Jurovi 
Suřicovi asi následoval na gruntě jeho syn Pavel Suřica, který se 18. 6. 1684 oženil 
s Annou, vdovou po Jakubu Pavlíkovi. Z rodu Suřiců se v matrikách ještě mihne 
vdovec Jiří, který si 16. 9. 1691 bral Rozinu, vdovu po Janovi Hrachovém, ale jaký 
byl jeho vztah k Pavlovi nevíme. Asi od roku 1715 mohl na gruntě sedět Pavel 
Hruška, jemuž jeho žena Marianna porodila do roku 1738 celkem 5 dětí. Pavel 
Hruška byl pohřben 1. 9. 1742 a dožil se podle matriky údajně 70 let. Pozůstalý 
zahradnický grunt koupil následně za 56 zlatých jeho syn Josef Hruška (*2. 3. 
1720), který se 18. listopadu t. r. oženil s Annou, dcerou Jiřího Segeti z Vlčnova. 
Lánová rektifikace uvádí k r. 1749 jako majitele gruntu Fridricha Hrušku, ale 
z matrik jeho jméno neznáme. Snad půjde o omyl, další katastrální elaboráty už 
na gruntě k r. 1755 a 1757 uvádějí pouze Josefa Hrušku. Dožil se údajně 91 let 
a zemřel 13. 6. 1806. Grunt prodal nedlouho předtím, dne 21. května 1802, svému 
vnukovi Václavu Chlapíkovi. Odstupitel předal kupci 3 kusy tažných koní, jeden 
okovaný vůz, pluh, 3 brány a další ke gruntu náležející maličkosti, v celkové kupní 
sumě 200 zl. V roce 1820 je chalupa popisována jako přízemní stavba s 2 světnicemi 
a 1 komoru. 1831 koupil grunt za 80 zl. František Chlapík od otce Václava, který 
zemřel na výminku 29. 9. 1841 ve věku 59 let. V roce 1865 získává grunt Jan Bajer, 
syn Josefa Bajera z čp. 18, který se oženil s Barborou, 23-letou dcerou Františka 
Chlapíka a jeho zemřelé manželky Marianny roz. Dorazilové. 1894 se na grunt 
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přiženil Jan Jurečka, syn Františka Jurečky, domkáře z Příluku, když si vzal 6. 
11. 1894 za manželku Cecílii, 21-letou dceru Jana Bajera. Podle postupní smlouvy 
z 19. prosince 1919 bylo v červnu 1921 vloženo vlastnické právo pro manžele 
Antonína a Marii Horákovy, Janu Jurečkovi byl zajištěn výminek a a pro jeho 
nezletilé děti Františka (*23. 6. 1908) a Štěpánku (*14. 6. 1901) právo nerušeného 
bydlení ve svobodném stavu, zástavní právo na 6000 Kč a nárok na vydání jedné 
krávy v ceně 600 Kč z vlastního chovu. Po smrti Antonína Horáka († 29. 12. 1957) 
jeho syn Antonín Horák (†1967) s manželkou Jaroslavou roz. Janovskou (měli 
syna a dceru). Jaroslava Horáková se později znovu provdala a odstěhovala se 
do Starého Jičína, dům zůstal synovi Zdeňkovi Horákovi a jeho manželce Miluši. 
V současné době zde žije Milušina dcera Leona Kičinková s manželem a dvěma 
dětmi.

Čp. 24
1833 stav. parc. č. 11 = obytná a hosp. budova čp. 24.
2009 - parc. 205.
Třičtvrtělánický grunt. První známý držitel gruntu, kterého dokládají k roku 
1657 lánové rejstříky, byl Jura Dorazil. V matrikách se objevuje už od roku 1627, 
zpočátku až do roku 1634 jako kmotr u křtů, spolu s ním také Zuzana Dorazilka. Až 
v září 1642 je zaznamenán křest Jana, syna Jiříka Dorazila, souseda z Hůrky a jeho 
ženy Zuzany. Buď jde o stejnojmenného syna předešlého Jury Dorazila, na což by 
ukazovala poměrně dlouhá prodleva od chvíle, kdy se poprvé objevuje jako kmotr 
u křtů a než se mu začaly rodit jeho vlastní děti. Matriky jsou ovšem dost neúplné, 
kromě syna Jana uvádějí křest Jurova syna Tomáše Dorazila 15. září 1644. Jisté je 
naproti tomu datum smrti Jiřího Dorazila, který zemřel 28. července 1657 a byl 
pohřben na starém hřbitově. Dědicem a nástupníkem na gruntu se stal Václav 
Dorazil, jemuž se s manželkou Zuzanou v průběhu let 1659-1680 podařilo přivést 
na svět celkem 9 dětí (7 synů, 2 dcery). Určitě ne všechny děti se dožily dospělého 
věku, také dědicem gruntu se stal v pořadí až pátý syn Fridrich Dorazil (*28. 3. 
1674). Nevíme, kdy přesně Václav Dorazil zemřel, každopádně k tomu došlo ještě 
před ženitbou jeho syna Fridricha, který si 26. 1. 1698 bral Zuzanu, dceru Martina 
Janyšky, mlynáře hájeckého mlýna. V průběhu let 1698-1719 se jim narodilo celkem 
10 dětí (z nich 5 synů), Fridrich zemřel jako 75-letý kmet 9. srpna 1743 (podle 
tvrzení úmrtní matriky). Grunt získal jeho syn Martin Dorazil (*1699 - †1774), 
který se 14. 5. 1731 oženil se Zuzanou, dcerou nebožtíka Jakuba Chlapíka. Dne 26. 
května 1754 se na grunt přiženil Jiří Glogar (†1790), syn Tomáše Glogara, který si 
vzal Annu Dorazilovou (*1734 - † 1781), jejíž otec Martin se odebral na výminek 
a v listopadu 1761 pochoval svou ženu Zuzanu, která se dožila 54 let. V roce 1777 
koupil grunt za 290 zl. Václav Dorazil (syn Martina Dorazila, * 2. 9. 1745 - † 
3. 8. 1820). Dle kupní smlouvy z 12. listopadu 1802 koupil od Václava Dorazila 
selský grunt č. 24 Jan Vavřín ze Starojické Lhoty, kaprál u c. k. regimentu vévody  
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Alberta Caraffy za 260 zlatých. Ke gruntu dostal přidány 4 koně, 1 krávu, kte-
rou měl ale vydat bratrovi prodavatele Tomáši Dorazilovi až se vrátí z vojny, 
v případě však, že by zemřel, tak Václavovi a jeho bratrovi Martinovi Dorazilovi 
na stejné díly, dále dostal 1 pilu, 1 hák, okutou lopatu, motyku a ostatní dřevěné 
hospodářské nářadí. V roce 1820 byla hlavní obytná budova přízemní s 1 světnicí 
a komorou, pod číslem 24/b zde byla výminková chalupa, rovněž přízemní, 
pouze s 1 světnicí. Od Jana Vavřína koupil grunt dne 22. 7. 1829 Josef Dorazil, 
voják c. k. 3. kyrysnického regimentu prince Fridricha Saského, který se vykázal 
osvědčením o propuštění z vojska, vydaným 29. 5. 1829 v Ödenburgu. Ke gruntu 
mu Jan Vavřín přenechal 4 tažné koně, 1 krávu, 1 okovaný vůz s příslušenstvím, 
pluh s železy, 6 bran a ostatní potřebné nářadí. Václav Vavřín, nejstarší syn 
Jana Vavřína, který byl zmrzačený, měl mít zaručeno doživotní volné bydlení 
ve výminkářské chalupě, místo ve chlévě pro 3 krávy, které měl nový hospodář pást 
se svým stádem, dále několik záhonů a ovocných stromů (mj. hrušku smolenku 
a jabloň zuhalku). Dne 8. října 1829 pak byly uzavřeny svatební smlouvy mezi 
Josefem Dorazilem a Annou, dcerou Jana Vavřína. 1863 koupili grunt manželé 
Jan a Terezie Dorazilovi za 400 zl. 1907 Anna Dorazilová. 1911 Rudolf Dorazil 
získal právo k jedné polovině, v roce 1914 Matylda Dorazilová k druhé polovině. 
1936 na základě odevzdací listiny z 30. července 1935 vloženo vlastnické právo pro 
Rudolfa Dorazila k 1/2, nezletilé Zdeňce Dorazilové k 3/16 a nezletilému Jaroslavu 
Dorazilovi k 3/16. V roce 1944 na základě potvrzení Kulturamtu v Opavě z 6. 12. 
1944 zabrala grunt Německá osídlovací společnost, pobočka Sudety (Deutsche 
Ansiedlungsgesellschaft, Zweigstelle Sudetenland) a dosazen sem Němec Adam 
Füssel. Zábor byl vymazán z pozemkových knih až v roce 1948. Na grunt se vrátil 
zpátky Rudolf Dorazil, od roku 1952 zde bydlí manželé Jaroslav Dorazil a Hana 
roz. Rümlová z Nového Jičína (měli 3 syny a 1 dceru), již roce 2000 nebyl dům 
obýván, jeho faktický majitel Petr Dorazil bydlel s rodiči ve výminkovém stavení 
čp. 62 a čp. 24 bylo užíváno k hospodářským účelům.

Čp. 25
1833 stav. parc. č. 12 = hosp. budova čp. 25; stav. parc. 13 = obytná a hosp. bu-
dova.
2009 - parc. 220.
Půllánický grunt. Podle lánového rejstříku, matrik a vrchnostenské gruntovní 
knihy tu v letech 1648-1679 hospodařil Jakub David. Se svou první ženou Evou 
zplodil Markétu (*5. 5. 1648); příštího dědice gruntu Matouše (*27. 9. 1650); 
Tomáše (*15. 12. 1654); Kateřinu (*9. 11. 1658) a Jana (*8. 12. 1661). Pak zřejmě 
ovdověl, o deset let později byla matkou jeho dětí jakási Anna, po dceři Magdaléně 
(*7. 7. 1671) následoval Matouš (*12. 2. 1673) a Jan (*20. 6. 1676). O gruntu je zápis 
ve vrchnostenské gruntovní knize z r. 1666, že zde ještě náleží vrchnosti po Vaňkovi 
a Anně, dědicích zesnulého fojta z Janovic 10 rýn. zl. Tuto pohledávku z větší části 
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Jakub David splatil v letech 1666-1670 položením 9 zlatých, výplatu dokončil jeho 
syn Matouš David, jenž 22. prosince 1681 zaplatil rentovnímu úřadu 1 zlatý. V té 
době už byl jistě plnomocným majitelem a hospodářem na gruntu. Ženil se až 
po smrti svého otce 14. listopadu 1679 s Annou, dcerou Václava Dřeváka z Vlčnova. 
Nevíme, kdy zemřel, žena Anna mu do roku 1698 porodila 4 syny a 4 dcery. 
Dědicem gruntu se mohl stát Tomáš David (*3. 12. 1680), který se podle úmrtní 
matriky dožil 60. let a byl pohřben 5. dubna 1751. S manželkou Zuzanou měl 7 dětí 
(Anna *1718; Marianna *1719; Justina *1721; Rozina * 1723; Josef *1725; Jan *1727; 
Marianna * 1730). Podle katastrálních elaborátů z poloviny 18. století hospodařil 
na gruntě Matěj Chlapík († 29. 1. 1759 ve věku 70 let). V roce 1774 koupil selský 
grunt za 127 zl. 31 kr. Jakub Horák. Z kupní sumy měl doplácet Jakobu Davidovi 
v Lipníku 4 zl. 24 kr., Tomáši Chlapíkovi z Poruby 16 zl. Anně Hainišce ve Vlčnově 
13 zl., Janu Davidovi 1 zl. 12 kr., Floriánu Bokovi 2 zl., dědicům Jana Chlapíka 
37 zl. 1 d. (splaceno 1801). Jakub Horák prodal a odstoupil 2. října 1805 grunt 
za kupní sumu 100 rýnských říšských svému synovi Václavovi Horákovi (*5. 5. 
1783)  se vším příslušenstvím, také se třemi tažnými koňmi, jedním hříbětem, 
jednou jalovicí a jedním jednoročním teletem, jedním kovaným vozem, jedním 
pluhem se železy, 5 bránami, 2 sekyrami a dvěma řetězy dlouhým a krátkým 
i s dalším drobným hospodářským náčiním. Václav byl povinen vyplatit svým 
bratrům a sestrám, totiž Janovi, Jakubovi, Francovi, Josefovi, Marianně a Anně 
každému po 14 zl. 17 1/7 kr. jako otcovský dědický podíl; dvěma sestrám měl také 
dle možnosti vystrojit svadební veselku, pokud by se provdaly. Pro otce Jakuba 
Horáka se měla teprve vystavět výminková světnice. Obytné stavení bylo v r. 1820 
přízemní s 2 světnicemi a 1 komorou. 1847 koupil grunt Josef Horák po svém otci 
Václavovi za 300 zl. 1869 Josef Horák ml., po jehož smrti 23. 3. 1881 byl grunt 
připsán Františku Horákovi, který se 8. 2. 1887 oženil s Arnoštkou (Ernestinou) 
Janíkovou, dcerou neb. Jana Brože, domkáře z Poruby, jíž bylo vloženo v červnu 
toho do pozemkové knihy spoluvlastnické právo. Arnoštka ho užila poměrně 
záhy, neboť František se oběsil v lese 3. 11. 1889, aniž by zanechal závěť. V roce 
1891 bylo vlastnické právo po provedení pozůstalostního řízení zapsáno Arnoštce 
Horákové, nyní již provdané Bajerové, neboť 15. 7. 1890 si 22-letá vdova Arnoštka 
vzala o dva roky staršího Josefa Bajera, syna Jana Bajera z čp. 23. Ani s ním jí 
však štěstí nekvetlo dlouho. Nejprve zemřel 4. 8. 1896 na zápal plic jejich roční 
synek Josef a pak 9. 9. 1897 na tuberkulózu Josef Bajer. Dvojnásobná, 34-letá vdova 
Arnoštka se 25. 11. 1902 provdala za Antonína Dorazila, 24-letého služebného 
v Hůrce, syna nebožtíka Františka Dorazila, domkáře z čp. 5. Arnoštka se  nakonec 
dožila 93 let, zemřela 14. dubna 1961. Podle svadební a dědické smlouvy z 10. 
listopadu 1936 a oddavkového listu z 24. ledna 1937 bylo 9. února 1937 vloženo 
vlastnické právo pro manžele Josefa a Miladu Dorazilovou. 1988 zde bydlel 
ing. Josef Dorazil a manželka Helena roz. Pavlínová, s nimi též Josef Dorazil st. 
s manželkou Miladou (zemřela 1992). Po smrti ing. Josefa Dorazila (†1995) přešel 
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dům na Tomáše Dorazila a jeho manželku Petru (roz. Sukupovou), dědeček 
Josef Dorazil se dožil kmetského věku 96 let a zemřel v roce 1999, matka Helena se 
odstěhovala za svým druhým manželem Janem Manem na čp. 77.

Čp. 26
1833 stav. parc. č. 24 = obytná budova čp. 26. 
2009 - parc. 220.
Chalupa, původně bez polí. Prvním známým držitelem je až Ondřej Popek, kterého 
ze uvádí k r. 1657 lánový rejstřík. V matrikách se s Ondřejovým jménem setkáváme 
toliko 2. května 1656, když se jeho manželce Anně narodila dcera Anna. Neznámo 
kdy přesně se na chalupě usadil Kryštof Okálův (též Okál) jinak Pavelka, který byl 
zetěm hůreckého fojta, u něhož žil 1641 jako hofer (podruh) a 1652 zase v hoferství 
u Váně mladého. Na chalupě byl určitě v roce 1666, kdy byla ve vrchnostenské 
pozemkové knize zapsána pohledávka vrchnosti na 14 zlatých váznoucích na této 
chalupě. Kryštof zaplatil jen tři splátky po jednom zlatém v r. 1666, 1667 a 1670. 
V roce 1676 zachytil lánový rejstřík na chalupě již Jiřího Davida. S manželkou 
Annou měl dceru Kateřinu (*1. 5. 1677) a syna Martina (*5. 10. 1679), který musel 
být nouzově pokřtěn porodní bábou a zřejmě zemřel nedlouho po porodu. Zprávy 
o Jiřím Davidovi mizí v roce 1685, kdy položil poslední gruntovní peníze. V jejich 
kladení pokračoval od září 1687 Jan Viš (Wiss), syn nebožtíka Martina Više, který 
se v téže době oženil s Annou, dcerou nebožtíka Martina Petráše ze Starojické 
Lhoty. V letech 1688-1704 se Višovým narodilo 7 dětí (z toho 3 chlapci). Chalupu 
převzal pak Pavel Viš (†10. 6. 1766), který se už po smrti svého otce dne 19. 12. 
1720 oženil s Annou, dcerou Michala Kitricha. Živil se převážně jako tkadlec, tak 
je také označen v lánové rektifikaci 1749 (Paul Wisch, Leinweber) a v matrikách 
(1766 Paulus Visch textor). Podle tereziánského katastru patřila chalupa v r. 1755 
již Matoušovi Višovi. Získal ji snad nedávno předtím u příležitosti svého sňatku, 
když si 23. 6. 1754 bral Mariannu, dceru zesnulého Jakuba Slavíka z Poruby. 
Datum narození Matouše Više není v matrikách uvedeno, podle toho, co říká jeho 
úmrtní záznam ze 17. 3. 1797, dožil se 80 let a narodil by se tak v roce 1717, tj. 
ještě před uzavřením sňatku svých rodičů, což je samozřejmě nemožné. Chalupu 
prodal v roce 1785 za 32 zl. svému zeti Josefu Glogarovi. 1822 František Bíma 
od svého tchána Josefa Glogara za 80 zl. Odstupní smlouvou z 22. dubna 1891 
přešlo vlastnické právo na Františka Býmu (*1866), který si přivedl manželku 
Barboru Holeňovou z Kojetína a na základě svatební smlouvy z 1. června 1893 
a oddavkového listu jí bylo vloženo spoluvlastnictví. Býmovi měli jen dvě děti: 
Roberta (*1898) a Cecílii (*1900), Robertu Býmovi pak bylo 1925 vloženo vlastické 
právo k domu. 1978 Antonín Glogar a Marie roz. Býmova (5 synů a 2 dcery); 
na počátku 80. let 20. století se tu zabydleli manželé Jaroslav Glogar a Ludmila 
roz. Bednářová (měli celkem 9 dětí, 5 dcer a 4 syny), až do své smrti v roce 2005 
zde žila také ovdovělá Jaroslavova matka Marie Glogarová.
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Čp. 27
1833 stav. parc. č. 14 = obytná a hosp. budova čp. 27. 
2009 - parc. 227.
Půllánický grunt. Prvním známým držitelem je Jiřík Trval, který dal 6. srpna 1615 
křtít svého syna Václava (budoucí hospodář na gruntě). V matrice je poznačeno 
ještě pokřtění Jiříkovy dcery Doroty (14. 12. 1617) a Markéty (30. 4. 1620), která 
zemřela 3. 10. 1659. Po Jiřím Trvalovi získal grunt jeho syn Václav Trval. Už v roce 
1645 byl ženatý s jakousi Zuzanou, s níž měl několik dětí, v matrikách jsou však 
zaznamenány pouze křty 3 dcer a 1 syna. Na gruntě seděl Václav ještě v roce 1667. 
V roce 1676 je už majitelem Martin Trval, s manželkou Annou měl syny Pavla 
(*1678) a Jiřího (*1682) a dceru Annu (*1689). Více už se nedá vykombinovat, 
dalšího majitele gruntu nám odhaluje až lánová rektifikace z roku 1749, kdy jím 
byl Fridrich Petráš (†1788 ve věku 76 let). Fridrichův syn Josef Petráš (*21. 3. 
1747) se 11. května 1777 oženil se Zuzanou, dcerou nebožtíka Jiřího Štafy, ševce 
z Vlčnova, a v roce 1779 koupil selský grunt za 100 zl. Měl ještě platit Julianně, vdově 
po Fridrichu Petrášovi, 24 zl. 34 kr., dále ze zbylých 18 zl. připadlo na následující 
dědice vždy 2 zl. 38 kr. a 3 1/2 d. a sice: Juliana ovdovělá Petrášová, Josef Petráš, 
Johann Petráš, Jakob Petráš, Anna Hasalíková v Hostašovicích, Zuzana Davidová 
z Loučky a Rozina Janková z Hostašovic. V roce 1814 dosáhl gruntu v ceně 100 zl. 
na základě pozůstalostního řízení po dne 29. 4. 1800 zemřelém Josefu Petrášovi 
jeho syn Josef Petráš. Ke gruntu dostal přidáno 4 tažné koně, 2 krávy, 1 jalovici, 1 
okovaný vůz, 1 pluh, 4 brány, sochor, motyku, plečku a další náčiní. Svým bratřím 
Janovi a Václavovi měl vydat v čase jejich potřeby buď 15 zlatých nebo jednoho 
koně, sestře Barbaře zase 2 krávy a jalovici a vypravit jí svatební hostinu. V roce 
1829 prodal a odstoupil Josef Petráš grunt svému synovi Janu Petrášovi za 100 
zl. Jan Petráš se 28. 2. 1832 oženil s 20-letou Barborou, dcerou Fridricha Dreslera 
a Anny roz. Glogarové z čp. 22, zemřel však už za tři roky 25. ledna 1835 na břišní 
tyfus, stejné nemoci podlehla téhož dne také jeho 12-letá sestra Rozálie. Svou ženu 
Barboru opustil ve vysokém stupni těhotenství a nedočkal se narození svého dědice 
Josefa Petráše, který přišel na svět 12. března 1835. Barbora se 14. července 1835 
provdala za Josefa, syna Josefa Vahalíka z Jičiny, jemuž svatebními smlouvami 
ze 17. 6. 1835 zavedla a věnovala svůj selský grunt čp. 27 v Hůrce se vším statkem, 
nářadím a příslušenstvím a zplnomocnila jej spravovat grunt až do plnoletosti 
synka Josefa. Josef Petráš se ujal gruntu v roce 1857. Stalo se tak poté, co se 14. října 
1856 oženil s 19-letou Mariannou, dcerou Antonína Chlapíka z čp. 7, bývalého 
fojta, který byl navíc i jeho kmotrem. V prosinci 1856 byly uzavřeny svatební 
smluvy a následujícího roku bylo připsáno vlastnické právo ke gruntu čp. 27 pro 
manžely Josefa a Mariannu Petrášovy. Na základě postupní smlouvy ze 7. dubna 
1888 získal od svého otce grunt Antonín Petráš (*10. 6. 1860), který se v roce 1891 
oženil s Annou Blažkovou z Hynčic. Josef Petráš dožil na výminku, zemřel 25. 6. 
1901 již jako vdovec, jeho žena Marianna zemřela 3. 6. 1895. Po smrti Antonína 
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Petráše 11. 4. 1919 přešlo vlastnické právo na vdovu Annu († 28. 7. 1928), od níž 
získal grunt Ignác Hegar z Hostašovic (*1890 - †1966), který se oženil s Annou 
Petrášovou (†1971). 1978 Anna Pavlíková roz. Hegarová a 3 její synové, bydlel 
u ní také syn Rudolf s rodinou, než postavil domek čp. 17. V roce 1988 už zde bydlí 
Jaroslav Pavlík a Jiřina (měli 4 dcery), nějaký čas s nimi bydlela matka Anna 
Pavlíková (která se později odstěhovala do Jeseníku za svým synem Petrem). 

