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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
P
9.57 12.15 13.15 14.15
10.02 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,
s koncem teplých dnů v měsíci červenci a srpnu přichází pozvolna doba chladného podzimu a s tím i poslední vydání zpravodaje v
roce 2013.
V úvodu se vrátím k prázdninovým měsícům, co se udělalo, co se ještě do konce
roku udělá a jaký je výhled na příští rok. Takže ve stručnosti se pokusím shrnout a
zhodnotit letní měsíce červenec, srpen a září letošního roku.
Kulturně-sociální a sportovní oblast:
Začátek měsíce července se nesl ve znamení pivních slavností v zámecké zahradě, které tradičně zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů. Koncem měsíce zorganizoval
obecní úřad letní promítání dětského ﬁlmu v zámecké zahradě, a protože zájem
a účast byly velké, poslední prázdninový víkend se dětské promítání opakovalo.
V polovině měsíce srpna, stejně jako minulý rok, proběhl třídenní blok hodových
slavností. V pátek odpoledne uspořádal na fotbalovém hřišti obecní úřad sportovní
soutěže dětí s diskotékou. V sobotu odpoledne zorganizoval spolek rybářů za hojné
účasti nejrůznějších plavidel tradiční neckiádu na místním rybníku a v podvečer sehrálo fotbalové mužstvo starších pánů utkání na hřišti TJ Sokol. Sobotní večer patřil
tradičně zábavě v zámecké zahradě pod taktovkou Sboru dobrovolných hasičů. Nedělní hodové odpoledne připravil obecní úřad ve spolupráci se spolkem chovatelů v
zámecké zahradě výstavu domácího zvířectva s diskotékou pro děti a rodiče. Počasí
přálo, takže i účast na všech akcích byla nečekaně velká. Pro děti byl zajištěn po celou dobu skákací hrad, trampolína, vláček - a po dlouhých letech se podařilo zajistit
i kolotoče a další dětské atrakce. Poděkování patří především předsedkyni kulturní
a sportovní komise Mgr. Janě Bartoníkové za organizační zajištění a samozřejmě
všem pořadatelům těchto akcí a ostatním účastníkům.
Předposlední srpnovou sobotu zajistil fotbalový klub TJ Sokol již tradiční turnaj
fotbalových přípravek. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci. Turnaje se zúčastnilo velké množství družstev za skutečně velké divácké podpory. Opět
velké poděkování a uznání patří všem trenérům a pořadatelům z řad TJ Sokol za
vzornou prezentaci a propagaci obce na veřejnosti.
V neděli 1. září se uskutečnil 2. ročník turnaje v malé kopané „O putovní pohár
starosty obce“. Loňského vítěze - mužstvo TJ Sokol - vystřídalo pro letošní rok mužstvo Zastupitelstva obce.
První víkend v září jsme na obecním úřadě slavnostním způsobem přivítali nové
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občánky Horní Moštěnice. Celá sobota a neděle o tomto víkendu ale patřila spolku
chovatelů, kteří po dlouhých 25 letech zajistili v zámecké zahradě výstavu drobného
zvířectva. Počasí opět přálo, návštěvníků přišlo nad očekávání, takže velká spokojenost a mé poděkování všem členům spolku chovatelů i jejich rodinným příslušníkům za dobře odvedenou práci a perfektní zajištění takovéto velké akce v obci.
Následující sobotu připravil spolek rybářů soutěž o největší ulovenou rybu na
místním rybníku a večer, z důvodu nepříznivého počasí, místo v zámecké zahradě
obecní úřad zajistil promítání ﬁlmu „Babovřesky“ pro dospělé v místním kině.
Po prázdninové přestávce taktéž zahájil činnost klub starších a pokročilých již
tradičním setkáním v kulturním domě s tématikou zářijové veselice - „přijde řada i
na mne“.
Za dva dny poté jsme měli možnost zhlédnout v kulturním domě divadelní
představení v režii Bolka Polívky.
Na závěr měsíce září uspořádal obecní úřad a sociální komise Rady obce v kulturním domě 1. ročník výprodejů nepotřebných věcí, nazvaný „Bleší trh“.
Snad jsem v tom výčtu na něco nezapomněl, ale i tak - na to, že se jednalo o
prázdninové měsíce, bylo těch kulturních a sportovních akcí slušná řádka. Myslím
si, že ten, kdo chtěl, měl z čeho vybírat.
Oblast veřejného pořádku:
Tak jako v minulém roce byl důraz v těchto měsících položen na úklid veřejného
prostranství a především sečení trávy v celém katastru obce. I když není ještě vše
zcela ideální, přesto děkuji Vám všem za slova chvály na adresu pracovníků obce,
jejichž zásluhou je pořádek v obci na slušné úrovni. Stejně jako vloni jsme během
prázdnin využili na úklidové práce studenty - brigádníky.
Mimo tyto běžné práce proběhlo během prázdnin malování a úklid téměř všech
tříd v základní škole, byla opravena nevyhovující kanalizace v řídicím pavilonu a tělocvičně, vyměněno štěrkové podloží u dětských herních prvků, které dle stanoviska
hygieny bylo nevyhovující.
V areálu bývalého statku pokračovaly demoliční a úklidové práce, prostor u
„Čubriny“ se vzhledově zkulturnil a totéž lze říct o prostoru u dolní autobusové
zastávky.
Oblast stavebně - investiční:
Jak jsem již informoval v minulém zpravodaji, v polovině měsíce srpna se rozjela
investiční akce dotovaná Ministerstvem pro místní rozvoj „Podporované bydlení“
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– výstavba malometrážních domků v ulici Pod Vinohrady. V současné době jsou
hotové veškeré inženýrské sítě, základy a základové desky a byla zahájena montáž
domků. Ukončení - včetně terénních úprav a předání domků - bude provedeno v
měsíci květnu 2014.
Před dokončením je oprava fasády obecního úřadu, včetně opravy hodin a parkovací plochy za obecním úřadem.
Začátkem září byla úspěšně zkolaudována odstavná plocha u hřiště TJ Sokol,
vybudovaná za ﬁnanční podpory Olomouckého kraje.
V průběhu prázdnin proběhla oprava nevyhovujících úseků místních komunikací tryskovou metodou.
Oblast životního prostředí:
Jak je zvykem, byly během celého období pravidelně každý víkend přistavovány
kontejnery na odvoz bioodpadu a během týdne se tento zpracovával na kompost.
Stejně jako minulý rok plánujeme podzimní svoz větví z vašich zahrádek a k odebrání bude připraven i kompost.
Škoda jen, že v obci pořád ještě existují jedinci - a dovolím si je označit jako čuňátka - kteří nepochopili, co je tříděný odpad, bioodpad, komunální odpad a kam
patří!
Začátkem února jsme v obci zahájili domovní svoz plastového odpadu pomocí
žlutých pytlů. Za 6 měsíců se tímto způsobem vytřídilo a odvezlo k dalšímu zpracování 7 020 kg plastového odpadu! Velké poděkování patří všem občanům obce, kteří
pravidelně důsledně třídí odpad a tím přispívají nejen k ochraně životního prostředí, ale i šetří ﬁnanční náklady obecního rozpočtu.
V návaznosti na harmonogram dotační investiční akce „Revitalizace zeleně v
obci Horní Moštěnice“ v rámci první etapy byl proveden ořez a kácení zeleně v
zámecké zahradě a provedena nová výsadba u centrálního zdravotního střediska.
Ostatní:
Vzhledem k tomu, že se nesmlouvavě blíží závěr roku 2013, Rada obce svolala na
polovinu září rozšířené jednání s předsedy výborů a komisí ke zhodnocení ﬁnancování uplynulého období, výhled do konce roku a především záměr ﬁnancování roku
2014, což bude sloužit jako podklad pro sestavení rozpočtu obce pro rok 2014, který
chci, aby Zastupitelstvo obce schválilo ještě v tomto roce, abychom se nemuseli řídit
rozpočtovým provizoriem.
Co se týká ﬁnancování, obec za 8 měsíců letošního roku hospodaří s přebytko-
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vým rozpočtem ve výši 2,5 mil. Kč.
Z těch významných ﬁnančních akcí do konce letošního roku nás ještě čeká: pokračování ve výstavbě malometrážních domků, dokončení opravy fasády obecního
úřadu a okolí, výměna obrubníků a výsadba zeleně v zámecké zahradě, dovybavení
herních prvků v areálu STADION - včetně oplocení, dovybavení herních prvků u
budovy mateřské školy a školní družiny, vybudování příjezdové komunikace k rodinným domkům v ulici Revoluční, zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a zateplení kulturního domu, oprava potrubního přívodu do rybníka.
A jaký je záměr pro příští rok?
Kromě běžné údržby a vylepšování stávajícího stavu vyjmenuji ty zásadní: zalesnění obecního pozemku (1 ha) na Švédských šancích, rekonstrukce zámecké zdi
(včetně sociálního zařízení, bufetu a chodníků), zřízení parkovacích míst v ulici
Dr. A. Stojana, 2. etapa dotační investiční akce „Revitalizace zeleně“, rekonstrukce
a zateplení budovy kulturního domu, rekonstrukce cyklostezky za obchvatem do
Lověšic, fasáda obecního úřadu (severní část), pokud nám bude přiznána dotace
– protipovodňová opatření pro ulice Hliníky, Zámostí a Havlíčkova, rekonstrukce
chodníků na hřbitově.
Z pohledu ﬁnancování nemohu zapomenout na splátku úvěru ve výši 1,2 mil. Kč
za investiční akci zateplení budov ZŠ a MŠ.
Je mi jasné, že jsou v obci ještě další potřebné opravy a investice, ale bohužel
můžeme dělat pouze to, na co máme.
Na závěr Vám přeji prožití ještě hodně hřejivých podzimních dnů se sluníčkem,
a protože se závěr roku skutečně rychle blíží - přeji Vám všem spokojené a klidné
prožití adventních dnů, vánočních svátků a pokud bychom se nepotkali u silvestrovského ohňostroje - pevné zdraví do nového roku 2014!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

