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Autobus: Přerov, aut. st. - Horní Moštěnice, Jednota
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Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončila plesová sezona, doufejme, že skončilo i zimní období,
které mělo netypický příznivý průběh a je těsně před největším
křesťanským svátkem, Velikonocemi.
S nástupem jara dochází k jarnímu úklidu kolem domů a dvorků, začínají práce
na zahrádkách, s kterou také souvisí pálení různých materiálů a vypalování trávy,
které je přísně zakázáno! Každý občan je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Pálení plastů
a nebezpečných látek je zakázáno jak v kamnech, tak i v otevřených ohništích!
Od 1. dubna bude centrální sběrné místo odpadů (za areálem bývalého JZD) otevřeno stejně jako minulý rok – každou středu od 15.00 do 18.00 hodin a sobotu od
08.00 do 12.00 hodin. Stejně jako každé jaro byl v polovině března proveden svoz
větví a biologicky rozložitelných odpadů od domů a zahrádek a je taktéž připraven
opět bezplatný odběr kompostu. Kontejnery na zeleň jsme letošní rok díky příznivému počasí začali rozmisťovat po obci již od počátku měsíce března.
Ještě jednou Vás žádám o důkladné třídění odpadů, ukládání tam kam patří a
nevytváření černých skládek. Ušetříte tím náklady z obecní pokladny, přispějete
k ochraně životního prostředí a k pořádku a čistotě v obci!
Opět a znovu upozorňuji a žádám Vás – do kontejnerů na zeleň patří skutečně
jen zeleň!!! - a ne, jak se tam běžně objevují, zbytky koberců, plastové židle a další
domovní odpad!!!
V současné době má obec možnosti zajistit vlastní technikou odvoz odpadového materiálu do centrálního sběrného místa, popřípadě i na skládku (stavební suť,
velkoobjemový odpad a podobně). Samozřejmě na objednávku a za poplatek, který
činí: 30,-Kč/den za pronájem kontejneru, doprava: 32,- Kč/km.
Vzhledem k tomu, že někteří z Vás neměli možnost se seznámit s obecně závaznou vyhláškou obce k odpadům, uvádím zkrácený výtah na jiném místě tohoto
zpravodaje. Plné znění je k dispozici na obecním úřadě nebo na stránkách obce.
V krátkosti se vrátím k uplynulému prvnímu čtvrtletí letošního roku:
Rok 2013 jsme zahájili na náměstí Dr. Tyrše českou hymnou a sponzorským silvestrovským ohňostrojem za skutečně velké účasti Vás, občanů. Ale ještě předtím, těsně před svátky, zorganizoval dorost a muži Horní Moštěnice vánoční turnaj v malé
kopané v tělocvičně ZŠ a MŠ za účasti družstev okolních obcí. Tečkou za končícím
rokem byl již jedenáctý ročník Štěpán-Cup, turnaj starších pánů v nohejbalu, taktéž
v tělocvičně ZŠ a MŠ.
Koncem roku 2013 se sešla kulturní a sportovní komise Rady obce za účasti zá3
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stupců obecních spolků k sestavení a upřesnění plánu kulturních a sportovních
akcí na rok 2014. Kromě těch již zaběhlých akcí, které se opakují každý rok, byly
upřesněny dvě nové – letní promítání pro děti a dospělé v zámecké zahradě a vinobraní.
Velmi významnou kulturní akcí pro obec bude v druhé polovině měsíce srpna
organizační a materiální pomoc Českému svazu chovatelů při pořádání okresní výstavy drobného zvířectva a počátkem měsíce září - Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
při příležitosti 50. výročí otevření této pavilonové školy.
Pravidelně celý minulý rok, a tak je tomu i letos, probíhá každý měsíc setkání
klubu starších a pokročilých, které se stalo vyhlášenou akcí nejen pro občany Horní
Moštěnice, ale i širokého okolí. Mé velké poděkování patří organizačnímu výboru
pod vedením p. Jany Velímové a p. Zity Láskové za obětavost, spoustu práce a skvělé nápady, které vždy zaplní celý kulturní dům.
Taktéž nemohu nevzpomenout a musím poděkovat skvělým vedoucím – medvědicím Petře Vejrostové, Katce Jandové, Evě Třetinové a Martině Andělové za skutečně
obětavou a záslužnou práci s dětmi v kroužku medvíďat, které se pravidelně schází
ke svým aktivitám pod záštitou mysliveckého sdružení Šance. O tom, že to dělají skutečně s nadšením a zodpovědně, svědčí i to, že v rámci 10. výzvy MAS-Partnerství
Moštěnka byl jejich projekt „Děti poznávají přírodu“ vyhodnocen z celkového počtu
23 žádostí jako nejlepší a získali pro svoji činnost dotaci ve výši téměř 88.000,- Kč.
Začátkem měsíce února uspořádal obecní úřad slavnostní vítání nových občánků,
poté opět za obrovského zájmu občanů, nejen z Horní Moštěnice, myslivecké sdružení Šance příkladně připravilo akci „Vesnické speciality“, včetně doprovodného
zábavného programu.
Začátkem března, který se nesl již ve znamení nastupujícího jara, se to v kulturním
domě jen hemžilo dětmi s rodiči při akci obecního úřadu „Dětské šibřinky“. K Mezinárodnímu dni žen připravil Klub pro starší a pokročilé ve spolupráci s obecním
úřadem v kulturním domě seriál písniček s p. Josefem Zímou, který se setkal skutečně s mimořádným zájmem nejen místních, ale i občanů z okolních vesnic a města
Přerova. V závěru měsíce března ještě obecní úřad uspořádal autobusový zájezd na
muzikál do Prahy a Sdružení rodičů a přátel školy uzavřelo letošní plesovou sezónu
Josefovským plesem.
Myslím si, a jsem o tom přesvědčen, že ten, kdo měl zájem a chtěl, ten si mohl
vybrat dle svého gusta. Veškeré tyto akce, které stojí spoustu času, úsilí i nemalé
finance, směřují k jedinému cíli – aby občané v Horní Moštěnici nejen bydleli, ale
aby tady i žili kulturním, sportovním a společenským životem!
Jako starosta obce jsem byl potěšen- a samozřejmě jsem se zúčastnil pozvání na
výroční schůze všech místních spolků, kde jsem poděkoval za skutečně rozsáhlou
činnost a aktivity, které pro občany a obec Horní Moštěnici v uplynulém roce 2013
zajišťovali.
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Slova chvály od Vás, občanů, patří pracovníkům obecního úřadu, ať už se jedná
o kmenové pracovníky, nebo pracovníky na dobu určitou od pracovního úřadu.
Mimo pravidelné zajišťování úklidu a pořádku v obci v měsíci lednu provedli výřez
přerostlé zeleně v obci, podíleli se na urovnání terénu v prostoru bývalého statku a,
pokud to počasí dovolilo, připravovali chodníky a nové veřejné osvětlení v zámecké zahradě. V nepříznivém počasí se věnovali rekonstrukci bývalé školní jídelny
v přízemí obecního úřadu, která po dokončení bude sloužit jako zasedací místnost
a sklad pro spolek chovatelů.
Na březnovém jednání Zastupitelstva obce byla slavnostním způsobem předána
Cena obce p. Josefu Zmarzliakovi, za dlouholetou aktivní a obětavou práci pro klub
TJ Sokol Horní Moštěnice a mládež obce. Rada obce ocenila veřejným poděkováním a
květinovým darem organizační výbor Klubu pro starší a pokročilé za mimořádný přínos v oblasti kultury v obci. Na témže jednání Zastupitelstva obce zaznělo poděkování
a ocenění Rady obce i Zastupitelstva obce paní Jiřině Lenhartové, která po dlouhých
letech zodpovědné a pečlivé práce na obecním úřadě odchází dnem 31. března do starobního důchodu. Takže ještě jednou - hodně spokojenosti, klidu a zdraví!
A nyní v krátkosti výhled investičních akcí na jarní období, které jsou naplánovány v návaznosti na rozpočet obce:
Během příznivého počasí zimních měsíců pokračovaly práce na výstavbě malometrážních domků v ulici Pod Vinohrady. V současné době se dokončují terénní
úpravy, obklady a dlažby bytů tak, aby mohla koncem května zdárně proběhnout
kolaudace a předání bytů k užívání.
Ve fázi stavebního řízení jsou projekty na investiční akce „ Stavební úpravy kulturního domu“ a „Revitalizace chodníků a veřejného prostranství ulic Dr. A. Stojana a 9. května“. Jakmile bude vydáno stavební povolení, budou zahájeny práce na
realizaci.
Od konce měsíce března pokračuje dotační akce „Revitalizace zeleně zámecké zahrady“, včetně opravy chodníků, sociálního zařízení a výdejního stánku.
V návaznosti na připravovanou výzvu Operačního fondu Životního prostředí
„Snížení energetické náročnosti
obecních budov“, která má být vyhlášena v polovině roku, se zpracovává projekt na zateplení areálu
centrálního zdravotního střediska
a kina, včetně výměny topné soustavy. Realizace této akce proběhne v roce 2015.
Do konce měsíce února byly podány žádosti o dotace na svozové
vozidlo v dotačním titulu Minis5
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terstva životního prostředí „Zlepšení nakládání s odpady“ a v témže titulu cestou
Mikroregionu Moštěnka žádost na domácí mobilní kompostéry pro občany Horní
Moštěnice.
V únoru letošního roku jsme taktéž zažádali o dotaci na zateplení budovy kulturního domu, včetně výměny oken, vchodových dveří a uteplení stropů. Tato investiční dotační akce by měla navazovat na připravované stavební úpravy, které spočívají
v rekonstrukci a rozšíření sociálního zařízení v přízemí i v poschodí, vybudování
jídelny a místnosti pro přípravu a ohřev jídel, rekonstrukci vytápění, vzduchotechniku a rekuperaci vzduchu.
Po řadě urgencí bylo písemně potvrzeno Povodím Moravy vyčištění mlýnského
náhonu (Říky) alespoň v těch nejvíce zanesených místech.
Počátkem měsíce května je naplánována za finanční spoluúčasti firmy Rail Cargo
oprava účelové komunikace podél obchvatu (od železniční zastávky po firmu Signalbau), která je často využívána cyklisty z Horní Moštěnice do Přerova a opačně.
Samozřejmě průběžně budou pokračovat úklidové práce, péče o zeleň a další drobné
akce na vylepšování vzhledu naší obce.
A nyní, opět  v krátkosti, k financování obce:
V měsíci listopadu 2013 a únoru 2014 byla provedena kontrola hospodaření obce
Horní Moštěnice za rok 2013 Krajským úřadem Olomouckého kraje s výsledkem:
„nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky“. Na základě podkladů k závěrečnému
účtu obce Horní Moštěnice za rok 2013 lze konstatovat: Rozpočet obce Horní Moštěnice na rok 2013 byl sestaven jako přebytkový, skutečnost byla dodržena a výsledek
běžného hospodaření obce je kladný.
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2013 činí: + 1.154.824,- Kč.
Zůstatek na běžném účtu obce k 31. 12.2 013 vykazoval: + 1.905.512,- Kč.
Ukazatel zadluženosti obce se podařilo snížit na úroveň 11% (rok 2012 – 15%).
To jsou z mého pohledu nepochybně pozitivní ukazatele, které kazí pouze skutečnost, že z rozpočtu obce – kapitoly „Činnost místní správy“ jsme museli v loňském
roce vyčlenit částku téměř 50 tis. Kč na výdaje, které zahrnují režie spojené s vyřizováním neustálých nesmyslných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., (zákon o svobodném přístupu k informacím), odvolání a stížnosti od jednoho a
téhož občana Horní Moštěnice. Celkem se jednalo o cca 100 dokumentů – přibližně
200 listů A4. Škoda těchto zbytečně vynaložených financí, které se mohly využít
např. na pořízení dalšího herního vybavení do školní družiny v ZŠ a MŠ nebo nákup laviček a odpadkových košů do areálu obce.
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné prožití velikonočních svátků, hodně
sluníčka a pohody v práci i v osobním životě.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
6
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Z historie obce
Typ vesnice - 1. část
Původní stavební materiál byl kámen, písek, hlína, dřevo a sláma, vše co bylo přístupno v blízkosti stavby. Kámen se lámal v obecní skále „V trní“ u mlýna Štulbachu
ještě r. 1885 na stavbu školy nebo se vozil z Tučína. Stavěly se z něho základy a podezdívka na hliněnou maltu.
Mnohé přední zdi domů u nás jsou dosud dřevěné a mazané žlutou hlínou smíchanou s plevami a teprve povrch je zaomítán maltou z písku a vápna. Tehdy byl totiž
ještě dostatek dřeva v okolí. Později se v 18. a 19. století stavělo ponejvíce z vepřovic,
taktéž na hliněnou maltu. Některé zdi jsou ještě nabíjené hlínou do dřevěných šaluňků. Nejpozději se používalo ke stavbě zdí pálených cihel, které si dali stavebníci nadělat a vypálit „v kozlu“ obyčejně na svém pozemku od zkušených cihlářů. Z takových
cihel jsou vystavěny ponejvíce přední zdi gruntů a zůstaly většinou neomítnuty.
Všechny stropy byly trámové. Stropy bývaly natírány krví, později světlou barvou
a stříkané tmavší. Nejstarší pamětníci vypráví, že ve velkém šenku hostince č. 21 byly
stropní trámy zespodu napříč podchyceny silným trámem „roštem“ a ten navíc uprostřed podepřen stojícím sloupem Toto zajištění bylo nutné, protože nad šenkem byl taneční sál.
Podlahy byly původně vesměs z upěchované hlíny, líčené jednou týdně směsí žluté
hlíny s kravinci. Od konce 19. století do dnešní doby byly už všechny nahrazeny dřevěnými dlážkami. Ve světnicích mají už leckde položeny parkety. V poslední době si
kladou někteří v kuchyních dlaždice dřevocementové, které jsou teplejší než cementové. Téměř v každém domě najdeme dnes v kuchyni linoleum. Ani kokosové běhouny
na chodbách a koberce ve světnicích nejsou dnes žádnou vzácností.
Vazba krovů byla dříve jednoduchá, protože nesla poměrně lehkou krytinu, jíž byla
výhradně sláma – došky. Teprve od konce 18. století počalo se krýti materiálem méně
„chytlavým“ – šindelem. Po jeho uzrání byl vesměs překrýván lepenkou. Takových
střech najdeme ještě poměrně dosti na dvorní straně obytných budov a nad chlévy a
kůlnami. V 2. polovině 19. století se počalo krýti „šifrem“ (břidlicí) a v tomto století
cementovými taškami. V poslední době se kryje výhradně hliněnými pálenými taškami a eternitem. Nejpozději měnily dochovou krytinu stodoly, ba mnohé se pod tím
kloboukem dočkaly i svého zániku. Poslední z nich byla zbourána po r. 1950 v domě
č. 10. V přehledu máme dnes u nás kryto šifrem 66 obytných domů. Z toho asi 10 je ze
dvorní strany kryto ještě lepenkou. Cementovými taškami je kryto 57 domů, eternitem 172 domy, taškami z pálené hlíny 105 domů a lepenkou dosud 42 obytných budov.
Jsou to hlavně domky U Kapličky a v Hliníkách.
Písek na stavby se kopal v obecní skále na „Šefranici“ nebo v písečníku za dvorem.
Také se dovážel z Bečvy nebo kopaný od Přerova. Z nových materiálů je to v různé
úpravě štěrk, cement, železo, kterých se používá dnes na základy, překlady, stropy,
podlahy, chodby, omítky a podobně.
	Převzato z kroniky obce 1962
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Vítání nově narozených občánků obce
V sobotu 1. února 2014 jsme v obřadní síni
obecního úřadu přivítali nově narozené občánky naší obce. Miminek se moc nerodí,
proto jsme vítali 5 dětí, které se narodily
v době od července do listopadu loňského
roku. K tomuto slavnostnímu aktu se dostavili všichni rodiče se svými dětmi a také
bohaté příbuzenstvo, které si nenechalo
tuto akci ujít. Obřadní síň byla zaplněná do
posledního místa. Po úvodním vystoupení
dětí ze ZŠ a MŠ Horní Moštěnice přivítal
přítomné pan starosta. Mimo jiné popřál
rodičům hodně radosti z jejich dítěte a novým občánkům mnoho zdraví a úspěchů v životě.
Ing. Marta Ostrčilová