Čp. 28
1833 stav. parc. č. 15 = obytná a hosp. budova čp. 28. 
2009 - parc. 232.
Půllánický grunt. Prvním známým držitelem byl Pavel Beněk, jehož zde dokládají 
lánové rejstříky pro léta 1657-1676. V matrikách se objevuje 18. října 1653, kdy 
nechal pokřtít svou dceru Kateřinu, s manželkou Zuzanou měl ještě syna Martina 
(křtěn 30. října 1655), Pavla (křtěn 12. ledna 1658), dceru Zuzanu (křtěna 23. února 
1659) a Matyáše (křtěn 13. února 1661), posledně tři jmenované děti však zemřely 
v kojeneckém věku. Kromě toho měl ještě syna Tomáše, ale údaje o jeho křtu 
v matrice nejsou zaznamenány. V roce 1666 grunt vyhořel a Pavel byl vrchností 
na tři roky osvobozen od placení daní, aby mohl grunt lépe vystavět. Pavlův 
syn Martin Beněk se ženil 5. listopadu 1686 s Annou, dcerou Jana Rosy. Pavel 
Beněk se pak ještě často objevuje jako svědek u sňatků, naposledy v r. 1693, v roce 
1698 je už o něm řeč jako o nebožtíkovi. Jeho syn Martin zplodil do roku 1696 
celkem 6 dětí, poslední z nich, syn Matouš, se narodil 30. prosince 1696 už jako 
pohrobek, neboť jeho matka Anna se jako vdova 2. září 1696 provdala za Jiřího 
Mikulka z Palačova, syna nebožtíka Mikuláše Mikulka odtudž. Snad ho přijala 
jako nového hospodáře, než dorostou její děti z prvního manželství a nestěhovala 
se asi za ním do Palačova. Dohadujeme se tak z toho, že Jiří Mikulek se v Hůrce 
po Annině smrti znovu oženil, 12. května 1715 si vzal Kateřinu, vdovu po Matouši 
Dokoupilovi, s níž měl ještě dceru Annu (*23. 9. 1718) a syna Tomáše (*7. 12. 1723). 
Martinův bratr Tomáš Beněk se 2. 2. 1698 oženil s Mariannou, dcerou nebožtíka 
Martina Machaně z Poruby a zřejmě se z Hůrky odstěhoval. Nevíme už, jakým 
způsobem se grunt dostal do držení Pavla Pavlíka. V matrikách je 23. září 
1725 doložen sňatek jakéhosi Pavla Pavlíka ze Starojické Lhoty s Annou, dcerou 
nebožtíka Jakuba Petráše. Pokud se skutečně jedná o výše zmíněného Pavlíka, 
nezůstal ve Lhotě asi dlouho, neboť od roku 1728 přicházeli jeho potomci na svět 
v Hůrce. Manželka Anna porodila celkem 9 dětí (Rozina *21. 12. 1728, Kašpar Jan 
* 5. 1. 1731, Pavel *22. 5. 1733, Tomáš *17. 10. 1734, Václav *6. 1. 1736, Marianna 
*2. 2. 1737, Justina *17. 9. 1738, Barbara Magdaléna * 27. 11. 1740 a Zuzana *4. 3. 
1742). Zajímavé je přitom, že kmotry Pavlíkových dětí byl většinou někdo z rodiny 
Slavíkovy z Palačova a Kolenovských ze Starého Jičína. Z Palačova pocházel Jiří 
Mikulek a je možné, že detailní sledování jeho rozrodu by umožnilo dobrat se 
prokázání pokrevní spřízněnosti Pavla Pavlíka s předešlými držiteli gruntu, ať už 
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by šlo o Beňky či Mikulky. Pavel Pavlík se dožil 60 let a byl pohřben 5. května 
1747. Lánová rektifikace tak zachycuje na gruntě až vdovu Annu Pavlíkovou 
(Anna Wittib Pawlikin), která zde dožila na výminku až do svých 70 let (†29. 7. 
1761). Grunt držel podle tereziánského katastru v r. 1755 už její syn Jan Pavlík 
s manželkou Annou (†1771). Po smrti Jana Pavlíka a dědickém řízení, provedeném 
17. srpna 1792, koupil dne 28. srpna 1792 grunt od vdovy Zuzany Pavlíkové jeho 
syn Josef Pavlík za 120 zl. Anně, dceři prodavatelkyně Zuzany, měl v čas její 
potřeby vydat bezplatně jednu krávu. Vdova Zuzana měla mít na gruntě doživotní 
bydlení. Ke gruntu dostal Josef Pavlík jako přídavek 3 koně, 1 vůz, 2 krávy, 6 ovcí, 
1 pluh, 4 brány a nejrůznější hospodářské náčiní. Své sestře Anně měl v čas její 
potřeby vydat 2 krávy, 6 ovcí a vystrojit jí svatební veselku, tak jak bývá zvykem. 
V roce 1832 přešel grunt formálně na Josefova syna Jana Pavlíka. Jeho převzetí 
mu zajistila už svatební smlouva, kterou uzavřel 28. října 1819 s Annou, dcerou 
po zemřelém sedláku Josefu Fabíkovi z Bernartic (čp. 59), otec mladého ženicha 
tehdy věnoval svému synu Janovi a jeho nevěstě svůj selský grunt pod č. 28 jen 
za 120 rýnských konv. měny, které měl nabyvatel vyplatit své sestře Anně, až je 
bude potřebovat a po převzetí gruntu měl dát otci ihned 16 zl. Hospodář měl Josefu 
Pavlíkovi vydávat každoročně 2 sáhy dřeva na topení a jeden sáh krkošek a jednu 
borovici na světlo (tj. louče). Nevěsta Anna Fabíková se svolením svých poručníků 
věnovala ženichovi 230 rýnských v šajnech, které měla uloženy v sirotčí pokladně, 
dále 2 krávy, 1 jalovici, 5 kusů peřin s paterým povlečením, 3 plachty, 30 loktů 
plátna, 30 klobů lnu a další jiné hospodářství. V roce 1820 je grunt popisován 
jako přízemní budova s 2 světnicemi a 1 komorou. Dne 7. října 1841 odstoupil Jan 
Pavlík grunt čp. 28 svému synovi Františku Pavlíkovi (*20. 5. 1824 - † 4. 6. 1901) 
za sumu 500 zl. a odebral se na výminek. František Pavlík se oženil 11. listopadu 
1851 s Barbarou, 22-letou dcerou po zemřelém Václavu Horákovi, sedlákovi ze 
Starojické Lhoty čp. 1 a jeho ženy Terezie rozené Rabelové z Polomi. Na sklonku 
roku 1900 na základě svatební smlouvy ze 17. října 1900 a oddavkového listu z 9. 
prosince 1900 bylo zapsáno vlastnické právo ke gruntu pro manžele Josefa a Marii 
Pavlíkovy. Poté, co ovdověl, získal Josef Pavlík v roce 1908 vlastnické právo k 1/2 
po své ženě. V roce 1925 byla postavena nová stodola (stará podlehla 24. 8. 1924 
žhářskému útoku Stanislava Sedláka, chovance novojičínské polepšovy). 1932 
manželé František a Marie Pavlíkovi na základě svatební a dědické smlouvy z 30. 
června 1932 a oddavkového listu z 12. října 1932. V roce 1947 už jen František 
Pavlík, žil jako vdodec s třemi dětmi (2 synové a dcera), vypomáhala mu sestra 
Anna, v roce 1965 byla obytná budova přestavěna. 1978 František Pavlík ml. 
s manželkou Marií. Po smrti Františka Pavlíka ml. (†2003) se vdova odstěhovala 
na výminek čp. 66 a dům zabydlel její syn ing. František Pavlík s manž. Evou a 2 
dětmi. 
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Čp. 29
1833 stav. parc. č. 16 = obytná a hosp. budova čp. 29. 
2009 - parc. 237.
Nově založená chalupa na obecním mezi lety 1676-1749. V roce 1749 podle lánové 
rektifikace patřila nádeníkovi Jurovi Hasalíkovi, který je však v matrikách 
označován vesměs jako Hasal. V matrikách je zachycen sňatek Jiřího Hasala, 
tehdy již vdovce z Hůrky, se Zuzanou, dcerou nebožtíka Jiřího Hasala. Víme 
o pěti dětech, které přivedli na svět, v matrikách se objevuje Martin (*14. 2. 1748), 
Anna (*2. 3. 1750), Magdaléna (*8. 1. 1754 - † 4. 7. 1771), Jan (*10. 6. 1761) a Jiří 
(*24. 4. 1764). Chalupu koupil v roce 1777 za 24 zl. prvorozený Jurův syn Martin 
Hasal († 8. 4. 1812), který se už na počátku listopadu 1775 oženil s Annou (†16. 8. 
1790), dcerou nebožtíka Matěje Pecháčka ze Starého Jičína. Po její smrti se znovu 
oženil s Magdalénou Hruškovou (†8. 9. 1834), z tohoto svazku také vzešel příští 
dědic chalupy Jan Hasal (*12. 5. 1795). Chalupa v ceně 40 zlatých mu byla zapsána 
až 28. 6. 1832 po pozůstalostním řízení, které proběhlo 12. 6. 1812. Matce, resp. 
vdově Magdaléně, zůstalo vyhrazeno obhospodařování chalupy až do dosažení 
Janovy zletilosti. V červnu 1816 se Jan Hasal oženil s Magdalénou, dcerou sedláka 
Jana Janovského z čp. 10. Po její smrti (†6. 2. 1844) si 53-letý vdovec přivedl 11. 
června 1844 do chalupy jako nevěstu Magdalénu, 32-letou dceru sedláka Jana 
Rosy a Mariany roz. Petrášové z čp. 21. Chalupu prodal 24. října 1849 synovi 
z prvního manželství Josefu Hasalovi za 200 zl., zanechal mu také jednu dojnou 

Dřevěnice čp. 29 (foto L. Segeťa ml. 2008).
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krávu se závazkem, že bude povinen svým sestrám v čase jejich potřeby vydat tři 
krávy a pokud už otec nebyl naživu a některá se provdala, měl jim Josef vystrojit 
svatební oběd a jedné ze sester také obstarat ložní povlečení. Jako výminek si 
Jan Hasal vyhradil pokojné bydlení ve vedlejší světnici, jednu komoru, chlév 
pro krávu, potřebný plac na hůře, ve stodole a ve sklepě, v zahrádce za stodolou 
a v druhé zahradě deset trnkových stromů a jednu jabloň a na obecním kus půdy 
Na Drahách. Počátkem listopadu 1849 se Josef Hasal (v té době zednický tovaryš) 
oženil, manželkou se stala jeho nevlastní teta Rozálie, 20-letá dcera sedláka Jana 
Rosy a Marianny roz. Petrášové z čp. 21. Po smrti Josefa Hasala (†26. 11. 1883 
na souchotě) byla chalupa připsána pozůstalé vdově Rozálii Hasalové. Když se 20. 
11. 1894 oženil její syn Antonín Hasal, v té době již 30-letý, s Mariannou, 26-letou 
dcerou domkáře Jana Čajky z čp. 31, nebránilo už nic zápisu chalupy ve prospěch 
novomanželů, k čemuž došlo v říjnu 1896. V roce 1921 se jejich syn Antonín (*14. 
1. 1899) oženil s Otýlií Krutílkovou (*18. 10. 1899 v Palačově), dcerou domkáře 
Jana Krutílka a Anny Havrlantové z Palačova. V roce 1921 tak byla chalupa 
připsána manželům Antonínovi a Otýlii Hasalovovým (měli 7 dětí, z toho 4 
dcery, 1 chlapec z dvojčat po narození zemřel). Antonín Hasal zahynul tragicky, 
zasypal ho 3. 5. 1962 zával v hůrecké pískovně. Již od roku 1956 zde mohli bydlet 
novomanželé Karel a Jiřina Hasalovi, nějakou dobu bydleli ve dřevěnici, dokud 
v roce 1965 nepřestavěli stodolu na obytné stavení. Od 1992 manželé Jaromír 
a Alena Hasalovi (měli syna dceru), s nimi tu žili též rodiče Karel (†2002) a Jiřina 
Hasalovi. 

Čp. 30 
2009 - parc. 329.
Přístavba k čp. 48, 1988 zde bydlel Jiří Škuca ml. (33 let) a manželka Anna roz. 
Říhová (1 dcera a 1 syn). V roce 2009 zde bydlí Anna Škucová s dcerou Editou (syn 
Pavel se odstěhoval).

Čp. 30 
Staré číslo bývalého dvora, dnes čp. 101 (viz tam), čp. 30 přeneseno na přístavbu 
k čp. 48.

Čp. 31
1833 - stav. parc. č. 42 = obytná a hosp. budova čp. 31. 
2009 - parc. 90.
Chalupa s kovárnou. Po roce 1785 ji postavil kovář Petr Čajka (Čajke, Čejka). Jeho 
přesný původ zatím neznáme, je takřka jisté, že nepocházel ze starojičínského 
panství. Na čp. 31 mu manželka Magdaléna roz. Friedrichová porodila tyto děti: 
Annu (*23. 7. 1786), Barbaru (*24. 1. 1788); Magdalénu (*10. 12. 1792) a Antonína 
(*4. 1. 1797). Do Hůrky se za Magdalénou přistěhoval její příbuzný (patrně bratr) 
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Jan Friedrich, vysloužilý voják, který tu 3. května 1803 ve věku 60 let zemřel. 
V roce 1805 zemřela také Magdaléna a 28. 12. 1810 kovář Petr Čajka ve věku 45 let. 
Nezletilé děti Magdaléna, Antonín a Václav dostaly poručníky, po Petru Čajkovi 
zůstalo kromě chalupy také kovářské náčiní, vše v hodnotě 100 zlatých. V roce 1812 
byla chalupa i s kovářským nářadím v průběhu pozůstalostního řízení zapsána 
Antonínu Čejkovi, do pozemkových knih byla smlouva zapsána až v červnu 
1832, nedlouho poté získala chalupu Anna Čajková. 1860 Jan a Rozálie Čajkovi. 
Po smrti Rozálie Čajkové 21. června 1886 přešlo vlastnické právo k chalupě zcela 
na Jana Čajku († 31. 12. 1899 ve věku 68 let). V roce 1890 koupil chalupu František 
Hasal (*28. 10. 1862), který se 4. 2. 1891 oženil s Rozálií, 29-letou dcerou Jana 
Čajky a jeho již zesnulé ženy Rozálie, dcery rolníka Josefa Hegara z Petřkovic. 
Ačkoliv hlavním zdrojem obživy Františka Hasala bylo zemědělství a zedničení, 
fukot kovářských měchů a bušení do kovadliny v chalupě neutichlo, protože 
kovářská dílna byla nadále využívána, v roce 1904 obdržel koncesi k provozování 
podkovářské živnosti na čp. 31 Maxmilián Petráš, který se však 1910 odstěhoval 
do Jeseníku a kovárnu a provoz kovárny asi utichl. V roce 1915 byly připsány 
podíly na chalupě Terezii Hasalové a její dceři Marii (*1. 1. 1896), která přijala 
v roce 1927 za spoluvlastníka svého manžela Josefa Glogara, syna Františka 
Glogara a Marianny Pavlíkové z čp. 32 (*11. 2. 1884), jemuž dům po Mariině smrti 
v roce 1932 připadl celý. Josef Glogar se pak znovu oženil, po jeho smrti v roce 
1946 tu zůstala vdova Cecílie Glogarová s 5 dětmi (4 synové, 1 dcera), jejichž 
podíly byly na nemovitosti knihovně pojištěny. Vdova Cecílie Glogarová dožila 
v domě do roku 1992, pak převzal dům syn Zdeněk Glogar, za nímž se v roce 2004 
přistěhovala jeho ovdovělá sestra Marie Lojková. 

Čp. 32
1833 - stav. parc. č. 36, 38 = obytná a hosp. budova čp. 32. 
2009 - parc. 104.
Snad v těchto místech stála chalupa bez polí, která podle lánového rejstříku v roce 
1657 patřila Matesi Pospěchovi (matriky ho uvádějí v létech 1633-1650), po něm 
snad následoval Jiří Segeta. 1676 podle lánových rejstříků držel chalupu Václav 
Segeťa, jehož manželka Anna mu porodila 23. 10. 1668 syna Martina, 12. 2. 1672 
dceru Mariannu a 1. 5. 1674 dceru Zuzanu. Chalupu pak mohl převzít jiný jeho 
syn Jiří Segeta, jehož křest v matrikách není uveden a který se 27. ledna 1676 
ženil s Annou, dcerou nebožtíka Jiřího Petřkovského z Petřkovic. Pak se Segeťové 
z Hůrky asi vytratili. Podle lánové rektifikace měla na této chalupě sedět v roce 
1749 vdova Anna Manová, nádenice. Jejím mužem by asi mohl být Martin Man, 
který zemřel 29. června 1742 v věku 50 let. Můžeme tak snad s tímto mužem 
spojit údaje, které nacházíme v matrikách o jeho sňatku a dětech. Martin Man ze 
Starojické Lhoty se ženil 2. února 1719 s Annou dcerou Mikuláše Pospěcha, s níž 
měl tyto ratolesti: Tomáše (*22. 11. 1716), Václava (*11. 9. 1719), Jana (*23. 6. 1721), 
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Mariannu (*7. 9. 1724), Jakuba (*17. 7. 1727), Annu (*23. 4. 1729). Co se s chalupu 
stalo po roce 1749 zatím neumíme říci, její lokalizace na místo dnešního domu čp.32 
zůstává víceméně hypotetická. 
 Novou chalupu zde zcela jistě nově vystavil Jan Grossmann, který ji 5. února 
1787 za 10 zlatých prodal, kupcem byl nejspíše obecní pastýř Jiří Grossmann († 
1. 4. 1818), jehož zde zachycuje k roku 1787 josefinský katastr. Dne 27. července 
1791 zemřela na čp. 32 Kateřina, manželka Jiřího Grosmana, ve věku 36 let. 
Jiří se znovu oženil 31. října 1791 s 24-letou Zuzanou Petruskovou z Loučky 
a po její smrti se dne 17. července 1815 dvojnásobný, 54-letý vdovec, znovu oženil 
s 28-letou Mariannou, dcerou Jana Petřkovského z Petřkovic. V roce 1816 předal 
Jiří Grossman chalupu za 10 zlatých svému zeti Václavu Glogarovi. 1877 manž. 
František a Marianna Glogarovi. V lednu 1914 zapsán dům pro manž. Aloise 
a Žofii Glogarovy na základě svatební smlouvy z 13. ledna 1913 a oddacího listu 
z 5. září 1913. V roce 1952 manž. Vojtěch a Václavka Glogarovi, Alois z Žofií si 
vymínili doživotní a bezplatný výminek. V roce 1989 darovali Vojtěch a Václavka 
Glogarovi dům své dceři Martě Novotné, která bydlela s rodinou v čp. 67 (pův. 
výminek), v nádstavbě bydlí vnuk Vojtěcha Glogara Tomáš Novotný s manž. 
Petrou (2 děti). 

Čp. 33
1833 - stav. parc. č. 19 = obytná a hosp. budova čp. 33. 
2009 - parc. 266/1.
Chalupa na obecní půdě. Údajně ji nově postavil Jan Vrba, od něhož ji koupil 
František Blachník. Chalupa byla oceněna na 60 zlatých. V josefinském katastru 
z r. 1790 ještě není zapsána, ačkoliv v matrikách se číslo popisné 33 vyskytuje už 
v roce1786. František Blachník se jako voják Schröderovského regimentu usadil 
v Hůrce na čp. 18 a ve věku 27 let se 23. listopadu 1785 oženil s 26-letou Magdalénou 
Janyškovou z Vlčnova. Syn František se novomanželům narodil 20. února 1785 
ještě na čp. 18, druhý syn Josef se narodil 20. února 1785 na čísle 33. V té době už 
František Blachník vystoupil z armády, jako kožešník je označen 21. října 1786, 
když se mu narodila syn Jan. V roce 1806 koupil chalupu za 50 zlatých kožešník 
Jan Blachník (†1864) od svého otce. Následujícího roku, 23. listopadu, se oženil 
s Terezií, dcerou již zesnulého domkáře Františka Pelíška. S ní měl určitě syna 
Filipa Jakuba (*25. 4. 1809) a dceru Barboru (*29. 12. 1811). Nevíme, jestli Terezie 
Blachníková zemřela, datum úmrtí totiž není v matrice zapsáno. Dalších 6 dětí 
měl totiž Jan Blachník s jinou Terezií, dcerou Martina Adamíka (též Adámka), 
původně vrchnostenského drába v Přílepech a pak domkáře v Kurovicích, z této 
řady vybočila dcera Rozálie, jejíž matkou byla opět Terezie, tentokrát dcera Jana 
Pelíška, zahradníka (tj. majitele zahradnické usedlosti) z Přílep. Nejspíše tu máme 
co do činění s chybou v matričních záznamech a všechny Terezie jsou jedna a táž 
osoba. V roce 1860 koupil chalupu za 100 zl. od otce Filip Blachník (†10. 12. 1892), 
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který se rovněž živil jako kožešník. V roce 1892 koupil chalupu Alois Rusek, (vnuk 
Jana Blachníka, syn jeho dcery Marianny, která se provdala do Bernartic za stolaře 
Bartoloměje Ruska). Dne 7. července 1896 si 26-letý zedník Alois Rusek bral 
za manželku Mariannu, 27-letou dceru Josefa Hasala z čp. 29, jíž bylo v srpnu 1897 
vloženo vlastnické právo k polovině reality čp. 33. Na základě odstupní smlouvy 
z 27. září 1945 bylo vlastnické právo vloženo v roce 1947 manželům Antonínu 
a Julii Ruskovým (měli celkem 8 dětí, z toho 4 syny). Po smrti Antonína Ruska 
(† 4. 2. 1963 ve věku 54 let) zde bydlí vdova Julie Rusková (†1992) se svobodným 
synem Antonínem, v přístavbě syn Josef s manželkou Alenou a 2 dětmi. V roce 
2000 manželé Josef a Alena Ruskovi. 