C v ič e n í p r o ž e ny
Taneční ﬁt koktejl s Editou - Po a St 18-19 hod
Kalanetika s Yvetou - Po a St 19-20 hod
Tělocvična ZŠ Horní Moštěnice
Začínáme 7. října 2013
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů výrazně pomáhají chránit životní prostředí.
V loňském roce bylo občany naší obce odevzdáno na sběrný
dvůr 51 televizí, 125 monitorů a 391 kg drobného elektrozařízení.
V naší obci je již od roku 2011 možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho
sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli
tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme
snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA
analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně
přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například
voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří
elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí
417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro
životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze
Země.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a
recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti
hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je
spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro
změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí
odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.
Od července letošního roku máme k dispozici mimo areál centrálního
sběrného místa (za areálem bývalého JZD) také dva sběrné kontejnery na
textil – u dolní autobusové zastávky a u kapličky. Podle výkazu bylo za tento jediný měsíc vybráno celkem 468 kg textilního odpadu.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
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Z HISTORIE OBCE
Hanácká svajba a všelicos kolem ní
Svatba sama za starých časů byla už jen konečným aktem celé dlouhé rady jednání.
Na jeho začátku, skoro vždy tajném, bylo sblížení hocha s dívkou na společných schůzkách. Počínalo to nesmělými úsměvy, tajnými stisky rukou a pokračovalo prvními polibky až k horoucímu vyznání lásky v objetí. V tom ohledu se dodnes nic nezměnilo.
Celá věc se však nedala stále tajit a nakonec se dostala do lidských řečí. Rodiče bývali,
a myslím, že jsou i dnes, poslední, kteří se o tom dověděli. A tu nastala druhá fáze jednání. Buď rodiče se známostí souhlasili a pak tato pokračovala klidným vývojem, často
se však stávalo, že rodiče s rozhodnutím hocha nebo dívky nebyli srozuměni. Důvody k
tomu byly různé, ale ponejvíce v tom hrály hlavní úlohu majetkové poměry. A nedivme
se ani příliš hospodářům, kteří na tuto věc hleděli z rozumové stránky. Do r. 1868 byly
grunty nedělitelné. Měl-li sedlák více dětí, mohl dát grunt jen jednomu a druhým peněžitý podíl. Neměl-li hotových peněz, snažil se, aby ženich nebo nevěsta přinesli na statek
co největší věno, kterým by mohli vyplatit ostatní sourozence. Proto bývalo kamenem
úrazu, pokud byl jeden ze snoubenců chudobný. Někdy však tato prozíravost rodičů hraničila až s lakotností. Počalo přemlouvání mladých, aby od známosti upustili a končilo to
často po zlém, přísným zákazem známosti. Ve většině případů, pod vlivem náboženské
výchovy a úcty k rodičům, to mělo kladný účinek, ale výsledkem byl nespokojený život
končící často tragedií nebo pitím. Bývaly i případy, kdy tatíci dali v hospodě dva majetky
dohromady, a tak rozhodli předem o osudu svých dětí. Ty poměry jsou však už dlouho za
námi. I starší už chápou, že největším bohatstvím jsou zdravé ruce, jasná hlava a osobní
spokojenost.
Když byla záležitost přínosu věna v soukromých rodinných poradách vyřešena, došlo
na veřejné námluvy a rokování o věno. „Na rokách“ bylo mezi rodiči přesně dohodnuto, co
dostane ženich a co nevěsta. Jednání bývalo často velmi svízelné, protože každá strana chtěla
na tom vyjít co nejlépe. Někdy sešlo ze svatby pro pár „rénskéch“ nebo nějakou jalovici.
Předpokládejme však, že i toto úskalí bylo konečně překonáno a dosaženo dohody.
Opatrnost kázala, aby toto ústní ujednání dostalo právní podklad a proto ještě před svatbou se jelo k notáři, kde byla sepsána svatební smlouva. Současně s ní byl proveden převod majetku na budoucí mladé hospodáře a zajištěn výměnek starých. Teprve potom se
šlo do kostela a byla svatba.
Všechny výše uvedené těžkosti odpadly, byli-li ženich a nevěsta chudí. Jejich největším bohatstvím byla láska a zdravé, pracovité ruce.
Po svatbě se převážela výbava nevěsty na ověnčeném voze. Tento zvyk se u nás udržel
asi do roku 1890, ale ani před tím nebyl prováděn všeobecně, nýbrž jen ojediněle. Chudobná nevěsta si přivezla svou truhlu s výbavou tajně, třeba večer „na tragači“.
Tuto truhlu měla za stara každá nevěsta, ať bohatá či chudá, buď malovanou nebo jednobarevně natřenou. Je jisté, že vybavení nevěst bylo závislé na ﬁnančních možnostech
rodičů. Dnes už tato otázka i otázka věna nejsou aktuální.
Převzato z kroniky obce 1962
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DĚNÍ V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ
ŠKOLE HORNÍ MOŠTĚNICE
UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013
Název školy
Obchodní akademie - Přerov