Výtah z Obecně závazné vyhlášky obce
Horní Moštěnice č. 01/2011:
„O shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního, stavebního odpadu, elektroodpadu a systém sběru a shromažďování biologicky
rozložitelných odpadů.
Nakládání s odpady
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniků odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku
nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se
zvláštními právními předpisy.
2. Shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob na územní obce zajišťuje obec Horní Moštěnice prostřednictvím
oprávněné osoby dle systému nakládání s odpadem.
3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání,
mohou využít systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí Horní Moštěnice a
sjednání výše ceny za tuto službu.
4. Občané s trvalým pobytem a občané mající na území obce rekreační nemovitosti jsou
povinni komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a od8
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straňování podle systému, stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.
5. Pokud občané neuloží odpad způsobem uvedeným v této obecně závazné vyhlášce,
jsou povinni na požádání zodpovědných pracovníků obce prokázat, jakým způsobem
s odpadem naložili.
Třídění odpadu
Komunální odpad se třídí na následující složky:
a) papír
b) sklo
c) plasty
d) elektroodpad
e) nebezpečný odpad
f) objemný odpad
g) směsný komunální odpad (zbytkový odpad)
h) odpad ze zeleně a zahrad
Komunální odpad
Pro nakládání s komunálním odpadem k jeho shromažďování a třídění jsou určeny tyto
sběrné nádoby a zařízení:
a) papír, sklo a plasty odkládat do označených nádob (kontejner žlutý s nápisem plasty kontejner zelený s nápisem sklo - kontejner modrý s nápisem papír - případně kontejner
stříbrný s nápisem co do něj ukládat), které jsou rozmístěny po obci takto:
1. Centrální sběrné místo odpadů – za areálem bývalého JZD (u silážních jam)
2. Sběrné místo u dolní zastávky autobusu
3. Sběrné místo U Kapličky
4. Sběrné místo u horních bytovek
5. Sběrné místo u obecního úřadu
6. Sběrné místo v dolní části ulice Čechova
Dnem 1. 2. 2013 byl zaveden pravidelný čtrnáctidenní domovní sběr plastového odpadu pomocí žlutých zatahovacích pytlů. Co do žlutého pytle patří?
- PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté, možno i s 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.)
Tímto Vás žádám o dodržování obsahu těchto pytlů a naplněnosti (poloprázdné pytle
nebudou odebírány)!
b) nakládání s nebezpečným odpadem je zajištěno v rámci systému pravidelných mobilních svozů odpadů organizovaných obcí ve spolupráci s oprávněnou osobou zajišťující
sběr a svoz těchto odpadů 2x ročně ve stanovených termínech, o kterých budou uživatelé
9
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informování v obci obvyklým způsobem.
Nepoužitelná léčiva odebírají od fyzických osob lékárny v souladu s příslušným právním předpisem o léčivech.
c) směsný komunální odpad (zbytkový odpad) odkládat do sběrných nádob (domovní
popelnice), které jsou pravidelně vyváženy 2x měsíčně ve čtrnáctidenním intervalu svozovou firmou dle sjednaného harmonogramu. Na hřbitovní odpad slouží kontejner umístěný na hřbitově. Pro drobný směsný komunální odpad jsou vyčleněny odpadkové koše
na veřejných prostranstvích.
Do sběrných nádob na směsný komunální odpad a nádob určených k separaci odpadu
je zakázáno ukládat:
nebezpečný odpad
stavební suť a jiný podobný odpad
objemný odpad, pružiny, matrace nebo jiný odpad měnící svůj tvar
uhynulá zvířat a jejich části
horký popel
tekuté odpady
biologicky rozložitelné odpady
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti fyzických osob musí být
shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu
provádějícího stavební činnost, a odvezen na náklady původce do zařízení k využívání
nebo odstraňování odpadů, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k materiálovému využití nebo zneškodnění v souladu s platnými právními
předpisy. Možnosti případného materiálového využití na území obce sdělí na požádání
obecní úřad.
Nakládání s elektroodpadem
Pro nakládání s elektroodpadem je v centrálním sběrném místě zřízen E-domek, kde
se tyto elektroodpady shromažďují a poté předávají oprávněné osobě na základě uzavřeného smluvního vztahu.
Nakládání s objemným odpadem
Objemný odpad se sváží do centrálního sběrného místa, kde je vyčleněn velkoobjemový kontejner a po naplnění se odváží na skládku k předání oprávněné osobě na základě
uzavřeného smluvního vztahu.
Komunitní kompostování
1. Rostlinné zbytky z údržby zeleně, parků a zahrad na území obce Horní Moštěnice se
v rámci komunitního kompostování, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů,
přednostně kompostují v centrálním sběrném místě odpadů za areálem bývalého JZD
(u silážních jam).
2. Rostlinné zbytky a ostatní biologicky rozložitelný materiál (např. tráva, listí, košťály,
10
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piliny, větve do průměru 15 cm, kůra, dřevěné kůly, kartonový papír/bez potisků a
igelitů/ jsou zpracovány strojním zařízením ke kompostování.
3. Ostatní rostlinné zbytky, které není možné využít v rámci kompostovacího procesu
(např. listí napadené škůdci, pařezy, silné větve...) budou předávány oprávněné osobě
k dalšímu nakládání.
Pravidelně v letním období jsou v obci na víkend přistavovány kontejnery pro sběr biologicky rozložitelných odpadů (u dolní autobusové zastávky, U Kapličky, u bytovek, u
zámecké zahrady, u podchodu k železniční zastávce, u mostu přes Moštěnku). Na jaře
a na pozim se provádí domovní sběr větví a zeleně ze zahrad a zahrádek.
Povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Fyzické osoby jsou povinny:
a) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování
podle stanoveného systému, pokud tento odpad nevyužily samy v souladu se zákonem o odpadech.
b) odpad třídit na složky uvedené v této vyhlášce. Vytříděný papír, sklo a plasty odkládat
do označených sběrných nádob na určených stanovištích.
c) nebezpečný a objemný odpad odkládat do přistavených sběrných nádob v rámci systému pravidelných mobilních svozů.
d) biologicky rozložitelný odpad ze zahrad odvážet do centrálního sběrného místa, nebo
přistavených kontejnerů v obci, popř. odkládat na plochu před domy a zahrady pro
případný vyhlášený svoz technikou obce.
d) udržovat pořádek na sběrných stanovištích. V případě zjištění poškození sběrných nádob nebo jejich naplnění (papír a sklo) nahlásit tuto skutečnost obci.
Právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání jsou povinny:
a) využívat systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu stanoveného touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí Horní Moštěnice.
b) dodržovat povinnosti vyplývající původci odpadů ze zákona o odpadech.
Povinnosti oprávněné osoby
Oprávněná osoba je povinna:
a) zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
b) v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídaných okolností oprávněná osoba
zajistí náhradní termín svozu, o kterém budou občané informováni obvyklým způsobem.
Sankce a kontrola
1. Porušením povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona o přestupcích v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
2. Dohled nad nakládáním s odpady provádí Obecní úřad Horní Moštěnice.
11
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Dění v Základní a mateřské
škole Horní Moštěnice
Prosinec
Návštěva Vánočního salónu
Dne 5. 12. se celý 1. stupeň ZŠ vydal na Vánoční salón do SVČ Atlas Přerov. Nejdříve
jsme si prohlédli výstavku vánočních tradic - zdobení vánočních stromků ozdobami z
různých materiálů a výstavku betlémů. Dále na nás čekaly studentky ze SPgŠ, které našim žákům pomáhaly vytvářet papírová přáníčka a ozdoby na stromek. Také jsme se
seznámili se starým řemeslem - drátkováním a výrobou krásných šperků a vánočních
ozdob touto technikou. Na závěr na nás čekalo sladké překvapení v podobě vánočních
perníčků, které ihned po nazdobení končily v ústech všech přítomných. A tak jsme se
příjemně naladěni vraceli zpět.
Mikuláš
Dne 6.12 2013 si připravili starší
žáci Mikuláše pro děti v mateřské
škole a na prvním stupni základní
školy. Paní učitelka Mgr. Uhlířová
jim sehnala kostýmy, paní vychovatelka Běhalíková napekla chutné
perníčky a spolu s paní vychovatelkou Ludvovou připravila dárečky
z keramické hlíny.
Výsledkem byla dobrá nálada ve
třídách a radost dětí z návštěvy Mikuláše (v bezvadném podání Šimona Mozoly) a krásných andílků (Veronika Görögová a Kristýna Martínková). Čerti (Petr Ostrčil, Lenka Ostrčilová, Martina
Kubová, Michaela Vysloužilová) ovšem dokázali okořenit celou tradici - perfektně začernění čerti začernili všechno a všechny kolem sebe... takže za chvíli se z dětí ve třídách
stali super čertíci. A předvedli Mikuláši své dovednosti přednášet a zpívat s velkou radosti. Odměnou byly malé dárečky, které dětem rozdali andílci. A nastalo sladké mlsání.
Vánoční jarmark
Dne 11. 12. 2013 se konal tradiční Vánoční jarmark pořádaný SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní
Moštěnici. Po úvodním slovu pana ředitele Libora Kubíka přednesli naši prvňáčci básničku, potom žáci 1. stupně zazpívali dvě vánoční písně a jednu koledu. Stánky jed12
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notlivých tříd lákaly k nákupu vánočních ozdob, cukroví a slaného pečiva. V bufetu se
prodával výborný svařák. Nálada byla výborná a návštěvnost ohromující. Tak šťastné a
veselé!
Vánoční koncert Pavla Nováka ml.
Dne 16. 12. 2013 se konal Vánoční koncert Pavla Nováka. Žáci 1. stupně ZŠ si společně
s Pavlem Novákem zazpívali vánoční písničky a koledy. Dozvěděli se o vánočních zvycích, které se slaví u nás i v jiných zemích. Dětem se koncert líbil.
Poslední den kalendářního roku ve škole
Na pátek 20. prosince jsme se všichni moc těšili. Tento školní den probíhal trochu jinak.
Jupí - nebylo vyučování. V kině jsme zhlédli pohádkový film Cesta za vánoční hvězdou,
kterou pak vystřídaly třídní radovánky. Každá třída dle svého scénáře. Někdo zpíval koledy, připomněli jsme si vánoční zvyky a jejich význam, v některých třídách se rozdávaly