Čp. 34
1833 - stav. parc. č. 35 = obytná a hosp. budova čp. 34. 
2009 - parc. 114.
Chalupu postavil před rokem 1820 Václav Glogar. Dle matriky pozemkového 
výnosu šlo o přízemní chalupu s 1 světnicí a 1 komoru. Václav Glogar zemřel jako 
70-letý kmet 7. listopadu 1821 a na samém konci roku bylo zahájeno pozůstalostní 
řízení. Bylo shledáno, že zanechal již zletilé děti Josefa, Václava a Annu provdanou 
Dreslerovou, pozůstalostní jmění sestávalo pouze s chalupy s popisným číslem 34 
v gruntoknihovní ceně 20 zl. Chalupa ale nebyla dosud zapsaná v gruntovních 
knihách. Došlo k tomu až 5. ledna 1827, obec horecká prodala Josefu Glogarovi 
na vystavení chalůpky na obecních dráhách pozemek ve výměře 165 čtverečních 
sáhů za 10 zlatých a obec i nabyvatel požádali vrchnostenský úřad, aby smlouva 
byla vložena do gruntovní knihy za účelem uznání vlastnictví. V roce 1850 koupil 
chalupu Josef Glogar, 1857 byla zapsána jemu a jeho manželce Terezii, dceři sedláka 
Jana Davida. Po smrti Josefa Glogara († 25. 3. 1867 ve věku 37 let) se k 35-leté vdově 
Terezii 16. června 1868 přiženil František Dresler, 23-letý syn Jana Dreslera z čp 
38. V roce 1886 dosáhl chalupy Jan Bajer díky sňatku s Mariannou, 26-letou dcerou 
zesnulého Josefa Glogara, k němuž došlo 9. února 1886, do pozemkových knih 
byla chalupa vložena manželům Janovi a Marianně Bajerovým dne 22. října 1886. 
Po smrti Marianny byla její ideální polovina připsána v r. 1913 na Jana Bajera, 
vázly zde zástavní podíly nezletilých dětí Josefa a Žofii Bajerových (každému 
náleželo 1503 Kč. se 4 % úroky a 5 úroky z úroků a kauce 100 Korun) a právo 
bydlení ve svobodném stavu. Josefu Bajerovi ml. (*1893) bylo vlastnické právo 
zapsáno už v roce 1914, na základě svatební smlouvy z 26. dubna 1920 pak bylo 
vloženo vlastnické právo k ideální polovině pro jeho manželku Marii Bajerovou 
(*24. 10. 1900), dceru Josefa Vahalíka a Marie roz. Manové z čp. 11. Od roku 1952 
manželé Josef Bajer a Vlasta roz. Boková (měli 3 syny a dceru). Po smrti Josefa 
Bajera (†1991) přešlo vlastnictví na vdovu Vlastu Bajerovou, její dcera Pavlína, 
od roku 1985 provdaná za Tomáše Bartoně ze Starého Jičína, obývala nejdříve 
výminek č. 68, později novostavbu č. 97. V roce 1986 byla zbourána stodola 
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u domku, 1988 dostali manželé Bartoňovi stavební povolení ke stavbě rodinného 
domku na zahradě. 2009 majiteli objektu Tomáš a Pavlína Bartoňovi, bydlí tu 
vdova Vlasta Bajerová.

Čp. 35
1833 - stav. parc. č. 43 = obytná a hosp. budova čp. 35. 
2009 - parc. 87.
Chalupa postavená na původně obecním pozemku. Dne 22. prosince 1790 
prodala obec Hůrka Janovi Vrbovi (†27. 11. 1814 ve věku 65 let) a jeho manželce 
Magdaléně za 5 zl. obecní pozemek, na kterém si postavili chalupu pod čp. 35. 
Povinnosti byly určeny jako u ostatních chalupníků na 13 dní roboty, 3 krejcary 
činže, 14 kr. za řemeslo a 4 1/2 kr. za přástky. K zápisu chalupy do gruntovních 
knih došlo až 5. července 1832 na náklady tehdejšího majitele Josefa Vrby (*16. 
2. 1792), jemuž byla chalupa oceněna na 60 zl., z nichž musel splatit po 10 zlatých 
svým sourozencům Anně, Marianně, Magdaléně, Barboře a Františkovi. Josef 
se 12. ledna 1817 oženil s Barbarou, 24-letou dcerou Martina Hasala z čp. 29. 
1846 koupil chalupu Josef Vrba (†1899) za 100 zl. Po smrti Barbory Vrbové (†14. 
listopadu 1879) bylo nejprve připsáno vlastnické právo k její ideální polovině dceři 
Terezii, která se 22. listopadu 1881 provdala za Františka Dorazila, 25-letého syna 
Františka Dorazila, domkáře z čp. 12, takže 9. prosince 1881 bylo vlastnické právo 
vkládáno už pro manžele Františka a Terezii Dorazilovy. V květnu 1892 koupil 
chalupu Karel Hub, který ji 22. července 1893 prodal Janu Petrášovi. 1929 vdova 
Marianna Petrášová. 1936 její syn Maxmilián Petráš, od roku 1954 manželé 
Maxmilián Petráš a Anastázie roz. Lysáková z Broumova (spolu měli 2 dcery). 
Od roku 1987 Zdeněk Dýčka z Fulneku s manželkou Ludmilou (roz. Petrášová). 
Po smrti Zdeňka Dýčky v roce 1994 přešla polovina domku na vdovu Ludmilu 
Dýčkovou. Druhá polovina, kterou vystavil Maxmilián Petráš, přešla na druhou 
dceru Marii, provdanou ze Zdeňka Hasala, která se v roce 1985 odstěhovala 
s manželem a rodinou do Frýdku-Místku. V současné době obývá dům vdova 
Ludmila Dýčková se synem Maxmiliánem. 

Čp. 36
1833 - stav. parc. č. 44 = obytná a hosp. budova čp. 36. 
2009 - parc. 79.
Chalupa na obecním, kterou mezi lety 1816-1820 postavil vysloužilý voják Jan 
Horák (†19. 8. 1853), syn sedláka Jakuba Horáka. V dubnu 1816 uzavřel svatební 
smlouvu s Annou, dcerou nebožtíka Jozefa Klumpnara, chalupníka z Vlčnova. 
Nevěsta do nového manželství přinesla 50 zlatých, 1 krávu a 1 jalovici a jiné další 
hospodářství. Jan Horák vnesl a zavedl své manželce veškeré své jmění a dědické 
podíly na gruntě, pokud šlo o bydlení, mohl zatím jen počítat s výminkářskou 
světnicí, ale teprve až po otcově smrti. Kvůli řešení své bytové tísně se Jan Horák 
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rozhodl zakoupit od obce pozemek na obecních Dráhách „na vystavení chalúpky“ 
o výměře 103 čtverečních sáhů. Za stavební místo zaplatil obci 7 zlatých, do bu-
doucna měl každý majitel této chalupy platit 3 krejcary gruntovní daně a vrchnosti 
byl povinnen odpracovat 13 dní pěší roboty. K zapsání tohoto kupu do gruntovní 
knihy došlo až 5. ledna 1827. To už byl na světě František Horák, jediný syn 
a dědic Jana Horáka, který se narodil 28. března 1826. Na něj přešla chalupa v roce 
1850 na základě svatební smlouvy, kterou 1. května 1850 uzavřel s Rozálií, 19-letou 
dcerou sedláka Josefa Davida z čp. 20. Rodiče ženicha si vymínili právo v chalupě 
hospodařit „do jejich vůle“ a teprve po odstoupení chalupy (v ceně 100 zl.) a usta-
novení výminku měli novomanželé složit kupní sumu 100 zlatých. Nevěsta naproti 
tomu věnovala ženichovi v hotovosti 120 zl., dvě krávy a jednu jalovici, 50 loktů 
plátna a 50 klobů lnu a tchán Josef David ponechal novomanželům až do odstoupení 
svého gruntu na syna Josefa jednu měřici role u Březí a louku na Teplici. Svatba 
Františka s Rozálií se konala 14. května 1850 v starojickém kostele a 16. dubna 
1851 už se jim narodilo první dítě, dcera Barbara. František měl s Rozálií celkem 
11 dětí (mj. také trojčata, holčičky, z nichž jedna se narodila už mrtvá). Po smrti 
Františka Horáka († 4. 12. 1871) přešla chalupa na vdovu Rozálii a teprve v roce 
1884 bylo vlastnické právo k domu čp. 36 převedeno na Jana Horáka (*6. 4. 1853) 
a jeho manželku Terezii Manovou, dceru sedláka Antonína Mana z čp. 3, kteří 
si své „ano“ řekli už 4. února 1880. Podle odevzdací listiny z 18. prosince 1916 
přešlo vlastnické právo k ideální polovině Jana Horáka na jeho syna Františka 
Horáka, jeho manželka Josefa získala podle svatební smlouvy z 22. ledna 1919 
do vlastnictví druhou polovinu reality. František Horák v roce 1926 začal stavět 
nový dům, stavbu dokončil v roce 1929. V roce 1953 postoupila Josefa Horáková 
dům manželům Antonínu a Marii Horákovým, ponechala si zde jako věcné 
břemeno doživotní a bezplatný výminek. Po smrti Antonína Horáka (†2. 1. 1985) 
tu bydlela vdova Marie Horáková (†2009 v 96 letech) a její vnučka Dana Fusková. 
2000 Jiří Fusek (†2006) a Jiřina roz. Horáková, v nádstavbě bydlí dcera Dana 
Zemanová, roz. Fusková se synem.

Čp. 37
1833 - stav. parc. č. 23 = obytná a hosp. budova čp. 37. 
2009 - parc. 248.
Chalupa na obecním, postavil ji asi kolem roku 1820 kovář Václav Petráš (*1787 - 
† 1870). Již 5. října 1819 se kovář Václav, syn Martina Petráše, ve věku 29 let ženil 
s Annou, 27-letou dcerou Antonína Krupici z Krásenska na vyškovském panství 
(† 19. 9. 1848 ve věku 59 let). Od obce pak zakoupil „plac na vystavení chalúpky 
na obecních dráhách“ za 8 zl., do gruntovní knihy byl tento kus zapsán až v roce 
1827. Jako kovářský mistr získával Václav Petráš práci i mimo Hůrku, tak se také 
stalo, že jeho syn Václav Petráš se narodil asi v roce 1820 v Brně. Také on se stal 
kovářem, za ženu si vzal Barboru, dceru Antonína Beňka ze Starojické Lhoty, 
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s níž měl dceru Karolínu (*2. 11. 1839) a syna Jana (*1843 - †1844). Chalupu čp. 
37 koupil v roce 1841 za 100 zlatých. Po smrti své ženy Barbory (†11. 3. 1862) se 
Václav Petráš podruhé oženil s Annou, rozenou Pavlíkovou z Vlčnova. V červenci 
1871 koupili chalupu čp. 37 manželé Jan (†1891) a Marianna Orlitovi, kteří se 
živili patrně rolnictvím, kovárna však zůstala při domě zachována, neboť syn Jana 
Orlity František se vyučil kovářem a určitě využíval kovářskou dílnu v domě. 1888 
pak kovář František Orlita chalupu čp. 37 skutečně koupil, spoluvlastnictví bylo 
v roce 1889 připsáno také pro jeho ženu Rozálii, roz. Hrachovcovou z Kojetína. 
1927 manželé Josef a Františka Orlitovi. V roce 1930 Josef Orlita získal povolení 
ke stavbě nové obytné a hospodářské budovy, zbořil staré stavení a postavil nový 
rodinný dům. 1935 koupil chalupu v dražbě Josef Handrych z Bernartic, Orlitovi 
zde nadále bydleli (Josef Orlita zemřel 28. 8. 1950 ve věku 50 let). Za války zde 
bydlela také německá rodina Lunkmossova. V roce 1947 bylo na základě odevzdací 
listiny z 24. září 1945 vloženo vlastnické právo pro vdovu Marii Handrychovou 
k 1/4 a nezletilým dětem Martě, Josefovi, Karlovi a Františkovi, každému k 3/16. 
1959 koupil dům Vladimír Bok, do Hůrky se přistěhoval už na konci srpna 1956 
a oženil se s Martou Handrychovou, pro jeho tchyni Marii Handrychovou bylo 
na domě pojištěno věcné břemeno ve formě doživotního a bezplatného výminku. 
Vladimír a Marta měli 4 syny a 2 dcery, bydlí zde dosud, syn Vladimír se odstěhoval 
do sousední novostavby čp. 91. 

Čp. 38
1833 - stav. parc. č. 49 = obytná a hosp. budova čp. 38. 
2009 - parc. 45.
V roce 1854 byla chalupa zapsána do pozemkové knihy Janu Dreslerovi (*7. 5. 
1807 na čp. 22). Chalupa musela být postavena nedlouho předtím, ještě u křtu 
Janova syna Jana Dreslera je jako jeho rodiště uvedeno čp. 27, u křtu druhého 
syna Františka 22. 12. 1845 je už číslovka 27 přeškrtnuta a pod ní připsáno číslo 
38. Zcela určitě existovala chalupa v roce 1852, když zde 8. dubna zemřela ve věku 
30 let Janova manželka Rozálie, dcera Jana Bezděka z Jičiny. Jan Dresler se 23. 11. 
1852 znovu oženil s Barbarou, 26-letou dcerou již zesnulého hůreckého chalupníka 
Václava Pospěcha z čp. 16. Chalupa přešla v roce 1885 na základě svatební úmluvy 
z roku 1875 na manžele Jana a Annu Dreslerovy. Po smrti Anny Dreslerové 
(†18. 10. 1897) přešlo úplné vlastnictví nad chalupou zcela do rukou ovdovělého 
Jana Dreslera (†25. 11. 1925), který se v roce 1898 znovu oženil. V roce 1922 
na základě odstupní smlouvy z 29. dubna 1921 bylo vlastnické právo vloženo pro 
Bedřicha Dreslera, který se v roce 1926 oženil s Františkou Slavíkovou (*6.11. 
1904), tovární dělnicí z Vlčnova, jíž bylo v roce 1927 připsáno vlastnictví k ideální 
polovici nemovitosti. 1978: František Kovář a Ludmila roz. Dreslerová (4 synové, 
bydlí zde i Bedřich a Františka Dreslerovi až do své smrti v r. 1990). V roce 1989 
manželé Kovářovi darovali celou nemovitost svému synovi Karlovi Kovářovi, 
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který se téhož roku oženil s Pavlínou Tillovou z Nového Jičína, rodiče si vymínili 
právo doživotního užívání bytu pro sebe a dalšího syna Františka, který se 
odstěhoval do Brna. Po smrti Františka (†1999) a Ludmily (†2000) Kovářových 
obývá dům Karel Kovář s manž. Pavlínou a 2 dcerami.

Čp. 39
Pozemk. kniha I - stav. parc. č.50/1 = stavební plocha (dům čp. 39).
2009 - parc. 76.
Chalupu čp. 62 postavil asi v roce 1862 František Bok († 16. 3.1882), jak by 
plynulo z výkazu změn v pozemkovém katastru za správní rok 1862, podle 
něhož došlo ke změně výměry a výtěžku některých parcel v důsledky novostavby 
domu a přeložení cesty. Do nově založené pozemkové knihy byla realita čp. 39 
zapsána na základě odevzdací listiny ze dne 7. dubna 1882 pro Františka Boka. 
Jeho žena Marianna zemřela na čp. 39 dne 13. prosince 1865 ve věku 37 let, 
druhou ženou Františka Boka se stala Barbora Fojtíková (*1838) ze Starojické 
Lhoty, jíž bylo v roce 1886 na základě svatební smlouvy z 29. března 1885 vloženo 
spoluvlastnictví ideální poloviny usedlosti. V roce 1886 se novým majitelem stal 
syn předešlého, František Bok, narozený 29. března 1856, který se vyučil tesařem 
a kromě zemědělství si přivydělával jako zedník. Spoluvlastnické právo bylo v roce 
1886 zapsáno také pro jeho manželku Mariannu roz. Trubkovou (*21. 11. 1862 
ve Starém Jičíně) na základě svatební smlouvy z 29. března 1885. V roce 1915 byla 
realita připsána jejich synovi Františku Bokovi (*3. 9. 1885), který se původně 
vyučil zedníkem a až do převzetí usedlosti bylo zednictví hlavním zdrojem jeho 
obživy. V roce  1920 se oženil a připsal spoluvlastnictví své manželce Cecílii roz. 
Slavíkové (*1897), dceři domkáře Jana Slavíka na Jičině a Rozálie Vahalíkové. 
V roce 1950 vloženo vlastnictví na základě odevzdací listiny z 26. srpna 1949 pro 
vdovu Cecílii Bokovou a její děti Ludmilu Glogarovou, Jaromíru Petrášovou, 
Karla Boka a nezletilého Františka Boka, kteří zde měli zajištěno tzv. čekanství. 
V roce 1958 nabyl domu František Bok, který se 22. října 1960 oženil s Elvírou 
Bokovou (z čp. 69), s níž měl syna a dceru. Manželé František a Elvíra Bokovi zde 
bydlí dosud. 

Čp. 40
Pozemk. kniha - stav. parc. č. 25/2 = obytná a hosp. budova čp. 40. 
2009 - parc. 254.
Chalupu čp. 40 postavil asi v roce 1863 Jan Janovský. Do pozemkové knihy mu 
byla vložena na základě smlouvy z 21. května 1863. Janova manželka Anna roz. 
Horáková zemřela na čp. 40 dne 16. října 1867 ve věku 50 let, Jan se pak už ne-
oženil a jako vdovec zemřel 18. prosince 1883 ve věku 78 let. V roce 1886 dosáhli 
chalupy František Janovský a Veronika Skarková, ale již 28. července 1890 
koupili chalupu manželé Jan Janovský (*1856 - †1925) a Rozina roz. Johnová 
(*22. 1. 1853 v Jestřábí u Fulneka). Na základě svatební smlouvy z 24. června 1914 
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a oddavkového listu z 1. července 1914 bylo 24. října téhož roku vloženo vlastnické 
právo pro manžele Františka a Marii Janovské. Od roku 1956 manželé Karel 
Janovský (†2006) a Cecílie roz. Orlitová (†2009) z čp. 17 (spolu měli 2 syny), už 
r. 1988 bydlel v nádstavbě Karel Janovský ml., který t. č. dům obývá s manželkou 
Drahomírou (roz. Konečnou), dvěma syny a dcerou. 

Čp. 41
Pozemk. kniha I - stav. parc. č. 47 = obytná budova čp. 41; stav. parc. 48 = 
stodola.
2009 - parc. 291.
Chalupu postavil krejčovský mistr Josef David (syn Ignáce Davida z čp.1) 
po roce 1864. Ve výkazu změn ve stabilním katastru z roku 1868 je u parcely č. 39 
(zahrada) poznamenáno, že došlo ke změně její výměry a jejího daňového výnosu 
v důsledku postavení nového domu. V roce 1882 bylo vlastnické právo vloženo 
do nově založených pozemkových knih pro Josefa Davida a také pro jeho manželku 
Mariannu. Jejich syn Antonín David (*11. 6. 1863), který se rovněž vyučil krejčím 
jako otec, se v únoru 1889 oženil s Annou, 25-letou dcerou domkáře Františka 
Nováka z čp. 10. Po smrti Antonína Davida († 1. 2. 1925) bylo vlastické právo 
k ideální polovině domu zapsáno v témže roce pro manžele Františka Davida (*5. 
4. 1895) a Antonii (*3. 11. 1897 v Bernarticích - † 9. 9. 1983), vdova Anna Davidová 
v roce 1933 svou polovinu odstoupila synovi, vymínila si však právo doživotního 
výminku († 1954) a Františkova sestra Žofie (*23. 6. 1901- †22. 1. 1985) mohla 
počítat s vydáním dvou krav a jednoho prasete a volného bydlení v chalupě, pokud 
bude ve svobodném stavu. V roce 1953 převzal hospodářství Antonín David 
s novomanželkou Ludmilou (roz. Vrbovou). Antonín zemřel v roce 1982, zůstala 
zde Ludmila Davidová, v nově přistavené části domu od roku 1980 žije Antonín 
David ml. s manželkou Zdenkou (roz. Hiklovou) a synové Petr a Ondřej.

Čp. 42 - škola
Pozemk. kniha I - stav. parc. č. 28/2 = škola čp. 42. 
2009 - parc. 173.
Ačkoliv samostatná škola byla zřízena v roce 1864, učilo se nejprve na čp. 20, 
budova školy byla postavena v roce 1867 a slavnostně vysvěcena 2. listopadu téhož 
roku. Učilo se v jediné místnosti v pravé části budovy na dvě směny, ve škole 
byl kromě toho v levé části budovy byt pro učitele (správce školy). Později byla 
vytvořena ještě jedna učební místnost vedle velké třídy z kabinetu, učitelský byt 
byl sice adaptován, ale zůstal už neobydlen. Po zrušení školy v roce 1975 byl byt 
přeměněn na šatnu a kancelář pro mateřskou školu, kuchyně zůstala zachována 
a z koupelny byla zřízena spíž. Z velké třídy se stala herna, z malé třídy ložnice 
k odpolednímu spánku dětí. Mateřská škola ukončila činnost k 30. červnu 1998. 
Budova školy začala sloužit kulturním účelům, byt obec pronajímala, prvním 
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nájemníkem byl Vladimír Kovařčík ml. s manželkou Dagmar (a dcerou Dagmar), 
který tu bydlel jen do doby, než upravil rodný dům čp. 61. Od roku 2006 tu bydlí 
Pavel Nasswetter s manž. Kateřinou a 2 dcerami. V nadstavené části bydlí Zdeněk 
Silz s manželkou Jindřiškou a 2 dětmi a ve druhém bytě Karel Janovský s ženou 
Zdeňkou a 5 dětmi. Ve dvou sklepních místnostech byla zařízena hospoda, kterou 
provozovali manželé Medkovi, ale od roku 2008 je uzavřena.

Čp. 43 
1833 - parc. č. 46 = hospodářská budova čp. 43. 
2009 - parc. 90.
Původně zde byla pazderna, kde se zvláště ženy scházely k pracím na úpravách 
lnu (tzv. tření lnu). Ještě v roce 1871 byla chalupa majetkem obce, tehdy zde zřejmě 
dočasně bydlel zednický tovaryš Vincenc Dresler (*1822) s manželkou Annou 
(*1840) a dcerou Antonií (*1867). V roce 1890 tu bydlel nádeník Josef Hypel ze 
Starojické Lhoty (*1818) s manželkou Annou (*1835 St. Lhota) s dcerou Terezií 
(*4. 5. 1878 St. Lhota) a vnukem Václavem Hypelem (*1890). V roce 1893 koupili 
pozemkové parcely 450/2 a 786/7 manželé František a Anna Horákovi, kteří si 
umínili postavit nový dům. V únoru 1896 byla vytýčena stavební parcela a k 1. 
dubnu 1896 už bylo do pozemkové knihy zaneseno, že na této parcele byl postaven 
dům s číslem popisným 43. V lednu 1900 bylo na základě postupní smlouvy ze 
dne 10. prosince 1899 vloženo vlastnické právo pro manžele Františka (*4. 11. 1874 
v Palačově) a Františku Horákovy (*1868 - † 1925), pro Františkovy rodiče zde 
bylo zaručeno právo výminku a pro Františkovy sourozence Mariannu (*1875), 
Terezii (*1877), Karla (*1885) a Jana (*1888) zástavní právo na 200 Kč pro každého. 
Dům přešel v roce 1926 na nejstaršího syna předešlých majitelů Aloise Horáka 
(*17.5.1900), který se ale po sňatku s tovární dělnicí Anastázií Ševečkovou (*21. 4. 
1899) odstěhoval za svou novomanželkou do Vlčnova a dům prodal 16. července 
1927 své sestře Terezii (*28. 4. 1902 - † 26. 11. 1982), provdané za Františka Boka 
(*30. 7. 1892 - † 28. 4. 1961). V roce 1961 bylo vlastnické právo vloženo manželům 
Františku Bokovi a Marii (roz. Ruskové), každému k ideální polovině. 1978 zde 
žije vdova Terezie Boková (1 syn), František Bok ml. s manželkou Jiřinou si postavil 
nový domek (čp. 95) hned vedle matčina domu. Po Františkově smrti v roce 1984 
vdova Jiřina dům čp. 43 prodala, aby vyplatila dědictví Františkovu synu Pavlovi 
z prvního manželství Františkova s Marií roz. Ruskovou). 1988 František Lehnert 
s rodinou, dojížděl sem pouze na víkend. Objekt užíván k rekreačním účelům, 
v roce 2009 majiteli Vladimír Bělunek a Ivana Michnová z Nového Jičína.

