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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 2014 a vlastně i celého volebního období 2010 - 2014. Tímto
si Vám dovolím předložit materiál, který jsem přednesl na posledním jednání Zastupitelstva obce v tomto volebním období:
Informace o činnosti orgánů obce Horní Moštěnice za období 2010-2014 přednesená starostou obce dle § 97 zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích), v platném
znění, na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice dne 15. září 2014.
Zastupitelstvo obce Horní Moštěnice:
Za volební období roku 2010 - 2014 se Zastupitelstvo obce sešlo na své jednání
celkem 31 krát a přijalo z každého jednání Usnesení, která jsou trvale vyvěšena na
stránkách obce.
Veškeré úkoly uložené Usnesením z jednání ZO byly v termínu splněny.
Nadměrná neúčast na jednáních byla zaznamenána u dvou zastupitelů (za ODS),
u jednoho celkem 28 neúčastí a druhého celkem 14 neúčastí.
Kontrolní výbor ZO za uvedené období provedl 22 jednání se zápisem z kontroly
nebo jednání. Finanční výbor ZO za uvedené období provedl 12 jednání se zápisem
z kontroly nebo jednání. Jednotlivé zápisy výborů byly předloženy k projednání
a přijetí Usnesení na program jednání ZO.
Komise Rady obce se scházely dle potřeby řešení dané problematiky v průběhu
celého volebního období.
Rada obce Horní Moštěnice:
Za volební období roku 2010 - 2014 se Rada obce pravidelně každých 14 dnů
scházela ke svému jednání, celkem 103x. Výstupem každého jednání bylo Usnesení z jednání, s termínovanými úkoly, které byly průběžně plněny a dle zápisů
z kontroly KV ZO byly všechny splněny. RO na svých jednáních projednala celkem 1861 bodů programu jednání.
Nejčastějším bodem programu jednání bylo podání, stížnost nebo odvolání jednoho a téhož občana - celkem 48x. Veškerá usnesení Rady obce H.M. jsou trvale
vyvěšena na stránkách obce. Zápisy a Usnesení z jednání Rady obce byly pravidelně po každém jednání zasílány v elektronické podobě všem členům Rady obce,
předsedovi Kontrolního a Finančního výboru.
Mimo tato pravidelná jednání proběhla 7x rozšířená jednání Rady obce a předsedů výborů a komisí ke zhodnocení financování - plnění rozpočtu obce a návrhu
rozpočtu obce pro nastávající rok, včetně financování investičních akcí.
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Starosta obce Horní Moštěnice:
V souladu s § č. 103 zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích) v platném znění,
v průběhu volebního období ve všech případech zastupoval obec navenek jako statutární zástupce obce.
Zúčastnil se všech jednání Zastupitelstva obce a všech jednání Rady obce. Dále
se zúčastnil jako člen výboru Mikroregionu Moštěnka 29 jednání tohoto výboru
a jako člen programového výboru MAS Partnerství Moštěnka 16 jednání tohoto
orgánu.
V souladu s bodem e) § 103 uvedeného zákona informoval veřejnost o činnosti
obce formou úřední desky obce, internetových stránek obce, místním rozhlasem a
čtvrtletním zpravodajem. Dále na výročních schůzích spolků obce Horní Moštěnice podal informace o stavu hospodaření obce a výhled na další období.
Podle bodu h) § 103 uvedeného zákona plnil další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony.
Obecní úřad Horní Moštěnice:
V souladu s § č. 109 zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích) v platném znění, ve
volebním období 2010-2014 plnil úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo obce, nebo
Rada obce, pomáhal výborům a komisím v jejich činnosti, pokud o to požádaly a
rozhodoval v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále vykonával přenesenou působnost podle § 61, odst. 1, pís. a) tohoto zákona.
NYNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ:
1/ Rozpočet a financování obce:
Možná si vzpomenete, že hned v prvním Zpravodaji v roce 2011 jsem uvedl, že
prioritou č. 1 bude: „stabilizovat oblast financování a rozpočtu obce“. Během let
2008, 2009 a 2010 byl rozpočet obce schodkový, na běžném účtu minimální stav a
obec zadlužena úvěry ve výši 10,5 mil. Kč. V současné době, po celé řadě úsporných opatření, hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem, dluhový úvěr je už pouze
ve výši 4,5 mil. Kč a navíc již druhým rokem ukládáme každé čtvrtletí na spořicí
účet 50. tis. Kč, takže na konci roku 2014 máme uspořeno 400. tis. Kč pro případ nějaké nepředvídatelné mimořádné události. Mimo jiné, v červnu 2013 jsme
schválili finanční dar ve výši 100 tis. Kč jako pomoc na odstranění následků po
opakovaných povodních v obci Kvíčovice (Plzeňsko). Od roku 2014 jsme díky výsledkům v nakládání s odpady snížili pro občany poplatek za popelnice o 100,- Kč
a vyplatili finanční příspěvky ve výši téměř 300 tis. Kč občanům, kteří si zřídili
odstavnou plochu pro parkování svého vozidla mimo komunikaci. Z důvodu úspor
na stočném jsme v roce 2012 odkoupili od Hanácké kyselky, s.r.o. přečerpávací
stanici za 1,5 mil. Kč a provozování kanalizační sítě předali do správy VAK Přerov.