dárečky, či se účastnili turnaje v minifotbálku. Ale všichni jsme se těšili na prázdniny!!!
A samozřejmě na Ježíška :-)
Leden
Turnaj v pexesu
Ve čtvrtek 16. ledna jsme měli ve
školní družině turnaj v pexesu aneb
„Chceš-li chytrou hlavu mít, na turnaj v pexesu musíš jít!“ V hojném
počtu jsme trénovali svoji paměť
a namáhali si své hlavičky. Hraní
pexesa nás moc bavilo. Hráli jsme
podle pravidel a pro radost ze hry.
Všichni jsme byli oceněni za svoji
snahu a na první tři vítěze z každé
skupiny čekala kalkulačka. Těšíme
se na další turnaj!
Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě
V pátek 17. ledna 2014 navštívili předškoláci ze tříd „Žabiček“ a „Berušek“ 1. třídu.
Společně si se svými kamarády, co již chodí do školy, zahráli na tabletech početní pexeso,
pohádku O řepě, poznávali na tabuli písmena abecedy, zhlédli výuku na interaktivní
tabuli a jiné aktivity, které si pro nové prvňáky připravila paní učitelka Mgr. Eva Skřehotová. Dětem se ve škole moc líbilo a již teď se těší, až po prázdninách zasednou do lavic.
13
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Zápis do 1. třídy
V úterý 21. ledna se konal na naší škole
zápis žáků do 1. třídy. Budoucí prvňáčci si
nejprve se svými rodiči prohlédli vyzdobené třídy pavilonu 1. stupně. V každé třídě
na ně čekaly úkoly, se kterými jim pomohly pohádkové bytosti, které ztvárnili starší
žáci školy. Poté budoucí prvňáčky přivítaly
paní učitelky, se kterými si povyprávěli a
předvedli jim své znalosti. Odměnou dětem byly drobné dárky a sladký perníček.
Doufáme, že se dětem i dospělým v naší
škole líbilo.
LVK
Ve dnech 27. 1. - 31. 1. 2014 se chlapci a
děvčata 6. - 9. ročníku zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu. Napětí při odjezdu
od školy bylo velké. Budeme, či nebudeme
lyžovat, bude, či nebude alespoň trochu
sněhu? Naše pochybnosti se rozplynuly až
po příchodu k chatě Bačkárka a pohledu
na blízkou sjezdovku, která byla opravdu
bílá. Ubytování a strava bylo zajištěno na
stylové, dřevěné chatě Bačkárka. Po prvotní obhlídce terénu jsme byli rozděleni do tří
družstev, snowboardisté a 2 družstva lyžařů. Snowboardisté pod vedením instruktorky
Ivety zlepšovali svou techniku a každá jízda byla lepší a lepší. Stejně i lyžaři byli při výcviku houževnatí a dokonce i ti, kteří stáli na lyžích poprvé, dělali pokroky. A nejen to,
zvládli jsme úspěšně i základy běžkování. Ve čtvrtek odpoledne jsme si i trochu zazávodili v biatlonu a věřte, že jsme závod brali vážně a všichni bojovali o co nejlepší umístění.
Ani večer jsme nezaháleli, kvízy, soutěže, diskotéka, vyhlášení výsledků závodu přispělo
ke stmelení kolektivu.
Myslíme si, že letošní LVK se všem líbil a obohatil nás o hodně zkušeností a zážitků.
Pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu zlepšil fyzickou zdatnost všech účastníků kurzu.
Zajištění kurzu:
Mgr. Hana Pecová - ved. kurzu, instruktor
Mgr. Květa Fukalová – instruktorka
Iveta Doupalová - instruktorka snowboardu, zdravotnice
14
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Okresní kolo dějepisné olympiády
Výherkyně školního kola dějepisné olympiády Barbora Netopilová z 9. třídy si 28. 1. poměřila své znalosti v oboru středověkých měst se svými stejně starými vrstevníky. V této
soutěži se umístila z 36 účastníků na krásném 13. místě, což jí umožnilo 70% správných
odpovědí. Báře gratulujeme a věříme, že ji nabyté znalosti obohatily.
Únor
Tajemný pytlík aneb nastraž uši
V úterý 4. února jsme si ve školní družině prověřili naše smyslové vnímání. Po hmatu
jsme poznávali různé předměty, potom jsme si museli namáhat hlavy a vzpomínat, co
všechno jsme viděli a poznávat různé zvuky. Všichni jsme se snažili a úspěšně jsme zapojovali naše smysly. Nechyběl nám humor ani kamarádské chování, takže jsme si naše
trénování smyslů příjemně užili.
Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce
Žákyně 7. třídy Tereza Horáková byla nominovaná na účast v okresním kole ze školního kola, kde se z 10 soutěžících umístila na prvním místě (soutěžili žáci 5. až 7. třídy).
Naši školu reprezentovala 4. února velmi odpovědně.
V okresním kole žáci předvedli své znalosti v konverzaci v anglickém jazyce na dané
téma, znalosti gramatiky a schopnost rozumět slyšenému v krátkém poslechu.
2. části okresního kola anglické olympiády se dne 5. 2. 2014 zúčastnila již ostřílená bojovnice Anna Ostrčilová z deváté třídy. V tomto roce obsadila krásné 9. místo z 18 účastníků.
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Ve čtvrtek 6. února se ve Středisku volného času Atlas v Přerově uskutečnilo okresní
kolo Olympiády v českém jazyce. Konkurence byla opravdu veliká a účast velmi hojná. Z
celkového počtu 40 účastníků a účastnic se naše reprezentantka Anna Ostrčilová z IX.A
umístila na 19.- 23. místě.
Karneval ve školce
Dne 18. února 2014 jsme uspořádali s dětmi
ve ŠD karneval. Děti byly kreativní a připravily si krásné a zajímavé masky, např.
FERDA MRAVENEC, PIRÁT OČKO, KOČIČÍ SMEČKA, KLAUN, ZORRO MSTITEL, HLOUPÝ HONZA, ČERVENÁ KARKULKA, NŠOČI, ČARODĚJNICE, ANDĚL,
MĚSÍČNÍK a mnoho dalších. Pro všechny
zúčastněné bylo připraveno občerstvení,
několik zajímavých disciplín a pro masky
navíc malá drobnost. Akce se nám vydařila
a těšíme se brzy na další.
15
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Den zdraví – zdravé zuby
Dne 19. 2. 2014 se uskutečnil na 1. stupni ZŠ projektový den: Den zdraví - zdravé zuby.
Tentokrát jsme se nezaměřili jen na to, jak pečovat o své zuby a předcházet zubnímu
kazu, ale i na to, jak poskytnout 1. pomoc. Přijely mezi nás pracovnice Červeného kříže,
které žáky hravou formou seznámily s poskytováním 1. pomoci. Děti se s radostí zapojily
do záchrany života. Vyzkoušely si obvazování, polohování i resuscitaci dospělých. Dozvěděly se, jak pečovat o své zdraví, o zdravé stravě a pohybu.
Ve třídách pak následovaly činnosti a aktivity zdravého životního stylu. Prvňáčci si
vyrobili zdravou svačinku z rajčat - muchomůrky, na kterých si s chutí pochutnali. Druháci zhlédli DVD o hygieně dutiny ústní a vzniku zubního kazu. Třídili a ochutnávali
jídla podporující zubní zdraví. Třeťáci si vytvořili myšlenkovou mapu na téma „hygiena“. Zahráli si na školitele jak správně dodržovat hygienu včetně správného čištění zubů.
Čtvrťáci se celý den ve všech předmětech zabývali tématikou zdraví a zdravých zubů.
Své znalosti uplatnili i v hodině angličtiny. Zjistili, že už znají dost slovíček na to, aby si
mohli říct, co je pro ně zdravé a co jim škodí. Páťáci si mimo jiné vytvořili reklamní plakát
na téma „zdravé zuby“.
Touto prožitkovou formou si žáci nejen připomněli známé poznatky o svém zdraví,
ale dověděli se i spoustu poznatků nových.
Vážení občané,
zimní období, které je obvykle charakterizováno jako doba vegetačního klidu, se popsaným způsobem v ZŠ a MŠ rozhodně nedá takto charakterizovat.
Ti z Vás, kteří se zúčastnili adventních akcí, zcela jistě zaregistrovali účast školou
povinné mládeže na několika vystoupeních, která, jak pevně doufám, napomohla k vyvolání pocitu vánoční pohody a svátečního rozjímání.
V dobách minulých byl kterýsi měsíc ustanoven měsícem bezpečnosti. V naší organizaci byl zcela jistě měsícem bezpečnosti leden, během kterého škola zaznamenala
kontrolu, jinou kontrolu a následnou kontrolu čtyř různých bezpečnostních techniček a
techniků. Každému, kdo má s podobnou akcí zkušenost, je zcela jasný i její výsledek, nicméně pokud kontrola přispěje ke zvýšení ochrany majetku např. instalací elektronického
vrátného při vstupu do pavilonu prvního stupně, nebo dokonce ke zvýšení bezpečnosti
žáků např. novými zábradlími, nebo odstraněním prosklených částí dveří, či zvýší estetickou úroveň budov novou výmalbou koridoru, pak je vše v pořádku.
Bohužel pracovní zaneprázdnění mi znemožnilo účast na LVVZ, který jsem organizoval a na který se těšil. Kurz proběhl koncem ledna na chatě Bačkárka v horském
pásmu Javorníků. Jsem rád, že si jeho účastníci v reáliích letošní nezimy alespoň trošku
zalyžovali a ještě raději jsem, že z řad účastníků zájezdu, ani Vás, rodičů, nezazněl jediný
negativní ohlas.
Lednový zápis pak škole přinesl 24 nových žáků, kteří nastoupí 1. 9. 2014. V několika
případech jsem správní řízení přerušil a obnovím jej po dodání školským zákonem požadované dokumentace.
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Jsem vděčen, že z rozpočtu obce byla uvolněna
částka, která umožní nahradit středověké vybavení přírodovědné učebny a dovybavit školní družinu. Kromě
toho se již budují základy
nové výukové kuchyňky
vybavené spotřebiči, odpovídajícími požadavkům 21.
století. Bohužel, v těchto
momentech poněkud zklamává trh – nábytek v lednu
objednaný je stále ještě ve
výrobě…
Je obvyklé, že v zimních
měsících probíhají školní i okresní kola vědomostních soutěží v předmětech humanitních i přírodovědných. (podrobněji v příspěvku Mgr. Vlasty Krejčířové)
Pro výuku anglického jazyka byla od nového roku angažována zkušená vyučující
Mgr. Riedlová, která na naši školu přešla ze ZŠ Velká Dlážka Přerov.
V rámci mimoškolní činnosti žáci prvního stupně absolvovali jeden Projektový den a
jedno divadelní představení se zdravotní tématikou.
Celá škola pak navštívila divadelní představení věnované počátkům české státnosti,
které proběhlo v místním kulturním domě.
Jarní část sportovních soutěží se teprve rozbíhá, žáci prvního stupně si osvojují pod
vedením profesionální trenérky první písmena házenkářské abecedy, výsledek halového
turnaje v kopané, který proběhl v Troubkách, do redakční uzávěrky nebyl znám.
Dále pokračuje vzdělávání pedagogických pracovníků formou účasti na seminářích
v oblasti pedagogické, ekologické i pracovně-právní.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte vyslovit jedno poděkování, jednu prosbu a jedno přání.
Poděkování: Děkuji tímto všem představitelům společenských i sportovních organizací, kteří mne pozvali na své výroční schůze. Velmi rád se každé zúčastním, pokud mi
to ovšem dovolí termínová listina volejbalového kalendáře.