Čp. 44
Pozemk. kniha II - parc. 54 = domek č. 44.
2009 - parc. 257.
Pozemky na místě domu koupili v roce 1890 manželé Antonín Rosa (obuvník, syn 
Václava Rosy z čp. 21) a Josefa Rosová (dcera Josefa Davida z čp. 41). V lednu 1893 
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bylo v pozemkové knize poznačeno vytvoření stavební parcely č. 54 a rozdělení 
pozemkových parcel 71/1 (zahrada) a 71/3 (louka) a v únoru 1893 na základě 
potvrzení představenstva obce Hůrky z 11. 2. 1893 bylo poznačeno, že na stavební 
parcele č. 54 byl postaven domek a opatřen číslem popisným 44. Dcera Antonína 
Rosy Marie se v roce 1925 provdala za Viléma Kočtáře, instalatéra vodovodů 
z Heřmanic (*5. 11. 1891), který se přihlásil k trvalému pobytu v Hůrce od 18. 
12. 1925. Po smrti Josefy Rosové (†28. 11. 1939) bylo vlastnické právo k domu 
podle odevzdací listiny z 11. února 1947 vloženo Antonínu Rosovi, který dům 
postoupil v témže roce své dceři Marii Kočtářové. V roce 1951 se s Anežkou 
Kočtářovou oženil Bohumil Petera, původem ze Rtyně v okr. Trutnov. Měli čtyři 
děti (Anežku, Bohumila, Václava a Josefa). Bohumil pracoval v Optimitu a byl 
vynikajícím esperantistou. Zemřel v roce 1995, od té doby dům obývá Bohumil 
Petera ml. s matkou Anežkou.

Čp. 45
1833 - stav. parc. 17 = stodola k čp. 2.
Pozemk. kniha II - stav. parc. 17 = domek čp. 45.
2009 - parc. 282.
V roce 1892 odkoupili manželé Josef a Marianna Fabíkovi stavební parcelu č. 
17 (na které již v roce 1833 stála stodola patřící k chalupě čp. 2) a postavili si zde 
domek, jak vyplývá ze zápisu v pozemkové knize z 30. 7. 1902. Podle notářského 
zápisu z 12. prosince 1904 na základě svatební smlouvy přešel domek čp. 45 
na manžele Antonína a Ludmilu Fabíkovy. Po Antonínově smrti byl v roce 
1911 připsán podíl na ideální polovině domku na vdovu Ludmilu Fabíkovou 
(*17. 11. 1878 Janovice), která se provdala za svého švagra Karla Fabíka (*16. 10. 
1886) - † 18. 9. 1965), jemuž byl domek připsán. V roce 1932 získala vlastnické 
právo k polovině domku Karlova dcera Jarmila Fabíková (*10. 12. 1913), která se 
provdala za Rudolfa Kurku, jemuž bylo v roce 1947 připsáno vlastnické právo. 
Manželé Kurkovi domek prodali a postavili si jiný ve Starém Jičíně. V roce 1978 
zde bydleli manželé Milan a Jarmila Petrášovi (měli 2 syny a 2 dcery), kteří zde 
žijí dosud a děti se odstěhovaly mimo obec.

Čp. 46
2009 - parc. 302/1.
Domek postavil na počátku 20. století zednický pomocník Josef Fabík (*1. 11. 
1881 - † 2. 9. 1916), který bydlel v jednom bytě se svou ženou Emilií (*28. 9. 1882, 
Studénka - † 31. 12. 1915), s níž měl syny Antonína a Josefa. Druhý byt obýval 
Josef Kozák z Jarcové (*8. 2. 1877, Jarcová), dělník v cementárně, který se do Hůrky 
přistěhoval v roce 1906. Do konce druhé světové války zde bydlel také Hugo Šlosar 
s manželkou a sedmi dcerami, Věra Jurečková a Anna Jurečková. Ze sousedního 
Jeseníku se sem pak přistěhoval Jaroslav Janovský s manželkou Ludmilou, kteří 
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domek přestavěli (měli syna a dceru). 1978 zde bydlí Jaroslav a Ludmila Janovští, 
bydlel zde i syn Jaroslav s manželkou Jarmilou (se synem a dcerou), kteří se 
odstěhovali do Nového Jičína. Od r. 1989 Dušan Dorazil a Dana roz. Janovská (2 
synové), na výminku zůstal tchán Jaroslav Janovský, jehož žena Ludmila zemřela 
v roce 2004. V roce 2009 obývají dům manželé Dorazilovi s tchánem J. Janovským, 
synem Jiřím Dorazilem s manž. Marií a 2 dětmi a synem Pavlem.

Čp. 47
Pozemk. kniha III - parc. 22/2 = stavební plocha domu čp. 47.
2009 - parc. 242.
Dům byl postaven na pozemcích, které byly odděleny na základě svatební smlouvy 
z 11. února 1914 od čp. 3, podle potvrzení z 8. srpna 1920 byl pak na stavební ploše 
čís. 22/2 postaven dům číslo 47. Vlastnické právo k domku čp. 47 bylo vloženo pro 
Julia Štramberského z Perné († 14. 12. 1963) a jeho manželku Ludmilu, právo 
výměnku zde měl až do roku 1934 František Man, tehdy bylo rovněž zrušeno 
právo svobodného bytu ve svobodném stavu pro Aloisii Manovou, do roku 1942 
tu měl právo výminku Jan Man. 1978 zde bydlí Jiří Bok z čp. 37, který dostal 
dům od rodičů Vladimíra a Marty Bokových, ale nebydlel tu a oženil se do Tiché, 
domek je užíván rodinou Bokovou k hospodářským účelům. V roce 2009 zůstává 
majitelem stále Jiří Bok z Tiché.

Čp. 48
Pozemk. kniha IV - parc. 60 = stavební plocha čp. 48.
2009 - parc. 326.
Domek při silnici k Starému Jičínu začal před prázdninami 1922 stavět Ludvík 
Fusek, na jaře 1923 už byl dokončen a od měsíce června téhož roku byl dům 
obydlen. V roce 1924 byla odepsána od gruntu čp. 23 louka parc. č. 484, která byla 
změněna zčásti na zahradu a parcela 60, na které byl podle potvrzení z 24. března 
1924 postaven dům číslo 48. Podle kupní smlouvy z 24. května 1924 bylo vlastnické 
právo zapsáno pro manžele Ludvíka Fuska a Karolínu roz. Býmovou, kteří se sem 
přestěhovali z čp. 3. Ideální polovina domku byla v roce 1925 po Karolinině náhlé 
smrti (†8. 12. 1924) připsána synovi Rudolfu Fuskovi (*14. 1. 1899), který v témže 
roce připsal dle svatební smlouvy z 24. května 1925 spoluvlastnictví své manželce 
Jaroslavě Davidové, dceři Bohumila Davida z čp. 20. Ludvík Fusek (*20. 8. 1866 
Val. Bystřice), železniční zřízenec na penzi, byl 23. 5. 1927 v Bystřici p. H. sezdán 
s Terezií Horákovou (*20. 5. 1880), domkářskou dcerou Josefa Horáka a Terezie 
roz. Šindlerové ze Starojické Lhoty. V roce 1932 koupili dům od Rudolfa Fuska 
manželé Petr († 2. 3. 1962) a Emerencie Škucovi. 1978 Jiří a Jana Škucovi (měli 2 
syny), 1988 byl domek přestavěn, přístavba obdržela čp. 30, nastěhoval se zde Jiří 
Škuca ml. a Anna. Po smrti Jiřího Škuci st. (†2007) se majitelem nemovitosti stal 
Roman Škuca. 
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Čp. 49
Pozemk. kniha IV - parc. 62 = stavební plocha, dům čp. 49.
2009 - parc. 49.
Na pozemcích zakoupených v roce 1927 postavili manželé Antonín Bok (*15. 9. 
1883) a Růžena roz. Štrajtová z Ruprechtova (*24. 9. 1897) domek čp. 49, který byl 
do pozemkové knihy zapsán 6. dubna 1928. Po ovdovění získala Růžena Boková 
(provdaná za Aloise Horutu), na základě odevzdací listiny z 11. února 1947 
ideální polovinu po svém manželovi, na domku byl pojištěn zástavně dědický 
podíl nezletilé Bohumily Bokové ve výši 10.000 Kč. Bohumila Boková se 15. 11. 
1958 provdala za Karla Bayera z Bernartic, v roce 1959 Alois a Růžena Horutovi 
domek novomanželům odstoupili. 1982 Josef Sikora z Nového Jičína a jeho 
manž. Drahomíra roz. Bayerová (1 dcera, 2 synové). 2009 vlastník: Karel Bayer, 
Drahuška Sikorová. 

Čp. 50
Pozemk.kniha IV - parc.64 = stavební plocha dům čp. 50.
2009 - parc. 348.
Podle kupní smlouvy z 27. srpna 1927 bylo vlastnické právo k stavební parcele 
64 a zahradám parc. č. 240/15 a 236/5 zapsáno pro Karla Bajera (z čp. 46) a jeho 
manželku Žofii Bajerovou. Základy stavby nového domku na tomto místě položil 
Karel Bajer už v roce 1926. V roce 1931 byly zapsány změny a rozdělení parcel, 
ke kterým došlo v důsledku toho, že na stavební ploše 64 byl postaven dům čp. 50. 
V roce 1978 zde bydlí Jindřich Brychta a Milada (roz. Bajerová), 1 syn a 2 dcery. 
Po smrti Jindřicha Brychty v roce 2006 zůstali v domě Milada Brychtová se synem 
Jiřím Brychtou.

Čp. 51
Pozemk. kniha IV - parc. 61 = stavební plocha čp. 51.
2009 - parc. 69.
Základy k obytnému domu položil František Šnajdárek v roce 1926, do pozemko-
vých knih byly příslušné změny zanešeny až o rok později. Pozemková parcela 766 
byla zapsána manželům Františku a Valburze Šnajdárkovým, podle ohlašovacího 
archu z téhož roku byl pozemek parc. č. 766 rozdělen na roli p. č. 766 a parcelu č. 
61 (stavební plochu), na níž byl postaven dům čp. 51. Na základě odevzdací listiny 
z 2. května 1947 byla ideální polovice Františka Šnajdárka zapsána ve propěch 
Valburgy Šnajdárkové. V roce 1960 bylo vlastnické právo zapsáno manželům 
Antonínu Šnajdárkovi a Františce (roz. Holubové) podle potvrzení o nabytí 
dědictví z 25. října 1954 a notářského zápisu o postupní smlouvě z 10. července 1954. 
1988 Miroslav Nasswetter a Jarmila (roz. Šnajdárková) s 1 synem a 2 dcerami. 
Polovina nemovitosti patřila Jarmilině sestře Věře Čelechovské roz. Šnajdárkové, 
která tam ale nebydlela, domek obývali rodiče Šnajdárkovi (Antonín zemřel v roce 
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1991). Podle výpisu z katastru 2009 majiteli Václav Čelechovský a Věra Čelechovská 
z Ostravy-Poruby a Miroslav Nasswetter a Jarmila Nasswetterová. 

Čp. 52 (přeneseno)
Pozemk. kniha II - parc. 59 = stavebné plocha čp. 52, hasičská zbrojírna.
Stála zde původní hasičská zbrojnice, vystavěná v roce 1914 před kaplí mezi cestou 
a potokem. Byla zbourána v letech 1966-1967. Až do té doby tu byly také kanceláře 
Místního národního výboru. Zbrojnici obýval po druhé světové válce obecní 
sluha a ponocný Arnošt Slabý (*1887), který pocházel ze Starého Jičína a v Hůrce 
se občas zdržoval už předtím, např. od června do října 1924, když pracoval jako 
čeledín u Rudolfa Gebauera (čp. 8), v roce 1927 se přihlásil k pobytu v Hůrce 
a bydlel u Antonína Chlapíka na čp. 7. 

Čp. 52
2009 - parc. 1, objekt občanské vybavenosti.
Hasičská zbrojnice postavená v letech 1966-1967 jako zbrojnice a kanceláře Míst-
ního národního výboru.  Vlastníkem je obec Jeseník nad Odrou. V budově se na-
chází hasičská zbrojnice, klubovna SDH, knihovna, klubovna skautů a obecní byt, 
který obývá Rostislav Pantůček (z čp. 21) s manželkou Renatou Pantůčkovou roz. 
Šimkovou (2 synové, 1 dcera).

Čp. 53
Pozemk. kniha IV - parc. č. 28/3 = stav. plocha dům čp. 53
2009 - parc. 177 = čp. 53.
Původně hospodářská budova, patřící k fojtství čp. 7. Majitel fojtství Antonín 
Chlapík z Loučky v roce 1930 prodal část výměnku Josefu Maderovi z Čermné 
(ok. Moravský Beroun), který zde zařídil kovárnu. Kovářskou a podkovářskou 
koncesi, kterou měl provozovat na čp. 53, obdržel 19. září 1931 Rudolf Mader, 
který sice živnost složil už v roce 1933, dům čp. 53 ale zakoupil 16. března 1931 
od Antonína Chlapíka a jeho sestry Anděly pro sebe a svou manželku Cecílii, 
pro Chlapíkovy měla zůstat vyhrazena služebnost volného průchodu do zahrady. 
V roce 1932 bylo zaknihováno oddělení domu čp. 53 a přilehlých pozemkových 
parcel do samostatné knihovní vložky. V dubnu 1934 obdržel od okresního úřadu 
kovářskou a podkovářskou koncesi na čp. 53 Benedikt Žitník (*1895 v Mor. 
Ostravě), který dům v září 1936 koupil společně se svou snoubenku Amálií 
Ustrnulovou, po uzavření sňatku jim bylo vlastnictví domu vloženo v listopadu 
1936 do pozemkové knihy. V září 1955 bylo vlastnictví vloženo manželům 
Antonínu a Ludmile Dorazilovým podle stejnopisu notářského zápisu a kupní 
smlouvy z 31. prosince 1954, po nich následoval Antonín Dorazil ml. s manž. 
Ivanou, kteří se odstěhovali do Bernartic. 1978 zde sčítání lidu zachytilo Ladislava 
Glogara a Marii, 1988: tíž (synové Daniel, Radim a dcera Dita).
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Čp. 54
Pozemk. kniha IV - parc. č. 65 = stavební plocha domu čp. 54.
2009 - parc. 351.
V polovině června 1930 požádal Josef Kozák obec o příděl stavebního místa, 
a jelikož jeho žádosti bylo vyhověno, zažádal obec, aby mu prodala stavební 
pozemek na Bařině i s cestou, která přes onen pozemek vede z okresní silnice 
do panského lesa. Vlastnické právo k nové držebnosti bylo vloženo Josefu 
Kozákovi do pozemkové knihy na základě kupní smlouvy z 1. září 1930. Podle 
kupní smlouvy z 14. 7.1931 byla parcela 65 odepsána z vložky č. 72, protože zde byl 
postaven dům čp. 54, který byl vložen manželům Josefu a Terezii Kozákovým. 
1936 nabyl vlastnictví František Kozák (*1908 - †1978), s druhou manželkou 
Marií už neměl děti, jeho syn František Kozák z prvního manželství žil v Novém 
Jičíně a domek zdědila po jeho smrti dcera Martina provdaná Víšková.

Čp. 55
Pozemk. kniha IV - parc. 28/4 = stav. plocha dům čp. 55.
2009 - parc. 175.
Původně část hospodářské budovy, patřící k hůreckému fojtství čp. 7. Dům byl 
postaven na pozemkových parcelách odepsaných od domu čp. 53 v roce 1932, 
na základě ohledací listiny bylo v říjnu 1932 v pozemkové knize poznamenáno, 
že na stavební parcele 28/4 stojí dům čp. 55. Prvními obyvateli domu byli manželé 
Rudolf a Jaroslava Fuskovi, přesídlili sem z domu čp. 48, který prodali v únoru 
1932 manželům Škucovým. Podle kupní smlouvy z 11. února 1932 bylo vlastnické 
právo vloženo Jaroslavě Fuskové. 1978 byl majitelem Jiří Fusek, který tu ale ne-
bydlel. 1988 nebyl dům obydlen. 1992 jej zakoupil Adamčík z Šenova a začal dům 
upravovat, rozestavěný neopravený domek (nosné zdi a střecha) zakoupili 1993 
Jiří a Vojtěška Rottenbergovi, kteří se tu se svými 4 dětmi (2 synové, 2 dcery) 
v roce 1996 nastěhovali. V roce 1999 koupil dům Daniel Glogar z čp. 53 spolu 
s manželkou Janou Glogarovou roz. Brodíkovou z Bernartic, dům byl nově 
zadaptován. V roce 2009 vlastník: Daniel a Jana Glogarovi (syn Filip, dcera Sára).

Čp. 56
1833 - stav. parc. 48 = výminek k čp. 4.
2009 - parc. 295.
Původně výminek k čp. 4. Po smrti Josefa Janovského (†1979) majitel usedlosti 
čp. 4 Vlastimil Rosa (*1930) starou stavbu zboural a o něco dále od cesty 
postavil nový domek, do něhož se s rodinou nastěhoval a čp. 4 nadále využíval 
jen k hospodářským účelům. Po smrti Vlastimila Rosy (†16. 4. 1988) zde zůstala 
vdova Marie Rosová se synem Karlem Rosou a dcerou Ludmilou, která se později 
provdala do Chomýže u Bystřice p. H. 
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Čp. 57
1833 - stav. parc. č. 26/b = výminek čp. 6. 
2009 - parc. 169.
Vzniklo adaptací z výminku ke gruntu čp. 6 (toto číslo zaniklo), adaptaci uskutečnil 
František Pantůček. V roce 1952 byla z knihovní vložky č. 6 odepsána stavební 
plocha 26/2 s domem čp. 57 a zahrada č. 77/2 a na základě kupní smlouvy z 13. 
března 1952 vloženo vlastnické právo Františku Pantůčkovi k ideální polovině 
a jeho manželce Marii Pantůčkové k ideální polovině. 1978 zde bydlí František 
Pantůček (†17. 11. 1994) a Marie (se synovcem Martinem). Od roku 1994 vdova 
Marie Pantůčková a Martin Pantůček. 

Čp. 58
1833 - stav. parc. č. 51 = výminek čp. 8/a. 
2009 - parc. 155/1.
Původně výměnek k čp. 8, poslední bydlící manželé Švihlovi. Po založení Jed-
notného zemědělského družstva byly v čp. 8 kanceláře, za gruntem vepříny, v čp. 58 
přípravna krmiv, po zrušení vepřínů (místní zem. družstvo sloučeno s Jeseníkem) 
budovy prodány zájemcům. Objekt pak koupil Rostislav Dorazil z čp. 24, který 
získal v roce 1988 povolení k adaptaci a modernizaci domku, kterou dokončil 
v roce 1990 a dům byl kolaudován. V roce 1999 Rostislav Dorazil, přistěhovala se 
sem Vojtěška Rottenbergová s dvěma dcerami a synem, k nimž přibyla 1. 2. 2000 
jejich dcera Denisa Dorazilová.

Čp. 59 (zaniklo)
Pozemk. kniha I - 1933 oddělena od čp. 18 stav. parc. 3/2 s domem čp. 59.
2009 - neexistuje.
V roce 1933 byla od domu čp. 18 oddělena parcela 3/2, na které stál výminek čp. 59, 
v němž pak bydlel Viktor Bajer s manželkou Emilíí a rodinou, později zbouráno. 
Zůstalo jen čp. 18. 

Čp. 60
2009 - parc. 9.
Původně výměnek k čp. 20, podle ohledacího snímku byla parcela č. 7 rozdělena 
na stavební plochu 7/1 s domem čp. 20 a na stavební plochu 7/2, na které stojí dům 
čp. 60. Asi od roku 1935 tu žila Anastázie Davidová, vdova po hůreckém starostovi 
Teofilovi Davidovi. Zahynula tragicky, když se vracela 11. 3. 1965 z pohřbu Viktora 
Chlapíka, ve svých 77 letech nezvládla obtížnou cestu, zapadla u „Panského lesa“ 
do závěje a umrzla. Bydlel zde pak Zdeněk David a Anna (bratr Františka Davida 
z čp. 20), měli dceru a 2 syny. Po rozvodu odešel Zdeněk do Nového Jičína, Anna, 
provd. Glogarová s manželem bydleli v bytě Pohostinství do června 1988, než 
zadaptovali čp. 60 a nastěhovali se tam. 1988 majitelem Zdeněk David ml., bydlí 
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s rodinou mimo Hůrku, dům obývala až do své smrti v roce 2007 Anna Glogarová 
(dříve Davidová) s manželem Petrem Glogarem, který zde žije dosud. 

Čp. 61
Pozemk. kniha - parc. 8/2 oddělena 1933 od čp. 21. 
2009 - parc. 6/1.
Podle ohledacího listu č. 23/33 a snímku katastrální mapy byla parcela č. 8 v roce 
1933 rozdělena na parcelu 8/1 s domem čp. 21 a na stavební plochu č. 8/2, na níž 
stojí dům čp. 61 (výměnek). Domek patřil spolu s gruntem čp. 21 od roku 1909 
Viktoru a Vilemíně Rosovým, v roce 1933 se sem odebral právě Viktor Rosa se 
svou druhou manželkou Anastázií, která se po jeho smrti provdala za Stanislava 
Kovařčíka. Anastázie Kovařčíková zemřela tragicky 6. 5. 1949 ve věku pouhých 38 
let a zůstaly po ní 4 děti. Stanislav Kovařčík se proto záhy po ovdovění oženil s Marií 
roz. Pospěchovou, aby zajistil dětem řádnou výchovu. 1978 Vladimír Kovařčík 
a Ludmila (3 synové), bydlela zde též vdova Marie Kovařčíková († 1988). Podle 
stavu k roku 2009 bydlí v přízemí Vladimír Kovařčík s manž. Ludmilou a synem 
Martinem, v adaptované části syn Vladimír s manž. Dagmar a 2 dcerami.

Čp. 62
Pozemk. kniha I - parc. 9/2 = vznikla 1933 rozdělením stav. parc. 9. 
2009 - parc. 198.
Původně výměnek ke gruntu č. 22. Už v roce 1927 byl od této parcely oddělen kus 
pozemku pro mostní váhu. V roce 1933 byla zbylá stavební plocha parcely č. 9 
rozdělena na stavební parcelu 9/1 s domem čp. 22 a na stavební parcelu 9/2 na níž 
stál výměnek čp. 62. V roce 1978 zde bydlel Karel Dresler s manž. Jaroslavou 
roz. Chlapíkovou (†1983), sestrou své první manželky Marie, s níž měl 3 dcery. 
V roce 1988 Josef Kovář a Ludmila Kovářová (roz. Dreslerová), až do své smrti 
zde žil Karel Dresler (†2003). V roce 2009 zde bydlí stále manželé Josef a Ludmila 
Kovářovi s dětmi Pavlínou a Zbyňkem.

