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PŘEHLED AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ
Autobus: Přerov, aut. st. - Horní Moštěnice, Jednota
Beňov, jede:
P,S
P
P
S,N
P
N
P,S
P,š
P
H. Moštěnice 5.05 6.07 7.15 7.20 10.50 13.00 13.25 14.24 15.40
Přerov
5.13 6.19 7.27 7.30 11.00 13.10 13.35 14.35 15.50
P
N
P
P
N
16.55 17.25 17.59 21.20 21.25
17.05 17.35 18.10 21.30 21.35
Kostelec, jede:
P
P,š
H. Moštěnice 5.05 6.25 7.12
Přerov
5.15 6.35 7.25
P
19.26 21.15
19.35 21.25
Zlín, jede:
H. Moštěnice
Přerov

P
P
7.26 13.25 15.45 16.15 17.28
7.37 13.35 15.55 16.25 17.40

5
8.11 12.09 14.24 15.34 17.49
8.18 12.20 14.30 15.40 18.00

PŘEHLED VLAKOVÝCH SPOJŮ
Horní Moštěnice - Přerov
P,S P,S
H. Moštěnice 5.11 6.11 7.11
Přerov
5.15 6.15 7.15
P
P
15.15 16.15 17.11
15.19 16.19 17.15

S,N
8.11 9.51
8.15 9.56

P
12.15 13.15 14.15
12.19 13.19 14.19

18.15 20.15 22.31
18.19 20.19 22.36

P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Silvestrovským ohňostrojem jsme odstartovali začátek nového
roku 2013. Těm, kterým jsem nestihl popřát osobně, tak alespoň prostřednictvím tohoto zpravodaje přeji do nového roku 2013 co nejvíce pracovních i osobních úspěchů, příjemné rodinné zázemí, spokojenost, pohodu a
hlavně pevné zdraví.
A jaký ten uplynulý rok z pohledu starosty obce byl?
Nebudu tady vyjmenovávat veškeré kulturní a sportovní akce, které během uplynulého a závěrem roku proběhly, aktivní práci výborů Zastupitelstva obce, komisí
Rady obce, všech spolků, ale pouze se v krátkosti zastavím u ﬁnancí, které jsou alfou
a omegou všeho, co se v obci děje. Jak jsem napsal ve zpravodaji na počátku minulého
roku, jednalo se o rok ﬁnančně náročný, neboť jsme museli splácet dva úvěry ve výši
2,5 mil. Kč, zaplatit druhou splátku za nákup přečerpávací stanice odpadních vod
ve výši 750 tis. Kč, doﬁnancovat investiční akci centrálního zdravotního střediska za
600 tis. Kč a zřízení čtvrtého oddělení mateřské školy ve výši 320 tis. Kč, to vše kromě
běžných a drobných výdajů v rozpočtu obce. Odpovědně mohu říci, že i když se ne
všechno podařilo realizovat tak, jak jsem si plánoval a představoval, hodnotím uplynulý rok kladně a jako úspěšný. Úspěšný především v tom, že se podařilo ﬁnančně
ustát ten nepříznivý výhled z počátku roku 2012.
A co nás z pohledu ﬁnancování čeká v novém kalendářním roce 2013?
Jak jsem již naznačoval v minulém zpravodaji, rok 2013 z pohledu ﬁnancování
bude už podstatně lepší než předcházející dva roky. Na jednání Zastupitelstva obce
dne 3. 12. 2012 byl schválen Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2013, který je po
dlouhé době přebytkový.
Jen v krátkosti některé skutečnosti: Daňové příjmy, poplatky a ostatní příjmy pro
rok 2013 jsou naplánovány ve výši 18,8 mil. Kč, což je téměř o 4 mil. Kč více než v roce
2012. Běžné výdaje na pokrytí chodu a činnosti obce včetně zajištění dotačních spoluúčastí a dalších investičních akcí jsou spočteny na 16,2 mil. Kč. Rozpočtový přebytek
tedy činí téměř 2.6 mil. Kč. Z tohoto přebytku musíme zaplatit úvěry a spoření do
podílových listů v hodnotě 2 mil. Kč. Zůstatek na běžném účtu obce k 31. 12. 2013 je
plánován ve výši 600 tis. Kč. Mimo tento zůstatek počítáme s příjmem 1.6 mil. Kč za
prodej bývalého zdravotního střediska a jednoho stavebního pozemku.
Nyní ke konkrétním investičním akcím v roce 2013:
V uplynulém roce se nám podařilo získat dotaci na investiční akci „Integrovaný
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varovný systém vyrozumívání“ v hodnotě 1,7 mil. Kč. Proběhlo výběrové řízení, s
vítězem této veřejné zakázky byla uzavřena smlouva a hned, jak to počasí dovolí,
proběhne mimo jiné realizace výměny všech rozhlasových hlásičů v obci. Mohu ubezpečit všechny občany, že tento systém bude fungovat ke spokojenosti všech, a ne jak
tomu bylo dosud.
Další dotaci jsme obdrželi na investiční akci „Revitalizace zeleně v obci“. Jedná se o
rekultivaci areálu bývalého statku, rekonstrukci zeleně v zámecké zahradě a v ulicích
Dr. A. Stojana a 9. května. Jakmile bude uzavřena smlouva s vítězem této veřejné zakázky, proběhne v první etapě - v roce 2013 úprava zeleně zámecké zahrady a areálu
bývalého statku. V druhé etapě - v roce 2014, v návaznosti na obnovu chodníků v
ulicích 9. května a Dr. A. Stojana, bude provedena zbývající zeleň z této dotace. Třetí
dotaci jsme získali z Olomouckého kraje na vybudování odstavné plochy u areálu
fotbalového hřiště TJ Sokol. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele a
počítám, že než se rozjedou jarní fotbalové soutěže, bude realizace dokončena.
V letošním roce máme připraveny tyto projekty pro realizaci a podání žádosti o dotace:
1. Zpracování nového Územního plánu obce v digitální podobě, který by měl být
ukončen a zveřejněn do konce prázdnin.
2. Dovybavení areálu STADION dalšími dětskými prvky (realizace v letních měsících).
3. Rekonstrukce chodníků v ulicích 9. května a Dr. A. Stojana, včetně úpravy Tyršova
náměstí (realizace v roce 2014).
4. Protipovodňová opatření řeky Moštěnky, včetně přečerpávací stanice (realizace v
roce 2014).
5. Tenisové kurty v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol (realizace na podzim).
6. Nákup digitálního dataprojektoru do kina (nejpozději do května, neboť od této doby
přechází všechna kina v ČR na digitální podobu).
7. Malometrážní domky v ulici Pod Vinohrady (realizace na podzim).
U této poslední investiční akce se v krátkosti zastavím. Jedná se o podporovanou
výstavbu malometrážních domků v ulici Pod Vinohrady, s obytnou plochou do 60m2.
Dotace by byla čerpána z fondu Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud bude žádost
kladně vyřízena, bydlení by bylo připraveno k nastěhování do konce roku 2013. Součástí tohoto bydlení je zajištění služeb sociální péče. Podmínkou je věk nad 60 let.
Cena za pronájem je stanovena podmínkami dotačního titulu takto: za 1m2 - 57,20
Kč. Dle zjištění od obcí, které tyto domky zrealizovaly, nájemné - včetně energií (plyn,
elektřina, voda+stočné) nepřesahuje částku 3.500,-Kč/měsíc. Další podrobnosti se případní zájemci mohou dovědět na obecním úřadě a taktéž se nahlásit do pořadníku.
Mimo tyto dotační tituly je z rozpočtu obce počítáno s opravou panelové cesty v
ulici Zámostí, opravou fasády obecního úřadu, částečnými opravami místních komunikací a dalšími drobnějšími akcemi k vylepšení vzhledu obce.
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Velmi stručně jsem se pokusil rámcově naznačit, co nás čeká v letošním roce. I
když to bude rok z hlediska ﬁnancování lepší než předcházející dva roky, je mi jasné,
že v obci máme řadu dalších problémů, které se budou muset řešit v roce 2014 a dalším
roce (nevyhovující stav veřejného osvětlení, chodníky v ulici Havlíčkova, rekonstrukce kulturního domu, podlaha a stropy tělocvičny ZŠ a MŠ, parkování vozidel na komunikacích, výměna střechy budovy kina a další). Chci Vás ubezpečit, že vedení obce
v návaznosti na ﬁnanční možnosti udělá maximum pro realizaci těchto úkolů a pro
Vaši spokojenost. Ještě jednou děkuji všem za podporu, za pochopení, že některé věci
nelze realizovat hned a na počkání, za Vaše náměty a připomínky ke zlepšování.
Přeji Vám všem úspěšný a spokojený rok 2013!
Dovětek: Spoluobčané - žádám Vás a zároveň prosím o udržování čistoty a pořádku v
obci, především u kontejnerů na tříděný odpad a nyní v zimním období o spolupráci
při odklízení sněhu. Prosím všechny majitele automobilů, aby neparkovali svá vozidla
na komunikacích, tak aby nepřekážela při zimní údržbě. Děkuji.
Vzhledem k tomu, že v poslední době si řada z Vás stěžuje na volné pobíhání velkých
psů po obci, připravím na příští jednání Zastupitelstva obce Obecně závaznou vyhlášku k pohybu psů v obci a předložím ji ke schválení. Pokud Zastupitelstvo obce
vyhlášku schválí, budou občané seznámeni mimo běžného vyvěšení na stránky obce
také formou letáků do každého domu.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI - ÚSPORY
Už se to pomalu stává pravidelností - znovu Vás chci informovat o stavu odpadového hospodářství v obci - tentokrát v porovnání za uplynulé tři roky.
Určitě většina z Vás zaregistrovala zprávy z tisku, rozhlasu nebo televize, že řada
měst a obcí od 1. 1. 2013 zásadně navyšuje poplatek pro občany za odvoz, likvidaci a
skládkové odpadů. Je to dáno tím, že výdaje měst a obcí v převážné většině převyšují
příjmy za toto oblast. A jak to vypadá v naší obci?
Díky řadě opatření, které Rada obce realizovala již v roce 2011 a některé v roce 2012
(např. rozšíření sběrných míst tříděného odpadu v obci z původních dvou na současných sedm, nákup a využívání kontejnerů na zeleň, zřízení centrálního sběrného místa a další) a díky odpovědnému přístupu k třídění odpadů drtivé většiny Vás občanů
Horní Moštěnice, nemusíme a nebudeme poplatek za odpady navyšovat.
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Pro názornost uvádím tabulku porovnání nákladů za odpady za uplynulé poslední
tři roky:
Odpady
Příjmy - Kč
Výdaje - Kč
Sumář - Kč

rok 2010
692.514,1.102.483,- 409.970,-

rok 2011
997.609,810.930,+ 186.679,-

rok 2012
1.000.610,692.008,+ 308.602,-

Z tabulky jasně vyplývá, že zatímco za rok 2010 obec doplácela z rozpočtu 409.970,-Kč, v roce 2011 naopak ušetřila 186.679,-Kč a v roce 2012 dokonce 308.602,-Kč. Je to
dáno především podstatným snížením velkoobjemového netříděného odpadu a naopak podstatným navýšením tříděného odpadu. Pro názornost uvádím další tabulku:
Složka / Rok
Velkoobjemový netříděný odpad
Sklo
Papír
Plasty
Tříděný odpad celkem