Gymnázium Hejčín - Olomouc
SŠ Kostka - Vsetín
Střední zdravotnická škola – Hranice
SŠ logistiky a chemie - Olomouc
SŠ gastronomie a služeb - Přerov

SPŠ - Přerov
SPŠ stavební Lipník n / Bečvou
Vyšší policejní škola a Střední policejní
škola - Holešov
SŠ technická - Přerov
SOŠ veterinární - Kroměříž
SPŠ Hranice

Obor
Ekonomické lyceum
Manager informačních technologií
Firemní manager
Gymnázium
Pedagogické lyceum
Zdravotnický asistent
Provoz a ekonomika dopravy
Kadeřník
Kuchař - číšník
Cukrář
Strojírenství
Elektronika
Stavebnictví – pozemní stavitelství
Bezpečnostně právní činnost
Instalatér
Opravář motorových vozidel
Veterinářství
Aplikovaná chemie

Počet
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Nelze zapomenout na žáky 5. ročníku!!!
Byli přijati 3 žáci na osmiletá přerovská gymnázia. 1 žák podal odvolání (doposud nemá
vyrozumění).

Všem našim žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů!
Vysvětlivky:

SŠ – Střední škola
SPŠ – Střední průmyslová škola
SOŠ – Střední odborná škola
Mgr. Zdenka Opavská
výchovná poradkyně
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Vážení občané, milí rodiče,
jmenuji se Libor Kubík a jsem absolventem Filosoﬁcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru ruský jazyk – dějepis a Fakulty tělesné kultury tamtéž.
Na základě konkursu jsem byl zřizovatelem k 1. 8. 2013 jmenován do funkce
ředitele ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici.
Převzal jsem kvalitní školské zařízení, které navštěvuje 162 žáků, s konsolidovaným pedagogickým sborem a pečlivě, realisticky zpracovaným Školním vzdělávacím programem pro školu, školku i školní družinu.
Předchozí vedení v čele s ředitelkou Mgr. Marií Uhlířovou a zástupkyní ředitelky
Mgr. Karin Miklendovou odvedlo kvalitní práci, za což jim chci upřímně poděkovat.
Na jejich práci chci navázat a naši školu posunout ke společnému výchovně vzdělávacímu cíli tak, aby toto zařízení ve všech parametrech odpovídalo požadavkům a
potřebám 21. století.
V oblasti personální došlo pouze k nevelkým změnám. Do funkce své zástupkyně jsem jmenoval zkušenou učitelku – Mgr. Vlastu Krejčířovou a za odcházející Mgr.
Pavlíkovou, které alespoň tímto způsobem přeji na novém pracovišti mnoho štěstí,
angažoval pro výuku anglického jazyka Mgr. Marii Abrahovou z Olomouce.
Školka a školní družina v této oblasti zůstávají prosty změn.
Zároveň bych si ovšem přál, aby ke změnám výraznějším došlo v oblasti, kterou
lze nazvat materiálně technickou. Hlavním cílem je pokusit se v horizontu funkčního období vybudovat multifunkční sportovní zařízení v době výuky sloužící žákům
školy i školky, po vyučování Vám – občanům obce.
Modernizaci vyžaduje i interiér školy. Je nutná rekonstrukce sociálního zařízení v řídícím pavilonu i v pavilonu 2. stupně. Vzhledu školy by prospěla renovace
podlah ve všech pavilonech, úpravu potřebuje i spojovací chodba, v zimním období
zasypávána přívaly sněhu. Inovací prochází i vnitřní výzdoba školy.
Jsem si vědom, že veškerá vylepšení závisí na ﬁnančních možnostech obce a věřím, že ve spolupráci s Vámi, zvolenými zastupiteli obce v čele se starostou Ing. Vladimírem Martínkem, bude možno výše zmíněná vylepšení postupně realizovat.
Díky podpoře obce byl kousek práce již vykonán – došlo k vymalování chodeb i
tříd, byla zrekonstruována podlaha v nářaďovně tělocvičny, s cílem zvýšit bezpečnost, zejména těch nejmenších, došlo k nahrazení nevyhovujícího podloží u zahradních herních prvků, byla instalována venkovní trampolína a v nejbližší době dojde
k nahrazení nevyhovujících tabulí v odborných učebnách.
Systém zájmových kroužků zůstal zachován v podobě roku minulého, v případě
zájmu bude otevřen i kroužek německý jazyk hrou.
Další prioritou je zachování úrovně spolupráce mezi školou, kterou chápu jako
společenství učitelů a žáků s Vámi, rodiči.
Budu velmi rád, pokud se budete účastnit otevřených školních akcí a projektů
společenských i sportovních, což posílí nejen vzdělávací, ale i výchovnou složku
práce nás, učitelů.
O věcech se školou souvisejících budete informováni na třídních schůzkách i
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pravidelných konzultačních hodinách.
Věřím, že si na tuto úpravu nejen brzy zvyknete, ale budete ji i hojně využívat.
Cílem našich setkávání není pouze podávat informace o prospěchu a chování,
ale budu rád, pokud se konzultace stanou možností, jak prezentovat mně i mým
kolegům své nápady a návrhy, ale i připomínky k chodu školy.
Věřím, že naší vzájemnou spoluprací dosáhneme toho, že ŠVP nazvaný Společně
vše zvládneme nebude pouze materiálem deklarativním, ale bude naplňován v každodenním životě školy i obce Horní Moštěnice.
Zrcadlo úspěšnosti naší práce je po mém soudu nastaveno jasně: Je to počet žáků