Čp. 63
Pozemk. kniha I - parc. 10/2 = vznikla 1933 rozdělením stav. parc. 10. 
2009 - parc. 191.
Původně výměnek ke gruntu čp. 23. 1919 zde zajištěn výminek pro Jana Jurečku. 
V září 1933 byla podle ohledacího listu a snímku z katastrální mapy stavební parcela 
10 rozdělena na parcelu 10/1 s domem čp. 23 a na stavební parcelu 10/2, na níž stál 
výměnek čp. 63. Bydleli tu Janovští, rodiče Jaroslavy Horákové, majitelky čp. 23. 
V roce 1978 majitelem obou realit Zdeněk Horák, bydlela zde jeho ovdovělá teta 
Anna Jurečková (†1995). V roce 2000 byl domek adaptován, 2009 vlastnicí Leona 
Kičinková z čp. 23. 
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Čp. 64
Pozemk. kniha I - 1933 parc. 11/2 vznikla odloučením od parcely 11.
2009 - parc. 206.
Původně šlo o výměnek k čp. 24, který byl v roce 1933 vyčleněn jako samostatná 
stavební parcela s parcelním číslem 11/2. Podle svatební smlouvy z r. 1863 tu měli 
zaručen výminek Josef Dorazil († 8. 5. 1868) a jeho žena Anna Dorazilová († 25. 
ledna 1883 ve věku 74 let). V roce 1978 nebyl dům obydlen, protože byl upravován. 
2000 majitel Petr Dorazil zde bydlel se svými rodiči Jaroslavem (†2006) a Hanni 
Dorazilovými.

Čp. 65
Pozemk. kniha I - 1933 stav. parc. 13/2 vznikla rozdělením parcely 13.
2009 - parc. 221.
Původně výminek k čp. 25, pozemek vznikl v roce 1933 rozdělením parcely č. 13 
na stavební parcelu č. 13/1 s domem čp. 25  parcelu číslo 13/2, výměnek na něm 
stojící obdržel čp. 65. V červnu 1886 zde byl zajištěn výminek pro Marianu 
Horákovou, 38-letou vdovu po Josefu Horákovi, a jejího budoucího manžela, jímž 
se 13. 7. 1886 stal 25-letý Karel Hub, syn domkáře Františka Huba z Palačova (čp. 
28). 1937 zde získala právo doživotního výminku Arnoštka Dorazilová pro sebe 
a svého manžela Antonína. V roce 1978 byl majitelem ing. Josef Dorazil, bydleli 
zde také Jaroslav Hrubý s manž. Zdenkou roz. Dorazilovou (sestra majitele) s 2 
dcerami. Po smrti ing. Dorazila v roce 1995 přešel dům dědictvím na Tomáše 
Dorazila, který tu ale nebydlel, objekt nadále obývají manželé Hrubí.

Čp. 66
Pozemk. kniha I - odloučeno 1933 rozdělením stavební parcely 15.
2009 - parc. 233.
Původně výměnek k čp. 28, který dostal v roce 1933 samostatné parcelní číslo 15/2 
a popisné číslo 66. Na základě svatební smlouvy ze 17. října 1900 zde byl zajištěn 
výminek pro Františka Pavlíka (†1910). Dle svatebních a dědických smluv z 30. 
června 1932 si zde vyhradili doživotní výminek Josef Pavlík a Anna Pavlíková, 
pokud bude ve svobodném stavu. 1978 tu bydlel František Pavlík (†1991) se sestrou 
Annou (zemřela 1983). Po smrti Františka Pavlíka (†2003) z čp. 28 na výminku 
bydlí vdova Marie Pavlíková, vlastníkem nemovitosti je ing. František Pavlík 
z čp. 28. 
 
Čp. 67
Pozemk.kniha I - odloučeno 1933 rozdělením stavební parcely 36.
2009 - parc. 105.
Původně výměnek k čp. 32, který byl v září 1933 odloučen od stavební parcely 36 
jako samostatná stavební parcela s číslem 36/2 a na něm stojící výminek dostal 
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čp. 67. V roce 1877 zaručen výminek pro vdovu Barboru Glogarovou. V roce 
1914 získali zde právo doživotního výminku manželé František a Marianna 
Glogarovi, od roku 1932 manželé Alois a Žofie Glogarovi. Již v roce 1978 
tu bydlela též majitelka domu čp. 32 Marta Novotná roz. Glogarová spolu 
s manželem Vladimírem Novotným a dětmi (2 synové, 2 dcery). 2009 majitelkou 
Marta Novotná.

Čp. 68
Pozemk. kniha I - vzniklo 1933 odloučením od parcely 35.
2009 - parc. 115.
Původně výměnek k čp. 34, v roce 1933 rozdělena parcela 35 na parcelu 35/1 
s domem čp. 34 a na parcelu 35/2 s výminkem čp. 68. V roce 1886 tu získali právo 
výminku Terezie Glogarová provd. Dreslerová a její manžel František Dresler 
a rovněž Aloisie Dreslerová a Františka Dreslerová právo výminku ve svobodném 
stavu. Do své smrti v roce 1906 zde bydlel Josef Glogar. 1914 zde zajištěn výminek 
pro Jana Bajera (toto právo bylo vymazáno z pozemkové knihy v roce 1916). 
Po posledních výměnkářích dlouho neobydlen. V roce 1978 tu bydlela přechodně 
majitelka Pavlína Bartoňová roz. Bajerová, než postavila spolu s manželem 
Tomášem Bartoněm dům čp. 97. Od roku 2000 neobydleno.

Čp. 69
Pozemk. kniha I - vzniklo 1901 rozdělením stavební parcely 43.
2009 - parc. 74/1.
Původně výměnek k čp. 39, na základě ohledacího archu bylo 22. 12. 1901 
poznamenáno rozdělení stavební plochy 43 na parcely 43/1 s domem čp. 35 a parcelu 
43/2 s výminkem čp. 69. Do své smrti r. 1879 tu měla výminek Barbora Vrbová, 
vdova po Josefu Vrbovi. Výminek adaptoval na obytné stavení Karel Bok, od r. 
1952 ženatý s Elvírou Drobniakovou, s níž měl syna Karla (*1953), pracoval téměř 
třicet let v Železniční stanici Suchdol n. O. a byl tajemníkem MNV. Po rozvodu 
se v roce 1966 znovu oženil s Jiřinou Válkovou z Nového Jičína, s níž měl syna 
Jiřího a dceru Karlu. Po smrti Karlově v r. 1993 zde zůstala vdova Jiřina Boková, 
v současné době zde bydlí také její syn Jiří Bok s manž. Ilonou a dvěma dcerami.

Čp. 70
Pozemk. kniha I - stavební plocha č. 5/2 vznikla 1933 rozdělením stav. parcely 
č. 5 (čp. 19).
2009 - parc. 14.
Původně výměnek k čp. 19, mnoho let tu bydleli jen nájemníci. V listopadu 1936 
na základě ohledacího listu č. 9/36 a snímku z katastrální mapy byla stavební 
plocha č. 5 rozdělena na stavební parcelu č. 5/1 s domem čp. 19 a na stavební 
plochu 5/2, na níž stojí dům čp. 70 a byly upraveny hranice pozemků mezi stavební 
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plochou č. 5 a zahradou parcelní číslo 10. V letech 1892-1936 tu měli výminek 
František Glogar a Rozálie Trupková. Doživotní a bezplatný výminek byl v roce 
1937 zapsán Justině Glogarové (†1952), vdově po Antonínu Glogarovi z čp. 19. 
Vdova po Antonínu Glogarovi Božena Glogarová (†1993) připsala dům synovi 
Stanislavu Glogarovi, který se v r. 1985 oženil s Ludmilou Kašnou (z čp. 94), 
dům upravil a usadil se tu. Po tragické smrti Stanislava v r. 2006 přešlo dědictvím 
na děti Pavla Glogara, Tomáš Glogara, Boženu Glogarovou a jejich matku 
Ludmilu Glogarovou.

Čp. 71
Pozemk. kniha I - parc. 28/5 vznikla 1931 rozdělením stavební parcely č. 28.
2009 - parc. 179.
Kdysi objekt ve dvoře fojtství (čp. 7), parcela vznikla v roce 1931 rozdělením 
parcely 28 na několik částí. V roce 1933 přestavěl chlévy na obytnou budovu Josef 
Horut. V roce 1978 zde bydlí: Josef a Anděla Horutovi (2 dcery, 1 syn), v roce 1985 
Josef Horut zemřel jako vdovec. V letech 1987-1988 byl starý domek zbourán, 
o výstavbu nového domku zažádali v roce 1987 manželé Vojtěch Dulák a Eva 
roz. Glogarová (vnučka Josefa Horuta) (až do postavení domku bydleli na čp. 
89). Od roku 1990 bydleli v zkolaudované novostavbě Vojtěch a Eva Dulákovi 
(s dcerami Hanou a Lucií). V roce 2000 Eva Duláková sama s dětmi (Vojtěch 
Dulák se po rozvodu odstěhoval v roce 1998 a zemřel 1999), od roku 2007 obývá 
dům také Václav Man z čp. 3. 

Čp. 72
Pozemk. kniha - parc. 66 = stav. plocha dům čp. 72.
2009 - parc. 275.
Domek vystavěli Alois a Terezie Ruskovi, kteří v roce 1933 zakoupili pozemkové 
parcely 58 (pole), 59/2 (pole) a 60/2 (pastvina). Podle ohledací listu č. 16/36 a snímku 
z katastrální mapy bylo v pozemkové knize poznamenáno, že na parcele č. 58 je 
nyní louka, z částí parcel 60/2 a 59/2 vznikla nová stavební plocha č. 66, na které 
stojí dům čp. 72 a parcela 60/2 byla sloučena do parcely 58 a 59/2. Manželé Ruskovi 
odešli po roce 1945 do Jeseníku n. O., podle odstupní smlouvy z 10. června 1947 
domek získala jejich nezletilá dera Marie Rusková, byť Místní národní výbor se 
v březnu 1947 poměrem 7:4 vyslovil proti tomu, aby směl odstoupit své nemovitosti 
v Hůrce nedospělým dětem, pokud dostane od Národního pozemkového fondu 
usedlost v Jeseníku. V dubnu 1952 se ale Alois Rusek s rodinou vrátil z obsazeného 
hospodářství v Jeseníku zpátky do Hůrky kvůli svému špatnému zdravotnímu 
stavu. Alois a Terezie Ruskovi pak žili v Hůrce až do své smrti v roce 1980. Po nich 
následoval jejich syn Václav Rusek, jenž zemřel v roce 1983. Dům získal synovec 
Václava Ruska Pavel Bok s manž. Janou. 2000 zde bydlí Pavel a Jana Bokovi (2 
dcery, 2 synové).
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Čp. 73
2009 - parc. 97.
Vzniklo adaptací z hospodářské budovy mezi domy čp. 16 a 14, kde stál dům čp. 
15, který byl zbourán. 1978 majitelkou vdova Cyrila Raabová, v nájmu pak Rudolf 
Kachel s manželkou. Syn Cyrily Raabové Karel Bok, bydlící v Praze, prodal po její 
smrti domek adaptovaný z hospodářské budovy (čp. 73) Bohumilu Glogarovi, 
který se přistěhoval v roce 1985 s manželkou Bronislavou (roz. Bokovou z čp. 37) 
a třemi syny (Martinem, Radimem a Lukášem), Lukáš tragicky zemřel tragicky 
v r. 2007, jeho bratři žijí v Praze. 

Čp. 74 - vilka
Pozemk. kniha IV - parcela č. 68.
2009 - parc. 387.
Postavil MUDr. Leopold Bartoš s manž. Marií, roz. Hasalovou z čp. 29 (1 dcera, 1 
syn), v roce 1955 zahájil přístavbu domku o 4 místnostech. MUDr. Bartoš byl od r. 
1969 s dětmi v Kanadě, v r. 1976 se sice vrátil, ale děti už tam zůstaly), po dobu jeho 
nepřítomnosti zde byla Marie Bartošová sama. Po smrti MUDr. Bartoše († 1990) 
tu zůstala vdova Marie Bartošová (po roce 1989 sem přijížděly děti z Kanady 
na návštěvu), po Mariině smrti v r. 2001 přešlo dědictvím na Leopolda Bartoše a 
Georgina Bartos z Ontaria v Kanadě.

Čp. 75
2009 - parc. 40. 
Domek s podkrovím postavili Jan Petráš (*1911) a Marie, roz. Glogarová z čp. 32 (1 
syn a 1 dcera), novostavba byla kolaudována zástupci odboru výstavby z Okresního 
národního výboru v Novém Jičíně v prosinci 1955. Po smrti Jana Petráše 29. 6. 
1983 majitelkou domku zůstala Marie Petrášová, její dcera Drahomíra Saková, 
roz. Petrášová (*1963), bydlí v Břeclavi. V roce 2000 tu bydlela Marie Petrášová 
sama. Od roku 2008 Václav Honeš a Věra Honešová.

Čp. 76
2009 - parc. 32.
Dům začal stavět Bohumil Glogar, který se 8. července 1956 do novostavby 
nastěhoval spolu se svou rodinou (manž. Ludmila, s níž měl 3 syny a 1 dceru). 
Po smrti Bohumilově († 3. 11. 1964) zde bydlela vdova Ludmila Glogarová, domek 
byl rozšířen, v druhé části bydlel Ladislav Segeťa s manž. Marií (roz. Glogarovou) 
a 4 dětmi. Po smrti Ludmily Glogarové (†1998) se stává majitelkou její dcera Marie 
Segeťová. V roce 2009 zde žijí manželé Segeťovi ještě se 2 syny (2 děti se již z obce 
odstěhovaly). 
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Čp. 77
2009 - parc. 323.
Do novostavby domu se na začátku prosince 1955 nastěhovali manželé Jan Man 
(†1978) a Zdenka (roz. Dorazilová, †1994), dokončovací práce probíhaly až do ro-
ku 1960. Po smrti Jana Mana Jan Man mladší s manželkou Marií (†1995) a 3 dětmi 
(2 dcery, 1 syn). Janův syn Jan Man se v roce 1994 oženil a bydlí zde s manželkou 
Janou roz. Klesalovou. Jeho otec se odstěhoval do čp. 25, oženiv se s Helenou, 
vdovou po ing. Josefu Dorazilovi. Polovinu domu vlastní sestra Jana Mana ml. 
Renata Manová, ale nebydlí zde, obě sestry jsou v Americe. 

Čp. 78
2009 - parc. 483.
Domek stavěl od června 1955 František Adamec, v květnu 1956 se do něj nastě-
hoval. Bydlel tu pak se svou manželkou Zdenkou roz. Staňkovou (s níž měl 3 syny 
a 1 dceru). 1978 majitelem Eduard Adamec a Evženie, roz. Vytisková (4 synové), 
domek rozšířen i v patře, bydlí zde rovněž František (†2002) a Zdenka Adamcovi. 
V r. 2009 vlastníky Eduard Adamec a Evženie Adamcová, kteří zde bydlí se synem 
Josefem.

Čp. 79 prodejna Jednoty
1927 odděleno od parc. 9 (zahrada) a založena parc. = stavební plocha, váha 
(Pozemk. kniha I, s. 177). 
2009 - parc. 19.
Na místě dnešní prodejny Jednoty stála původně mostní váha. Pozemek byl pů-
vodně součástí zahrady, náležející ke gruntu čp. 19. Váhu zakoupila obec v roce 
1923 od firmy Kaláb v Brně a v roce 1924 byl postaven vážní domek. Více než polo-
vinu z celkových nákladů 13.811 Kč. pomohl uhradit příspěvek novojičínského 
továrníka Maxe Weisse za příslib, že mu obec znovu pronajme obecní honitbu 
bez dražby. Do pozemkové knihy bylo v červenci 1927 zaneseno rozdělení parcely 
č. 9 na parcelu 9 a stavební plochu č. 63 (váha). V listopadu 1957 zde byla otevřena 
prodejna Jednoty se smíš. zbožím - potraviny, část drogerie, papír aj. 2009 vlastník: 
JEDNOTA, Spotřební družstvo v Novém Jičíně.

Čp. 80
2009 - parc. 108.
Rodinný domek postavili Rudolf Kachel a Milada, roz. Vahalíková, kteří byli 
sezdáni v roce 1954. V roce 1978 na domku zachytilo sčítání lidu Rudolfa a Miladu 
Kachelovy a 3 jejich syny. V roce 2009 vlastníkem syn předchozích Dušan Kachel 
(bydlí zde spolu s rodiči). 
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Čp. 81
2009 - parc. 28. 
Byt v poschodí hostince, který vestavěli dřívější majitelé Josef Horut a Anděla, byt 
si ponechali ve vlastnictví i když neměli hostinec, ale nebydleli tam. Dnes jako 
samostatné číslo popisné neexistuje.

Čp. 82
Pozemk. kniha V - parc. č. 28/6 = stavební plocha, dům. čp. 82.
2009 - parc. 28.
Domek vybudovaný adaptací z hospodářské budovy při čp. 12 manžely Jachovými 
(Marie Jachová roz. Dreslerová) (1 syn). 1978 Alois Hrňa a Marie Hrňová (předtím 
Jachová, roz. Dreslerová), v r. 2009 stav nezměněn. 
 
Čp. 83
2009 - parc. 66.
Hrubou stavbu domku i se zastřešením provedl v roce 1960 Oldřich Sedláček 
z Jeseníku n. O., stavba byla dokončena v roce 1961, do novostavby se Oldřich 
Sedláček nastěhoval v roce 1962 spolu se svou manželkou Ludmilou (†1980). 
Po Ludmilině smrti tu pak bydlel Oldřich Sedláček spolu se svou švagrovou. 2009 
vlastníkem Tomáš Vidomus a Kateřina Vidomusová z Nového Jičína. 

Čp. 84
2009 - parc. 62.
Stavbu domku provedl v letech 1960-1961 Vojtěch Pavlík (s manželkou Štěpánkou 
měl 5 dětí), v roce 1978 zde bydlel už jeho syn Vojtěch Pavlík ml. s manželkou 
Anežkou (2 dcery), Anežka se s dcerami po rozvodu odstěhovala a Vojtěch se 
oženil s Marií roz. Krutílkovou (Marie měla už jednoho syna, s Vojtěchem další 
dva syny). V roce 1990 provedl Vojtěch Pavlík rekonstrukci a přístavbu domu. 
2009 vlastníci: ing. Petr Pavlík a Vojtěch Pavlík. 

Čp. 85
2009 - parc. 49.
Domek vznikl rozšířením domku čp. 49 - adaptací z hospodářských budov. 1978 
Karel Bayer a Bohumila (která čp. 49 nechala své dceři). Po smrti Bohumily  
(† 2000) Karel Bayer. 

Čp. 86
2009 - parc. 53.
Rodinný domek postavila Viktorie Boková. 1978 syn Ladislav Bok s manželkou 
Libuší (1 syn, 1 dcera), bydlí zde až do své smrti Viktorie Boková (†1994). 1994 
Ladislav Bok s manž. s Beátou roz. Bartošákovou z Kopřivnice. Podle stavu 
v roce 2009 zde žijí manželé Vladimír a Libuše Bokovi a jejich syn Ladislav.
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Čp. 87
2009 - parc. 83.
Vzniklo adaptací čp. 36, kterou provedli manželé Josef Richter a Věra roz. 
Horáková (2 synové), po smrti Josefa Richtera (†2009) obývá domek vdova Věra 
Richterová. 

Čp. 88
2009 - parc. 59.
Montovaný domek postavili před rokem 1978 manželé Josef Pavlík a Anežka 
(roz. Románková z Jeseníku) (měli 2 dcery a 1 syna). Tíž v r. 2009.

Čp. 89
2009 - parc. 92.
Vybudováno adaptací z hospodářské budovy v roce 1969. Dům obýval Josef 
Glogar a Anna roz. Horutová (měli 2 syny a 2 dcery). V roce 1975 dostavěna 
nástavba. Do roku 1978 tu bydlel Josefův syn Ladislav Glogar s manželkou Marií 
roz. Trnčákovou z Polouvsí, pak se odstěhoval na čp. 53. Bydlela zde rovněž 
Josefova dcera Eva Duláková, než si spolu s manželem postavili dům čp. 71. Druhá 
Josefova dcera Jarmila se v září 1988 provdala za Zdeňka Kvitu a odstěhovala se 
do Bílovce, v roce 1990 se Zdeněk a Jarmila Kvitovi s 2 dětmi přistěhovali zpět 
do Hůrky. V roce 2008 Josef Glogar zemřel, vlastníkem domu jeho dcera Jarmila 
Kvitová.

Čp. 90
2009 - parc. 111.
Montovaný domek patřil manželům Ivovi a Janě Kachelovým. V roce 2009 
vlastníkem Ivo Kachel a jeho manž. Tereza roz. Pavlíková (bydlí s nimi též synové 
Tomáš a Josef).

Čp. 91
2009 - parc. 247/2.
Novostavba, dům postavil Vladimír Bok, který ještě v roce 1988 bydlel s manželkou 
Dagmar na čp. 37, do novostavby se nastěhoval v roce 1991. Podle stavu k roku 
2009 zde bydlí Vladimír Bok s ženou Dagmar (roz. Feikovou) a jejich 2 dcery.

Čp. 92
2009 - parc. 166.
Novostavba, resp. přístavba k čp. 6 (viz tam). V roce 1991 se sem nastěhoval z Po-
hořílek u Fulneka Vladimír Pantůček s manželkou Olgou a dětmi Petrem 
a Hanou. Od roku 1992 s nimi bydlela také Olžina matka Stanislava Rozšlapilová.
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Čp. 93
2009 - parc. 319
Rodinný dům, v roce 1978 tu bydlel Miloslav Pantůček a Marie; 1988 tíž, přechodně 
také Mariin bratr s manželkou, později sestra Miroslava s rodinou, pak jeden rok 
Zdeněk Silz. Po smrti Miloslava Pantůčka (†2003) tu žije pouze Marie Pantůčková.

Čp. 94
2009 - parc. 313.
O příděl stavebního místa zažádal v roce 1971 Jan Kašný (†1989), který zde 
postavil dům čp. 94, do něhož se na konci roku 1974 nastěhoval spolu se svou 
manželkou Marií (roz. Staňková) (5 dcer, 1 syn), bydleli s nimi též Mariini 
rodiče Alois Staněk (†1986) a Štěpánka Staňková (†1983). Od roku 1987 zde bydlel 
Jaroslav Cáb z Jeseníku n. O. s manželkou Marií roz. Kašnou (3 dcery), bydlí zde 
též matka a majitelka nemovitosti Marie Kašná a Jindřiška Silzová roz. Kašná se 
dvěma dětmi (1 syn, 1 dcera).

Čp. 95
2009 - parc. 340.
Rodinný dům, který na svém pozemku za čp. 43 postavil František Bok (*1930) 
s manž. Jiřinou (1 syn). Po smrti Františkově (†1984) vdova Jiřina Boková, táž v r. 
2000, syn Dušan žil a pracoval mimo obec. 2009 vlastník: Ing. Dušan Bok. 

Čp. 96
2009 - parc. 288/1.
Rodinný dům, obydlen od r. 1993, žijí zde manželé Jiří a Jindřiška Hasalovi 
(1 syn, 2 dcery). Tíž 2009.

Čp. 97
2009 - parc. 117/2.
Rodinný dům, obydlen od r. 1993 manželi Tomášem Bartoněm a Pavlínou roz. 
Bajerovou (2 dcery).
 
Čp. 98
2009 - parc. 136.
Rodinný domek, Janovský František, Janovská Marie. 