2010
348.570,- kg
12.726,- kg
28.612,- kg
8.702,- kg
50.040,- kg

2011
143.720,- kg
27.630,- kg
53.921,- kg
18.036,- kg
99.587,- kg

2012
102.350,- kg
29.746,- kg
62.376,- kg
25.876,- kg
117.998,- kg

Z uvedených čísel lze vypočítat, že na jednoho občana Horní Moštěnice vychází
podíl 70 kg vytříděného odpadu za rok 2012. Tímto se řadíme k lepšímu průměru v
Olomouckém kraji v třídění odpadů. Za tyto výsledky děkuji všem zodpovědným
občanům!
Z důvodu další podpory třídění odpadů Rada obce rozhodla dnem 1. února 2013
zavést domovní sběr a odvoz plastového odpadu pomocí žlutých igelitových zatahovacích pytlů.
Jak to bude fungovat?
- Do konce měsíce ledna 2013 budou doručeny do každého domu v obci 3 ks žlutých
zatahovacích pytlů na plastový odpad.
- Po naplnění pytle - 1x za 14 dnů, ve středu (kdy se vyváží popelnice), bude
v dopoledních hodinách proveden svoz těchto pytlů pracovníky obecního úřadu.
- Za každý odebraný žlutý pytel, dostane domácnost nový prázdný pytel.
- Naplněné pytle s plastovým odpadem je nutno uložit viditelně k domácím popelnicím, odkud budou odvezeny.
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Co do žlutého pytle patří?
- PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté, možno i s plastovým uzávěrem)
- igelity, sáčky, tašky, čisté fólie
- vymyté plastové kelímky od potravin (bez víček)
- plastové krabičky od pokrmových tuků
- plastové obaly od mycích přípravků a kosmetiky
- plastové misky, kbelíky, hračky, plastové výrobky
- obaly TetraPak (krabice od mléka, džusu apod.)
Upozornění: Od 1. února 2013 budou na sběrném místě u dolní zastávky autobusu
(před kulturním domem) nainstalovány 2 kusy červených kontejnerů na malé vysloužilé elektrospotřebiče!!!
Vážení spoluobčané - žádám Vás tímto znovu o důkladné třídění odpadů, neboť jen
tak zabráníme navyšování nákladů za odpad a výraznou měrou přispějeme k ochraně
životního prostředí. Děkuji.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NOVÉM CENTRÁLNÍM
ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
Při příležitosti dokončení investiční akce „Centrální zdravotní středisko s bezbariérovým vstupem v obci Horní Moštěnice“ proběhl dne 30. října 2012 Den otevřených dveří
pro občany. Ti, kteří přišli - a nebylo jich málo, si mohli vyzkoušet výtah do poschodí,
prohlédnout si čekárny, ordinace lékařů a zbrusu nové sociální zařízení. Pro každého
účastníka byl připraven chutný koláček napečený od paní Velimové a ochutnávka dobré
slivovice. Zájem občanů byl skutečně velký, takže po koláčích se brzy zaprášilo a slivovice taky moc nezůstalo. Vybudování nových prostor se všem líbilo a hned druhý den byl
zahájen ostrý provoz.
Tímto bych chtěl poděkovat nejen svým jménem, ale především jménem spokojených
občanů p. Ing. B. Daškovi za zpracování a dozorování celého projektu, Ing. J. Ščotkovi za
odbornou pomoc při realizaci a v neposlední řadě zaměstnancům obecního úřadu za aktivní přístup a spoustu odpracovaných hodin. Osobní poděkování patří p. E. Koritárovi,
protože to je „kouzelník na práce všeho druhu“.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
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TURNAJ V MALÉ KOPANÉ - „O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE“
I když počasí moc nepřálo, sešlo se v sobotu 22. září
na fotbalovém hřišti TJ Sokol
sedm fotbalových týmů z
řad spolků a zástupců obecního úřadu k prvnímu ročníku turnaje v malé kopané o
putovní pohár starosty obce.
Po slavnostním zahájení a seznámení se s pravidly rozjela
se soutěž s maximálním nasazením všech týmů. Nikdo
nechtěl prohrát, každý z účastníků chtěl dát právě ten vítězný gól. Názorným
příkladem byla p. Slováčková v družstvu chovatelů, která v brance předváděla
takové mrštné a neuvěřitelné zákroky, že by i Buffón a Čech bledli
závistí - tak to komentovali přihlížející diváci.
Po urputných bojích vyřazovacím způsobem postoupil po zásluze do ﬁnále tým TJ Sokol (i když
měli ztížené podmínky - museli si
nahrávat pouze levačkou) a tým
hasičů. Po vyrovnaném a napínavém boji se štěstí přiklonilo k týmu
TJ Sokol, který tímto jako první získal pro ročník 2012 putovní pohár.
Akce se vydařila a příští rok
znovu - shodli se všichni účastníci.
Jen to počasí musíme naplánovat
lepší!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
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Z HISTORIE OBCE
Lov ptáků a jejich chov
Lidový lov ptáků byl u nás prováděn vždy jen několika jednotlivci ze
záliby.
V minulých dobách se mu snad věnovalo více pozornosti, ale v poslední
době se této zálibě u nás nevěnuje nikdo.
Prováděli jej dříve ponejvíce řemeslníci, jako ševci a krejčí, aby je při
práci v jizbě měl kdo cvrlikáním potěšit, ale i jiní zaměstnanci, jako panský
kočí Oleš, železniční zaměstnanec Bártek a holič Nevěřil Josef, který se
lovu ptáků věnoval ještě za 1. republiky. Jmenovaný je v tom oboru velkým
odborníkem a podal o tom podrobné informace.
Ptáčníci chytali hejly, stehlíky, čížky, pěnice, méně kosy, drozdy a špačky.
Ptáci se chytali pro zpěv, barvu a ke křížení s kanárem. Kříženci kanára
s hejlem byli krásně zbarvení, ale byli neplodní. Jmenovali se „bastardi“.
Nejvhodnější doba lovu ptáků byla v zimě, kdy byla potrava ptáků na
zemi přikryta sněhem. Chytalo se od 7 do 8 hodin ráno a od 15 do 16 hodin
odpoledne, a to ponejvíce na lep z dubového jmelí různými způsoby na
bodlácích, na stromech i na vodě.
Do kornoutů vylepených lepem nebo nátěstkem chytala mládež v zimě
vrány a pod „řičicu“ vrabce. Pytláci zase chytali obyčejně bažanty na zrní
nebo hrách namáčený v alkoholu. Podrobný způsob lovu ptáků si každý
může přečíst v odborné literatuře.
Chov ptáků v klecích, hlavně kanárů (andulek) býval dříve také více
rozšířen. Dnes je u nás chovají jen asi ve třech domácnostech. Jednou z
příčin ubývání chovu ptáků v klecích je prý stálý nedostatek krmiva pro ně
v obchodech a nedostatek času.
V selských usedlostech chovali ještě za 1. republiky ojediněle v páru
hrdličky. Prý předpovídaly počasí.
Názor členů rodiny na tuto zálibu byl u dětí vždy kladný, ale u dospělých,
a to hlavně u manželek, povětšině záporný, zvláště když chovatel vydával
na nákup ptáků více peněz. Vždyť dobrý kanár zpěvák stál 100 – 1000 Kč a
bastard 100 – 500 Kč.
Převzato z kroniky obce 1962
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RYBNÍK NA SUCHU – NUTNÁ OPRAVA BŘEHŮ.
Mnozí obyvatelé naší vesnice
si jistě všimli, že je zdejší rybník
od 10. listopadu 2012 vypuštěn.
Důvodem je vymílání (eroze)
břehů. Mělké břehy rybníka
se ve směru od řeky Moštěnky
pomalu sesouvaly do rybníka
a na protější straně hrozilo
nebezpečí pádu jehličnanů,
včetně části vozovky.
S opravou bylo započato po
předchozích jednáních s ﬁrmou
EKO Agrostav a.s. Přerov 10. 12.
2012. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2012.
V souvislosti s touto skutečností byli nuceni členové místního rybářského
spolku slovit obsádku ryb z rybníka. Po pečlivé přípravě a díky dobré
organizaci byla část ryb převezena do náhradní lokality a zbytek rozprodán
zájemcům. Na výlov rybníka se přišli podívat mnozí občané i děti, kteří
něco takového viděli poprvé. Tak krásné, velké ryby ještě určitě neviděli.
Popsanou skutečností však ztrácí místní rybáři nemalé ﬁnanční zdroje. Jiné
reálné řešení ale není.
Záměrem tohoto článku bylo seznámit občany Horní Moštěnice se
skutečností, aby v případě nedodržení termínu opravy a tím nenapuštění
rybníka pro bruslení nedávali vinu místním rybářům ani vedení obce Horní
Moštěnice.
Ing. František Fešar
jednatel
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POSEZENÍ U CIMBÁLU
V pátek 14. prosince se v
kulturním
domě
opět
po
roce sešli ti, kteří mají rádi
cimbálovou muziku a chtějí si
trochu odpočinout při všem tom
vánočním shonu. Cimbálová
muzika Primáš pod vedením
pana Odstrčila si pro ně připravila
pásmo lidovek a vánočních koled,
při kterých si všichni přítomní
zazpívali. K hřejivé vánoční
atmosféře přispěla, stejně jako každý rok, nádherná vánoční výzdoba,
svícny a také linecké cukroví. O vše se postaraly děti ze Základní školy
a Mateřské školy v Horní Moštěnici. O tom, že cukroví chutnalo, svědčily
prázdné talířky na stolech. Svícny, které si přítomní mohou po skončení
odnést domů, se také líbily, na stolech nezůstal ani jediný.
Věříme, že si každý trochu té vánoční atmosféry odnesl domů a přispěli
jsme tak ke zpříjemnění předvánočních příprav.
Ing. Marta Ostrčilová
11
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STATISTIKA POHYBU OSOB – LEDEN 2012 – LISTOPAD 2012
Stejně jako každý rok tak i letos jsme pro vás na počátku nového roku
připravili některé statistické údaje o pohybu osob v naší obci. Průměrný věk
obyvatel naší obce zůstal na téměř stejné úrovni jako v loňském roce. Došlo
pouze k nepatrnému nárůstu, jelikož průměrný věk obyvatel v roce 2011
byl 39,66 let a v roce 2012 je to 40,41 let. V posledních několika letech se tato
hodnota sice téměř nemění, ale neustále pomalu roste.
V roce 2012 bylo přistěhovaných občanů do naší obce téměř stejně jako v
roce předcházejícím, ovšem bohužel se narodilo pouze 9 dětí, což je nejméně
od roku 2006. Těší nás, že počet osob, které se z naší obce odstěhovaly, byl
pouze 30 osob, což je o 23 méně.
Ing. Marta Ostrčilová
Přistěhovaní
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RADY ZAHRÁDKÁŘŮM
Voda v zahradě a vybudování fóliového jezírka
Pro milovníky vody, vodních rostlin a živočichů je možné
vytvořit v zahradě, na terase či dvorku různé druhy vodních
nádrží, jako je například jezírko, přírodní rybníček, umělý vodopád,
fontána, kašna apod. Mnohé vodní prvky však potřebují komplexnější a technicky
náročnější řešení než jen nalití vody do nádoby. Malé nádoby se přes den velmi často
ohřívají, líhnou se v nich komáři a ryby mají malý prostor k životu. Potom zde rostou
řasy, sinice a voda může i zapáchat. Pokud jsou v nádobě rostliny, většinu organických
i minerálních látek spotřebují ke svému růstu a voda se začne sama čistit.
Jezírko okrasné nebo koopcí z fólie
Vyřešení koupání koupacím jezírkem je ekologičtější a zdravější, pro dosažení
biologické rovnováhy a samočisticí funkce je však zapotřebí větší plochy hladiny
vody než u bazénu s chemicky ošetřenou, a tudíž mrtvou vodou. Koupací jezírka
lépe zapadnou do stylu a rázu zahrady, můžou mít jakýkoliv tvar a díky zajímavým
rostlinám, rostoucím mnohdy jen ve vodě, nám připraví okázalou podívanou v době
květu a při návštěvě živočichů, kteří by k nám těžko jinak do zahrady bez vody
zavítali.
Pokud budeme řešit jezírko okrasné nebo i na koupání, budeme muset do jeho
zbudování investovat peníze nejen do zemních prací a fólie, ale i do technologie.
Jde především o ﬁltry, oběhová čerpadla apod. Finanční provoz těchto zařízení je
však během sezóny mnohem menší než provoz bazénu se slanou a chemicky jinak
ošetřovanou vodou. V dnešní době můžeme pomocí solárních zařízení ohřívat vodu
jak v bazénu, tak v jezírku. Tady ovšem teplejší voda může způsobit mírné nabourání
biologického rytmu. Také osvětlení vody, vodních fontán nebo některých částí jezírka
je jedním z efektních a ničím nenahraditelných estetických prvků v zahradě.
Jak postupovat v případě budování svépomocí? Sádrou nebo vápnem si na
vyhlédnuté ploše vykreslíme tvar koupací zóny a kolem ní tvar zóny pro rostliny.
Pokud tam chceme pěstovat rostliny nebo se i koupat, musí být jezírko na slunečném
místě. Jezírko můžeme vybudovat i ve stínu, ale sortiment rostlin se velmi sníží. Při
výkopu tvoříme různé výškové schody, kapsy, které můžou sloužit pro umístění
rostlin i pro vstup do vody. Dbáme na to, aby jezírko bylo minimálně 80 cm hluboké,
vhodnější je 120 cm a více. Jáma se bude zdát opticky dosti velká, ale vyplatí se to.
Připravíme si hadice k čerpadlu a ﬁltru, k osvětlení přivedeme kabely v chráničkách,
důkladně zajištěné proti vodě i vlhkosti. Poté mírně šikmo uhladíme stěny. Jsme-li v
písečném nebo kamenitém podloží, stěny omítneme betonovou směsí, můžeme použít
i kari síť. Stěny musí být hladké. Na takto připravený výkop položíme syntetickou
geotextilii a na ni pak lepíme horkým vzduchem speciální pistolí fólii k sobě. Poté na
místa, kde budeme klást lemovací kameny, položíme geotextilii v jedné i více vrstvách
(nesmí z vody vyčnívat do půdy kolem). Velké kameny můžeme klást nasucho, menší
do betonu. Důležité je opticky zamaskovat okraje fólie. Jakmile máme vše hotové,
13