Prosba: Maximálně se snažím a budu nadále snažit vyhovět všem žádostem o zajištění kulturního vystoupení ze strany našich žáků. Prosím jen, aby tato žádost byla
se mnou projednána s dostatečným, v ideálním případě, měsíčním předstihem. Kvalitní
vystoupení ze dne na den lze vytvořit velmi, velmi obtížně.
Přání: Všem přeji příjemné prožití jarních měsíců a zejména svátků velikonočních.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice „Zima“ v mateřské škole
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Zima v mateřské škole
„Zima, zima, zimička hází bílá
peříčka…“ I když tuto zimu to
nebylo tak docela pravda, toto
roční období bylo ve znamení
zimních písní, básní, her, malovaných obrázků a zimního
povídání. Mimo naše běžné
denní činnosti nám zpestřovaly pobyt v mateřské škole
i doprovodné společné dopolední akce dětí mateřské školy, mateřské školy a základní
školy, studentek SPgŠ Přerov
(vykonávajících souvislou pedagogickou praxi ve třídě Berušek).
V lednu se u nás pořádaly velké olympijské hry. Mimo dětí mateřské školy se her účastnili i žáci 9. třídy místní základní školy, kteří se rovněž zhostili role přípravného týmu a
sportovního doprovodu malých sportovců. Za jejich dvoudenní pobyt s dětmi v mateřské škole – jejich kamarádský přístup, pomoc, aktivní zapojení do běžného režimu MŠ
velkým kamarádům ze základní školy děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Únor byl měsícem přátelství a veselí. V srdíčkovém týdnu na červený čtvrtek se děti MŠ
sešly v místní tělocvičně, kde společně – všichni v červeném - strávily příjemné dopoledne plné her, soutěží a tance. Závěr měsíce patřil veselému rejdění na školkovém karnevalu.
Zima – nezima je pomalu za
námi a my se už těšíme na jaro.
Pomalu ho přivoláváme a na první posly jara = zvířecí mláďátka
jsme se jeli podívat do Střední
zemědělské školy v Přerově. Tam
nás přivítala malá kůzlata, drůbež, koníci, prasátka, dokonce i
krásně barevný papoušek. Výlet
se nám velmi líbil a už teď se
těšíme, co dalšího nám jaro přinese.
Marta Bradáčová
18
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Rady zahrádkářům
Jak se přesvědčit, že není brambora jako brambora
I přesto, že se rozšiřují informace o bramborách v tisku, televizi
i jinde, je informovanost o vlastnostech jednotlivých odrůd stále
na nízké úrovni. Jdeme koupit do obchodu brambory – je to nákup
naslepo, kupujeme tak zajíce v pytli. Nekupujeme konkrétní odrůdu,
jejíž vlastnosti i chuť známe, ale prostě pytlík často co nejlevnějších brambor.
Základní rozlišovací vlastností brambor je jejich varný typ. Ten nám sdělí, zda
je odrůda vhodná na salát, přílohu či na kaši. Již několik let jsou brambory baleny do
barevně značených obalů s vyznačením odrůdy.
Varný typ A – zelené značení, je určen na salát.
Varný typ B – červené značení, je určen jako příloha.
Varný typ C – modré značení, je určen na kaši a knedlíky.
Bohužel i toto značení je pro výběr přesně toho, co potřebujeme, málo, protože neříká
nic o vlastnostech (stolní hodnotě) dané odrůdy.
Stolní hodnoty vařených brambor:
Slupka – může být jemná, hladká, jemně až hrubě síťovaná. Jemná slupka je vhodná na
zpracování, při kterém se neodstraňuje, např. k pečení, do polévky, americké brambory aj.
Použití hrubě síťované slupky pro uvedené účely již tak vhodné není. Loupáním vznikají
nemalé ztráty, přes 20 % původní hmotnosti. Současné odrůdy mají slupku jemnou a
hladkou, dají se omývat a při nákupu vypadají lákavě. Síťovaná slupka se nemyje, neláká
při pohledu.
Barva dužiny – rozdíly v barvě dužiny jsou veliké. Od téměř bílé přes krémovou,
světle žlutou až po sytě žlutou. Světlejší barvy mají dosti často velmi rané odrůdy, tam
nám to tolik nevadí, u nich oceňujeme možnost ochutnat brambory z prvních nejranějších
sklizní, na což se dlouho předtím těšíme. To máme jen na své zahrádce.
Konzistence dužiny – není jedno, zda je dužina kyprá (při tlaku prstem se rozpadne)
nebo zda je pevná (při tlaku zůstává vcelku). V prvním případě je vhodná na kaši, v tom
druhém bude vhodná do salátu.
Struktura – dužina může být buď
jemná, nebo hrubá. Určitě si vybereme
raději jemnou.
Moučnatost – má přímou vazbu na
obsah škrobu v uvařené hlíze a určuje
varný typ. Je-li moučnatost slabá, jedná
se o varný typ A, AB. Středně moučnaté
jsou odrůdy varného typu B, vhodné jako
příloha. Silná moučnatost je u varného
typu C a je vhodná na kaši.
Nedostatek v chuti – je jedna z velice
19
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důležitých vlastností. Je rozdíl mezi odrůdou, která nám chutná, nebo je nechutná až
nejedlá. Velmi rané brambory jsou určeny k letnímu konzumu, ne ke skladování. Jsou
samozřejmě velmi rané odrůdy, které lze konzumovat i později, ale je to třeba odzkoušet
ve vlastních podmínkách.
Změna barvy dužiny – ne každá odrůda zůstane určitou dobu po uvaření beze
změny barvy dužiny (šedne nebo zbělá). Je lepší, když je barva beze změny a zbytky lze
zpracovat i druhý den, např. opečením.
Jak uvedené vlastnosti zjistit – výše uvedené vlastnosti u neznámé odrůdy nelze nikde
sehnat. Je asi jediná organizace, která zveřejňuje objektivní hodnocení vlastností nejen
vařených hlíz pro převážnou většinu odrůd, které se vyskytují na trhu. Je to Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad.
Vyplatí se vysazovat jenom uznanou sadbu s řádným označením. Uzavřené balení
do hmotnosti 10 kg má návěsku firemní, nad 10 kg návěsku úřední. Na uvedených
návěskách musí být údaje – uznaná sadba, číslo partie a stupeň množení.
Proč dražší uznanou sadbu? Odpověď je jednoduchá. Získáme kvalitní a zdravý
porost a tím vyšší výnos. I mandelinka bramborová si více pochutná na nemocném
porostu než na zdravém.
Zajímavosti – chuť, barva dužiny i varný typ se u některé odrůdy mění v průběhu
skladování. Tyto vlastnosti jsou také ovlivněny klimatickými podmínkami v průběhu
vegetace. Zbarvení dužiny před a po uvaření se také u některých odrůd mění. Po
uvaření může být žlutá barva tmavší, ale i naopak. V novém názvosloví, které platí od
sklizně roku 2005, zůstalo označení odrůd dle ranosti. Tedy velmi rané, rané, polorané,
polopozdní a pozdní. Nastala však zásadní změna daná dobou, kdy se s brambory
obchoduje. Brambory nové jsou takové, které se obchodují od 1. 1. do 15. 5. roku sklizně
a mají vyzrálou slupku. Jsou z dovozu a u nás se nepěstují. Brambory rané – jedná se
o brambory, které jsou sklizeny před ukončením vegetačního cyklu a mají nevyzrálou
loupající se slupku. Jsou sklizeny od 16. 5. do 30. 6. Brambory konzumní ostatní jsou ty,
které se sklidí od 1. 7.
Rukověť zahrádkáře
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Dětské šibřinky
Spousta rodičů se svými ratolestmi
zvolila v neděli 9. března odpoledne
návštěvu kulturního domu v Horní
Moštěnici. Obecní úřad pro ně připravil
tradiční dětské šibřinky plné her a soutěží.
Po parketu se proháněli šašci, princezny,
Karkulky, berušky a další krásné masky.
Malí tanečníci to na parketu rozjeli
hned od začátku. Ruku v ruce tady tančily
princezny s vodníky nebo čarodějnicemi.
Všichni se dobře bavili a užívali si
zábavného odpoledne.
O program se postarala agentura
Bianka z Brna, která si pro děti připravila
opravdu bohatý program. Nechyběly
soutěže, různé hry a ani vyhlášení
nejlepších masek. Pro děti jsme přichystali
také odměny v podobě různých sladkostí
a cukrovinek, které dostávaly po tom,
co se zapojily do soutěží a her. Nejlepší
maskou byl protagonisty celého odpoledne
vyhodnocený robot, jehož příprava zabrala
celé jedno odpoledne, jak nám řekl autor
masky - tatínek malého šikuly. Na krásném
druhém místě se umístila maska Pinochia
a třetí byl Obelix. Vyhodnocení masek
byl opravdu těžký úkol, protože všechny
masky, které se v průběhu odpoledne na
parketu vystřídaly, byly krásné a nápadité.
Ing. Marta Ostrčilová
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Ze života Klubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
V roce 2014 jsme se poprvé setkali dne
22. ledna na „Lednovém posezení“.
Na žádost moštěnských seniorů,
žijících v Přerově, děvčata z našeho klubu
zopakovala vystoupení „Mrazíka“ z ledna
2013, které doplnila novými prvky. Jako
přídavek děvčata zatančila na ruské
písně, za doprovodu našich hudebníků, p.
Gaďurka a p. Caletky. Vystoupení se líbilo
a bouřlivý potlesk zněl ze zcela zaplněného
sálu.
V měsíci únoru se uskutečnilo posezení
19. února 2014 na téma „Na našem dvoře“.
Úvodem se, za hudebního doprovodu,
představila děvčata v převlecích zvířat,
jako např. psa, beránka, slepice, kočičky,
berušky, zajíce a vlka. Vystoupení ještě
doplnili kominík, jeho žena a myslivec. Na
závěr přišla tři prasátka a za doprovodu
písně „Tři čuníci jdou“ se společně všechna
zvířátka, za potlesku v rytmu hudby, dala
do tance.
12. března bylo naše posezení
netradiční. Přijel mezi nás známý zpěvák
Josef Zíma.
Hned po vystoupení z auta byl přivítán
panem starostou a dvěma děvčaty v krojích,
která mu nabídla chleba, sůl a slivovici.
Přesně v 15.00 hodin pan Zíma vystoupil
před zaplněný sál a po úvodním slovu
a velkém potlesku přítomných zazpíval
písně ze 60. až 80. let. V krátké diskuzi
odpověděl na otázky, které se týkaly jeho
pěvecké a herecké dráhy, zejména pak
role prince v pohádce „Princezna se zlatou
hvězdou“. K pohádkové náladě pak přispěl
písněmi z oblíbených českých pohádek.
Závěrem zavzpomínal, s písničkou, na
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hudebního skladatele V. Smíšovského,
herce Radka Brzobohatého a Zdeňka
Trošku.
Přítomní se s p. Zímou rozloučili bouřlivým
potleskem. Pan starosta s děvčaty předali,
jako poděkování za krásný zážitek,
kytici květů, knihu M. Špalkové „Horní
Moštěnice“ a lék, který mu tak chutnal,
domácí slivovici.
Závěrem musím poděkovat všem, kteří se
podílí na organizaci našich setkání, OÚ
Horní Moštěnice za finanční podporu a
poskytnutí kulturního domu, Hanácké
kyselce za minerální vodu a také p.
Vilímkové za zajištění vystoupení p. Josefa
Zímy.
Myslím, že všechna naše vystoupení se
návštěvníkům líbila, a budeme se těšit 9.
dubna 2014 v 15.00 hodin na jejich účast.
Věra Minaříková
Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice

Chovatelé Horní Moštěnice
V loňském roce byla činnost místní ZO ČSCH úspěšná jak po stránce organizační, tak
chovatelské.
O tom byla veřejnost informována v Moštěnském Zpravodaji č. 1/2014.
Letošní rok zahájili chovatelé výroční schůzí, která se konala v neděli 23. 2. 2014.
Oč budou chovatelé usilovat a jaké cíle si vytyčili pro letošní rok, se plně promítlo do
plánu práce a přijatého usnesení pro další
období.
Prioritou zůstává vlastní chovatelská
činnost, sledování zdravotního stavu zvířat, vakcinace v průběhu celého roku, výběr
nejlepších kusů pro další chovy, prezentace na výstavách různých typů, sledování
nových trendů podle odborných časopisů
atd. Chceme také rozšířit chov čistokrevné
drůbeže, proto plánujeme pořízení vlastní
plně automatické líhně, která by podle záHusy z chovu přítele Vladimíra Uhlíře.
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jmu mohla sloužit nejen pro členy základní organizace, ale i pro veřejnost.
Po zdárném průběhu místní výstavy v roce 2013 byla naše organizace požádána OV
ČSCH v Přerově o uspořádání Okresní výstavy drobného zvířectva, která se bude konat
koncem srpna v prostorách místní zámecké zahrady.
Stálým úkolem zůstává prezentace naší organizace na veřejnosti, spolupráce s ostatními místními složkami na akcích obce.
12. 4. 2014 se uskuteční již tradiční Vítání jara. V kulturním domě Horní Moštěnice
budou připraveny ukázky zvířat, zejména malými dětmi oblíbená kuřátka, ceny našich
chovatelů získané na výstavách v uplynulém roce, ukázky ručních prací s jarní tématikou, kresby a výtvarné práce žáků zdejší mateřské školy a základní školy. Své dovednosti a nápady budou moci děti vyzkoušet ve výtvarných dílničkách, znalosti ve vědomostní soutěži pro mladší školáky. Na této akci se bude podílet i kulturní a sociální komise
obce.
Co říci závěrem?
Obecní úřad v naší obci spolu se společenskými složkami se snaží zapojit co nejvíce občanů do různých akcí. Vznikají nové tradice. Jestliže tradice jsou soubor společenských, kulturních a jiných zvyklostí přenášených z generace na generaci, chtějí se na tom
naši chovatelé také podílet.
	Pavla Brázdová
ZO ČSCH Horní Moštěnice