Čp. 99
2009 - parc. 273.
Rodinný dům, vlastník Roman Škuca z čp. 48.
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Čp. 100
2009 - parc. 266/2.
Rodinný dům, vlastníci manželé Martin Rusek a Alena Rusková roz. Bajerová
 (2 děti).

Čp. 101 - Hůrecký dvůr.
1833 - stav. parc. 45 = hospodářská a obytná budova čp. 30
2009 - parc. 474.
Dvůr byl zřízen asi v 60. letech 17. století a v letech 1677-1682 patřil rytířům 
Halamům z Nového Jičína, pak připadl starojické vrchnosti. Část polností byla 
získána záborem dvou gruntů, část z nich se ale vrátila zpět do selských rukou 
držitelům gruntu čp. 4. Ke dvoru byla připojena i louka „Pod dědinou“ (zvaná 
též Fojtíčka“), kterou starojická vrchnost získala od hůreckého fojta mezi lety 
1630-1640 místo pokuty 50 zl. za neřádný život dvou fojtových dcer. V roce 1721 
byl postaven nový dřevěný dvůr starojickou vrchností, panem Antonínem Zeno 
z Danhausen, pro chov jalového dobytka. Pan Antonín Zeno získal výměnou 
od Matěje Urbánka z Vlčnova „dva kusy pastviska zaneřáděného mladým jedli-
čím u cesty, kudy Horčané jezdí do Jičína“ a v roce 1728 získal od rolníka Jana 
Sudolského z Vlčnova kus role, za což mu snížil roboty. Dvůr měřil 136 měřic polí 
a lesů v katastru Hůrky a Vlčnova, z luk a pastvin se dalo sklidit 7 fůr sena. 1806 
patřilo k horeckému dvoru 73 1/4 j. polí, 1/2 j. zahrady, 1 1/2 j. pastvin a 44 1/4 j. 
lesa; výměra panských pozemků se zvětšila v tomto obvodu už v 16. a 17. století 
záborem části pozemků a lesa starojické fary. Počátkem 19. století chovalo se 
ve dvoře 16 krav, býk a 8 jalovic, kolem roku 1830 to bylo 40 kusů hovězího dobytka. 
V matrikách se občas objevují jména správců - šafářů (lat. vilicus, něm. Schaffer) 
tohoto dvora, v letech 1755-1757 Martin Běnek ze Starojické Lhoty, 1761-1762 
Tomáš Hub, 1771-1778 Martin Hodurek, 1780-1798 Jakub Kitrich (viz u čp. 18), 
1807 Martin Hadamík. V listopadu 1812 byl dvůr pronajat vrchností na základě 
ústní dohody 30. září 1812 na dobu od 1. října 1812 až do konce září 1813 Václavu 
Beňkovi, poddanému hranického panství ze vsi Polouvsí. Vrchnost mu přenechala 
proti ročnímu platu 30 zl. za jeden kus krávy veškerý užitek z hovězího dobytka, 
který je ve dvoře, tj. 20 kusů krav tak, že bude mít ke svému užitku vyzískané 
mléko a telata. Nájemní obnos 600 zlatých měl platit v měsíčních splátkách 50 
zlatými na konci každého měsíce do vrchnostenské pokladny. Na jeden kus 
krávy a býka dostane 5 centů sena a k lepší výživě a udržení stavu dobytka také 
200 měřic brambor s tou výminkou, že z toho nesmí nic darovat ani odprodat, 
ale použít jen k užitku svého dobytka, k tomu se mu dovoluje držet jeden kus 
vlastní krávy a 1 kus vepřového dobytka, více kusů chovat je mu zakázáno pod 
trestem konfiskace. Od vrchnosti dostal také podle deputátní tabulek peníze 
a naturálie s podmínkou, že bude poctivě a věrně vést hospodářství. Po roce 1813 
tu byli asi znovu vrchnostenští správci, z nich se v r. 1816 vzpomíná Georg Haine, 
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27. listopadu 1820 zemřel Josef Indrák (50 let stár); 5. 3. 1851 zemřel Josef Machan, 
dráb na hůreckém dvoře (77 let stár). Po roce 1848 tu byla hájovna, z jednotlivých 
hajných jsou známi František Klumpner (1851), Gabriel Galeta († 1858), Franz 
Machan (†1868). V roce 1870 tu byl hajným Antonín Hrachovec z Janovic (*1838), 
od roku 1891 František Hubáček (*24. 7. 1858 ve Velíkové, ok. Holešov), od roku 
1903 Augustin Podzemný z Lešné (*1870 - †1923). V roce 1921 byl dvůr zabrán 
státem na základě zákona o pozemkové reformě a po roce 1945 na něj byla zavedena 
národní správa,  v roce 1946 bylo zahájeno konfiskační řízení. V roce 1951 bylo 
na bývalém dvoře zapsáno vlastnické právo pro Žofii Tetzeli, Blanku Kronacher, 
Gabrielu Kast, baronku Filipinu Mangersen roz. Deymovou a Edithu van 
Panhuys roz. Deymovou ze Stříteže. Fakticky však od roku 1948 spravovaly dvůr 
Státní lesy a statky, od r. 1949 Ředitelství Lesního závodu Frenštát p. R. Hajným 
zde byl od roku 1938 Josef Soutor, který pocházel z Třeště u Jihlavy. Do Hůrky se 
Josef Soutor nastěhoval 9. října 1938 s manželkou Hedvikou (pocházela z Perné) 
a dcerou Daliborou. Zemřel v roce 1972 a byl pochován na bernartickém hřbitově. 
Vdova Hedvika se následně odstěhovala do Nového Jičína. Hájovna pak sloužila 
jako rekreační objekt. V roce 2009 vlastnice: Mgr. Iva Nováková a Jaroslava 
Turčeková, obě z Nového Jičína. 

Hůrecký dvůr čp. 30 na indikační skizze z roku 1833 (Moravský zemský archiv v 
Brně, D 9, č. 831 (foto MZA Brno).
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Čp. 102
2009 - parc. 272.
Rodinný dům rozestavěli počátkem 90. let Jan Čablík s manželkou Marií Bokovou 
(roz. Ruskovou), po smrti Jana Čablíka v prosinci 1994 domek získali manželé 
Zajícovi. V roce 2009 vlastníci: MUDr. Miroslava Zajícová, Ing. Stanislav Zajíc.

Čp. 103 
2004 - parc. č. 31/2
Rodinný dům, vlastník Petr Jácha.

Čp. 104
2009 - parc. 335/5.
Rodinný dům, vlastník ing. Antonín Vaigel, Bc. Mária Vaigelová.

Čp. 105
2009 - parc. 139.
Rodinný dům, vlastník Miloslav Vrána.

Čp. 106
2009 - parc. 129/8.
Rodinný dům, vlastníci: Jaroslav Gabriel z Nového Jičína a Jana Gabrielová 
(původem z Nového Jičína), stavbu domu ohlásili v r. 2000. 

Čp. 107
2009 - parc. 178/3. 
Rodinný dům, vlastník: Radim Glogar, Hůrka čp. 53 s družkou Martinou 
Švrčkovou. 

Čp. 108
2009 - parc. 129/7.
Rodinný dům, vlastníci: ing. Radim Janovský a ing. Eva Janovská z Nového 
Jičína. 

Čp. 109
2009 - parc. 411/4.
Novostavba 2009, vlastník Pavel Šuffner s manželkou Renátou roz. Pavlíkovou.
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Hůrka ve světle sčítání lidu                                                        
 Detailní vhled do domácností majitelů statků a chalup v Hůrce poskytují 
operáty ke sčítání lidu, které jsou pro Hůrku dochovány pro roky 1870, 1880, 1890, 
1900, 1910 a 1921 (uloženy ve Státním okresním archivu Nový Jičín, fond Okresní 
úřad Nový Jičín, kartony č. 604-607). Otiskuji zde sčítání lidu, které zachycuje 
stav k 31. prosinci 1869 a bylo provedeno na počátku ledna 1870, druhé otištěné 
sčítání lidu pochází z února 1921. Pokud není uvedeno jinak, narodily se všechny 
osoby v Hůrce a byly náboženského vyznání římsko-katolického. Údaje o datu 
a místu narození u jednotlivých osob je ale třeba přijímat s opatrností, sčítací ko-
misaři se totiž mohli při přepisování dopustit omylu nebo dostali chybná data už 
v zárodku.
Použité zkratky: manž. - manželka; ok. - okres; svob. - svobodný/á.

Hůrka v roce 1870                                                                         
čp. 1 
František David (*1820), majitel, domkář; manželka Rozálie (*1822), domkářka a hospody-
ně; syn Josef (*1848), svob., zednický tovaryš; dcera Barbara (*1854), svob., pomocnice při 
hospodářství; dcera Sophia (*1858), žákyně. 
Dobytek: 1 kráva, 1 tele.

čp. 2
Václav Fabík (*1808), majitel, domkář a obchodník s máslem a vejci; manželka Majdalena 
(*1812), hospodyně a pomocnice při obchodu; syn Josef (*1848), pomocník při hospodářství; 
Marianna Krestová (*1842), služka, původem z Rychaltic, tamtéž měla domovské právo.
Dobytek: 1 kráva, 2 telata.

čp. 3
Antonín Mann (*1827 ve Lhotě), rolník a hospodář; manželka Anna (*1836), hospodyně; 
syn František (*1854), pacholek; syn Antonín (*1861) žák; syn Jan (*1863), žák; dcera Teresie 
(*1857), pomocnice při domácnosti; dcera Aloisie (*1860), žákyně; dcera Anděla (*1865); 
dcera Antonína (*1868).
Ignác Horák, podnájemník (*1807 v Janovicích), výměnkář na gruntě a jeho manželka Anna 
(*1800), výměnkářka. 
Dobytek: 1 hřebec, 1 kobyla, 4 krávy, 3 telata, 2 vepři.

čp. 4
Jan Janovský (*1838); gruntovník, hospodář; manželka Kateřina (*1840 Vlčnov), hospodyně; 
syn Josef (*1864) žák; Rozálie Geletová (*1846 ve St. Jičíně), dívka při gruntě; příslušná do St. 
Jičína; Barbara Dreslarová (*1849), dívka při gruntě. 
Dobytek: 2 kobyly, 1 hříbě, 6 krav, 6 telat, 3 vepři.
Na výminku: Josef Dreslar (*1810); manželka Teresia (*1812), dcera Františka (*1848), 
pomocnice při domácnosti; dcera Marianna (*1851) pomocnice při domácnosti.
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čp. 5
Anna Dorazilová (*1820), vdova, domkářka a hospodyně; její syn Františkem (*1842), svob., 
pomocník v domácnosti, reservník při stálém vojsku (krátkozraký); syn Josef (*1844), svob., 
pacholek při rolnictví, trvale se nezdržuje v obci (dovolenec při stálém vojsku, krátkozraký). 
Dobytek: 2 býci.

čp. 6
Jan Bok (*1846), hospodář, rolník; manželka Josefa (*1845), selka, hospodyně; služebná 
Tekla Janyšková (*1842), svobodná, příslušná do Janovic, její nemanželská dcera Marianna 
(*1865), příslušná do Janovic; Marianna Davidová (*1855), kravařka, příslušná do Lhoty. 
V podnájmu: Josef Bok (*1828), selský výměnkář; jeho manželka Terezie (*1830), sedlská 
výměnkářka; syn Josef (*1855), svobodný, kovářský učeň; syn Antonín (*1857), u sedláka 
kravařem (slouží v Jasenici Německé); syn Alois (*1863), žák; dcera Marianna (*1851), dívka 
(služka), slouží v obci u jiného sedláka; dcera Anežka (*1862), žákyně; dcera Albina (*1867). 
Hospodářské zvířectvo: 1 kobyla, 4 krávy, 3 telata.

čp. 7
Antonín Chlapík (*1802), gruntovník, hospodář; manželka Josefa (*1843), hospodyně; syn 
Antonín (*1851), svob., pomocník při rolnictví; ovčák Václav Havlík (*1816 Držková), pasák; 
Michal Cibulec (*1832 Zubří), pacholek při hospodářství; Josef Dorazil (*1844), pomocník 
při hospodářství, dovolenec ze stálého vojska; Terezie Vavřínová (*1815), pomocnice při 
hospodářství; její nemanželská dcera Barbara Vavřínová (*1851), dívka při hospodářství; 
František Štafa (*1841 Vlčnov), pomocník při šenku. 
Na výměnku Josef Glogar (*1810) a jeho manželka Terezie (*1807).
Dobytek: 1 kobyla, 2 valaši, 6 krav, 5 telat, 21 ovcí, 3 prasata, 5 včelích úlů.

čp. 8
Josef Bok (*1812), majitel gruntu, hospodář; manželka Terezie (*1822 Jičina); syn Jan (*1849), 
svob., voják, t.č. nepřítomen („při stálém vojsku co sprostý [tj. vojín] ve Vídni“); syn Josef 
(*1850), pacholek při hospodářství; syn František (*1855), krejčovský učeň, tč. nepřítomen, 
„V učení na St. Jičíně“; syn Karel (*1856), pomocník v hospodářství; syn Antonín (*1861), žák; 
dcera Josefa (*1852), pomocnice; dcera Mariana (*1864), dítě; dcera Aloisie (*1865), dítě.
V podnájmu Barbora Hromádková (*1829), nádenice při rolnictví a její nemanželská dcera 
Terezie (*1848), dívka při rolnictví, slouží v Bernarticích. 
Dobytek: 2 kobyly, 2 krávy, 4 telata, 4 ovce, 1 vepř.

čp. 9
Václav Bok (*1814), chalupník, hospodář; manželka Barbara (*1836); bratr Jakob Bok 
(*1821), svob., pomocník při hospodářství; Terezie Rosová (*1862), žákyně (přijata za vlastní 
od Václava Rosy č. 21 v Hůrce).
Dobytek: 1 kráva, 1 tele. 

čp. 10
František Novák (*1827 Janovice), domkář; manželka Rozálie (*1828), hospodyně a domkář-
ka; syn František (*1857), svob., studující v I. reálné, nepřítomen („bývá v Novém Jičíně 
ve školách“); syn Josef (*1860), žák; syn Antonín (*1868); dcera Anna (*1863), žákyně. 
Dobytek: 2 krávy, 1 tele, 1 vepř, 20 včelích úlů. 
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čp. 11
František Vahalík (*1843), hospodář, chalupník, vysloužilý voják; manželka Marianna 
(*1845 Lhota).
V podnájmu výměnkářka Majdaléna Vahalíková (*1824), vdova; syn Antonín (*1845), svob., 
pacholek, trvale nepřítomen, dovolenec stálého vojska, slouží ve Lhotě; syn Jan (*1853), šev-
covský učeň, trvale nepřítomen, v učení na St. Jičíně; dcera Josefa (*1863), žákyně.
Dobytek: 2 krávy. 

čp. 12
František Dorazil (*1826), domkář, obchodník s hovězím dobytkem; manželka Anna (*1825 
Jičina); syn Josef (*1850), svob., krejčovský tovaryš, nepřítomen, zdržuje se v N. Jičíně; syn 
František (*1856), pomocník při domácnosti; dcera Aloisie (*1869). 
Dobytek: 2 krávy, 1 vepř.

čp. 13 sčítací arch se nedochoval (rekonstruováno podle matrik a dalších sčítání)
Vincenc Dreslar, * 3. 8. 1820, majitel domkářské usedlosti, polní hospodářství; manž. Anna 
Dreslarová (*6. 1. 1840), hospodyně, spolumajitelka; dcera Antonie (*27. 4. 1867).
Dobytek chovaný zde v r. 1880: 1 jalovice, 2 krávy.

čp. 14
Jan Vrba (*1821), chalupník; manželka Rozálie (*1823 Vlčnov), chalupnice; syn Jan (*1859), 
žák; dcera Anna (*1850), pomocnice při domácnosti; dcera Terezie (*1852), pomocnice při 
domácnosti; dcera Marianna (*1857), pomocnice při domácnosti; dcera Rozálie (*1867). 
Dobytek: 1 kráva, 1 tele; 1 vepř.

čp. 15
František Glogar *1832) domkář, hospodář a tesařský tovaryš; manželka Karolína (*1839); 
dcera Josefa (*1860), žačka, dcera Marianna (*1866).
Druhý byt: Václav Bok (*1828), při rolnictví; manželka Viktorie (*1833); syn Josef (*1855), 
nepřítomen, slouží v Jasenici [=Jeseník n. O.]; syn František (*1861); dcera Agnes (*1867).
Dobytek: 2 krávy, 1 vepř.

čp. 16
Josef Pospěch (*1828), domkář, hospodář a zednický tovaryš; manželka Mariana (*1837 
Kojetín), hospodyně; syn Josef (*1863), žák; František Pospěch (bratr prvního) (*1836), pacho-
lek při rolnictví, nepřítomen, slouží v Mankovicích; Anna Pospěchová (sestra prvního) (*1834), 
dívka při rolnictví, nepřítomná, slouží u sedláka v Hůrce; Terezie Pospěchová (sestra prvního) 
(*1839), dívka při rolnictví, nepřítomná, slouží u sedláka v Hůrce; Marianna Pospěchová 
(sestra prvního) (*1842), dívka při rolnictví, nepřítomná, slouží u sedláka v Hůrce.
Zvířectvo: 1 kráva, 1 vepř. 

čp. 17 
Marianna Orlitová (*1824), vdova, chalupnice; syn František (*1849), pomocník v hospodářství; 
syn Antonín (*1851), tesařský učeň; syn Josef (*1861) žák; dcera Marianna (*1853); pomocnice 
při hospodářství; dcera Rozálie (*1857), ve službě v Hůrce; dcera Terezie (*1859). 
V druhém bytě Jan Vavřín (*1839), nádeník při rolnictví; manželka Barbara (*1845), hos-
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podyně v domácnosti; dcera Josefa (*1867).
Dobytek: 1 kráva, 1 tele.

 čp. 18
Josef Bajer (*1807), chalupník, hospodář; manželka Mariana (*1830), hospodyně; syn Josef 
(*1844), zednický tovaryš; dcera Rozálie (*1849), dívka při hospodářství, nepřítomná, slouží 
v obci u sedláka. 
Dobytek: 2 krávy, 1 vepř, 3 včelí úly.

čp. 19
František Glogar (*1826), vdovec, grutovník; syn Antonín (*1859); Václav Vrba (*1823), 
pomocník při domácnosti; Vincenc Kývala (*1852 Choryně), pacholek při rolnictví; Mariana 
Janyška (*1852 Jičina), dívka při hospodářství. 
Dobytek: 2 kobyly, 7 krav, 1 tele, 5 prasat, 15 úlů.

čp. 20
Josef David (*1826), gruntovník, hospodář; manželka Barbara (*1831); syn František 
(*1859), žák; syn Josef (*1863), žák; dcera Mariana (*1857), pomocnice při domácnosti; Ignác 
Kolenovský (*1850 Palačov), pacholek při hospodářství; Rozálie Bajerová (*1849), dívka při 
hospodářství; Anna Gýlova (*1824 Vlčnov), svob., švadlena. 
Dobytek: 2 kobyly, 5 krav, 3 telata, 3 prasata.

čp. 21
Václav Rosa (*1813), gruntovník; manželka Anna (*1835); syn Josef (*1845), pacholek při hos-
podářství; syn Jan (*1853), zednický učeň; syn Antonín (*1864); syn Kliment (*1867); dcera 
Mariana (*1858), žákyně; dcera Terezie (*1862), žákyně, nepřítomná, bývá u strýce Václava 
Boka č. 9 v Hůrce; Mariana Boková (*1851), dívka při hospodářství. 
Dobytek: 2 kobyly, 4 krávy, 3 telata, 1 vepř.

čp. 22
Václav Dreslar (*1822), gruntovník, hospodář; manželka Rozálie (*1830 Lhota), hospodyně; 
syn František (*1850), pacholek při rolnictví; syn Jan (*1853), pomocník při rolnictví; syn 
Václav (*1855), pomocník při rolnictví; Josefa Hubová (*1849 Janovice), dívka při rolnictví; 
Terezie Galetová (*1854), svob., kravařka, přísluší do St. Jičína. 
Dobytek: 2 kobyly, 1 hříbě, 3 krávy, 3 telata, 3 vepři.

čp. 23
František Chlapík (*1812), gruntovník, hospodář; manželka Barbara (*1837), gruntovnice; 
Rozálie Orlitová (*1857), svob., kravařka.
V druhém bytě: Jan Bajer (*1838), nastupitel gruntu, pomocník při gruntu; manž. Barbara 
(*1842); syn Josef (*1865). 
Dobytek: 2 kobyly, 2 krávy, 3 telata, 1 prase. 

čp. 24
Jan Dorazil (*1836), hospodář, gruntovník; manželka Terezie (*1841 Vysoká, ok. Hranice); 
syn František (*1867), dcera Rozálie (*1865); dcera Františka (*1867); František Hromada 
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(*1844 Jičina), svob., pacholek při rolnictví; Josefa Petrášová (*1842 Lhota), svob., dívka při 
rolnictví, přísluší do Lhoty; Anna Galetová (*1856), svob., služebná při hospodářství, přísluší 
do St. Jičína. 
Na výminku Anna Dorazilová (*1808), vdova; Majdaléna Janovská (*1848), svob., pomocnice 
při domácnosti.
Zvířectvo: 2 kobyly, 2 hříbata, 1 býk, 5 krav, 3 telata, 3 ovce, 3 prasata. 

čp. 25
Josef Horák (*1819), hospodář, gruntovník; manželka Mariana (*1848), hospodyně; syn 
František (*1861), žák; dcera Mariana (*1855), pomocnice při hospodářství; Jan Galeta (*1848 
St. Jičín), pacholek při hospodářství, dovolenec zeměbrany, přísluší do St. Jičína; Mariana 
Macháňová (*1850 Palačov), dívka při hospodářství. 
Dobytek: 2 kobyly, 1 hříbě, 4 krávy, 2 telata, 1 prase.

čp. 26
František Bíma (*1828), domkář, hospodář; manželka Rozálie (*1829), hospodyně; syn Jan 
(*1857), pomocník při domácnosti; syn František (*1866); dcera Josefa (*1860), žačka; dcera 
Barbara (*1862), žačka; dcera Karolína (*1864).
Výminek obýval František Bíma (*1793 Hodslavice), výměnkář a v obecní službě co posel; 
manželka Mariana (*1797), výměnkářka.
Dobytek: 2 krávy, 1 tele, 1 vepř.

čp. 27
Josef Petráš (*1836), hospodář, gruntovník; manželka Marianna (*1837), hospodyně; syn 
Alois (*1858), žák; syn Antonín (*1860), žák; syn Jan (*1862), žák; syn František (*1866); syn 
Theodor (*1868); dcera oViktorie (*1867).
Dobytek: 1 kobyla, 2 hříbata, 3 krávy, 2 telata, 3 prasata.

čp. 28
František Pavlík (*1824), hospodář, gruntovník; manželka Barbara (*1831 Lhota); syn Jan 
(*1857), svob., pomocník při hospodářství; syn Josef (*1865); dcera Barbara (*1852), pomocnice 
při hospodářství; dcera Anna (*1859); dcera Rozálie (*1861); Mariana Pospěchová (*1842), 
svob., dívka při hospodářství.
Na výminku Anna Pavlíková (*1799 Bernartice), vdova; Terezie Pospěchová (*1839), svob., 
služebná při domácnosti.
Dobytek: 2 kobyly, 1 hříbě, 4 krávy, 3 telata, 2 prasata.