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 1/2013

začneme napouštět jezírko čistou vodou. Připojíme technologii a poté do kapes, mělčin
a košíků vysadíme rostliny a umístíme je do vody. Až rostliny prokoření, můžeme
nasadit rybičky.
Vodotrysky, fontány, kašny, potůčky, studny...
Voda v pohybu je nejen pěknou podívanou, ale i zajímavou zvukovou kulisou. Zde
můžeme využít předešlých vodních ploch nebo nádob, případně si pořídit nějakou
kamennou, litinovou, keramickou nebo plastovou fontánu. Do ní umístíme jednoduchá
nebo i výkonnější zařízení – čerpadla s tryskami. Napajedla pro ptáky můžou být jen
misky v kamenech, zhotovené z keramiky a plastu, nesmí být však hluboká a vodu v
nich musíme často měnit, aby nebyla závadná. Speciﬁcké jsou vodní prvky japonské
nebo čínské zahrady, kde se využívají různé kamenné, bambusové i dřevěné prvky.
Rukověť zahrádkáře

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
Po několika letech si SDH Horní
Moštěnice uvědomila, že léta běží a je
zapotřebí, aby generace pokračovala.
Proto se 21. 4. 2012 konal v naší hasičské
zbrojnici nábor do kolektivu mladých
hasičů. Ve skrytu jsme doufali, že i v
dnešní době plné počítačů, mobilů a
různých dříve nepředstavitelných zábav
najdeme děti, které dokážeme zaujmout
a které pochopí, že i hasičský sport je na
dobré úrovni jako např. fotbal či hokej.
Vedení mladých hasičů jsem se ujala
s Alenou Vránovou. Nábor byl opravdu překvapující, ale po první schůzce, kdy jsme
dětem objasnily, co vše se musí naučit, to některé natolik rozhodilo, že se na další schůzku
nedostavily. Ale s tím se musí počítat. Na dalších schůzkách jsme děti začaly připravovat
na Závod požárnické všestrannosti (střelba ze vzduchovky, topograﬁe, uzlování, první
pomoc, požární ochrana, překonání vodorovného lana), který se konal 6. 10. 2012 v
Přestavlkách. Za družstvo mladších hasičů závodili - Sedlačíková Kateřina, Janků
Karolína, Rudolf Vít, Havlík Václav a Hrabovský Vlastimil. Jako náhradníci - Králíková
Eliška a Brychta Radek. Umístili se na krásném 12. místě z 28 družstev. V kategorii Dorost
- jednotlivkyně se na úžasném 3. místě z 10 závodnic umístila Lenka Ostrčilová. Tímto
dětem ještě jednou gratuluji k výbornému výkonu.
Nyní nás čeká příprava na další soutěže, které budou především v požárním útoku.
Na závěr bych chtěla poděkovat Aleně Vránové, která neváhala a šla do toho se mnou,
dále některým členům SDH za jejich ochotu nám pomoci a nejvíc dětem za jejich přízeň.
Přeji nám všem a hlavně dětem hodně štěstí, i když vše často nebude stoprocentně podle
našich představ.
Barbora Vránová
vedoucí kolektivu mladých hasičů
14
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DĚNÍ V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ
ŠKOLE HORNÍ MOŠTĚNICE
Vážení rodiče, občané,
čas letí jako v pohádce, vánoční doba je tu a za chvílí
i nový rok 2013. Ráda bych zavzpomínala, co se nám v minulém roce podařilo.
PROJEKTY
V současné době dobíhají dva důležité projekty, a to projekt SEVER a EU - peníze školám.
V projektu SEVER byla naše škola vybavena pracovními batohy, které obsahují
učební pomůcky do přírodopisu a děti je využívají v hodinách na druhém stupni.
Dalšími pomůckami jsou klíče a atlasy pro pozorování rostlin, hmyzu a různé pracovní
listy. Metodické materiály byly poslány v tomto čtvrtletí a budou sloužit pedagogům
ke zkvalitnění jejich kvaliﬁkované práce. Koordinátorem projektu je paní učitelka
Mraznicová. Celkem se nám podařilo získat ﬁnanční prostředky ve výši 20 000,- Kč.
K tomu zdarma vybudování školního jezírka mezi školní jídelnou a mateřskou školou,
přírodopisné knihy a kalendáře, bylinková spirála před pavilonem prvního stupně atd.
Projekt EU-peníze školám byl zahájen 24. 10. 2011. Tento projekt lze realizovat podle
přísných pravidel. Získaná ﬁnanční částka byla proinvestována za nákup interaktivní
tabule a softwaru k ní + školení pedagogického sboru, částečné vybavení počítačové
učebny 8 počítači, vybavení první třídy tabulí, dataprojektorem a promítacím plátnem.
Pedagogové musí k tomuto projektu vytvořit 360 digitálních materiálů. Další ﬁnanční
prostředky budou čerpány na jaře 2013 na vybavení počítačové učebny dalšími 6
počítači, zakoupení dalších dvou keramických tabulí, dataprojektorů, dopracování
a ověření výstupů. Řada drobných stavebních úprav a kabeláží, zasíťování tříd
připojením k internetu je hrazeno z příspěvku zřizovatele.
Letošní rok, kdy MŠMT razantně snížilo částku na učební pomůcky, jsme museli
velmi redukovat nákupy nových pomůcek. Do toho bylo v červnu 2012 rozhodnuto, že
dotace na učebnice pro žáky první třídy se ruší. Celková částka na nákup učebnic pro
jednoho prvňáka činí v průměru 400,-Kč. I toto vydání se nám podařilo pokrýt, čímž
jsme citelně pomohli mladým rodinám.
DALŠÍ PROJEKTY NAŠÍ ŠKOLY
Recyklohraní - sběrem baterií a drobného el. zařízení získáváme peníze na
sportovní potřeby a drobné dárky pro žáky.
Ovoce do škol - zdarma ovocné a zeleninové svačinky.
Mléko do škol - dotované mléčné svačinky.
Další projekty pro nás nemají žádnou ﬁnanční výhodu, ale jsou spíše vhodné pro
výuku:
Zdravé zuby
Alej českých lip
Ekoškola
15
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ZŘIZOVATEL
Obec jako zřizovatel školy se podílí na stavebních úpravách, opravách a vybavení
tříd. Díky podpoře obce byla v druhém pavilonu vybavena volná místnost – herna.
Zavedení topení za ﬁnanční podpory obce pomohlo místnost udělat příjemnější.
Herna bude sloužit pro pohodu žákům ve volných hodinách, pro kroužky – taneční,
střelecký, pro sportovní využití – stolní tenis apod.
Na prvním stupni byla podobná akce udělána vloni, kdy z prostředků dotace na
kompenzační pomůcky bylo zřízeno odpočinkové centrum pro hyperaktivní žáky,
pro školní družinu a pro chvíle volného oddychu o přestávkách.
SPONZOŘI
Ještě se patří poděkování všem, kteří škole věnují ﬁnanční prostředky - sponzorské
dary. Jde o nahodilé a individuální částky podle potřeb paní učitelek a na základě
dobrých vztahů s rodiči. Nebo přímo sponzorské dary movité, například – televize,
počítač a další.
K těm nejaktivnějším sponzorům patří všichni přátelé školy pracující v SRPŠ.
Právě oni investují více jak desetitisícové položky, kterými každým rokem přispějí
žákům: příspěvky na autobusy na plavání, školu v přírodě, lyžařský výcvik, úhrada
instruktora snowbordu; vánoční kino, příspěvek na trička pro 9. ročník, dárky pro
prvňáčky, příspěvky na vybavení tříd, učeben, tělocvičny dle aktuálního stavu.
Letos přispěli na zateplení podlahy a nové linoleum v herně. Ve svém volném čase
pořádají a připravují Kateřinský bál, rozsvícení vánočního stromečku, Josefovský ples
a Den dětí. Na těchto akcích dokáží získat ﬁnanční prostředky pro školu.
Všem moc a moc děkuji za jejich pozitivní přístup k naší škole.
PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ke každodenním sponzorům školy patří i všichni její zaměstnanci, kteří nehledí
na konec pracovní doby a aktivně organizují pro děti různé akce. Do vyučovacích
hodin připravují pestré a zajímavé náměty. Tu spoustu zajímavých materiálů, co
dokáží sehnat pro děti a pak vyčarovat pěkné předměty nebo zajistit zážitkovou
aktivitu ve vyučování! Poděkovala bych ráda všem učitelkám, učitelům i provozním
zaměstnancům za kvalitní práci a srdce na dlani, protože práce pro děti je pro ně
určitě životním posláním, jinak by nedokázali vytvořit tolik krásných, příjemných a
pohodových setkání s dětmi, rodiči, pořádat a vymýšlet spoustu akcí a projektů.
Speciální poděkování patří panu starostovi, Radě i Zastupitelstvu obce, kteří
škole připravují podmínky pro její zdárné fungování. Pevně věřím, že to v roce 2013