školy i školky, samozřejmě v korelaci s demograﬁckými ukazateli, úspěšnost žáků 9.
ročníků při přijímacích zkouškách na střední školy a snad i ukazatele ekonomické.
Stejně důležitý je pro mě i všechny zaměstnance i údaj nikterak neměřitelný, ale
neméně významný předcházejících. Klid, pohoda, důvěra, vzájemná spolupráce a
snad i touha po nových poznatcích, vše to co vede k tomu, aby se žákům ve škole
líbilo a rádi ji navštěvovali.
A pokud MY VŠICHNI, vedení školy, zaměstnanci pedagogičtí i správní, žákyně,
žáci, rodiče, vedení obce, budeme společně postupně a vytrvale tuto vizi naplňovat,
jsem upřímně přesvědčen, že opravdu SPOLEČNÉ VŠE ZVLÁDNEME.
Budu rád, pokud Vás budeme moci z tohoto místa i prostřednictvím školního
webu informovat, jak se nám tento cíl daří plnit.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
MEDVÍĎATA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Turisticko – přírodovědný kroužek MEDVÍĎATA pod záštitou mysliveckého sdružení Šance Horní Moštěnice odstartoval v novém školním roce ve čtvrtek 26. 9. 2013 v
zámecké zahradě. V letošní první půli školního roku nás čeká spousta báječně strávených
chvil. První větší akcí pro naše malá medvíďata a jejich vedoucí bude výlet vlakem do
ZOO Hodonín, kde máme v plánu přispět medvědu malajskému malým sponzorským
darem. Dále nás čeká na schůzkách spousta her, pohybu, radosti, výšlapů po okolí, poznávání přírody, návštěvy krmelců, mysliveckých posedů a tvoření různých výrobků,
např. z kaštanů, dýní, strašidelná dušičková stezka a podobně.
Za přispění obecního úřadu jsme se rozhodli k příležitosti státního svátku „Dne boje
za svobodu a demokracii“ uspořádat letošní lampionový průvod. Bude se konat v neděli
17. 11. 2013. Těšíme se na Vaši účast a spoustu krásných lampionů.
Přejeme všem malým i velkým krásný podzim.
medvíďatům, medvědicím a medvědům zdar :-)
fotky z akcí medvíďat - http://krouzeksance.rajce.idnes.cz/
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LETOŠNÍ NECKIÁDA SE RYBÁŘŮM ZNOVU VYDAŘILA
Již podruhé pořádal Rybářský spolek
v Horní Moštěnici neckiádu v rámci hodových oslav v obci, a to nejen pro dětskou
populaci. Počasí 17. 8. 2013 bylo více než
horké, a to právě nalákalo hodně soutěžících
účastníků a s nimi ještě více přihlížejících
návštěvníků, kteří se přišli podívat na své
dovádějící spoluobčany, děti nebo vnuky. A
bylo se na co dívat! Plavidla různých druhů
a tvarů v provedení tatínků překonávala
různé překážky. Nechybělo pochopitelně
ani nechtěné koupání v rybníku, když soutěžící nezvládli nástrahy soutěže.
Rybí osádce však žádnou škodu tato akce nezpůsobila, naopak spíš prokysličila stojatou vodu.
Soutěž byla hodnocena v těchto kategoriích:
- plavidlo roku 2013
- jízda na neckách
- rychlostní soutěž na kánoích
- jízda na duši
- překonání rybníka na napnutém laně
Pro vítěze jednotlivých kategorií byly připraveny hodnotné ceny.
Ke zdárnému průběhu akce přispělo vedle nádherného počasí také i bohaté občerstvení. Tímto bychom se chtěli omluvit pivařům za pivo, které nemělo požadovanou teplotu v tomto opravdu horkém dni, i za dlouhé fronty. Nová koncepce systému občerstvení
na příští ročník tyto nedostatky vyloučí.
Již dnes se těšíme na další ročník. Jsme přesvědčeni, že i příště si hodovníci najdou cestu
na tuto akci. Přijďte se za rok znovu dobře
pobavit a užít si příjemného odpoledne!
Ing. František Fešar
jednatel Rybářského spolku Horní Moštěnice
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA MÍSTNÍM OBECNÍM RYBNÍKU
Za chladivého a deštivého rána se
v sobotu 14. září sešli pozvaní rybáři na místním obecním rybníku k již
druhému ročníku rybářských závodů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích
– o nejdelší ulovenou rybu a o největší
součet délek všech ulovených ryb.
I když na závěr, po skončení soutěže,
byly vítězům předány poháry a hodnotné ceny, jednalo se pouze o prestižní záležitost. Cílem bylo především
se sejít, pobavit se a podpořit místní
spolek rybářů Horní Moštěnice, kteří
celou akci vzorně uspořádali, včetně bohatého občerstvení nejen pro soutěžící, ale i náhodné diváky a příznivce této záliby. A za to především patří organizátorům celé akce
velké poděkování!
Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěla poděkovat za ochotu, vstřícnost
a příjemnou pohodu, kdykoli přijdu do obchodu
potravin p. Říkovského. Určitě si pamatujete na
čas, kdy majitelem byl p. Tyc a již tam pracovala
MARŤA a vše klapalo k naší, tedy alespoň k mojí
spokojenosti.
Pak se změnil majitel i vzhled prodejny, ale
MARŤA, ta příjemná osůbka, zůstala a ještě k ní
přibyla další - DANČA. Ty dvě si padly do noty.
Milá děvčata, ať Vám to spokojeně šlape - klape
dál a máte spoustu spokojených zákazníků, jako
jsem já.
Vanda