čp. 29
Josef Hasal (*1818), domkář a zedník; manželka Rozálie (*1825), domkářka a obchodnice 
s máslem a vejci; syn Jan (*1851), zednický učeň; syn Václav (*1853); syn Josef (*1859) žák; syn 
František (*1862) žák; syn Antonín (*1865) a dcera Marianna (*1869). 
V podnájmu: Magdaléna Vašutová (*1826), švadlena, vdova po národním učiteli; její syn 
Bedřich (*1856 Dolní Bečva), krejčovský učeň; dcera Aloisie (*1851 Veselá, ok. Val.Meziříčí), 
služka, trvale nepřítomná, slouží ve Vídni; dcera Františka (*1854 DolníBečva), pomocnice 
při domácnosti a dcera Amálie, žákyně (*1859). 
Dobytek: 1 kráva, 1 tele, 1 vepř.
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čp. 30 panský dvůr (dnes čp. 101 - pozn. T.B.)
Antonín Hrachovec, (*1838 Janovice), hajný ve službě u hraběte Maxmiliána Josef Seilerna; 
manželka Marianna (*1829 Vlčnov), hospodyně; Mariana Kožichová (*1866 v olomoucké 
porodnici, [dcera Marianny Hrachovcové]), kterou si Antonín Hrachovec osvojil; Veronika 
Křenková (*1845 Hrubá Bystřice, okr. Rožnov), děvečka při domácnosti.
Druhý byt: nádenice Rozálie Galetová (*1826 v Lešné), vdova, deputátnice u p. hraběte Max. 
Josefa Seilerna, příslušná do St. Jičína; její syn Jan (*1848 St. Jičín), pacholek při hospodářství, 
dovolenec při zemské obraně; syn Cyril (*1854), krejčovský učeň, t.č. v učení v N.Jičíně; dcera 
Rozálie (*1846), děvečka, sloužila v Hůrce; dcera Terezie (*1854), děvečka, sloužila v Hůrce 
a dcera Anna (*1856), služebná, sloužila v Hůrce. 
Dobytek: 1 kráva.

čp. 31
Jan Čajka (*1830), domkář a kovářský mistr; manželka Rozálie (*1832 Petřkovice), hospodyně; 
dcera Terezie (*1861), žákyně; dcera Marianna (*1867), žákyně; otec Janův Antonín Čajka, 
(*1797), vdovec na výminku. Dobytek: 2 krávy, 2 telata. 

čp. 32
Barbara Glogarová (*1817), vdova, chalupnice, hospodyně; syn František (*1849), pomocník 
při hospodářství; dcera Barbara (*1851), pomocnice při hospodářství; dcera Majdalena 
(*1856), pomocnice při hospodářství. Dobytek: 1 kráva, 1 tele, 1 vepř. 

čp. 33
Filip Blachník (*1809), svob., domkář a kožešník; jeho sestra Magdaléna Blachníková, (*1825), 
svob., pomocnice při domácnosti; její nemanželský syn Ignác (*1843), zednický tovaryš, 
dovolenec při stálém vojsku, její nemanželský syn Josef (*1852), od narození chromý. 
Dobytek: 1 kráva, 1 vepř.

čp. 34
František Dresler (*1845), hospodář, domkář, tesařský tovaryš; manželka Terezie (*1833), 
hospodyně; nevlastní dcera Mariana Glogarová (*1859), žákyně; nevlastní dcera Aloisie 
Glogarová (*1863), žákyně; vlastní dcera Františka (*1869). 
Dobytek: 1 kráva, 1 tele, 1 vepř. 

čp. 35
Josef Vrba (*1827), domkář a obchodník s vepřovým dobytkem; manželka Barbara (*1822 
Lhota), hospodyně, dcera Rosalie (*1853) která nebyla přítomná, sloužila v Jasenici; dcera 
Rozálie (*1856) pomáhala rodičům při hospodářství. Dobytek: 2 krávy, 1 vepř.

čp. 36
František Horák (*1826), hospodář, chalupník; manželka Rozálie (*1830); chalupnice, 
hospodyně; syn Jan (*1853), svob., krejčovský tovaryš; syn František (*1858), pomocník 
při hospodářství; syn Antonín (*1866); dcera Barbara (*1851), dívka při hospodářství, 
nepřítomná, slouží v Jeseníku; dcera Josefa (*1862), žákyně; dcera Mariana (*1864). Dobytek: 
1 kráva, 2 telata, 1 prase.
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čp. 37
Václav Petráš (*1820 v Brně) kovářský mistr; manželka Anna (1838* Vlčnov) hospodyně; 
syn Antonín (*1852), kovářský tovaryš, v Hůrce se nezdržoval, byl v Novém Jičíně v práci 
kovářské; syn Josef (*1867), dítě; dcera Anežka (*1865); Eleonora Pavlíková (*1855 St. Jičín), 
služka při domě; výměnkář Václav Petráš (*1786), vdovec. 
Dobytek: 1 kráva, 1 tele.

čp. 38
Jan Dreslar (*1807), domkář, hospodář; manželka Barbara (*1825), hospodyně; syn Jan 
(*1843), zednický tovaryš, dovolenec při stálém vojsku, zdržuje se doma; dcera Barbara 
(*1849), dívka při hospodářství, nezdržuje se zde, ale slouží v obci; dcera Rozálie (*1861), 
žákyně; Anna Pospěchová (*1834), svob., pomocnice při hospodářství. 
Dobytek: 2 krávy, 1 prase.

čp. 39
František Bok (*1821), domkář, hospodář; manželka Barbara (*1837 Lhota), hospodyně; syn 
Josef (*1852) zednický učeň; syn František (*1856) pomocník při domácnosti a syn Antonín 
(*1867). 
Dobytek: 1 kráva, 1 tele.

čp. 40
Jan Janovský (*1805), vdovec, domkář, hospodář; jeho syn František (*1850), pacholek; syn 
Josef (*1853) tesařský učeň; syn Jan (*1856), ševcovský učeň, trvale se zdržující v St. Jičíně 
na učení; dcera Marianna (*1844), pomocnice v domácnosti; dcera Magdalena (*1847), 
pomocnice v domácnosti, slouží u sedláků v Hůrce. 
Dobytek: 1 kráva, 1 vepř.

čp. 41
Josef David (*1830), domkář a krejčí; manželka Anna (*1837 ve St. Jičíně); hospodyně; syn 
Antonín (*1863), žák; dcera Josefa (*1866), žákyně; dcera Marianna (*1869) a krejčovští učni 
Jan Trefil (*1854) a Jan Bezděk (*1855 ), oba z Petřkovic. 
Dobytek: 1 kráva, 7 včelích úlů.

čp. 42 škola
Bohumil Fukala (*1844 St. Jičín), svob., národní učitel. Příslušný do St. Jičína.

čp. 43
Vincenc Dresler (*1822), chalupník, hospodář a zednický tovaryš; jeho manželka Anna 
(*1840), chalupnice a hospodyně a dcera Antonie (*1867), dítě. 
Dobytek: 1 tele.
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Hůrka v roce 1921                                                                         

Operáty ke sčítání lidu v Hůrce v roce 1921 jsou uloženy ve Státním okresním 
archivu Nový Jičín ve fondu Okresní úřad Nový Jičín, karton 826. Pokud není 
uvedeno jinak, narodily se všechny osoby v Hůrce a byly římsko-katolického 
vyznání. Zkratky jsou tytéž jako u sčítání z r. 1870. Znovu je nutno připomenout, 
že zápisy v operátech sčítání lidu nejsou vždy úplně přesné a obsahují řadu chyb 
(nejčastěji v datech a místu narození), ale i v dalších údajích.  
Použité zkratky: evang. = evangelické, manž. = manželka; náb. čb. ev. = nábožen-
ství českobratrské evangelické; svob. = svobodný; vedl. = vedlejší.

čp. 1
Teofil Vahalík (*19.listopadu 1874), majitel domu a vlastník malorolnické usedlosti, povlání: 
zemědělství; manželka Žofie (*1. května 1880), hospodyně, vede domácnost; syn Bohumil 
(*14. června 1904), zedník u firmy Czeika a Wondra, stavitelé v Novém Jičíně; syn Karel (*8. 
února 1909); dcera Marie (*2. dubna 1913).
2. byt: Jan Rosa, * 21. června 1853 majitel bytu, domkář, malorolnická usedlost, vedl. 
povolání: cestář; manželka Anna Rosová * 24. prosince 1859 Valašská Jasenice, hospodyně, 
vede domácnost.

čp. 2
Adolf Bok (*16. června 1873 Vlčnov), majitel domácnosti a bytu, vlastník malorolnické 
usedlosti; manž. Anežka Boková (*30. ledna 1872), vede domácnost majitele bytu; dcera 
Štěpánka (*4. května 1899), vypomáhá v domácnosti; dcera Marie (*28. července 1908); dcera 
Jiřina (*21. března 1913).

čp. 3
Jan Man (*16. května 1889), vlastník malorolnické usedlosti; manželka Anděla (*29. srpna 
1892 Perná), v obci od 1914; vede domácnost; syn Antonín (*5. dubna 1915); syn Jan (*12. 
října 1916).
V 2. bytě: Jan Man, (*27. prosince 1863); výměnkář; manželka Františka (*28. listopadu 1868 
Loučka), vede domácnost.

čp. 4
Antonie Janovská, vdova (*12. listopadu 1876 Jičina), vlastnice rolnické usedlosti, v Hůrce 
od 1894; syn František Janovský, ženatý (* 1. prosince 1915), pomáhá v zemdělství majitelky 
bytu; dcera Antonie Janovská (*25. března 1898) svov., pomáhá v hospodářství majitelky bytu; 
dcera Marie Janovská (*25. června 1899), svob., pomáhá v hospodářství majitelky bytu; syn 
Josef Janovský (2. únor 1904), svob., pomáhá v hospodářství majitelky bytu; snacha Ludmila 
Janovská (*30. října 1895), vdaná, pomáhá v hospodářství majitelky bytu; vnuk Atnonín 
Janovský (*18. května 1916); vnučka Marie Janovská (*30. dubna 1920); čeledín František 
Vaculčák (*28. července 1902 Zašová), v Hůrce od 1920.
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čp. 5
Josef Dorazil (*8. února 1885), vlastník malorolnické usedlosti; manž. Žofie (*25. září 1891), 
vede domácnost majitele bytu; v r. 1914 byla zaměstnána jako služka; syn Josef Dorazil (*7. 
října 1910); syn Ladislav Dorazil (*19. ledna 1912); syn Antonín (*27. listopadu 1913); syn 
František (*1. října 1919); tchyně Aloisie Vahalová, vdova (*12. června 1868). 
2. byt: Terezie Dorazilová, vdova (*12. listopadu 1846 Palačov), v Hůrce od 1869, 
výměnkářka na usedlosti svého syna Josefa Dorazila; syn František Dorazil (*1. září 1873), 
svob., zaměstnán ve stavebnictví, zedník u firmy R. Kloss, stavitel v Novém Jičíně;

čp. 6
František Pantůček (* 3. srpna 1876 Babice, ok. Brno), v Hůrce od r. 1909, vlastník rolnické 
usedlosti; manž. Františka (*18. března 1883 Ruprechtov, ok. Vyškov), v Hůrce od 1909, vede 
domácnost majitele bytu; syn Václav Pantůček (*23. listopadu 1907 Babice); syn František 
(*22. února 1910); dcera Anežka (*2. března 1914); dcera Bohumila (*13. února 1920); na 
statku sloužili: Jan Janoš (*18. listopadu 1891 Svinov, dom. příslušný do Juřinky), v Hůrce od 
1921; jeho manž. Anna Janošová, služebná (*1. dubna 1985 Kladeruby, dom. příslušná do 
Juřinky), v Hůrce od 1921; Bohuslav Janoš (*26. ledna 1917 Kladeruby), syn čeledína Jana 
Janoše; služebná Rosalie Krpelíková (*11. února 1899 Staré Zubří, ok. Rožnov), v Hůrce od 
1921.

čp. 7
Antonín Chlapík (*6. června 1872), majitel bytu, rolník, obchodník a hostinský, manž. 
Marie (*9. února 1896), vede domácnost majitele podniku; švagr Alois Petráš (*7. dubna 
1903), svob., obchodnický učeň u Antonína Chlapíka; služebný Josef Randus (*20. února 
1876 Zubří), v Hůrce od r. 1893, čeledín na statku; služebník Alois Vavřík (*17. června 1872 
Hostašovice), ženatý, dom. příslušný do Zubří, v Hůrce od 16. října 1920, čeledín na statku; 
služebná Anna Žambochová (*4. října 1895 Růžďka, ok. Vsetín, tamtéž dom. příslušná) náb. 
evang. reformované (čb. ev.), svob., v Hůrce od 6. ledna 1921; Marta Žambochová, dcera 
Anny Žambochové (*26. května 1918 Růžďka, tamtéž příslušná), náb. evang. (reformované), v 
Hůrce od 6. ledna 1921; služebná Marie Bučková (*2. srpna 1900 Perná, tamtéž příslušná), v 
obci od 26. července 1920, děvečka u Antonína Chlapíka. 

čp. 8
Rudolf Gebauer (*17. dubna 1863 Děrné, ok. Bílovec), v Hůrce od 1890, rolník, vlastník 
rolnické usedlosti; manž. Marie Gebauerová (*18. září 1857), vede domácnost majitele bytu; 
čeledín Jan Petřvalský (*30. dubna 1898 Růžďka), náb. čb. ev., svob., v obci od 1921; čeledín 
Jan Adámek (*24. ledna 1875 Pržno, ok. Vsetín), náb. čb. ev., vdovec, v obci od 1920; služebná 
Bohumila Oravová (*15. září 1906 Životice, ok. Fulnek), svob., dom. příslušná do Zámrsk.

čp. 9
Alois Horut, domkář (*12. dubna 1874 Bernartice), v Hůrce od 1895, vlastník malorolnické 
usedlosti; manž. Růžena Horutová (*5. září 1875), vede domácnost majitele bytu; syn 
Stanislav Horut (*4. září 1900), svob., bednář u firmy Ernst Stach, bednář v Novém Jičíně; 
syn Jindřich Horut (*9. února 1907), pomáhá v hospodářství; syn Vladimír Horut (*10. srpna 
1910); dcera Růžena (*3. června 1913); švagrová Marie Janyšková (*22. června 1858), vdova, 
dom. příslušná do Janovic, v Hůrce od 1920.
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čp. 10
Antonín Novák (*13. května 1868), domkář, vlastník malorolnické usedlosti; manž. Julia 
(*19. června 1870 Lhota); v Hůrce od 1897, vede domácnost majitele bytu; syn Antonín (*10. 
prosince 1900) svob., pomáhá v hospodářství majitele domácnosti; matka Barbora Nováková 
(*25. října 1836), vdova; služebná Marie Macíčková (*10. března 1904 Mořkov), svob., v 
Hůrce od 1921, služebná u majitele domácnosti.

čp. 11
Josef Vahalík (*19. července 1870), domkář, majitel zemědělského hospodářství; manž. Marie 
(*21. prosince 1870), vede domácnost majitele bytu; syn František (*1. ledna 1897) svob., 
zemědělství, pomáhá v hospodářství, v r. 1914 zaměstnán ve stavebnictví jako zednický 
tovaryš; syn Josef (*19. března 1902), zemědělství, pomáhá v hospodářství; dcera Ludmila (*8. 
září 1908), zemědělství, pomáhá v hospodářství; dcera Františka (*15. července 1910); dcera 
Anděla (*13. července 1913); matka Františka [správně Marianna!] Vahalíková (*8. října 
1845 Palačov[sic!]), vdova, v Hůrce od 1885, na výměnku; tchýně Anna Manová (*8. března 
1836), vdova, na odpočinku u zetě, pomáhá v hospodářství, v r. 1914 byla na odpočinku u 
syna faráře Ant. Mana; švagrová Aloisie Manová (*15. července 1860), svob., v bytě u švagra 
na odpočinku, pomáhá v zemědělství, v r. 1914 vedla domácnost svého bratra faráře Ant. 
Mana v Ostrožské Lhotě. 

čp. 12
Ludvík Fusek (*24. srpna 1866 Velká Bystřice, ok. Val. Meziříčí) v Hůrce od roku 1898, majitel 
bytu domkář, vlastník malorolnické usedlosti; manž. Karolina Fusková (*30. dubna 1864), 
vede domácnost majitele bytu; syn František (*11. ledna 1894), pomáhá vzemědělství majiteli 
bytu; syn Antonín (10. října 1895), pomáhá v zemědělství.
2. byt: Josef Třeštík (*24. června 1875 Ostravice), v Hůrce od 1912, nádeník, není vyučen, 
nemá povolání; manž. Anna Třeštíková (*6. ledna 1876 Velké Karlovice), v Hůrce od 1912, 
vede domácnost majitele bytu; syn Pavel Třeštík (*27. září 1911 Velké Karlovice), v Hůrce od 
1912.

čp. 13
František Dresler (*4. červen 1874), domkář, rolník, vlastník malorolnické usedlosti; manž. 
Marie Dreslerová (*21. října 1880), vede domácnost majitele bytu; syn František (*21. 
července 1903) svob., zaměstnán ve stavebnictví, zedník u stavitelů Czeike-Wondra Nový Jičín; 
syn Antonín (*12. května 1905), pomáhá v hospodářství; syn Karel (*26. srpna 1914); dcera 
Ludmila (*29. července 1900), pomáhá v hospodářství; dcera Otýlie (*14. listopadu 1901), 
pomáhá v hospodářství.

čp. 14
Vrba Antonín, (*2. srpna 1890), domkář, majitel hospodářství; manželka Žofie Vrbová (*5. 
června 1898 Perná), v Hůrce od roku 1919, vede domácnost majitele bytu; tchýně Viktorie 
Štramberská, vdova (*30. dubna 1858 Perná), v Hůrce od r. 1919.
2. byt: výměnkář Jan Vrba, majitel bytu (*28. června 1859 Hůrka), vdovec; dcera Vrbová 
Žofie (*31. prosince 1897), vede domácnost majitele bytu; syn Ladislav Vrba (*19. května 
1905), zednický učeň u stavitelů Czeike-Wondra v Novém Jičíně.
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čp. 15
Václav Bok, domkář (*23. září 1871), vlastník malorolnické usedlosti; manž. Antonie Boková 
(*5. února 1875 Hrubá Lhota, ok. Val. Meziříčí), v Hůrce od 1898, vede domácnost majitele 
bytu; dcera Božena Boková (*29. srpna 1899), pomáhá majiteli bytu, r. 1914 byla zaměstnána 
v kloboučnictví jako dělnice v lisovně; dcera Antonie Boková (*12. července 1906), pomáhá 
majiteli bytu; syn Václav (*19. ledna 1909).

čp. 16
Jan Dorazil, domkář (*25. prosince 1870), zemědělec, vlastník malorolnické usedlosti; manž. 
Anna Dorazilová (*12. května 1872 Nový Jičín); dcera Klementýna (*23. listopadu 1901), 
pomáhá majiteli bytu; dcera Marie (*12. srpna 1913).
2. byt: Antonín Plešek (*24. května 1892 Starý Jičín), v Hůrce od 1. února 1920, zaměstnán 
ve stavebnictví jako zedník u Josefa Bluma, stavitele v Novém Jičíně; manž. Ludmila Plešková 
(*21. prosince 1896 Lešná), v Hůrce od 1. února 1920, vede domácnost majitele bytu; syn 
Antonín Plešek (*9. ledna 1917)

čp. 17
Josef Orlita, domkář (*28. ledna 1884), svob., rolník, majitel malorolnické usedlosti; sestra 
Ludmila (*26. února 1896), svob., vede domácnost majitele bytu.

čp. 18
Viktor Bajer, domkář (*12.ledna 1882), majitel zemědělské usedlosti a domu; manž. Emilie 
(*30. března 1887 Ženklava), v Hůrce od 18. července 1910; syn Antonín (*24. dubna 1911); 
syn Viktor (*8. září 1912); syn Vladimír (*3. září 1913); dcera Marie (*12: února 1916); 
služka Rosina Mičkalova (*13. března 1848 Videč), svob., v Hůrce od 1. ledna 1903, služebná 
u majitele domu, v r. 1914 sloužila jako opatrovnice dětí.
2. byt: František Šnajdárek (*8. března 1865 Vysoká, ok. Hranice), v Hůrce od 1891, 
samostatný zemědělec (role pachtované); manž. Barbora (*26. ledna 1878), vede domácnost 
majitele domácnosti dcera Marie (*8. února 1911); syn Antonín (*8. listopadu 1915).

čp. 19
Antonín Glogar, (*30. 12. 1859), samostatný rolník, majitel rolnické usedlosti; manž. Justýna 
(*13. 2.1877 Palačov), v Hůrce od 1899, vede domácnost majitele bytu; syn Antonín (*20. 5. 
1906), pomáhá v zemědělství při hospodářství; syn Bohumil (*8. 9. 1907); dcera Marie (*31. 
10. 1910); služebná Marie Bačová (*3. 11. 1893 Poličná), svob., v Hůrce od 1915; služebná 
Julie Cabová (*31. 10. 1905 Všemina, ok. Holešov), v Hůrce od 192; služebná Julie Jakubová 
(*25. 5. 1905 Všemina, ok. Holešov), v Hůrce od 1921; švadlena Julie Pavlíková (*16. 2. 1893 
Lhota), v Hůrce od 1921, samostatná švadlena (šití prádla a šatů).

čp. 20
Teofil David (*22. ledna 1872) zemědělec, vlastník rolnické usedlosti; manž. Anastázie 
Davidová (*30. března 1888 Palačov), v Hůrce od 1909, vede domácnost majitele bytu; dcera 
Jaroslava (*26. července 1901), pomáhá v zemědělství majiteli bytu; dcera Marie (*22. ledna 
1904), pomáhá v zemědělství majiteli bytu; syn František (*20. prosince 1910); syn Bohuslav 
(*5. února 1912); dcera Milada (*3. srpna 1915); čeledín Rudolf Soviar (*8. května 1901 
Šenov), v Hůrce od 1919, čeledín v hospodářství majitele bytu.
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čp. 21
Viktor Rosa (*21. dubna 1881), vlastník rolnické usedlosti; manž. Vilemína (*24. srpna 1886 
Bernartice), v Hůrce od 1909, vede domácnost majitele bytu; dcera Ludmila (*1. května 1910); 
dcera Marie (*28. října 1911); služebná Anna Štecová (*11. února 1895 Hostašovice), v Hůrce 
od 1920, služebná v hospodářství majitele bytu.
2. byt: Antonín Bok, (*15. září 1883), zaměstnán ve stavebnictví jako zedník u Josefa Nováka, 
zednického mistra na Starém Jičíně; manž. Růžena (*26. září 1897 Ruprechtov, ok. Vyškov), v 
Hůrce od 1918, vede domácnost majitele bytu.

čp. 22
Viktor Chlapík, rolník (*19. května 1880), samostatný zemědělec, majitel; manž. Františka 
Chlapíková (*16. července 1887 Poličná), v Hůrce od 12. listopadu 1919, vede domácnost 
majitele bytu; sestra majitele bytu Ludmila Bajarová (*2. srpna 1890), svob.; dcera Marie 
Chlapíková (*19. srpna 1920); čeledín Edvín Vojkovský (*1. listopadu 1905 Záblačí, ok. Mor. 
Ostrava), dom. příslušný do Nové Vsi, ok. Frýdek, v Hůrce od 4. února 1921, pacholek u 
Viktora Chlapíka. 