společně zvládneme tak, jako se nám to dařilo letos. Bude to náročný rok - doufejme
jen tou třináctkou... Jako v pohádce budeme očekávat, že po otevření 13. komnaty
najdeme samá příjemná, pozitivní a pohodová překvapení, která nám rozzáří oči i duši
a naše vědomosti a dovednosti přijmou Vaše děti jako dar a živou vodu pro svůj školní i
soukromý život. Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Marie Uhlířová, ředitelka školy
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ZÁŘÍ
Stezka přírodou
V pátek 21. 9. 2012 jsme se ve školní družině vydali na stezku v okolí naší školy
plnou úkolů a vědomostí. Museli jsme si poradit s vědomostmi o podzimní přírodě,
ale také plnit úkoly na zručnost a logické myšlení. Po splnění všech úkolů na nás
čekala odměna. Akce se nám vydařila a na sluníčku nám bylo moc fajn.
Ekotým v Uherském Hradišti
Část ekotýmu (Jakub Sekal, Jakub Procházka a Karolína Fialová) navštívila základní
školu v Uherském Hradišti, kde nám bylo prezentováno jak získat titul Ekoškola.
Ekotým z Uherského Hradiště nás provedl školou a pomocí prezentace nám ukázal,
co všechno museli ve škole udělat, aby titul získali. Pak nás provedli programem
Bramborový den, který na škole proběhl. Pokusili jsme se vykopat brambory, vyplnit
pracovní list o bramborách a zahráli si různé hry. Z Uherského Hradiště jsme si odvezli
plno nápadů a dobré nálady.
Vystoupení skupiny Réva
Réva - pod tímto slovem si mnozí z nás představí vinici, vinnou révu, vinobraní,
ochutnávku vína...
Ale skupina Réva - to jsou sympatičtí chlapíci ze Zlína, kteří zavítali do naší školy.
Na své hudební nástroje (basu, cimbál, klarinet, housle, „kufr“) nám zahráli krásné
lidové písně a předvedli, že dokáží zahrát také ﬁlmové melodie, vážnou hudbu nebo i
rockovou hudbu.
A tak jsme se mohli zaposlouchat do legendárních Beatles, současných KABÁTů
nebo si představit rozlehlé prérie v ústřední melodii k ﬁlmu Vinnetou. Z vážné hudby
zazněla Smetanova Vltava.
Žáci si mohli
prověřit
své
znalosti a poznatky
z hudební teorie,
neboť na ně čekala
řada
soutěžních
otázek. Spontánně
se zapojili i zpěvem
a tancem.
Vše probíhalo v
příjemné atmosféře
okořeněné
i
špetkou
humoru
dlouhovlasého
basisty.
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Netradiční olympiáda ve školní družině
Ve středu 26. září 2012 jsme měli ve
školní družině netradiční olympiádu.
Zápolili jsme v pěti disciplínách - dřepy,
hod na cíl, opičí dráha, převoz nákladu
a kroket. Počasí nám přálo, zasportovali
jsme si a snad se i poprali s tím, že ne každý
může vyhrát, ale důležité je zúčastnit se!
ŘÍJEN
Zahradník u Koťat a Sluníček
Podzim je ve znamení úklidu zahrádek, sklízení ovoce, přípravy přírody na zimu. Na
to nezapomněly ani děti ze tříd „Sluníček“ a „Koťátek“.
V úterý 2. 10. 2012 se proměnily v zahradníky a zahradnice a před školkou mohlo
začít zábavné dopoledne plné úkolů, soutěží, písniček. Děti sklízely ovoce, zdolávaly
chůzi po žebříku, házely ovoce do košíku, skládaly ovocné puzzle a procvičily si rytí
záhonu (kreslení na tabuli). Na závěr všichny děti hledaly zahradníka, který měl pro ně
jablíčka a ovocné medaile. Dopoledne jsme si všichni užili a těšíme se na další společnou
akci.

Podzimní dílničky u Žabiček
V úterý 2. 10. 2012 proběhly v oddělení Žabiček první podzimní dílničky, kterých se
účastnili rodiče společně s dětmi. Úkolem rodičů a dětí bylo vytvořit společně havrana z
připraveného materiálu a přírodnin. Zhotoveného havrana si rodiče a děti odnesli domů.
Po drobném občerstvení, které rodiče připravili, jsme se přesunuli na louku, kde jsme
pouštěli společně draky, které jsme si přinesli.
Tato akce se nám povedla a těšíme se na další spolupráci.
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Den bez aut
V týdnu od 1. 10. do 5. 10. 2012 jsme se zapojili do akcí k mezinárodnímu dni bez aut
a k evropskému týdnu mobility. Tohoto projektu se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníku.
V pondělní relaci ve školním rozhlase se žáci dozvěděli, proč probíhají celosvětové
akce „Den bez aut“ a „Evropský týden mobility“, kolik lidí se jich přibližně účastní a
jak probíhají na různých místech světa. Výuka v tomto týdnu byla zaměřena na hledání
možností, jak se obejít v každodenním životě bez aut, a tím snížit negativní vlivy
automobilové dopravy na životní prostředí.
Žáci 5. ročníku „cestovali po Evropě“ v rámci učiva o evropských pohořích.
Vysvětlovali si škodlivost automobilové dopravy na životní prostředí na horách, hledali
ekologicky šetrnější způsoby turistiky, jako je například cykloturistika, pěší turistika. V
rámci větného rozboru pracovali s větami o ekologii a vztahu k životnímu prostředí.
Žáci 6. ročníku se společně zamysleli nad tím, proč vlastně auto ANO a proč NE. Proč
rádi jezdíme autem? Jaké výhody přináší jízda autem? Škodí vůbec auto člověku? Obešli
bychom se bez aut? O těchto a mnohých dalších otázkách žáci diskutovali a vše ztvárnili
výtvarně. Aktivně se podíleli i na výzdobě třídy, kde na svých pracích ukázali, že to
skutečně lze i jinak - bez aut.
Žáci 7. ročníku si četli a překládali z anglického jazyka článek o historii dopravy, v
němž se dozvěděli o historických příčinách vzniku silnic, proč a kdy se začalo jezdit ve
dvou protichůdných pruzích apod. Počítali také rychlosti a dráhy rovnoměrného pohybu
chodců, cyklistů, vlaků a jiných ekologicky šetrných způsobů dopravy. Dozvěděli se
také některé zajímavé informace o hustotě dopravy. V rámci větného rozboru pracovali
s větami s ekologickou tématikou. Problematiku Dne
bez aut také ztvárnili výtvarně.
Žáci 8. ročníku vyplňovali pracovní listy s
tématy „Naše rodina a doprava“ a „Ekologická a
uhlíková stopa dopravy“. V těchto pracovních listech
počítali např. množství škodlivého oxidu uhličitého,
posuzovali různé druhy dopravy podle různých
kritérií. Tvořili také různá souvětí s tématikou ochrany
životního prostředí a rozebírali je. Problematiku Dne
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bez aut také ztvárnili výtvarně.
Žáci 9. ročníku zpracovali téma „Oblíbený způsob dopravy, oblíbená značka
automobilu a nové trendy v řešení dopravy“, výtvarně zpracovali téma „Naše cyklistická
škola“, seznámili se s historií „Dne bez aut“, seznámili se s principem fungování
elektromotoru jako perspektivního pohonu dopravních prostředků, který není založen
na spalování paliv.

Bramborový den u Berušek a u Žabiček
V úterý 9. 10. 2012 jsme se všichni
kamarádi sešli u Berušek. Po ranních
společných hrách jsme tiskli bramborovými
razítky, soutěžili v různých bramborových
disciplínách, ve třídě i v tělocvičně.
Bramborový den jsme si náramně užili
a zakončili sladkou tečkou v podobě
brambory.

Den stromů
No tak si zpívej, dokud jsi živej,
polykáš vzduch, nejsi ohroženej druh,
obejmi stromy, zbyly jen díry,
poslední zbytky víry uzavíraj kruh.
(úryvek z písničky Obejmi stromy)
Den stromů je svátek, který se slaví po
celém světě od poloviny 19. století. I letos
jsme v různých hodinách toto téma zapojili.
V hudební výchově jsme zpívali písničky o
stromech, které jsme vyhledali na internetu
nebo ve zpěvnících např. Já do lesa nepojedu,
Hajný je lesa pán, Hvězda na vrbě, Pod
dubem za dubem, Stromy. Ve výtvarné
výchově nebo v pracovních činnostech jsme
různými technikami zpracovávali stromy.
Vše na www.zshornimostenice.cz
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Dýňová slavnost
V úterý 30. 10. 2012 jsme v MŠ Žabičky a
ve školní družině měli dýňovou slavnost.
V každém oddělení jsme se na ni
řádně připravili. Vydlabali si krásné dýně,
vytvořili světýlka a připravili lampionky.
Po cestě jsme plnili úkoly, za které jsme
vždy dostali nějakou odměnu. Díky
maminkám a tatínkům jsme se ani v té tmě
moc nebáli!