Poděkování

Po dvanáctileté pauze jsem se v loňském roce rozhodl, že oživím svou vášeň k závodění, a tak po odjetí 13 ze 14 závodů mistrovství České republiky šímasprint závodů automobilu do vrchu jsem si vydobyl 1. místo celkově v kategorii auto závodní, a tudíž titul
mistra republiky 2013. Začátek sezóny nebyl nijak příznivý, kdy jsme se trápili s nastavením auta, jako je například seřízení tlumičů, nastavení podvozku nebo výkon motoru. V
průběhu sezóny se nám auto podařilo dostat na konkurenceschopnou úroveň. Avšak v
předposledním závodě došlo k technickému problému samosvorného diferenciálu, a tak
poslední závod jsem musel odjet se sériovým diferenciálem. Přesto se mi podařil udržet
náskok dvaceti bodů před 2. místem v celkovém pořadí.
Mé poděkování patří hlavně sponzorům
a také v neposlední řadě rodině a přátelům.
Zvláštní díky sponzorům: LEON centrum
s.r.o., obec Horní Moštěnice, DAVAZ technik, Auta-USA, BPS, UNIFAPRO, Pneu
servis Janků, GRAMBRIENS, Hospoda U
Bufy.			
Ladislav Ludva
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Přibývá lidí, kteří jsou zadluženi
Na Přerovsku přibývá lidí, kteří jsou v zoufalé situaci. Mají
dluhy – půjčky, úvěry, hypotéky. Dokud je příjem, je to v pohodě,
ovšem stačí dlouhodobě marodit, nečekaně přijít o práci a vzniká
problém. A co teď? Většina lidí tuto situaci zkouší vyřešit tím, že
si vezmou další půjčku, zkusí konsolidaci (pokud však jste v registru dlužníků, banka Vám konsolidaci neumožní). Situace se dál
zhoršuje a může vyvrcholit exekucí (na majetek, na účet, na plat).
Lidem se v tu chvíli začne hroutit svět. Neustálé telefonáty, upomínky, dopisy od vymáhacích společností či posléze exekutorů
vytváří obrovský psychický nátlak, který se jen těžko zvládá.
Jsem ráda, že existuje řešení – oddlužení dle insolvenčního zákona.
Jako specialista na oddlužení dle insolvenčního zákona pomáhám lidem, kteří jsou
v tíživé finanční situaci. Klienty vyslechnu, posoudím jejich situaci a snažím se najít nejvhodnější řešení. Pro některé lidi není oddlužení dle insolvenčního zákona vhodné, ale
existují i jiné cesty jak klientovi pomoci. Insolvence je jediné legální řešení neschopnosti
dlužníka splácet své závazky vůči svým věřitelům. Při insolvenci dochází ke sjednocení
všech závazků věřitelů vůči dlužníkovi a doba splácení je max. 5 let. Oddlužení povoluje
soud, který také stanovuje konkrétní způsob oddlužení. Celkový dluh přitom může být
snížen až o 70 %. Okamžikem podání insolvenčního návrhu dlužníka na soud se zastavuje exekuce, nemůže být vykonaná dražba a dluhy dále nenarůstají.
Lidé, kteří naši dluhovou poradnu navštíví a dozví se tak o možnosti oddlužení, jsou
velmi rádi, že jim takto můžeme a umíme pomoci. Vše jim podrobně vysvětlíme a ví tak,
co je čeká. Zjistí, že jim bude díky oddlužení, ve většině z případů, zbývat více peněz než
doposud, a to proto, že jim zůstanou zákonem nezabavitelné částky, což v situaci, kdy
mají splácet např. 12000,- měsíčně na splátkách svých dluhů a vydělávají 14000,- Kč, toho
na živobytí moc nezbývá. Nejvíce oddlužení pomůže rodinám s dětmi.
Insolvence je vhodná pro všechny, kteří mají stabilní příjem (pracující na HPP, DPP,
důchodci, invalidní důchodci, rentiéři, maminky na MD) a nově od 1.1.2014 můžeme
pomoci i OSVČ (mohou v průběhu oddlužení nadále podnikat, což do 31.12.2013 nebylo
možné)!!
Ráda si vyslechnu i Vás a posoudím Vaši situaci.
Najdete mě každou středu od 14:00 – 17:00 na Obecním úřadě v Horní Moštěnici.
Oficiální kancelář mám v Přerově - Husova 2 (budova Pegas) - 1. patro.
Zde mě najdete od Po-Pá od 8:30 – 17:00.
Veškeré konzultace jsou zcela zdarma!!!
tel.: 777 442 449, e-mail: vankova@abivia.cz, www.specialistanaoddluzeni.cz
Katarína Vaňková, DiS.
specialista na oddlužení dle insolvenčního zákona
25