14

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Vzhledem k tomu, že celé čtvrtstoletí se v obci nepořádala žádná
výstava drobného zvířectva, rozhodli
se členové místního spolku chovatelů,
že je již na čase něco s tím udělat a
vyhlásili na první sobotu a neděli
měsíce září „Výstavu drobného
zvířectva“ v zámecké zahradě.
Tomu samozřejmě předcházela
řada přípravných jednání, včetně
zvolení výstavního výboru, garantů
jednotlivých soutěží, zajištění sponzorů a hlavně zabezpečení odborných
posuzovatelů, včetně veterinárního
dozoru.
Vystavovány byly tyto kategorie: expozice králíků v celkovém počtu 109 kusů,
expozice holubů v počtu 51 kusů a expozice drůbeže v počtu 16 kusů. Tyto expozice byly
naplněny v převážné míře chovateli z obce, ale i z okolních vesnic. Celkem se jednalo o
23 chovatelů –vystavovatelů.
Hlavní posouzení a bodové hodnocení jednotlivých exponátů proběhlo v sobotu v
dopoledních hodinách, tak aby expozice mohly být připraveny k odpolední prohlídce
široké veřejnosti. A protože počasí přálo, návštěva občanů, převážně dětí s rodiči, byla
opravdu hojná. K tanci a poslechu hrála živá hudba a pro ty, kteří si poseděli a popovídali,
bylo zajištěno bufetové občerstvení. Děti měly možnost po celou dobu se vyřádit ve
skákacím hradu a domů si odnášely kuřátka a morčata, která jim chovatelé připravili
jako dárek mimo hodnotných výher v bohaté tombole.
Taktéž i nedělní odpoledne počasí přálo a návštěvníků neustále přibývalo. V podvečer,
jako závěrečná tečka za celou akcí, byla slavnostním způsobem předána nejlepším
chovatelům ocenění – poháry za umístění v jednotlivých expozicích.
Celá tato víkendová akce se vydařila ke spokojenosti jak organizátorů, tak především
všech, kteří výstavu navštívili.
Na závěr mi nezbývá, než upřímně poděkovat všem členům spolku chovatelů, jejich
rodinným příslušníkům, kteří se na této velkolepé akci podíleli, a popřát hodně dalších
chovatelských úspěchů s přáním - příští (nebo přespříští) rok opět v zámecké zahradě při
výstavě drobného zvířectva na shledanou!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
15
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RADY ZAHRÁDKÁŘŮM
Rybíz na zahrádce
Pěstování rybízu na zahrádce má v naší zemi
dlouhodobou tradici a oblibu. Plody jsou kvalitní surovinou
pro zpracování na rozličné výrobky, které jsou nepostradatelné zejména v
zimním období. Ve farmacii a léčitelství má význam černý rybíz. Drogou
je list usušený s řapíkem. Vitamin C, rutin (posiluje cévy), pektin (odvádí
z těla těžké kovy a spolu s vlákninou působí příznivě na peristaltiku střev)
a ﬂavonidy (působí proti riziku kardiovaskulárních a nádorových chorob)
nacházíme především v plodech. Hlavní součástí plodů je voda, ve které
jsou rozpuštěny organické a anorganické látky.
U nás se pěstuje rybíz červený, bílý, černý a mezidruhoví kříženci.
Červený a bílý rybíz
Odrůdy pocházejí z několika botanických druhů, a proto se liší nejen
habitem keře, typem hroznu, sklizňovou zralostí a nároky na podmínky
pěstování. Starší odrůdy (původem z R. rubrum) se dnes ještě pěstují, ale
mají nízký výnos. Jsou zastoupeny odrůdou Red Lake, Jonkheer van Tets a u
běloplodých Versailleským bílým. Měly význam pro ranou sklizeň sladších
plodů, dobře snášejí středoevropské zimy, ale nesvědčí jim nízká relativní
vlhkost vzdušná v době květu, typická pro naše oblasti. V tomto období
květy a malé zelené bobule spadají a za suchého a horkého léta bobule často
zasychají na keři.
U odrůd červeného a bílého rybízu je důležité uvědomit si vysokou
schopnost opylování květů vlastním pylem (samosprašnost). Proto, pokud
máme na zahradě velmi málo místa, není třeba se obávat vysadit jediný keř
nebo stromkový tvar na meruzalce zlaté. Odrůdy červeného a bílého rybízu
vesměs netrpí antraknózou, a proto u nich nedochází k předčasnému opadu
listů.
Černý rybíz
Je oblíbený u zahrádkářů, kterým nevadí jeho příchuť – jsou si vědomi
nutričních hodnot jeho plodů (vysoký obsah vitaminu C, vitaminy skupiny
B, minerální látky a další zdraví prospěšné látky). U odrůd černého rybízu
je známa cizosprašnost. Na rozdíl od červeného a bílého rybízu k opylení
květu vlastním pylem nedochází, proto musíme vysazovat spolu dvě odlišné,
ale současně kvetoucí odrůdy. Pěstování černého rybízu je bezproblémové v
16
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nižších a středních polohách. Přesto
by se neměl černý rybíz vysazovat do
uzavřených poloh, které jsou někdy i
mrazivou kotlinou a tam černý rybíz
nepatří.
Výsadba, hnojení, výměna, obměna
plodonosného obrostu
Rybíz je dost náročný na vláhu.
V sušších a teplejších podmínkách
pěstování mu prospěje doplňková
závlaha v době intenzivního růstu a vývoje, od květu do začátku zrání.
Nároky na půdu se liší podle druhu. Červený a bílý rybíz zvláštní nároky na
půdu nemá, černý rybíz potřebuje hluboké humózní půdy. Pro dlouhověkost
a vyšší výnosy bychom měli upřednostnit keřovou formu před stromkovou.
Sazenice je výhodnější vysazovat na podzim, protože pro další růst využijí
lépe zimní vláhu. Sázíme do jam vyhnojených kompostem nebo hnojem
s přídavkem nejlépe NPK, sázíme o 5 – 10 cm hlouběji, než jak rostly ve
školce. Jarní výsadba je možná, lépe se ujme kontejnerová sadba ve vlhčích
oblastech. Po výsadbě (u podzimní výsadby na jaře) seřízneme výhony na
2 očka nad zemí. Na jaře 2. roku ponecháme 4 – 5 nejsilnějších výhonů pro
vytvoření základu keře. V dalších letech rybíz na jaře přihnojujeme.
Rukověť zahrádkáře
Turisticko – přírodovědný kroužek
M E DV Í ĎATA
Pořádá k příležitosti oslavy státního svátku
„Dne boje za svobodu a demokracii“