Podzimní vycházka ke koníkům
Nejkrásnější pohled na svět je z
koňského hřbetu - podzimní vycházka
Sluníček k tetě Věrušce.

Večerní prohlídka ZOO Zlín s lampiony
MŠ Berušky
19. 10. 2012 v 17 hodin jsme se vydali autobusem na dobrodružnou noční prohlídku
Zoo Lešná. Tam už na nás čekala paní průvodkyně. Děti rozsvítily své krásné lampiony
a vydali jsme se na okruh po zoologické zahradě. Od paní průvodkyně jsme se dověděli
mnoho zajímavostí a prohlédli si zvířátka v noční podzimní atmosféře. Po zajímavé
prohlídce jsme příjemně unaveni nasedli do autobusu a vydali se k domovům.
ZŠ I. a II. třída
V pátek 19. 10. 2012 navštívili naši prvňáčci a druháčci s rodiči ZOO Zlín. Když jsme
dojeli do Lešné, začalo se stmívat a nastal čas rozsvítit lampiony. V 18:30 se všichni sešli
u osvětleného zámku, kde si návštěvníci mohli vydlabat dýni a rožnout v ní svíčku.
Začaly komentované prohlídky horní části ZOO. Kdo chtěl, poslouchal zajímavý výklad
ošetřovatelů zvířat. Jiní se vydali na večerní prohlídku sami. Na cestu nám svítily
lampiony a tisíce hvězd na obloze. Nejvíce se nám líbili tučňáci, lachtani, sloni a žirafy.
Ve 20 hodin už jsme byli všichni unaveni a plni dojmů v autobuse na cestě domů. Tento
netradiční výlet se nám moc líbil a snad si ho někdy příště zopakujeme.
Strašidelný týden u Berušek
Předposlední týden v říjnu jsme pojali jako „strašidelný“. V pondělí nás navštívili
kamarádi prvňáčci a po klasickém přivítání nás čekala práce - výroba strašidýlek a
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bubáků. V úterý k nám zavítaly děti z 2. třídy ZŠ a společně jsme si zahráli na aranžéry
podzimních dýniček. Že se nám naše práce podařila, je patrné na našich fotečkách. S
kamarády z 1. a 2.třídy jsme se domluvili, že se zase brzy sejdeme.
LISTOPAD
Návštěva hvězdárny
Čtvrtek 1. listopad 2012 - zatažená obloha, pošmourno a my po půl čtvrté nastupujeme
do autobusu směr Přerov. Vystupujeme na Jižní a čeká nás ještě kus cesty na hvězdárnu,
kde máme domluvenou besedu. Zmáčení deštěm jsme dorazili na místo a po chvilce se
už zahřívali a sušili v pořádně vytopené přednáškové místnosti.
Na první dojem - teploučko jako ve staré chalupě. Během přednášky jsme sice všemu
neporozuměli, ale mnohé doženeme, až se o tom ve škole budeme učit. Jarní návštěva
nám určitě vyjde a my se od dalekohledu a pozorování ani nehneme.
A jaké jsou naše zážitky, postřehy?
Dozvěděli jsme se nové věci o Slunci. Bylo tam zajímavé zrcadlo a jako odměna za správně
odpovězenou otázku byla vynikající čokoláda. (Kája, Míša)
Bavila nás ta prezentace o planetách Pocit z toho byl uvolňující. Líbilo se nám, jak pán zřetelně
mluvil a také za každou správně zodpovězenou otázku někdo dostal čokoládu. A líbila se nám
spousta obrazů. (Adéla, Natálie)
Ve hvězdárně nám promítali prezentaci o hvězdách, planetách, měsících a zatmění Slunce.
Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Bohužel jsme nepozorovali hvězdy, protože bylo
zataženo a pršelo. Nerozuměli jsme některým věcem. Na jaře tam pojedeme znovu, snad nám
vyjde počasí na pozorování hvězd. (Pavlína, Tereza Z.)
Návštěva hvězdárny v Přerově byla zajímavá a poučná. Ale celkový dojem nám zkazilo počasí,
protože jsme nemohli pozorovat oblohu. Oblohu však budeme pozorovat na jaře a úžasné informace,
které jsme se dozvěděli, taky nebyly špatné, ale mnohé jsme nechápali. (Tereza H., Eliška)
Lidé, kteří byli ve starší době, toho věděli více než my a neměli žádné elektronické přístroje.
Když poletíme ke Slunci a dáme ruku do korony, tak se nespálíme. G. Galilei jako první pozoroval
dalekohledem. (Dominik, Josef)
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Docela dobré. Většině jsme nerozuměli. Těšíme se na jaro, jak zase pojedeme do hvězdárny.
(Gabriela, Martin)
Ve hvězdárně se mi líbilo. Bylo to poučné a zajímavé. Bylo moc informací, dost si z toho
nepamatujeme, počasí se nevyvedlo. Odpovědi byly na nás složité, ke konci únava. (Kateřina,
Honza M.)
Bylo to velmi poučné, ale víc jak půlce jsem nerozuměl. Nejvíc mě zaujala prezentace o Slunci,
bylo to děsivé. Ale ano, dobré to bylo. (Robert)
Moc nás to nebavilo. Vadilo mi, že jsme se nedívali dalekohledem a ten ﬁlm byl moc dlouhý.
Líbily si nám obrázky na stěně a zvláštní zrcadlo. (Adam, Daniel)
Halloweenská párty u Koťat
Ve čtvrtek 1. 11. 2012 odpoledne jsme se rozhodli uspořádat společně s rodiči
„Halloweenskou párty“. Každý si přinesl dýni různých velikostí, tvarů a mohli jsme začít
pracovat. Netrvalo dlouho a naše školka se rozzářila dýněmi strašidelnými, veselými,
plnými hvězdiček... Po chvilce oddechu a malém občerstvení se rodiče s dětmi vrhli na
zdobení podzimních taštiček.
Na památku si všichni odnesli malý dárek. Prožili jsme příjemné odpoledne a už se
těšíme na další společnou plánovanou akci.
Bubákov u Sluníček
6. listopadu 2012 v odpoledních hodinách jsme se spolu s rodiči sešli u nás v
„Bubákově“.
Krásní malí i velcí bubáci si prošli strašidelnou dráhou, kde je na konci čekala Bubákova
odměna.
Dálný východ, po stopách ussurijského tygra
Po stopách ussurijského tygra jsme se, obrazně řečeno, vydali ve čtvrtek 15.11.2012
spolu s našimi „druhostupňáky“ a agenturou Pohodáři do kina Hvězda. Skoro se dá
říci, že už jsme stálými zákazníky Pohodářů, jelikož jejich zeměpisné přednášky, ať už
na jakékoli téma, jsou opravdu pohodové. Posluchači nejen vyslechli dvouhodinovou
přednášku, ale vyžádali si i čtvrthodinový bonus. Když si představíme jejich věkový
průměr, který ostatně zvyšují jen dozorující pedagogové, musí akce, navíc ještě související
s dovzděláním, opravdu stát za to.
Ačkoli - slovo přednáška tu asi není úplně namístě. Spíš vyprávění, na němž je zřetelně
vidět pohled přímého účastníka těchto výprav Tomáše Dufka. Autentičnost umocňují i
amatérské, nijak nestylizované a nepřipravované záběry, k nimž těžko někdo mohl předem
napsat scénář. Za ussurijským tygrem se na Dálný východ vypravil tentokrát sám, takže i
parťák za kameru, natož štáb, chybí. Cíl cesty byl navíc v odlehlých pustinách, kde je sice
panenská a nedotčená příroda, ale obyvatelé na kilometru čtverečním se dají mnohdy
spočítat na prstech jedné ruky a teplota klesá až k -60°C. K tomu ostatně ani nebylo třeba
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slov - stačil záběr na silnou vrstvu jinovatky
na jeho vousech.
Možná někoho napadne proč tak daleko,
proč tolik riskovat, proč tolik nepohodlí?
Jak málo někdy stačí k uskutečnění takové
výpravy. Víte, co bylo impulsem k téhle?
Darovaný 3D obrázek s ussurijským tygrem
v zimní tajze a první myšlenka při pohledu
na něj: - Tohle musím vidět na vlastní oči.
- Napadlo mě pořekadlo našich babiček
- všechno jde, když se chce. Drahá výbava
netřeba. Škoda, že nemám víc odvahy...
Beseda o zdraví u Koťat
Poslední listopadový týden byl u
„Koťátek“ ve znamení zdraví, zdravé
výživy, předcházení úrazů... Proto jsme
si pozvali paní Bc. Hrubou Renatu, která
dětem udělala přednášku o zdraví spojenou
s názornou ukázkou ošetření poranění, se
kterými se mohou děti setkat při denních
činnostech.
Loučení s podzimem
Ve středu 28. 11. 2012 se sešly děti ze tříd „Koťátek“ a „Sluníček“ , aby se zábavnou
formou rozloučily s podzimem. Soutěžily v několika disciplínách: oblékání bundy
a čepice, vybírání ovoce podle barev, rozfoukání zavěšeného lístečku, vybarvení
papírového listu podzimními barvami. Všichni byli velmi úspěšní a zdatní. Svědčí o tom
i naše fotograﬁe.
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Čertoviny u Sluníček
Úžasní malí čertíci a velicí člověčáci se sešli v úterý 4.12.2012 odpoledne ve
sluníčkovském peklíčku, kde je čekalo krátké vystoupení malých ďáblíků, společný
pekelný taneček a výroba čertího kamaráda.