Moštěnský Zpravodaj 2/2014

Příběh kamarádů z Troubek
Tento příběh se odehrál s jinými jmény.
Také se stal na jiném místě. Ale Troubky se
staly symbolem zničujících povodní v roce
1997, a proto si toto místo půjčuji pro příběh
dvou kamarádů. Budeme jim říkat Pepa a
Karel.
Pepa s Karlem se znali už dlouho. Oba
dva si hráli už jako kluci na sídlišti v nedalekém Přerově. Bydleli v bytovkách. A proto když se v Troubkách naskytla příležitost
postavit nové domy pro svoje rodiny, stali
se znovu sousedy. Jak to tak bývá, chlapi
se občas scházejí v hospodě na pivo a řeší
velmi důležité věci, týkající se politiky, počasí, globálního oteplování, řízení planety,
vesmíru a podobně.
Stalo se jeden prima podzimní večer, že
Pepa s Karlem se sešli v hospodě u piva a
Pepa povídá: „Mám pro tebe, Karle, skvělou novinu. Už dva měsíce dělám finančního poradce a pomáhám lidem ušetřit na
pojistkách. Máš pojištěný barák?“ „To je
jasný,“ povídá Karel. „No a kolik za tu pojistku platíš?“ „Asi osm tisíc ročně.“
Pepa navrhl skvělou věc, že prý za Karlem zajde domů, vyndají pojistky a podívají
se, jestli by se nedalo něco ušetřit. Jak se domluvili, tak se stalo. Po zevrubné kontrole
Pepa povídá Karlovi: „Je to jasné, uděláme
změnu, našel jsem pojišťovnu, u které budeš místo osmi tisíc platit jenom tři tisíce
ročně.“ Karel je nadšený, protože pět tisícovek ušetřit každý rok, to je skvělé!
Netrvalo to dlouho a stalo se. Do Troubek
přišla velká voda. Nejblbější den v historii
Karlova domu. Velká voda se zvedla oprav26

du vysoko a podemlela nosnou zeď. Půl
domu spadlo a zbytek byl určen k demolici.
Majitelé postižených domů měli plné ruce
práce a zároveň začali zjišťovat, že se tvoří dvě skupiny majitelů nemovitostí. Jedni,
kteří měli domy pojištěné, a druzí, kteří pojistky neměli. Ta druhá skupina prožívala
místní katastrofu mnohem hůře.
Ještě než opadla voda, začal domlouvat
Karel demoliční četu a vyjednával podmínky se stavební firmou, aby mohl začít
stavět základy nového domu. A protože
stavební firma chtěla zaplatit zálohu, Karel
nelenil a začal se shánět po pojistce, aby si
mohl říci o plnění za škodu. Schůzka s likvidátorem začala slibně. „Tak jsem tady.
Voda mi vzala dům, pojistku mám s sebou
a potřebuji vyplatit peníze na stavbu nového domu. Stavební firma už je nachystaná,
tak prosím o co nejrychlejší výplatu. Chtějí
po mně zálohu na práci.“
Likvidátor to ale viděl poněkud jinak
než Karel. „Z Vaší pojistky Vám bohužel
nemůžeme vyplatit částku na stavbu celého domu, ale jenom polovic. Měl jste totiž
dům podpojištěný.“ Karel nevěřil svým
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uším. „Vždyť mi to sjednával můj kamarád!
To musí být nějaký omyl, ten by mi určitě
neporadil špatně!“ Likvidátor střídal pohled do počítače s pohledem do smlouvy
a vypadalo to, že se mu něco nelíbí. Pořád
něco zkoumal. Další zpráva byla ještě drtivější. „Vy tam ale vůbec nemáte pojištěnou
povodeň, tak to Vám bohužel nemůžeme
vyplatit vůbec nic!“ To byla pro Karla zdrcující zpráva. Nikdo neví, jak to dopadlo,
ale když Karel odcházel od likvidátora, říkal prý něco o Pepovi a o rozbití huby.
Tip pro Vás: Udělejte si revizi toho, jak
máte pojištěný majetek.
Co se vlastně Karlovi stalo? Jeden z oblíbených triků nepoctivých zprostředkovatelů pojistek je ten, že Vám nabídnou
úsporu na platbě pojistného. Podívají se na
Vaši smlouvu a nabídnou Vám levnější řešení. Obecně lze říci, že pojišťovny se sice
cenově liší, ale jejich ceny jsou podobné.
Pokud tedy docílíte poloviční sazby, mohlo
se stát, že Vám pojišťovací zprostředkovatel navrhl pojistnou částku nižší, než byla
ta původní. Dobře je tento trik patrný z tabulky níže. U pojištění nemovitostí je důležité vnímat tři hodnoty Vaší nemovitosti.
První je tržní hodnota. To je cena, za kterou
by byla schopna realitní kancelář Vaši nemovitost prodat. Druhou je nová hodnota.
To je suma, za kterou byste na původním
pozemku postavili novou nemovitost. Tato
cena může být násobně vyšší než cena tržní.
Tabulka: Tři hodnoty Karlova domu
Původní pojistka
Pojistka po zásahu Pepy

Tržní hodnota
2.000.000
2.000.000

A třetí je pojistná hodnota, přesněji pojistná částka. Tato suma, zvláště u nepříliš starých nemovitostí, by měla být stejná
jako nová hodnota. U pojištění nemovitostí
je důležité, aby pojišťovna v případě škody
nenamítala podpojištění. A k tomu může
dojít právě v případě, když přijde Pepa a vysvětlí Karlovi, že stačí být pojištěn na cenu
tržní. Karel tomu uvěří, platí nižší pojistné
a je spokojený. Pepa je taky rád, protože
zrušil starou pojistku a za nově sjednanou
inkasoval svoji provizi. Problém nastane v
situaci, která postihla Karla. Ztráty v těchto
případech mohou být milionové.
Kdyby došlo jenom k podpojištění, mohl
Karel vyinkasovat alespoň poloviční sumu
na stavbu nového domu. Situace byla ale
mnohem horší. Pepa mu platbu pojistného nesnížil jenom na polovic, tedy na čtyři tisíce. Snížil mu platbu ještě víc. A jak
toho dosáhl? Prostě nezahrnul do smlouvy
všechna původní rizika. Jak říkal likvidátor, nebyla tam povodeň. Karel a Pepa byli
kamarádi, tak mu Karel věřil a smlouvu si
ani pořádně nepřečetl. „Přeci by mi kamarád neudělal špatnou pojistku!“ Tak to byl
ale drahý omyl. Při sjednávání pojištění nemovitosti je důležité vědět, že existují čtyři
základní rizika, která se označují zkratkou
FLEXA. Jsou to počáteční písmena anglických názvů čtyř základních rizik. Fire,
lightning, explosion, aircraft. Oheň, úder
blesku, výbuch, pád letadla. Když se pozorně podíváte na ona čtyři základní rizika, je

Nová hodnota
4.000.000
4.000.000
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Pojistná hodnota
4.000.000
2.000.000

Roční pojistné
8.000
4.000
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na první pohled patrné, že po vodě tam
není ani stopy.
K těmto základním rizikům se další rizika sjednávají samostatně a je nutné si dávat
pozor na „Pepy“! Je dobré také vědět, že
není voda jako voda. Můžete mít pojištěnou povodeň nebo záplavu. A mezi tím je
veliký rozdíl. Zjednodušeně lze říci, že povodeň je voda, která opustí obvyklá koryta
toků, nádrží, rybníků, a záplava je všechno
ostatní. Důležité tedy je i to, abyste ve své
pojistce měli mezi riziky tu správnou vodu.
A dávejte pozor na „Pepy“!