LA M P I O N OVÝ P R ŮV O D
kdy: v neděli 17. listopadu 2013
sraz: 17:00 u místního kina - památník T. G. Masaryka
program: setkání dětí a rodičů, rozsvícení lampionů,
společný pochod do zámecké zahrady,
malé odměny pro děti s lampionem
a něco malého na zahřátí pro všechny
srdečně zveme všechny děti, rodiče, prarodiče

Těší se medvíďata!
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„Firemní gender v praxi“ aneb Jak se stát velmi úspěšnou firmou …
- takové motto obsahuje projekt „Firemní gender v Olomouckém kraji
v praxi“ reg.č. CZ.1.04/3.4.04/88.00081, jehož realizátorem je Počítačová služba
s.r.o. Olomouc s dvěma významnými partnery – Dobrovolným svazkem obcí
mikroregionu Moštěnka a Okresní hospodářskou komorou Olomouc
Lidé jsou to nejcennější ve firmě či jakékoli organizaci. Přinášejí rozvoj, inovace,
výsledky a zisky. Je proto velmi důležité připravit jim pracovní prostředí, aby mohli
být pro firmu co největším přínosem. Většina lidí tráví v práci podstatnou část svého
času. Zároveň však mají i svůj mimopracovní život a s ním spojené potřeby. Dokud je
trápí, jak to všechno zvládat, jde velká část jejich energie nepracovním směrem.
Jedná se tedy o to, jak jim umožnit slaďovat práci s osobním životem a vytvořit tak
motivující pracovní prostředí. A v takovém prostředí lidé efektivně a rádi pracují.
V dnešní době je mezi zaměstnavateli u nás často slyšet názor, že lidé vezmou práci
téměř za jakoukoli cenu a jakýchkoli podmínek a budou za ni vděčni, takže není
třeba se o ně mimořádně starat – každý je přece nahraditelný. Mnozí zaměstnavatelé
však přiznávají, jak obtížné je sehnat kvalifikované a spolehlivé lidi. Takových je na
pracovním trhu málo a dobře si vybírají, kam a za jakých podmínek půjdou pracovat.
Možnost skloubit práci a rodinu je pro ně přitom jedním z nejdůležitějších
rozhodovacích kritérií.
Klíčem k dobrým zaměstnancům je tedy vysoká míra důvěry k jednotlivým lidem a
schopnost sladit jejich hodnoty a životní směřování s hodnotami a posláním firmy či
organizace. Atraktivita firmy jako dobrého zaměstnavatele přitahuje nejen kvalitní
zaměstnance, ale také vhodné a zajímavé obchodní partnery. A přitom mnoho
opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného či osobního života pro
zaměstnance není a nemusí být nákladných.
Bez respektu a vstřícnosti k potřebám zaměstnanců se dnes ani v budoucnu
neobejde žádná firma s ambicí být úspěšná. V základu stačí jen promyšlené změny
v organizaci práce a schopnost dobře a srozumitelně je lidem vysvětlit. Pokud
zaměstnanci opatřením rozumějí, mají možnost spolurozhodovat o jejich nastavení a
jsou pak v práci spokojenější, dokážou nabídnout vyšší angažovanost a pochopení
stejně jako vstřícnost k potřebám firmy.
Projekt „Firemní gender v Olomouckém kraji v praxi“, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/88.00081, je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Realizátorem tohoto projektu je Počítačová služba s.r.o.
stránka 1 z 2
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Podnikatelský miniinkubátor pomáhá ženám začít podnikat