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2/ Oblast kulturní a sportovní:
To byla priorita č. 2: „Udržet stávající kulturní a sportovní akce na kvalitní úrovni a rozšířit o další nové“. Z těch nových akcí se jedná především o tyto: pravidelné
měsíční setkávání klubu starších a pokročilých, vítání jara s výstavou drobného
zvířectva, třídenní blok hodových slavností včetně kolotočových atrakcí, pálení čarodějnic, vodění medvěda, ples obecního úřadu, povídání o historii obce, o putovní pohár starosty obce, letní promítání filmů v zámecké zahradě, udělování Ceny
obce, poznávací zájezdy, rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou,
lampionový průvod.
3/ Oblast veřejného pořádku v obci:
Priorita č. 3 zněla: „Zajistit řádnou zimní údržbu a zlepšit pořádek na veřejných
prostranstvích obce“. K tomu byla na obecním úřadě vytvořena stálá pracovní skupina, kterou doplňovali pracovníci na dobu určitou z pracovního úřadu, který tyto
pracovníky finančně dotoval. V rámci prázdnin jsme využívali brigádníky z řad
studentů. Dle názoru převážné většiny občanů, ale i cizích návštěvníků obce, se
tento úkol podařilo naplnit na 200%. Ať už se jednalo o bezproblémové zajištění
zimní údržby nebo průběžný pravidelný úklid veřejných prostranství obce. V neposlední řadě se tito pracovníci obecního úřadu podstatným způsobem podíleli na
stavebně-investičních akcích.
4/ Oblast životního prostředí:
I když tato oblast nebyla stanovena jako priorita, dovolím si tvrdit, že zdaleka
nezaostává za ostatními, spíše naopak:
a) Nakládání s odpady - zatímco za rok 2010 obec doplácela ze svého rozpočtu
320 tis. Kč, za rok 2013 už naopak uspořila 355 tis. Kč. Příčin, proč se daří obci
hospodařit s odpady, je více. Na jaře roku 2011 obec začala díky dotaci využívat
mobilní strojní vybavení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu.
Spolu s tím bylo zřízeno centrální sběrné místo odpadů v řízeném režimu pro
příjem veškerých odpadů. Současně byla rozšířena síť sběrných míst tříděného
odpadu v obci z původních dvou na sedm. Opět díky dotaci obec získala deset
kontejnerů a z vlastních zdrojů nakoupila nosič kontejnerů pro svoz odpadů. Tyto
kontejnery jsou pravidelně o víkendech přistavovány do jednotlivých částí obce,
kde mají občané možnost odložit veškerou zeleň ze svých zahrad a zahrádek.
Mimo toho dvakrát ročně, na jaře a na podzim, se odváží všem občanům zeleň
přímo od domů a zahrad. Díky těmto podmínkám, ale především díky uvědomělosti většiny občanů se podařilo v obci dosáhnout toho, že příjmy za tříděný
odpad se ztrojnásobily, výdaje za netříděný odpad se naopak snížily o více jak
polovinu. Nemalou měrou k těmto výsledkům přispělo i to, že od ledna minulého
roku se v obci provádí pravidelný čtrnáctidenní svoz plastového odpadu přímo
od domů, pomocí žlutých igelitových pytlů. Výsledkem všech těchto opatření je,
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že jsme si mohli - na rozdíl od většiny obcí, kde poplatky za odpad navyšovali poplatek snížit o 100,- Kč. V současné době je připravena smlouva na dodávku
svozového vozidla, kterou jsme získali díky dotaci z evropských fondů a která
nám opět ušetří náklady při svozu těchto odpadů. Současně jsme podali cestou
Mikroregionu Moštěnka žádost o dotaci na Fond životního prostředí, která byla
kladně vyřízena, a v závěru roku budou zájemcům z řad občanů obce předány
mobilní kompostéry, aby si mohli sami na svých zahrádkách vytvářet kompost.
b) Revitalizace zeleně v obci – mimo běžné pravidelné údržby (sečení trávy, ořezů keřů a stromů) byly provedeny tyto akce: z dotované akce Operačního fondu
Životního prostředí – 1. etapa revitalizace zeleně v zámecké zahradě a areálu
bývalého statku. V současné době probíhá dokončení 2. etapy dotace na obnovu
zeleně v ulicích Dr. A. Stojana a 9. května. Dále byla obnovena zeleň na hřbitově,
provedena dosadba stromů a keřů nad Čupy, obnova biokoridoru pod Švédskými
šancemi a na měsíc říjen je připravena výsadba remízu na Švédských šancích.