čp. 23
Anotnín Horák (*3. dubna 1888), zemědělec, vlastník rolnické usedlosti; manž. Marie 
Horáková (*4. září 1895), vede domácnost majitele bytu; syn Antonín (*10. srpna 1920); 
sestra Anna Dorazilová (*19. ledna 1907), svob., pomáhá v hospodářství majitele bytu; čeledín 
Josef Srněnský (*5. dubna 1890 Vsetín), v Hůrce od 1914; služebná Rosalie Smutková (*23. 
března 1860 Videč), v Hůrce od 1916. 
2. byt: Jan Jurečka, vdovec (*10. července 1870 Příluky, ok. Val. Meziříčí), v Hůrce od 1894, 
výměnkář na usedlosti Antonína Horáka; dcera Štěpánka Jurečková (*14. června 1901), 
pomáhá na usedlosti Antonína Horáka; syn František Jurečka (*23. června 1908).

čp. 24
Rudolf Dorazil, (*27. prosince 1883), zemědělství, samostatný vlastník; manž. Matylda 
Dorazilová (*14. března 1891 Babice, ok. Brno), v Hůrce od 1913, vede domácnost majitele 
bytu; dcera Zdeňka Dorazilová (*27. dubna 1920); tchýně Veronika Pantučková, vdova (*14. 
února 1848 Babice, ok. Brno), v Hůrce od r. 1920; 
sestra Františka Fluksová, vdova (*17. prosince 1867), v Hůrce od r. 1920; neteř Marie 
Fluksová (*24. srpna 1904 Růžďka), v Hůrce od r. 1920, služebná v zemědělství u majitele; 
služebná Marie Horáková (*19. května 1905), služebná v zemědělství u majitele; služebná 
Marie Zlámalová (*4. srpna 1904 Palačov), v Hůrce od r. 1917, služebná v zemědělství u 
majitele; čeledín Karel Kuropata (*22. září 1901 Růžďka), náb. čb. ev., v Hůrce od 1921; 
čeledín Rudolf Randus (*16. února 1862 Zubří), v Hůrce od r. 1920; služebná Teresie 
Zlámalová (*7. října 1906 Palačov), v Hůrce od 1917.

čp. 25
Antonín Dorazil (*18. května 1878), rolník, vlastník rolnické usedlosti; manž. Arnoštka 
Dorazilová (*17. května 1868 Poruba, ok. Hranice), v Hůrce od r. 1888, vede domácnost 
majitele bytu; syn Jan Bajer (*16. listopadu 1893), svob. vypomáhá v zemědělství u majitele 
bytu = svého nevlastního otce; dcera Božena Dorazilová (*26. listopadu 1898), vypomáhá v 
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zemědělství u majitele bytu = svého otce; dcera Marie Dorazilová (*18. září 1901), vypomáhá 
v zemědělství u majitele bytu = svého otce; syn Josef Dorazil (*30. srpna 1903), vypomáhá v 
zemědělství u majitele bytu = svého otce; dcera Ludmila Dorazilová (*23. června 1910); vdova 
Teresie Bajerová (*13. října 1856 Polom, ok. Hranice), v Hůrce od r. 1886, strávnice.
2. byt: Jan Zlámal, podruh (*17. prosince 1877 Palačov), vlastník malorolnické usedlosti; 
manž. Marie Zlámalová (*7. prosince 1875 Palačov), vede domácnost majitele bytu; dcera 
Anežka Zlámalová (*17.ledna 1911 Palačov); dcera Ludmila Zlámalová (*16. dubna 1913 
Palačov).

čp. 26
Býma František, majitel bytu, (*24. září 1866), zemědělství, vlastník malorolnická usedlost; 
manž. Býmová Barbara (*15. října 1869 Kojetín), v Hůrce od 1893, vede domácnost majitele 
bytu; syn Robert Býma (*22. května 1898), svob., pomáhá; dcera Cecílie Býmova (*27. 
listopadu 1900), pomáhá v hospodářství majitele.

čp. 27
Ignác Hegar, (*19. srpna 1890 Hostašovice), majitel bytu a rolnické usedlosti, v Hůrce 
přítomen od 1919; manž. Anna (*26. července 1895), vede domácnost; dcera Marie (*26. října 
1920); vdova Anna Petrášová (*7. července 1869 Hynčice), v Hůrce od 1891, bere výměnek; 
Josef Petráš, strýc (*1. května 1874), svobodný, kolář u Heinzela v Německé Jeseníku; švagrová 
Antonie Petrášová (*11. února 1901), pomáhá majiteli bytu; čeledín František Vavřík (*3. září 
1902 Hostašovice), v Hůrce od 1920; služebná Emilie Mizerová (*8. srpna 1903 Hostašovice), 
v Hůrce od r. 1920.

čp. 28
Josef Pavlík, vdovec (*22. 2. 1866), zemědělství, vlastník rolnické usedlosti; syn Josef Pavlík 
(*18. července 1902), trvale nemocen, neduživý [† 15. 11. 1930 na tuberkulózu, pozn. TB]; 
dcera Marie Pavlíková (*24. října 1903), vypomáhá v hospodářství majitele bytu; dcera 
Anna Pavlíková (*7. července 1905), vypomáhá v hospodářství majitele bytu; syn František 
Pavlík (*19. září 1906), vypomáhá v hospodářství majitele bytu; služebná Josefa Vahalíková, 
vdova (*15. března 1852 Lhota), v Hůrce od r. 1892, vypomáhá v hospodářství majitele bytu; 
služebná Aloisie Hubová, svob. (*23. ledna 1896 Hostašovice), v Hůrce od r. 1917; čeledín 
Antonín Bezděk (*1. února 1899 Kojetín), v Hůrce od r. 1919.

čp. 29
Antonín Hasal, domkář (*8. října 1864), vlastník malorolnické usedlosti; manž. Marie 
Hasalová (*13. března 1868), vede domácnost majitele bytu; syn Antonín (*14. ledna 1899), 
pomáhá v hospodářství majitele bytu; dcera Anna (*20. července 1906), pomáhá v domácnosti 
majitele bytu; syn Metoděj (*2. září 1913).
Josef Švihel (*28. června 1871 Dolní Bečva), v Hůrce od r. 1919, kloboučnický dělník (střihač) 
u firmy Hückel a synové, továrna klobouků v Novém Jičíně (totéž povolání v r. 1914); manž. 
Žofie Švihlová (*13. května 1877 Dolní Bečva), vede domácnost majitele bytu; dcera Arnoštka 
Hubová (*2. června 1897), pomáhá v domácnosti majitele bytu (v r. 1914 služebná v země-
dělství); dcera Marie Hubová (*23. března 1909).
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čp. 30 
majitel Dr. Bedřich Deym, velkostatkář na Starém Jičíně 
Augustin Podzemný (*16. dubna 1870 Lešná), v Hůrce od 1. května 1903, povolání: lesnictví, 
hajný u Dr. B. Deyma v Starém Jičíně; manž. Anna Podzemná (*15. července 1872 Perná), 
v Hůrce od 1. května 1903, vede domácnost majiteli bytu; dcera Aloisie (*16. dubna 1900 
Perná), v Hůrce od 1. května 1903, vypomáhá ve vedení domácnosti majiteli bytu; syn 
František (*27. března 1904), obuvnický učeň u Fr. Nováka obuvníka v Starém Jičíně; dcera 
Marie (*2. ledna 1907).

čp. 31
František Hasal (*28. 10. 1862), vdovec, majitel bytu a malorolnické usedlosti, samostatný 
zemědělec; dcera Marie Hasalová (*1. 1. 1896) svob., vede domácnost majitele bytu; švagrová 
Františka Čajková (*26. října 1870). 

čp. 32
Alois Gogar, domkář (*2. července 1882), zemědělství, vlastník malorolnické usedlosti;manž. 
Žofie Glogarová (*13. května 1891 Petřkovice), v Hůrce od r. 1913, vede domácnost majitele 
bytu; syn Antonín (*10. června 1914); syn Alois (*12: června 1919).
2. byt: František Glogar, (*26. října 1849), samostatný zemědělec, výměnkář na čísle 32; 
manž. Marie Glogarová (*4. srpna 1856 Janovice), v Hůrce od r. 1877, vede domácnost 
majiteli bytu; syn Josef Glogar, svob. (*11. února 1884), stavebnictví, zedník u Josefa Nováka, 
zednického mistra na Starém Jičíně. 

čp. 33
Alois Růsek (*22. února 1870 Bernartice), v Hůrce od r. 1893, vlastník malorolnické usedlosti; 
manž. Marie Růsková (*8. března 1869), vede domácnost majitele bytu; dcera Františka (*6. 
února 1902), pomáhá v zemědělství u majitele bytu; syn Alois (*18. února 1903), pomáhá v 
zemědělství u majitele bytu; dcera Žofie (*17. března 1907); syn Antonín (*31. května 1909); 
dcera Štěpánka (*13. prosince 1911).

čp. 34
Josef Bajer, majitel domu (*2. července 1893), vlastník malorolnické usedlosti; manž. Marie 
Bajerová (*24. října 1900), vede domácnost majitele bytu.
2. byt: Marie Boková, vdova (*26. června 1865 Velké Kunčice, ok. Místek), v Hůrce od r. 
1891, slouží obci jako obecní sluha; syn František (*30. července 1892), stavebnictví, zedník 
u Czeika-Wondra stavbitelé v Novém Jičíně (1914 totéž); syn Adolf (*24. července 1902), 
stavebnictví, zedník u Frant. Grosmana stavitele v Mor. Ostravě; dcera Marie (*25. března 
1904), služebná v zemědělství u majitele domu Jos. Bajera čís. 34.

čp. 35
Josef Petráš, domkář, (*7. června 1862), zemědělství, vlastník malorolnické usedlosti; manž. 
Marie Petrášová (*9. listopadu 1873 Petřkovice), v Hůrce od r. 1895, vede domácnost majitele 
bytu; syn Maxmilián (*18. května 1900), pomáhá v zemědělství majitele bytu; dcera Antonie 
(*30. května 1906), pomáhá v domácnosti majitele bytu; syn Josef (*12. března 1909); syn Jan 
(*13. května 1911); syn Vojtěch (*2. srpna 1913); Josef Ryšťák, nahodilý nocležník (žebrák) 
(*19. března 1856 Paršovice), stálého bytu nemá.
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čp. 36
František Horák, domkář (*11. listopadu 1882), zemědělec, vlastník malorolnické usedlosti; 
manž. Josefa Horáková (*18. prosince 1894), vede domácnost majitele bytu; syn Antonín 
(*6. listopadu 1911); dcera Marie (*27. února 1915); matka Horáková Terezie, vdova (*11. 
února 1857), bere výměnek. 

čp. 37
František Orlita, domkář (*3. prosince 1859), zemědělství, vlastník malorolnické usedlosti; 
manž. Rozálie Orlitová (*1. září 1861 Kojetín), v Hůrce od r. 1889, vede domácnost majitele 
bytu; syn Josef (*8. března 1895), stavebnictví, zedník u firmy Josef Blum, stavitel v Novém 
Jičíně; dcera Marie (*31. ledna 1897), vypomáhá v domácnosti majitele bytu = otce. 

čp. 38
Jan Dresler, domkář (*21. prosince 1843), zemědělství, majitel malorolnické usedlosti; 
manž. Žofie (*9. listopadu 1862 Jičina), v Hůrce od r. 1898, vede domácnost majitele bytu; 
syn Bedřich (*14. ledna 1903), pomáhá v hospodářství majitele bytu.

čp. 39
Bok František, domkář (*3. září 1885), vlastník malorolnické usedlosti, (v roce 1914 se živil 
jako zedník); manž. Cecílie (*21. října 1897 Jičina), v Hůrce od r. 1920, vede domácnost 
majitele bytu. 
2. byt: Boková Marie, vdova (*21. listopadu 1862 Starý Jičín), v Hůrce od r. 1869, 
zemědělství, výměnkářka na čp. 39; syn Viktor Bok (*1. září 1895), zemědělství, pomáhá 
majitelce bytu, v r. 1914 zaměstnán ve stavebnictví jako zedník; vnučka Marie Boková (*31. 
ledna 1916).

čp. 40
František Janovský (*20. října 1886), zemědělství, vlastník malorolnické usedlosti; manž. 
Marie Janovská (*20. června 1891), vede domácnost majitele bytu; syn František (*7. 
července 1918); syn Antonín (*1. července 1920). 
2. byt: Jan Janovský, (*18. dubna 1856), zemědělství, výměnkář na malorolnické usedlosti 
Framtiška Janovského číslo 40; manž. Rosina Janovská (*21: ledna 1854 Jestřabí, ok. 
Fulnek), vede domácnost majitele bytu.

čp. 41
Antonín David, malorolník (*11. června 1863), zemědělství, vlastník malorolnické usedlo-
sti; manž. Anna Davidová (*13. srpna 1863), vede domácnost majitele bytu; syn František 
(*5. dubna 1895), pomáhá v hospodářství; dcera Žofie (*23. června 1901), pomáhá v 
domácnosti; služebná Marie Tomanová (*8. května 1881 Bludovice), v Hůrce od r. 1917, 
domovsky příslušná do Hodslavic, služebná u majitele bytu.
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čp. 42 škola (majitelem obec)
Jan Holub (*5. ledna 1878, Kopřivnice), učitel, správce školy, v Hůrce hlášen od 1919; 
manželka Anna (*28. 7. 1886 Plzeň), v Hůrce od r. 1919, vede domácnost; schovanec Karel 
Bezděk (*17. 3. 1911, Kojetín), v Hůrce od r. 1919; schovanka Anna Kološová (*13. 11. 
1915, Nový Jičín), v Hůrce od r. 1920.

čp. 43
František Horák, domkář (*11. 4. 1874 Palačov), v Hůrce přítomen od r. 1890, vlastník 
malorolnické usedlosti, v r. 1914 pracoval v kloboučnicví jako tovární dělník (valchář); man-
želka Františka Horáková (*22. 12. 1868 Vlčnov), v Hůrce trvale od r. 1899, vede domácnost; 
dcera Terezie (*28. 4. 1902) pomáhá v domácnosti otcově; syn František (*20. 5. 1907).

čp. 44
Antonín Rosa, domkář (*10. října 1864), zemědělec, vlastník malorolnické usedlosti; manžel-
ka Josefa Rosová (*31. března 1867), vede domácnost; dcera Marie (*9. srpna 1895) pomáhá 
v domácnosti.

čp. 45
Karel Fabík, domkář (*16. října 1886), majitel domku, samostatný zemědělec, vlastník malo-
rolnické usedlosti; manž. Ludmila Fabíková (*17. listopadu 1878, Janovice), vede domácnost; 
dcera Jaroslava (*9. července 1912), školačka; dcera Jarmila (*13. prosince 1913), školačka; 
otec Josef Fabík, vdovec (*18. listopadu 1849), výměnkář; schovanec Josef Fabík (*14. května 
1908); služka Emilie Cábová (*29. ledna 1903, Jičině).

čp. 46 (majitelé domu sirotci Josef a a Antonín Fabík)
1. byt: Karel Bajer (*20. března 1889), druh povolání: stavebnictví, zedník u Výrobního druž-
stva stavebního odboru v Mor. Ostravě (v r. 1914 stavební dělník); manž. Žofie Bajerová (*14. 
dubna 1889), vede domácnost; synové Karel (*9. května 1915) a Jaromír (*12. října 1919).
2. byt: Josef Kozák (*8. února 1877, Jarcová), cementářský dělník u firmy „Karl Dresler, výro-
ba cementového zboží“ v Bernarticích, v Hůrce trvale přítomen od r. 1906; manželka Terezie 
Kozáková (*1. listopadu 1877, Palačov), v Hůrce od r. 1906, vede domácnost majitele bytu; 
dcera Terezie (*17. července 1905, Blahutovice), v Hůrce od r. 1906, pomáhá v domácnosti; 
syn František (*26. února 1908); syn Vojtěch (*23. března 1910) a syn Karel (*21. dubna 
1915).

čp. 47
Julius Štramberský, malorolník (*15. července 1885, Perná), v Hůrce zapsán od r. 1914, 
vlastník malorolnické usedlosti; manž. Ludmila Štramberská (*19. dubna 1892, Perná), vede 
domácnost majitele bytu; dcera Jamila (*11. ledna 1915, Perná). 
2. byt: František Man, vdovec (*10. prosince 1854), výměnkář, bere výminek od dvou rolníků: 
Jana Mana z číslo 3 v Hůrce a Julia Štramberského č. 47 v Hůrce.
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Představitelé obecní samosprávy                                              
Před rokem 1848
 1749 purmistr Matěj Chlapík († 1759)
 1790-1792  Jakub Dorazil (čp. 12), (Bürgermeister, burmistr, 
  Bauermeister).
 1805 Jan David
 1811-1832 František Bok

Starostové obce po roce 1850
 1850-1866 Antonín Chlapík (bývalý fojt) čp. 7 (†5.1.1880)
 1870 František Pavlík (30. 9. 1870)
 1870 - Jan Janovský (čp. 4)
 1876-1878  Jan Dorazil (čp. 24)
 1882  Josef Rosa (čp. 21)
 1886-1889 Jan Bok (čp. 8), zavalen skálou, †26.6.1889
 1891-1893 Jan Bajer
 před 1900 Josef Janovský (čp. 4)
 1900 - 1908  František David (čp. 22)
 1909 Antonín Petráš 
 1910-1911  Jan Jurečka (čp. 23)

Starostové po roce 1918
 1921-1923 Antonín Glogar (čp. 19)
 1923-1927 Teofil David (čp. 20)
 1927-1931 Antonín Horák (čp. 23)
 1931-1938 František Vahalík (čp. 11)
 1938-1944 Friedrich Lunkmoss
 1944-1945 Josef Schubert (starosta Jeseníku, Hůrka spravována odtud)
 
Předsedové Místního národního výboru 
 1945-1946 Alois Vylíčil, ředitel školy (*26. 2. 1900 ve Velkém Týnci)
 1946-1949 František Vahalík (čp. 11) (*1897 - † 1975)
 1949-1976 Karel Janovský č. 40 (*1921- † 2006)
  Tajemníky MNV byli: 1949-1971 Karel Bok (čp. 69), 1971-
  1976 Antonín David (čp. 41).
 1976  Hůrka integrována k Jeseníku n. Odrou, ustaven občanský 
  výbor.

Předsedové občanského výboru
 1976 ing. Josef Dorazil (č. 25), předseda občanského výboru
   (do r. 1986),
 do roku 1989  Miroslav Nasswetter (čp. 59).
 Po r. 1989 Od roku 1989 funguje tzv. osadní výbor. Předsedou 
  Dušan Kachel (čp. 80)
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Antonín Horák, 
starosta 1927-1931

František Vahalík, 
starosta 1931-1938
a předseda MNV 
1946-1949

Karel Janovský, 
předseda MNV 
1949-1976

Teofil David, 
starosta 1923-1927	

Antonín Glogar, 
starosta do r. 1923

František David
starosta 1900-1908

Alois Vylíčil, 
předseda MNV 
1945-1946
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Bibliografická poznámka                                                           

 Ke zpracování bylo využito především fondu Archiv obce Hůrka, MNV Hůrka, 
MNV Jeseník n. O. a Okresní úřad Nový Jičín, které jsou uloženy ve Státním 
okresním archivu Nový Jičín, zmínit je potřeba zvláště školní kroniku z let 1874-
1949, obecní kroniku z let 1924-1970 (autor K. Segeťa), koncept obecní kroniky z let 
1991-2000, kroniku obce Jeseník n. O. 1945-1994 a knihy zápisů ze zastupitelstva 
obce Hůrky z let 1929-1953. Pro zpracování posloupnosti držitelů gruntů a chalup 
byly využity prameny ze Zemského archivu v Brně (fondy moravských katastrů), 
Zemského  archivu v Opavě (fond Velkostatek Starý Jičín a Sbírka matrik) 
a Pozemkové knihy z Katastrálního úřadu Nový Jičín. Operáty ke sčítání lidu 
z let 1869-1921 jsou uloženy ve Státním okresním archivu Nový Jičín ve fondu 
Okresní úřad Nový Jičín. Z literatury má dosud největší důležitost článek Adolfa 
Turka, Z minulosti Hůrky, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 31, 1983, s. 1- 
26; a Pavel Šrámek- Adolf Turek, Zaniklá osada Wittenberg. K šestistému výročí 
Jeseníku nad Odrou, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 32, 1983, s. 3-10; pro 
historii bývalého starojičínského panství zůstává základní prací Adolf Turek,  Hrad 
a panství Starý Jičín, Nový Jičín 1978, ze starší literatury je možno připomenout 
Václava Severu,  Okres Novojičínský. Vlastivěda moravská. Brno 1933, s. 133-136; 
nově také Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, svazek XIV, 
Olomouc 1995, s. 186.
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 Dolní konec Hůrky v r. 2009 (foto L. Segeťa ml.).

Pohled na střed obce v roce 2009.
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Interiér kaple (foto L. Segeťa ml.)

Horečtí hasiči v historických uniformách zleva Karel Janovský, v pozadí na stříkačce Vladimír 
Bok, v pokleku Zdeněk Silz, Jiří Fusek, Miloš Pantůček (v pozadí), Ladislav Glogar a Petr 
Kovařčík. (foto D. Glogar).
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Členové sboru v roce 2000: zleva v košilích s kravatou stojí: 1. Jaroslav Staněk, 2. František 
Pavlík, pod nimí sedící 3. Vladimír Kovařčík, 4. starosta Jiřík Fusek, 5. Karel Janovský  
a 6. Stanislav Glogar, nad nímž v pozadí 7. Zdeněk Silz, 8. Miloš Pantůček (v bílé košili), 
9. mezi trumpetisty stojí Václav Man). V stejnokrojích kapela ze Starého Jičína. 

Členové Mysliveckého sdružení Hůrka v roce 2009. Horní řada zleva: ing. Jan Zajíc, Petr 
Pantůček, Zdeněk Urban, Vlastimil Bajza. Prostřední řada zleva: Václav Orlita, Ondřej 
David, Pavel Nasswetter, Jiří Richter, Petr Urban. Sedící zleva: Miroslav Nasswetter, Antonín 
David, Vladimír Pantůček, Jan Pantůček. (Nepřítomní: MUDr. František Doležel, Jaroslav 
Škarban st. a Jaroslav Škarban ml.)
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Objekty bývalého vrchnostenského dvora v Hůrce čp. 101, dříve čp. 30 (foto L. Segeťa ml.).

Bývalá škola v Hůrce (foto L. Segeťa ml.).
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Boží muka v Hůrce
 (foto L. Segeťa ml.).

Areál koupaliště v Hůrce 
(foto L. Segeťa ml.) 
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Indikační skizza Hůrky z roku 1833, 
uložená v Moravském zemském 
archivu v Brně, D 9, č. 831 (foto MZA 
Brno).



Hůrka 
Od první písemné zmínky po současnost

Kniha byla vydána u příležitosti 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů  
v Hůrce a k 625. výročí první písemné zmínky o Hůrce. O vydání knihy se 
zasloužili občané a rodáci z Hůrky, finančně ji podpořila Obec Jeseník nad Odrou 
a Český svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva v Hůrce.
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