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka se jako partner projektu
„Podnikatelský miniinkubátor“ ,reg.č. CZ.1.04/3.4.04/88.00372 rozhodl podpořit
začínající podnikatelky v jejich nové činnosti i kariéře.
Jedná se především o soubor vzdělávacích aktivit (účetnictví, marketing, zpracování
podnikatelského záměru) ve spojení s odbornou poradenskou činnosti a následně i
podporou v oblasti sladění pracovního a rodinného života, neboť pro ženy – matky je
připravena možnost využití nově vybudovaného dětského koutku pro děti s hlídáním
profesionálních chův a pečovatelek. Kromě toho mohou začínající podnikatelky po dobu
šesti měsíců podnikat v moderně vybavené kanceláři s potřebným technickým a
materiálním zařízením i vyhovujícím zázemím pro případné pracovní schůzky.
Projekt byl zahájen 1. listopadu 2012, je realizován v Olomouckém i Zlínském kraji a
nyní se dostává do své druhé fáze. Další ženy, které mají chuť a odvahu nebýt klasickými
zaměstnankyněmi, dostávají šanci zapojit se do projektových aktivit a získat tak velmi
užitečný benefit – využívat podnikatelský miniinkubátor.
Pokud některou z Vás možnost vstupu do projektu oslovila, v listopadu bude v Olomouci
zahájen druhý běh, do kterého může vstoupit až 12 žen. Bližší informace naleznete na
webových stránkách projektu : www.miniinkubator.cz nebo Vám je ochotně poskytne
vedoucí miniinkubátorů, ing.Ladislav Podmele, tel: 602 541 391.

Partneři projektu:

Počítačová služba s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc 779 00
Spisová značka: C. 24232 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
IČO: 25884735 DIČ: CZ25884735

Okresní hospodářská komora Olomouc
DUHA Klub Rodinka Přerov
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Moštěnka

Projekt „Podnikatelský miniinkubátor“ - CZ.1.04/3.4.04/88.00372
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
www.miniinkubator.cz
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HODY U NÁS NA VSI
Už od 11. srpna 2013 napovídaly kolotoče a další atrakce na náměstí, že
přichází čas moštěnských hodů. Stává se pomalu tradicí, že hodové slavnosti
začínají v pátek na hřišti a končí v neděli v zámecké zahradě. Takže v pátek 16.
srpna od 16:00 hodin byly připraveny pro děti soutěže v krasojízdě na koloběžce,
střelby vzduchovkou, trefy míčem do děravé brány, bungee-running (jste v pase
přivázaní silným lanem ke sloupu, musíte se rozběhnout a dostat se od něj co
nejdál a po cestě posbírat kužely), hod na basketbalový koš a spoustu dalších.
Pro více než 90 malých i větších dětí byly připraveny sladké odměny, a kdo
měl sportování málo, mohl se vyřádit na trampolíně nebo skákacím hradu. Pro
mladé věkem i duchem byla večer připravená diskotéka. Sobota byla opět ve
znamení pohybu. Na rybníku se konal IX. ročník moštěnské neckiády. A bylo
se na co koukat. Moštěňáci
se tentokrát ukázali a předvedli úžasné lodě hasiček, rebelek, aquapark, letní
kino... Kdo měl chuť, mohl se svézt na kánojkách, přejít po laně z břehu na břeh,
dát si pivečko, kofolu, makrelu nebo třeba klobásku. Po skončení soutěží ve
vodních disciplínách se většina osazenstva přesunula na hřiště, kde se letos konal
fotbalový zápas mezi čtyřicátníky z 1. FC Přerov a TJ Sokol Horní Moštěnice.
Určitěi díky fandění diváků dopadl zápas 4 : 4, na penalty pak ale vyhrál Přerov.
Nevadí, my vyhrajeme příště! Večer si každý mohl zatančit v zámecké zahradě
na tradiční hodové zábavě s FUNNY MELODY, na které bylo (také již tradičně)
hojně účastníků i hojně zábavy. K hodům patří neodmyslitelně hodová mše
svatá, která se konala v neděli v 10:30 hodin ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie a odpoledne mariánské nešpory, eucharistické požehnání a po
něm novokněžské požehnání P. Ladislava Sovadiny. Odpoledne si pak každý
mohl udělat závěrečnou
hodovou vycházku do
zámecké zahrady, kde bylo
připraveno
občerstvení,
minivýstavka
domácích
zvířátek,
pro
zábavu
dětí opět skákací hrad a
trampolína. V průběhu
odpoledne
vystoupili
se svými country tanci
členové taneční skupiny
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Colorédo. Po celé tři dny se o ozvučení akcí a hudbu s výjimkou hodové zábavy
staral DJ Ondra Hrubý, děti se mohly vozit vláčkem a užívat si kolotoč, autíčka
a další atrakce. Na rozdíl od loňského ročníku nám po celou dobu vyšlo počasí,
tak věřím, že si každý pro sebe našel tu správnou zábavu, vytvořil si hodovou
náladu a všichni byli spokojeni. Za organizaci našich letošních hodů patří velký
dík organizátorům, především OÚ Horní Moštěnice, SDH Horní Moštěnice,
Rybářskému svazu Horní Moštěnice, ČSCH Horní Moštěnice, ﬁrmě Jankusport
a spoustě dalších dobrovolníků.
Jana Bartoníková
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FOTOGALERIE Z PRÁZDNINOVÝCH AKCÍ