5/ Oblast stavebně – investiční:
Vzhledem k tomu, že v této oblasti bylo dle mého názoru uděláno nejvíce, vyjmenuji v krátkosti pouze ty nejdůležitější:
- dokončení rekonstrukce a zateplení všech objektů ZŠ a MŠ v hodnotě 20,5 mil. Kč,
- vybudování včetně vybavení čtvrtého oddělení MŠ v hodnotě 400 tis. Kč,
- stavební úpravy a zřízení centrálního bezbariérového zdravotního střediska
v hodnotě 1,5 mil. Kč,
- výstavba malometrážních domků pro seniory v hodnotě 10 mil. Kč,
- kanalizace a parkovací plocha u hřiště TJ Sokol v hodnotě 1,3 mil. Kč,
- herní prvky na dětském hřišti STADION a v objektu ZŠ a MŠ v hodnotě 800 tis.
Kč,
- oprava kapličky u horní hospody v hodnotě 200 tis. Kč,
- rekonstrukce chodníků, sociálního zařízení, bufetu a veřejného osvětlení v zámecké zahradě v hodnotě 1,2 mil. Kč,
- rekultivace prostoru bývalého statku v hodnotě 1,3 mil. Kč,
- oprava komunikace pro cyklisty za obchvatem na Lověšice v hodnotě 350 tis. Kč,
- vybudování kluboven v přízemí obecního úřadu pro spolky v hodnotě 700 tis. Kč,
- rekonstrukce parkoviště a zeleně u kapličky v hodnotě 450 tis. Kč,
- oprava čelní fasády obecního úřadu v hodnotě 700 tis. Kč,
- rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí v budově obecního úřadu v hodnotě
300 tis. Kč,
- výměna střechy budovy pošty v hodnotě 250 tis. Kč a aktuální investiční akce
– rekonstrukce kulturního domu (nové rozšířené sociální zařízení, vybudování
nové jídelny a zázemí, vzduchotechnika včetně rekuperace vzduchu, nové roz6
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vody a kotel na vytápění, nová elektroinstalace a odpady, odhlučnění štítové zdi)
v hodnotě 1,8 mil. Kč.
Tímto si dovolím poděkovat za obrovské nasazení a obětavou práci všem, kteří
se na této velkolepé akci v kulturním domě podíleli: především p. Landsingerovi
a jeho partě pracovníků za stavební část, p. P. Procházkovi a firmě UNIFAPRO za
vodovodní a topenářské práce, p. O. Martínkovi za elektrikářské práce a samozřejmě zaměstnancům obecního úřadu.
V současné době je před podpisem smlouvy s vítěznou firmou na zateplení kulturního domu, opět v rámci dotované akce financované z evropských peněz, kdy se
provede zateplení celé budovy, uteplení stropů, výměna oken a vchodových dveří a
fasáda budovy v hodnotě 2 mil. Kč, čímž dosáhneme roční úsporu na vytápění této
budovy v hodnotě kolem 200 tis. Kč. Tato dotovaná investiční akce bude zahájena
ihned po skončení vnitřních stavebních prací (1. 10. 2014) a dokončena do 30. 11.
2014.
Těsně před uzávěrkou vydání tohoto zpravodaje byla na obec doručena příjemná zpráva – žádost o dotaci na zateplení budovy centrálního zdravotního střediska a kina byla Státním fondem Životního prostředí potvrzena a obci přidělena ve
finanční výši 6 mil. Kč. Jedná se o snížení energetické náročnosti na vytápění,
čímž dle energetického auditu obec ročně ušetří 150 tis. Kč. Nyní bude následovat zpracování zadávací dokumentace a výběrové řízení dle zákona o veřejných
zakázkách, na dodavatele této investiční akce a vlastní realizace proběhne podle
klimatických podmínek v nejkratším možném termínu (jaro 2015). A co se bude
všechno dělat? Zateplení obvodových stěn a stropů, výměna všech oken, vstupních
dveří, výměna střechy budovy a nové vytápění tepelným čerpadlem.
Zdaleka netvrdím, že všechno se udělalo na jedničku, drobné problémy byly, jsou
a vždy budou, neboť staré pořekadlo říká –„kdo nic nedělá, nic nepokazí“ a druhé
- „po válce je každý generálem“.