28

Nezapomeňte, že žádná pojistka vám nevrátí fotky dětí, když byly malé, ani kávový
servis, který věnoval děda babičce k svatbě.
Citovou hodnotu pojistit nelze, proto věnujte pozornost i zabezpečení domu.
Pojištění nezabrání tomu, aby Vás nepostihlo nic zlého, ale pomůže zmírnit finanční následky, když k takové situaci dojde.
Rizika tu budou vždy – nezapomeňte se
pojistit.
Další tipy a rady naleznete zde: www.jitkanovodomska.cz
Zpracovala Ing. Jitka Novodomská
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Zima u Medvíďat
Nový rok započala Medvíďata procházkou
směr Bochoř, kde pomocí jablíček, mrkví a
brambor ozdobila novoroční stromeček pro
zvířata. Na cestu jsme si posvítili baterkami a
na závěr jsme spolu s našimi přáními vypustili do večerní oblohy lampion štěstí.
Na další lednové schůzce „hon na zajíce“ nám páni myslivci vysvětlili, co jsou to
hony a proč se konají. Ukázali nám různé
lovecké střelné zbraně a náboje. Vše si děti
mohly osahat a odnést si prázdné náboje na památku domů nebo se na ně naučit pískat.
O pololetních prázdninách prožila a prospala malá Medvíďata „Hromnicovou noc“ v místní knihovně. Sešli jsme se v pátek v podvečer, pověděli jsme si o Hromnicích, z včelích plástů
vyrobili svíčku Hromničku. Zahráli jsme různé paměťové hry, navštívil nás pan starosta,
poté povečeřeli dobroty od maminek. Přečetli jsme si popletenou pohádku a těsně před zalehnutím do spacáků na děti čekala noční hra. Pak už jsme si všichni nechali zdát pěkné sny.
Ráno po rozcvičce a snídani jsme se rozloučili. Všem se akce moc líbila a my tímto děkujeme
obecnímu úřadu za zapůjčení knihovny.
Při našich dalších zimních schůzkách děti vyráběly sněžného muže z kmínu, odlévaly ze
sádry a hrály spousty stolních a míčových her.
Na schůzce „Stopování“ se děti učily poznávat stopy nejen lesní zvěře. Vyzkoušely si otisk
vlastní stopy a malovaly prstovými barvami.
Během měsíce února se vedení kroužku spolu s myslivci rozhodlo požádat o finanční dotaci v rámci 10. výzvy MAS partnerství Moštěnka. Z 22 přihlášených projektů se náš projekt
pojmenovaný „Děti poznávají přírodu“ umístil na krásném 3. místě a byl plně podpořen.
Náš kroužek se díky této dotaci rozšíří např. o dalekohledy, mikroskopy a spoustu dalšího
vybavení, které přispěje k jeho rozvoji.
Jaro jsme v měsíci březnu přivítali osazením květníků jarními cibulovinami, popovídali si
o masopustu a zařádili na medvědím karnevalu.
V měsíci květnu bychom vás všechny chtěli pozvat na malý výšlap po okolí naší vesnice
nazvaný „Putování kolem vody“. Bližší informace o této akci uveřejníme před akcí na
stránkách mysliveckého sdružení Šance a na
vývěskách v naší vesnici.
Přejeme všem malým i velkým krásné velikonoční svátky, bohatou pomlázku a prosluněné jaro.
Foto ze všech našich akcí a schůzek najdete
na http://krouzeksance.rajce.idnes.cz/.
Za kroužek medvědice Katka Jandová
29
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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			
Úterý, čtvrtek, pátek		

7.00 – 17.00
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
MDDr. Jitka Doleželová, tel. 581 224 292
Pondělí		
7.00 - 18.00
Úterý		
7.00 - 15.30
Středa		
10.30 - 18.00
Čtvrtek		
7.00 - 15.30
Pátek		
7.00 - 13.30
Polední přestávka je každý den v době 12.00 – 12.30.
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
pondělí, pátek,
7.00 - 9.00
7.00 - 12.00		
12.30 - 15.00
7.00 - 12.00					
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Společenská kronika
V měsíci dubnu se významného životního jubilea dožívají:
Františka Fikrová
Milan Kopečný
Marta Matlochová
Marie Pavlištíková
Eva Rygalová
Svatava Sopouchová
Jan Šín
Růžena Zejdová
V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívají:
Arnošt Číhal
Antonín Huf
Anna Jochcová
Stanislav Křížek
Jarmila Malachtová
Ignác Pospíšil
Marie Šafránková
Jarmila Štievková
V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívají:
Josef Bubeník
Zdeněk Hrubý
Marie Kavaříková
Božena Marková
Jaroslava Mlčáková
Anna Neumannová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (prosinec - březen):
Anna Lukášová
Karel Běhal
Jarmila Ostrčilová
Oldřich Frieber
Josef Činčura
Milada Netopilová
Vlastimil Fikr
Marie Popelová
Emilie Vlachová
Kolik nás přibylo (červenec – prosinec)
Nina Fiurášková, Adam Čech, Nela Dosedlová, Emma Rytířová
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
32
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Kultura
Duben:
9. 4. 	
12. 4. 	
15. 4. 	
25. 4.

Klub pro starší a pokročilé
vítání jara
komedie Lháři – divadelní představení
pálení čarodějnic

Květen:
14. 5.
Klub pro starší a pokročilé
Červen:
7. 6.	Dětský den
18. 6.
Klub pro starší a pokročilé
		
rybolov mládeže
		
spolková soutěž mládeže
		
turnaj v malé kopané
		
turnaj přípravek

Zadáno pro ženy
Špenátové lasagne
500 g lasagní, 600 g špenátu, 600 g mletého masa, 400 ml rajčatového protlaku, 3 cibule,
2 stroužky česneku, 500 g smetanového sýra, ½ l mléka, 250 g strouhaného sýra, olej, 1
lžíce hladké mouky, provensálské bylinky, sůl, pepř
• Masová omáčka: Na trošce oleje opražíme posekanou cibuli, přidáme mleté maso, cca po
5 minutách přidáme rajské protlaky, osolíme, opepříme, přidáme bylinky a posekaný
česnek.
• Bešamel: Rozpustíme smetanový sýr v mléce, přidáme rozdrcený česnek a zahustíme
moukou.
• Špenát uvaříme, na dno ohnivzdorné mísy rozetřeme trošku bešamelu - cca 2 lžíce, na
to rozložíme 1 vrstvu lasagní.
• Na to klademe střídavě masovou omáčku, lasagne, bešamel, lasagne.
• Na poslední vrstvu bešamelu rozetřeme špenát, zakončíme masovou omáčkou.
• Celý povrch bohatě posypeme strouhaným sýrem a pečeme při 220 °C cca 40 minut.
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Ryba třeboňské hospodyně
4 porce kapřích filetů (může být i filé), 2 bílky, 2 lžíce strouhanky, 2 lžíce strouhaného
parmazánu, 1 lžíce kremžské hořčice, 1 lžíce oleje, 4 ks lahůdkové cibulky, sůl, pepř
• Rybu osolíme a opepříme, potřeme olejem a položíme do zapékací mísy vymazané
máslem.
• Do předehřáté trouby dáme rybu na 15 - 20 minut zapéct.
• Ušleháme bílky, přidáme parmazán, strouhanku, hořčici a cibulku.
• Dobře promícháme a hotovou směsí rybí porce potřeme.
• Vrátíme do trouby a zapečeme dozlatova.

Vtipy
Blondýnka stojí u brány parku a čte si tabulku VSTUP JEN SE PSEM NA VODÍTKU. Zamyslí se a pak přemýšlí: „Nějaký špagát bych našla, ale kde seženu psa?“
Matka telefonuje učitelce: „Prosím vás, nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve
kterých stojí láhev piva 1,80 korun. Manžel nemohl včera celou noc usnout!“

Omyly známé a neznámé
Aprílové počasí
Vztekáme se skoro každý rok. Dubnové počasí nás vyvádí z míry a jako aprílové označujeme
všechny rychlé povětrnostní změny. Toto rčení ale mohlo vzniknout jen na severu Evropy,
kde se na jaře setkávají od Atlantického oceánu přicházející teplé proudy vzduchu s chladným vzduchem nad pevninou. Jakmile na sebe tyto proudy narazí, počasí se rázem změní.
Na jihu Evropy se to neděje a aprílové počasí tam nemají.

Zrnka moudrosti na závěr:
Rozum je jako květ; moudrým prokvétá, hloupým vadne.
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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

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

Zlín, jede:					
Přerov
8.00 12.00 14.00 17.10
H. Moštěnice
8.08 12.08 14.10 17.18

Přehled vlakových spojů
Přerov - Horní Moštěnice
		
P,S
N
P
P, S				
Přerov		
4.46
5.37
5.44
6.44
7.44
9.44
11.44
H. Moštěnice 4.50
5.41
5.48
6.48
7.48
9.48
11.48
			P		P			
		
13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 19.09 22.29
		
13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 19.13 22.33
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
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www.hornimostenice.cz
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Ročník XIII, číslo 2/2014. Horní Moštěnice, duben 2014.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o., provozovna Horní Moštěnice
Upozornění:
Uzavírka přijímání příspěvků do příštího čísla
Moštěnského Zpravodaje je 13. 6. 2014.
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