Čertovská párty ve školní družině
Ve středu 5. 12. 2012 jsme se sešli s malými
čertíky, abychom si spolu zadováděli
a prožili příjemné chvíle. Využili jsme
prvního sněhu ke koulování, zahráli jsme
si hry, nazdobili svého perníkového čertíka
a potom na nás čekala čertovská nadílka.
Chválím všechny čertíky a děti za hezké a
kamarádské chování.
ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
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MOŠTĚNSKÁ DRAKIÁDA
Další ročník oblíbené akce s názvem Moštěnská drakiáda se tentokrát konal v sobotu
6. října. Měli jsme obavy, aby nás nezklamalo počasí tak, jak tomu bylo loni, kdy vůbec
nefoukalo. Tentokrát měli draci, kterých se sešlo opravdu hodně, opačné starosti – foukalo
opravdu hodně a chvilkami měly nejen děti obavy, jestli jim právě ten jejich drak opravdu
neodletí. Snad až na malé nehody, kdy drak skončil, sotva se vznesl, ve drátech, se nic
nestalo a děti i jejich rodiče odcházeli spokojení.
Ing. Marta Ostrčilová

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ OBCE
V předvánočním čase jsme uspořádali v obřadní síni obecního úřadu vítání nově
narozených občánků naší obce. K vítání byli pozváni rodiče 7 dětí, které se narodily od
dubna letošního roku. Mezi nově narozenými dětmi byla dvě děvčátka a pět chlapečků.
Na úvod dětem zazpívali žáci ze ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, pod vedením paní učitelky
Kateřiny Kalovské. Po přivítání a krátkém proslovu pana starosty se maminky podepsaly
do kroniky a dostaly dárek od obecního úřadu. Děti na památku vyfotografovala paní
fotografka.
Ing. Marta Ostrčilová
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SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
Dovolte mi, abych Vám na úvod představila práci Sdružení rodičů a přátel školy při
ZŠ a MŠ Horní Moštěnice. Toto sdružení je dobrovolná organizace zástupců z řad rodičů
ze všech tříd v naší škole a školce, kteří mají za úkol komunikaci mezi rodiči a vedením
školy. Toto sdružení není jen pro komunikaci, ale také pro ﬁnanční podporu našich dětí.
Příspěvek na žáka od rodičů činí 100,- Kč za školní rok. Ostatní ﬁnance jsou získávány z
akcí, které pořádáme, a tyto jsou pak věnovány dětem. Příspěvky od rodičů činí přibližně 20% všech příjmů našeho sdružení, abychom mohli přispívat ve větší míře dětem do
školy, pořádáme akce, ze kterých máme zisk, a ten tvoří asi 70% celkových příjmů, zbytek
10% příjmů je dotace obce a je využita na pořádání akce Rozsvícení vánočního stromu s
Mikulášskou nadílkou.
Letošní školní rok 2012 - 2013 jsme zahájili nákupem maskotů pro prvňáčky, aby se
jim ve škole líbilo a dobře se zapojili do života školy. Je to tradice, kterou jsme zavedli
před šesti lety, a při pohledu na vystrašené děti je to dobrý nápad, jak jim ten nový krok
v životě zpříjemnit. Letos se stalo maskotem plyšové sluníčko.
Další akcí byl dne 24. 11. 2012 Kateřinský bál, který se moc povedl, výborně hrála
skupina Elixír Přerov, viděli jsme vystoupení děvčat ze základní školy s ukázkou břišních
tanců pod vedením p. uč. Přemyslovské, které se jim moc povedlo, za což jim děkujeme.
Bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě pikantních topinek, kapsy Kačky puberťačky, bramboráčkových hnízd a jednohubek. Myslím si, že se nám bál vydařil a můžeme
se těšit na příští rok.
Dále jsme dne 2. 12. 2012 uspořádali společně s obecním úřadem na náměstí Dr. M.
Tyrše u obecního stromu již třetím rokem akci s názvem Rozsvícení vánočního stromu
s Mikulášskou nadílkou. Letos nám vánoční atmosféru navodilo drobné padání sněhu.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a ochutnat svařáček, poslechnout si vánoční koledy, popovídat si se známými, podívat se na vystoupení dětí ze ZŠ Horní Moštěnice a
očekávat příchod Mikuláše se svou družinou. Ten dorazil hned po rozsvícení vánočního
stromu kolem 17. hodiny. Děti se dočkaly a po zazpívání písničky nebo přednesení básničky dostaly sladkou nadílku,
ti neposlušní skončili u čertů v pytli.
Všichni, co vydrželi až do konce, mohli
zhlédnout pekelný ohňostroj, který nám
připravili čerti. Tímto byl v naší obci
zahájen adventní čas, čas nejkrásnějších
svátků v roce - Vánoc.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
aktivním rodičům, kteří se podílejí na
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uskutečnění všech našich akcí, protože
bez jejich aktivity by tyto nemohly proběhnout. Ve všech případech je to na úkor
svého volného času a mnohdy jsou zapojeni všichni členové jednotlivých rodin. Ale
děláme to pro pocit dobře odvedené práce,
která má smysl, vždyť výtěžky těchto akcí
jsou věnovány našim dětem. Dále musím poděkovat všem návštěvníkům, kteří
se účastní našich akcí, a velký dík patří
také sponzorům, kteří nejsou lhostejní
ke svému okolí a věnují nám do tomboly
i maličkost, protože tímto svým jednáním přispívají na potřeby dětí ze ZŠ a MŠ Horní
Moštěnice.
Ostatní informace, jako výdaje, příjmy sdružení, fotograﬁe z akcí jsou k nahlédnutí na
našich internetových stránkách na adrese www.srpshm.ic.cz.
Na závěr bych Vám ráda popřála hodně štěstí a zdraví v roce 2013 a všechny Vás srdečně zveme dne 16. 3. 2012 na Josefovský ples, který se bude konat od 20:00 hodin ve
zdejším kulturním domě a hrát bude skupina ELIXÍR Přerov.
Ilona Jančíková
SRPŠ Horní Moštěnice

MO ČSCH – ČINNOST V ROCE 2012
S blížícím se koncem roku se určitě každý zamýšlí, co mu uplynulý rok přinesl, co
se podařilo, z čeho měl radost. Stejně je tomu tak i ve společenských organizacích v naší
obci. Posuďte, prosím, jak se dařilo početně malé, ale aktivní místní organizaci /MO/
ČSCH.
Práce chovatelů se v roce 2012 řídila usnesením výroční členské schůze zaměřené na tři
hlavní úkoly:
1. chovatelská práce
2. propagace místní organizace v obci ve spolupráci s OÚ Horní Moštěnice
3. kulturně-vzdělávací činnost
A jaké bylo plnění výše uvedených usnesení?
Chovatelská práce je každodenní péče o chov, zabezpečení krmiv, zlepšování chovatelského zařízení, péče o zdravotní stav zvířat. Odměnou je každému chovateli odchov
zdravých mláďat a především účast a případně dobré umístění na výstavách.
Členové naší organizace se zúčastnili těchto výstav:
Malhotice 4. 8. 2012, Pravčice 1. 9. 2012, Lysá nad Labem 16. 11. 2012, Pardubice 29. 9. 2012.
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Na výstavě drobného zvířectva v Pravčicích získal přítel Jirka Spáčil Čestnou cenu.
Největšího úspěchu dosáhla nejmladší
členka MO Klára Vidláková. Na celostátní
výstavě Junior v Pardubicích získala dvě
významná ocenění: 3. místo v chovu ušlechtilých morčat plemeno SCHELTIE adult a 3.
místo pro dlouhosrsté morče Junior. Našim
mladým chovatelům blahopřejeme a děkujeme za vynikající prezentaci MO. Dále přítel
Kubík získal čestné ceny na výstavách v Malholticích a Pravčicích.
I v tomto roce se chovatelé podíleli na akcích pro veřejnost: Vítání jara – viz Zpravodaj
3/2012, Hodové slavnosti – již tradiční ukázka zvířat byla letos rozšířena o vietnamské
prasátko, Pohár starosty v kopané – zapojení družstva chovatelů. Finanční dotace Obce
Horní Moštěnice umožnila zakoupení materiálu na zhotovení nových klecí a stojanů pro
výstavy.
V tomto roce jsme uskutečnili dva zájezdy s tematickým zaměřením. Zájezd na výstavu do Malhotic dne 4. 8. 2012 byl spojen s prohlídkou zámku a hasičského muzea v Dřevohosticích. Obyvatelé městyse Dřevohostice dokázali z areálu více než 600 let starého
zámku a předzámčí vytvořit vynikající kulturní centrum tohoto městyse.
Druhý zájezd 8. 9. 2012 do Hodonína měl odborné zaměření na chov velkých plemen
králíků. Vyvrcholení činnosti chovatelů z Moravy je každý rok Moravsko-slezská výstava
v Přerově. Letos se konala ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2012. Nepodařilo se nám sice obhájit
loňský úspěch „Pohár za nejlepší kolekci králíků“, ale přesto členové MO získali uznání
OV ČSCH za aktivní účast při zajišťování a průběhu této rozsáhlé výstavy.
Zkušenosti z pořádání a organizace výstavy chce MO uplatnit v příštím roce uspořádáním výstavy drobného zvířectva v zámecké zahradě v Horní Moštěnici ve dnech 7.
- 8. 9. 2013. Nadšení a elán pro uskutečnění této akce mají všichni členové MO a mají i
podporu ze strany vedení obce.
Doufáme, že tato akce i další aktivity členů MO ČSCH v příštím roce se vydaří a budou oceněny spoluobčany, kterým přejeme příjemné prožití Vánoc a úspěšný rok 2013.
Za MO ČSCH Pavla Brázdová

Z HISTORIE HORNÍ MOŠTĚNICE VI
Při našem posledním povídání o historických událostech v Horní Moštěnici jsme se
dostali ke konci druhé světové války a k událostem těsně následujícím. Němci se báli
Rusů a jejich pomsty, proto podminovali silnice a mosty a postupně je vyhazovali do
vzduchu. Při svém ústupu drancovali všechno kolem. V Moštěnici vyhodili do povětří
všechny mosty – železniční, betonový, dřevěný most v Hliníku i betonový most u Štulbachu. Kromě posledního jmenovaného obyvatelé velmi rychle mosty opravili a zprovoznili. Osmého května 1945 brzy ráno přijížděli od Beňova vojáci Rudé armády. Ve vesnici
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je vítali lidé vyvěšenými prapory a obrovskou slavobránou postavenou na návsi, hudební
kroužek Moravan vyhrával pochody. Další příjezd rudoarmějců byl od Říkovic.
Smutnou poválečnou událostí byla tragedie podkarpatských Němců z června 1945. V
roce 1944 byly etnické skupiny karpatských Němců evakuovány ze Spiše do šluknovského výběžku, aby byly ušetřeny eventuelní pomsty vojáků. Po skončení války se tito lidé
vraceli domů. Na přerovském nádraží byli někteří z nich poznáni a nařčeni ze spolupráce
s nacisty. Celý vlak byl odstaven u Lověšic, lidé odvedeni a po půlnoci 18. června na
Švédských šancích popraveni a pohřbeni do společného hrobu. Zůstalo tam celkem 265
obětí – 71 mužů, 120 žen a 74 dětí...
Další část povídání byla věnována osobnosti Jana Masaryka, paní magistra Špalková
vzpomněla jeho návštěvu Přerova krátce před jeho smrtí. Besedu jsme zakončili verši
věnovanými Janu Masarykovi po jeho smrti:
...Neboj se, synu, vždy bylo dobře a dobře bude zas... Pravda vítězí!
Mgr. Jana Bartoníková