Turnaj o pohár starosty obce

Rybářské závody

Promítání letního kina

Výstava Českého svazu chovatelů
Horní Moštěnice
22
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OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 581 224 145
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
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
23

7.00 - 9.00
7.00 - 9.00
9.00 - 11.00
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci říjnu se významného životního jubilea dožívají:
Miroslav Bernát
Marie Diatková
Zdeněk Navrátil
Věra Oláhová
Jindra Procházková
Vladimír Špalek
V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívají:
Jaromír Bělka
Stanislav Kužela
Václav Kužela
V měsíci prosinci se významného životního jubilea dožívají:
Karel Caha
Marie Diatková
Emilie Kovářová
Čestmír Ostrčil
Ladislav Tesař
Elena Uhlířová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Opustili nás (červenec – září):
Anežka Horáková
Danuše Burdíková
Břetislav Matlocha
Jiřina Steinerová

ZRNKA MOUDROSTI NA ZÁVĚR:
Není možné podvést toho, kdo ví, že ho podvádějí.
latinské přísloví
24
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KULTURA
Program kina – začátky představení vždy
v 17.30 hod, vstupné 40,- Kč
27. 09. 2013 Jedlíci aneb 100 kg lásky, ČR
11. 10. 2013 Martin a Venuše, ČR
25. 10. 2013 Mocný vládce OZ, fantasy USA
Říjen:
5. a 6. 10. výstava ovoce a zeleniny
16. 10.
klub pro starší a pokročilé
drakiáda
Listopad:
13. 11.
klub pro starší a pokročilé
18. 11.
divadelní představení – Apartmá v hotelu Plaza
23. 11.
Kateřinský bál
Prosinec:
1. 12.
4. 12.
11. 12.
13. 12.

rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
klub pro starší a pokročilé
vánoční jarmark
posezení s cimbálem

ZADÁNO PRO ŽENY
KRŮTÍ GYROS
300 g bílého jogurtu, 1⁄2 citronu, 6 stroužků česneku, 1⁄2
hlávky čínského zelí, 600 g krůtích prsou, 3 lžíce olivového
oleje, 1⁄2 lžičky oregana, 1 červená paprika, pepř, sůl, 1⁄2 lžičky tymiánu
• maso nakrájíme na tenké nudličky,
• vložíme do mísy, přidáme šťávu z 1/2 citronu, tymián, oregano, sůl, pepř,
olivový olej a 4 stroužky prolisovaného česneku,
• promícháme a dáme uležet,
• papriku očistíme a spolu se zelím nakrájíme na tenké proužky,
• promícháme, osolíme, opepříme a promneme rukama, aby zelí trochu pustilo vodu,
• jogurt osolíme, opepříme a přidáme 2 stroužky prolisovaného česneku,
promícháme,
• maso zprudka osmahneme na pánvi,
• hotové maso podáváme se salátem a polijeme jogurtem.
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CUKETA JAKO LASAGNE
2 střední cukety, 5 lžic másla, 2 lžíce hladké mouky, 300 - 400 ml mléka, 2 vejce, 100 g eidamu,
300 g blaťáckého zlata, sůl, mletý pepř, muškátový oříšek; omáčka: 150 g zakysané smetany,
150 g kečupu, pár najemno posekaných lístků bazalky, 1 rozmačkaný stroužek česneku
• jednou lžící másla vymažeme zapékací misku nebo pekáč,
• oba sýry nastrouháme,
• zbytek másla rozpustíme v rendlíku, přisypeme mouku a usmažíme světlou jíšku,
kterou zalijeme studeným mlékem, a za stálého míchání uvaříme ne moc hustou kaši,
• do částečně prochladlé kaše vmícháme jedno po druhém celá vejce a nastrouhaný
eidam, bešamel ochutíme solí, pepřem a strouhaným muškátovým oříškem,
• cukety oloupeme a nakrájíme na plátky tlusté asi 1 cm,
• na dno vymazané zapékací misky rozetřeme trochu bešamelu, na něj uložíme
vrstvu cuket a posypeme blaťáckým zlatem, dáme druhou vrstvu bešamelu,
cukety a sýr,
• zalijeme zbytkem bešamelu a posypeme sýrem,
• dáme do vyhřáté trouby zapéct - dokud povrch nezezlátne (180 °C, cca 50 minut),
• po vytažení z trouby necháme chvíli odpočinout, než začneme krájet
(čím chladnější, tím lépe se krájí),
• porce na talíři přelijeme omáčkou, kterou připravíme důkladným promícháním všech
surovin.

VTIPY

Cestovatele a jeho choť uvázali lidožrouti ke kůlu a teď připravují oheň a velký
kotel.
„Tak se mi zdá,“ povídá muž, „že si nás chtějí udělat k večeři.“
„Prosím tě,“ zlobí se žena, „ty pořád myslíš jenom na to žrádlo!“
Soudce se ptá obžalovaného: „Za co jste tady?“
„Za předčasné vánoční nákupy.“
„To přeci není trestné.“
„Jak brzy jste nakupoval?“
„Dvě hodiny před začátkem otevírací doby.“

OMYLY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ

Máte sladkou krev
To je důvod, proč vás komáři nenechají na pokoji. Máte sladkou krev. Představa, jak
komár větří proti větru a dokáže najít zdroj sladké krve, je úsměvná. Jejich metoda je
daleko raﬁnovanější. Svou oběť si vyberou podle tělesné teploty, kterou dokáží vycítit
s rozdílem 0,05 °C. Není tudíž problém vybrat si ze skupiny toho nejchutnějšího či nejteplejšího. Vedle teploty je také přitahují látky obsažené v potu a některých parfémech.
Bodají ovšem jen samičky, které potřebují určité látky obsažené v krvi k tvorbě vajíček.
Jakmile vajíčka snesou, dají nám pokoj.
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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 4/2013. Horní Moštěnice, září 2013.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o., provozovna Horní Moštěnice
UPOZORNĚNÍ:
UZAVÍRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 13. 12. 2013.
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