SOUTĚŽ O ADVENTNÍ VĚNEC
Ve dnech od 30. 11. do 2. 12. probíhala
výstava vánočních maličkostí v Olomouci
na Slovanském gymnáziu. Součástí výstavy
byla soutěž o nejkrásnější adventní věnec a
naše Žabičky a hodné paní učitelky z MŠ se
společně této soutěže zúčastnily. Měli jsme
číslo 1 a celá tato soutěž proběhla v tajnosti,
cedulka s označením Žabiček při výstavě
nevisela. V kategorii Mateřská škola se zúčastnilo celkem 12 věnců, byly to tedy naši
soupeři a všichni jen z olomouckých školek. Dobrá zpráva nakonec, naše děti se umístily
na krásném 2. místě. Tímto děkujeme paním učitelkám za nadšení pro tuto soutěž.
maminky a jejich Žabičky
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ZE ŽIVOTA KLUBU PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
V HORNÍ MOŠTĚNICI
Práce klubu seniorů pokračuje i po letní přestávce. První poprázdninové
setkání se uskutečnilo 12. 9. 2012 a neslo se v duchu školy. Nejdříve se do sálu
dostavily seniorky převlečené za školáky a školačky, byly řádně nastrojeny s
pěknými aktovkami. Na uvítanou zahrály pohádku O Červené karkulce a po
vystoupení školáků přišly na scénu roztleskávačky se svou skladbou Poupata.
Odměnou za výkon byl bouřlivý potlesk všech přítomných.
Další setkání se uskutečnilo dne 10. 10. 2012 a bylo v duchu kloboukových
bálů. Všechny přítomné seniorky se na krátkou chvíli staly modelkami a přišly
do sálu v nádherných modelech, ke kterým ladily klobouky, které si pořídily
půjčením nebo vlastní výrobou. Musím říct, že se jim modely opravdu vydařily.
Každý model byl podpořen výborným komentářem, což přispělo k velkému
úspěchu u publika. Na závěr módní přehlídky přišli předvést svůj model i
„babka bezďačka“ a veselí staříci, které pod maskou poznal jen málokdo.
Podzimní setkání se uskutečnilo v měsíci listopadu dne 7. 11. 2012. Tentokrát se
neslo v duchu charlestonu s názvem Pyžamový bál. Vystoupení začalo postelovou
scénkou rodičů za přítomnosti pletoucí babičky. A když se rodiče uložili ke
spánku, vklouzly na scénu za babičkou vnučky s kamarádkami a žadonily
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po babičce, ať je naučí charleston.
Babička svolila a začal pyžamový bál
i s publikem. Všem účinkujícím to
v pyžamech a rozkošných nočních
čepečcích náramně slušelo.
Poslední setkání v tomto roce se
uskutečnilo dne 4. 12. 2012 a neslo se
v duchu nejkrásnějšího období v roce,
Vánoc. O tom nám napovídá i název,
jenž byl Předvánoční posezení. Na úvod
jsme si poslechli krásné koledy a kolem sedmnácté hodiny se všichni dočkali. Přišel
Mikuláš s Andělem a k překvapení všech i početná skupina čertů. Celá družina
pak obdarovala všechny hosty balíčky s ovocem a v pekelné pekárně napečenými
koláčky.
Na všech setkáních nám k
poslechu a tanci opět hrálo duo
Gaďurek a Caletka, změna byla pouze
v občerstvení, které si nyní zajišťujeme
ve vlastní režii a myslím si, že ke
spokojenosti všech.
Na závěr musím poděkovat všem
pořadatelkám, které se zapojily do
příprav na tato setkání, dále Hanácké
kyselce za poskytnutí hanácké kyselky,
obecnímu úřadu za podporu a
poskytnutí kulturního domu. Myslím
si, že podle počtu návštěvníků byla
všechna setkání nad očekávání úspěšná
a těšíme se opět v roce 2013 na další
příjemně strávená odpoledne, vždyť
pohledy do usměvavých tváří mluví za
vše.
Za Klub pro starší a pokročilé Horní
Moštěnice
Jana Velímová
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ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
Po loňském vydařeném zájezdu
do Vídně uspořádal obecní úřad tento
zájezd i letos. Konal se 11. prosince.
Všichni měli obavy, jak bude probíhat
cesta autobusem, protože počasí bylo
opravdu zimní, ale vše proběhlo bez
problémů a před polednem jsme se
již procházeli krásně nazdobenou
předvánoční Vídní. Stejně jako loni
nám průvodkyní městem byla paní
Patočková, která nás provedla celým
historickým středem města. Její
výklad byl velmi zajímavý a poutavý.
Odpoledne jsme plynule došli až na
vánoční trhy před radnici, kde jsme
měli rozchod, aby se mohl každý
sám podívat a nakoupit nějaké dárky
domů.
Ing. Marta Ostrčilová

PŘIKRMOVÁNÍM POMÁHÁME PTÁKŮM PŘEŽÍT ZIMU
Zima dorazila i do nížin a přátelé ptáků instalují na okna a balkóny krmítka. Začíná
období přikrmování ptáků, a tak je nejvyšší čas si připomenout, co mají naši ptáci nejraději
a co do krmítek nepatří.
Nejvhodnější potravou pro přikrmování ptáků, podle odborníků z Moravského
ornitologického spolku, jsou semínka slunečnice a drcené vlašské ořechy. V menší míře,
jako doplněk, je možné přidat semena máku, řepky, prosa, loupaného ovsa a pšenice.
Pokud některá semena v krmítku zůstávají bez povšimnutí a ptáci je nežerou, je lepší je
do krmítka již nedávat. Tam, kde krmítko navštěvují výhradně vrabci domácí nebo polní,
je vhodné jim přilepšit strouhankou ze suchého bílého pečiva. V obchodech můžete
koupit i různé směsi pro zimní přikrmování ptáků, nejlepší jsou však ty, ve kterých jsou
převážně semena slunečnice.
Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou sýkora koňadra a modřinka, zvonek zelený,
vrabec domácí a polní a kos černý. Ojediněle se na krmítkách a v jejich okolí objevují
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i čížci lesní, stehlíci, sýkora uhelníček,
sýkora babka, brhlík lesní, pěnkava
jikavec, pěnkava obecná, hýl obecný, dlask
tlustozobý, drozd kvíčala, drozd cvrčala,
červenka a strakapoud velký. Za nejvzácnější
a nejkrásnější skvost krmítek je ochránci
ptáků považován brkoslav severní.
Pro kosy, kvíčaly, cvrčaly a brkoslavy jsou
největší pochoutkou jablka a plody jeřabin.
Můžete je zavěsit na větve před okno
nebo kolem krmítka. Sýkorky, brhlíky a
strakapoudy spolehlivě přiláká zavěšený
hovězí lůj. Někteří ptáci, jako například
pěnkavy, jikavci a chocholouši, nejraději
sbírají semena na zemi pod krmítkem a
tak není na škodu, když nějaká semena
vypadnou.
Do krmítek naopak v žádném případě
nepatří zbytky jídel z kuchyně, chleba
a slané pečivo. Ptáci by mohli po jejich
pozření uhynout.
Čím pestřejší jídelníček ptákům nabídnete
a čím je přírodě bližší okolí vašeho krmítka,
tím více druhů na něm a v jeho okolí
můžete pozorovat. Ptáci sice zatím nejsou
na krmítkách životně závislí, ale rádi si
přilepší potravou ze snadno dostupného
zdroje. Až později nastanou kruté mrazy,
potrava z krmítek jim může zachránit i
život.
Pokud si nejste jisti, jaký ptačí druh
se objevuje na vašem krmítku, pak
návštěvníky vyfoťte, nakreslete nebo dobře
popište a zašlete dotaz do Moravského
ornitologického spolku v Přerově na e-mail:
mosprerov@seznam.cz. Ornitologové vám
rádi pomohou s určením.
Jiří Šafránek
Foto: Adolf Goebel (sýkora koňadra, sýkora
uhelníček, červenka obecná, kos černý,
strakapoud velký, zvonek zelený, vrabec polní)
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ZÁŘIJOVÁ VZPOMÍNKA
Haná a Valašsko. Dva regiony tak rozdílné. A přitom jsme sousedé a
jeden národ. Tak pojďme na návštěvu. Nebo spíše pojeďme.
18. září 2012 nasedáme do autobusu a vyjíždíme směr Valašské Meziříčí.
Zastavení první je v Moravské gobelínové manufaktuře. Ze stěn na nás
dýchnou vystavené a zrestaurované gobelíny staré pár desetiletí a vedle
nich gobelíny nové, vytvořené podle současných výtvarníků. Ale jedno mají
společné. Podle návrhů je tkají a vyšívají ženy stále stejnou technikou, jaká
se používala už před mnoha desítkami let. V dílnách je ticho, je nutné se
soustředit, ruce provlékají jednu nitku za druhou, splést se nemohou. Chyba
by byla vidět a párat? Raději ani nepomyslet. Průvodkyně nás seznamuje
s postupy, sledujeme restaurování gobelínů starých i 300 let. A v galerii
přechází zrak nad rozměry i vzory jednotlivých děl. Prostě pohádka.
Zastavení druhé je v Rožnově pod Radhoštěm. Tady se rozcházíme.
Někdo se jde podívat do Valašského městečka a nezapomene se zastavit
na zdejším Slavíně, kde mají své pomníky sportovci Emil Zátopek, Ludvík
Daněk, umělci František Hanus, Augustin Mervart či manželé Podešvovi.
Jiný šlape do kopečka, aby shlédl Valašskou vesnici ve své přírodní kráse.
A někde mezi tím je Mlýnská dolina, kde se předvádí, jak naši předkové
dokázali využít vodu a usnadnit si alespoň trochu namáhavou ruční práci.
To, že jsme mohli toto zhlédnout, je zásluha především tří sourozenců
Jaroňkových, kteří tento nápad – vytvořit skanzen podle skandinávského
vzoru – dotáhli do konce. Bratři Alois a Bohumír byli umělci. Výtvarníci,
malíři, umělečtí keramici. Sestra Julie se starala nejen o jejich domácnost, ale
dle bratrových návrhů tkala gobelíny s valašskými motivy.
Zastavení třetí byla vlastně malá procházka na nově otevřenou rozhlednu,
která byla postavena podle návrhu slovenského architekta a etnografa
Dušana Samo Jurkoviče. Rozhledna je ve stejném lidovém stylu, jak známe
Jurkovičovy další stavby v Luhačovicích, na Pustevnách nebo křížová cesta
na Hostýně.
S Valašskem se loučíme, jedeme domů a uvažujeme, kam vyrazíme
příště.
Alena Bednaříková
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ZNÁME SE?
Určitě se známe. Potkáváme se v obchodě, na poště, na ulici, v autobuse.
A co dál? Asi je to všechno. Ano, naši nejbližší a přátelé nás znají mnohem
lépe.
A o lidech, kteří žijí mezi námi, mnohdy nevíme, že za nimi je nejen
pořádný kus dřiny, ale také ocenění.
Jedním z nich je i Marek Šimíček, který nám v úterý 6. 11. 2012 v kulturním
domě povídal o tom, jak v mládí přišel o zrak. Byl to tehdy pořádný průšvih.
Následovala léčba, pak putování po zařízeních, kde se učil jak a co dál. Jeho
koníčkem byl vždycky sport. A ten mu také hodně pomohl. Jako zrakově
postižený se zúčastnil zimní paralympiády v Norsku v roce 1994, kde
byl šestý v biatlonu, desátý v běhu na lyžích na 10 km, účastnil se ME v
Německu, na Slovensku v roce 1995 získal stříbrnou i bronzovou medaili.
V Česku si „jen tak“ běhal maratony a pulmaratony, odkud má spoustu
dalších medailí a diplomů. A jak sám říká, je to už historie. Marek nám
také předvedl spoustu pomůcek pro zrakově postižené, které jim pomáhají
zvládat běžné životní situace. Mohli jsme si vyzkoušet, jak „vidí“ slabozraký
či jinak zrakově postižený člověk. Zavřít oči a „dívat“ se rukama.
Číst takto mapy, knihy atd. Nám to nešlo.
On nám stále dokazuje, že to jde, jen chtít.
Děkujeme a přejeme hodně elánu, radosti a hlavně zdraví.
Alena Bednaříková

POZVÁNKA
na výroční schůzi ZO Českého zahrádkářského svazu,
která se koná v neděli 6. ledna 2013
v 9.30 hodin v kulturním domě v Horní Moštěnici.
PROGRAM SCHŮZE:
- zpráva o činnosti za rok 2012,
- organizační záležitosti - zájezdy,
- příspěvkové známky na rok 2013 za 100,- Kč,
- Rukověť zahrádkáře – členové obdrží zdarma.
Dne 9. 2. 2013 pořádají zahrádkáři společenský ples.
Zve výbor ZO ČZS
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Myslivecké sdružení „Šance o. s.“
pořádá v sobotu 5. 1. 2013
v Kulturním domě v Horní Moštěnici

VESNICKÉ SPECIALITY
Zahájení v 11.00 hodin
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
Tradiční pojídání knedlíků, košt slivovice, soutěž o nejlepší štrůdl a
jiné soutěže vstupné dobrovolné, hodnotné ceny, zvěřina a speciality
SRDEČNĚ ZVOU MYSLIVCI

V sobotu 19. 1. 2013 se koná
v Kulturním domě v Horní Moštěnici

MYSLIVECKÝ PLES
Zahájení ve 20.00 hodin.
Vstupné 60,- Kč
K poslechu a tanci hraje „GRADACE“
Tradiční program, bohatá tombola,
myslivecká kuchyně zajištěna
Vstup jen ve společenském oděvu!

SRDEČNĚ ZVOU MYSLIVCI
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OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY HORNÍ MOŠTĚNICE
Pondělí a čtvrtek
13.00 – 17.00
PRACOVNÍ DOBA POŠTY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 581 224 134
Pondělí, středa
8.00 – 11.00 14.30 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.00 13.30 – 16.00
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
tel.: 581 224 122
Pondělí, středa
7.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek
7.00 – 14.30
VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA HORNÍ MOŠTĚNICE
MVDr. Daniel Lang, tel. 581 224 810, 602 788 306
Pondělí
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Úterý
9.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Středa
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Čtvrtek
9.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Pátek
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Sobota
8.00 - 9.00
PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ HORNÍ MOŠTĚNICE
MUDr. Miroslava Navrátilová, tel. 581 224 292
Pondělí
8.30 - 16.45
Úterý
8.30 - 15.15
Středa
7.00 - 15.30
Čtvrtek
7.00 - 12.00
Pátek
7.00 - 12.00
OBVODNÍ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO:
MUDr. Radoslav Špalek
MUDr. Jitka Kleinerová
581 224 124
739 012 729
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 11.00
14.00 - 18.00
7.00 - 12.00
12.30 - 15.00
7.00 - 12.00

pondělí, středa,
čtvrtek, pátek
úterý
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu se významného životního jubilea dožívají:
Libuše Bělková
Jozef Daniš
Květoslava Doláková
Jan Fekar
Zdenka Hufová
Milada Mišová
V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívají:
Josef Jedlička
Ladislav Ludva
Marie Martínková
Ludmila Měrková
V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívají:
Alena Bednaříková
Anna Jandová
Josef Marek
Zdeněk Nebl
Aloisie Netopilová
Jana Pokusová
Alois Rygal
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (říjen – prosinec):
Jarmila Bernátová
Stanislav Deák
Ludmila Frieberová
Anna Ludvová
Stanislav Přikryl
Josef Suchánek
Zdenka Zámečníková
Kolik nás přibylo (říjen – prosinec):
Erik Malík
Aneta Suchánková
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko
a přejeme jemu i Vám mnoho radosti a společného štěstí.
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KULTURA
Program kina – začátky představení vždy
v 17.30 hod, vstupné 40,- Kč
11. 1. Madagaskar 3 (anim. rodinná komedie, USA)
25. 1. Doba ledová 4 (anim. komedie USA)
Plesová sezóna – začátky ve 20.00 hodin
19. 1. myslivecký ples
2. 2.
ples SDH
9. 2.
ples zahrádkářů
22. 2. Šibřinky
2. 3.
obecní ples
9. 3.
ples Hanácké kyselky
Únor:
16. 3. ples SRPŠ
13. 2. klub pro starší a pokročilé
Leden:
Březen:
1. 1.
novoroční ohňostroj
10. 3. dětské šibřinky
5. 1.
vesnické speciality a slivkošt
20. 3. klub pro starší a pokročilé
16. 1. klub pro starší a pokročilé

ZADÁNO PRO ŽENY
KUŘECÍ ŘÍZEK S HOŘČICÍ
kuřecí prsa, šťáva z jednoho citronu, olivový olej, plnotučná hořčice, strouhanka, sůl
• kuřecí prsa nakrájíme na plátky, posolíme,
• v misce smícháme citronovou šťávu s olivovým olejem, vložíme plátky masa
a necháme je marinovat minimálně 1 hodinu,
• pak plátky vyjmeme, z obou stran je pomažeme hořčicí a obalíme ve strouhance
• smažíme dozlatova.
JOGURTOVÝ ŠVESTKOVÝ KOLÁČ
200 ml bílého jogurtu, 100 g cukru krupice, 2 vejce, 5 lžic rostlinného oleje, 100 g
hladké mouky, 80 g hrubé mouky, 1 kypřicí prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr,
tuk na vymazání formy, švestky, drobenka (polohrubá mouka, cukr moučka,
máslo)
• jogurt rozšleháme v míse s krupicovým cukrem, vejci a olejem,
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• přidáme mouku prosátou s kypřícím práškem, vanilkovým cukrem a vše
lehce promícháme,
• těsto nalijeme do vymazané a vysypané koláčové formy, povrch uhladíme
tak, aby těsto bylo na okrajích poněkud vyšší, a poklademe půlkami švestek,
• posypeme drobenkou a upečeme ve středně vyhřáté troubě.

VTIPY
Jdou dvě blondýnky po obchodě se sportovním příslušenstvím a jedna z nich ukáže
na kopačky a říká té druhé: „Podívej se, Martino, kolik ty boty mají podpatků!“ a ta
druhá na to: „Takové jsem vždycky chtěla!“
Policista staví cyklistu, který jede potmě: „Nesvítí vám světlo!“ „Vím, pokoušel
jsem se to opravit, ale nejde to.“ „Tak tedy musíte kolo vést.“ „I to jsem zkoušel, ale
ani tak nesvítí.“

OMYLY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ
BENÁTKY A MOSTY
Benátky jsou považovány za město mostů a je jich tam celkem 398. To
je sice hodně, ale kdo navštívil Amsterdam, ví, že toto město se pyšní 1281
mosty. Ještě více mostů musíme přejít v Berlíně, celkem 1662. A pokud bychom toho neměli dost, vyrazíme do Hamburku. Ten se svými 2123 mosty
drží světový rekord. Za oceánem drží rekord New York. Ten má 2027 mostů.
Při jeho rozměrech to ovšem není tak moc.

ZRNKA MOUDROSTI NA ZÁVĚR:
Přítele napomínej mezi čtyřma očima, ale chval ho veřejně.
latinská moudrost
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PŘEHLED AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ
Autobus: Horní Moštěnice, Jednota - Přerov, aut. st.
Beňov, jede:
P
P
P,N
P,S P,š
P,S
P
N
Přerov
5.20 6.25 10.00 12,35 13.55 14.50 16.00 16.40
H. Moštěnice 5.30 6.35 10.10 12,45 14.07 15.01 16.11 16.49
N
P
P,N
18.30 18.45 22.30
18.40 18.55 22.39
Kostelec, jede:
Přerov
H. Moštěnice

Zlín, jede:
Přerov
H. Moštěnice

P
5.30
5.40
P,š
15.55
16.08

P
6.25
6.33
P
16.00
16.12

P
17.30
17.38

S,N S,N
P
P,š
S,N
P
6.30 9.30 10.00 12.55 14.40 14.45
6.41 9.41 10.12 13.02 14.50 14.56
P
S,N
P
18.25 18.30 20.00 22.30
18.35 18.40 20.10 22.40

8.00 12.00 14.00
8.08 12.08 14.10

17.10
17.18

PŘEHLED VLAKOVÝCH SPOJŮ
Přerov - Horní Moštěnice
P,S
N
Přerov
4.44 5.37
H. Moštěnice 4.49 5.42
P
14.44 15.44
14.49 15.49

P
5.42
5.47
P
16.44
16.49

P
6.36
6.41

7.42
7.47

11.44
11.49

17.44
17.49

19.04
19.09

22.29
22.34

P
12.44
12.49

13.44
13.49

P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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INFORMACE OBČANŮM:
Webové stránky obce Horní Moštěnice umožňují zasílání aktuálních informací na vaši e-mailovou adresu. Pokud o tuto službu máte zájem, můžete
se zaregistrovat na www.hornimostenice.cz odkaz aktuality. Tato služba je
poskytována zdarma.
Chcete přijímat aktuální zprávy?

Vydává Obec Horní Moštěnice – adresa redakce: OÚ Horní Moštěnice,
Dr. A. Stojana 41, Horní Moštěnice 751 17, IČO 00301264
e-mail: ouhornimostenice@cbox.cz , velimmi@volny.cz
www.hornimostenice.cz
Redakční tým: Ing. Marta Ostrčilová, Ing. Michal Velím.
Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová
Vychází čtyřikrát ročně – náklad 400 výtisků – cena 10,- Kč.
Zaregistrováno pod číslem MK E-12659.
Ročník XII, číslo 1/2013. Horní Moštěnice, leden 2013.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o., provozovna Horní Moštěnice
UPOZORNĚNÍ:
UZAVÍRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 15. 3. 2013.
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