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A co se nepovedlo?
1. Mrzí mne, že se nepodařilo zahájit první etapu rekonstrukce chodníků v ulici
Dr. A. Stojana kvůli zdlouhavému stavebnímu řízení způsobenému přeložkami
inženýrských sítí od ČEZ Distribuce, a.s. Tato investiční akce po nabytí právní
moci stavebního povolení bude připravena k realizaci – teď už bude skutečně jen
záležet na klimatických podmínkách.
2. Jsem smutný z toho, že se mi nepodařilo přesvědčit některé jedince, aby místo
toho neustálého kritizování, podezírání a vymýšlení nesmyslů a pomluv se raději
zabývali otázkami jak co v obci zlepšit, jak pomoci vedení obce.
Protože za pár dnů skončí čtyřleté volební období 2010 - 2014, kdy jsem vykonával funkci starosty obce, neodpustím si takový malý dovětek.
Především chci poděkovat všem, kteří mi věřili, podporovali mne a v neposlední
řadě mnohokráte poradili, pomohli a přiložili ruku k dílu. Nemohu zde jmenovitě
uvést všechny – i když si to právem zaslouží, tak alespoň tímto způsobem: Velké
poděkování patří všem místním spolkům za jejich aktivitu při pořádání různých
společenských akcí, pedagogickému sboru ZŠ a MŠ, SRPŠ, Klubu starších a pokročilých a všem aktivním občanům, kteří se podíleli na celé řadě kulturních a
sportovních akcích. Samozřejmě nemohu nevzpomenout podporu většiny členů
Rady obce a Zastupitelstva obce, výborů a komisí a v neposlední řadě obecních
zaměstnanců. Upřímně Vám všem ještě jednou děkuji a mohu Vás ujistit, že dělat
starostu obce byla pro mne čest a velmi si toho vážím. I když se ne všechno povedlo tak, jak jsem si představoval, jsem spokojený, neboť ty hlavní úkoly, které jsem
si stanovil, jsou splněny a v celé řadě mnohonásobně překročeny.
Přeji vám klidný a příjemný závěr roku 2014 a především mnoho spokojenosti a
pevné zdraví v roce 2015!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
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Z historie obce
Nová škola
Největší událostí obce v tomto roce bylo bezesporu otevření nové devítitřídní
základní školy, které se konalo dne 30. 8. 1964. V rámci oslav této akce se konalo
27. 8. slavností zasedání MNV v hostinci U Kapličky. 29. 8. se konal v sokolovně
sjezd rodáků (přišlo jich 10). 30. 8. o šesté hodině ráno byl „budíček“ přerovské
kapely, která pak vyhrávala až do poledne na náměstí. Téhož dne byla otevřena
v budově bývalé národní školy u kostela výstava prací dětí z mateřské školy i žáků
ZDŠ z celého obvodu školy. Odpoledne o 14. hodině vyšel mohutný průvod žactva i občanstva od staré školy k nové škole. Zde přednesli své projevy mimo jiné
zástupci MNV, ředitel školy a zástupci místních organizací. Pionýři uspořádali za
vedení učitele J. Dýbala kulturní vložku. Po přestřižení pásky si občané i děti prohlédli všechny místnosti nové školy. Po prohlídce odešli všichni k volné zábavě do
zámecké zahrady. Večer pak vyhrávala v sokolovně jazzové hudba až do půlnoci.
K otevření nové školy vydal MNV informační brožurku „Horní Moštěnice dříve
a dnes“. Úvodem ji opatřil ředitel školy B. Novák, který mimo jiné napsal: „V tomto roce dochází v životě naší obce Horní Moštěnice i okolních obcí k významné
události. Bude dokončena stavba nové patnáctitřídní ZDŠ. Nová škola je pavilonového typu, ale není kompletní. Jsou postaveny jen tři pavilony. V prvním jsou
umístěny dílny, všechny kabinety, učebna pro polytechnickou výchovu, sborovna
a ředitelna. V druhém jsou učebny pro 6. – 9. ročník a ve třetím učebny pro 1. – 5.
postupný ročník. Při nové škole není školní jídelna, družina mládeže ani tělocvična. Je to velký nedostatek“.
Sborníček je rozdělen na dvě části. V první jsou stručně vypsány dějiny škol a
v druhé dějiny i dnešní stav naší obce. V závěru první části napsal kronikář Mikeška: „Zabrání zámku r. 1920 ke zřízení měšťanské školy bylo od počátku považováno za řešení prozatimní, protože bylo každému jasné, že tato budova účelům
vyučovacím vůbec nevyhovuje. Od té doby až po dnešek můžeme sledovati v zápisech obecního zastupitelstva i MNV nesčetně zmínek a usnesení o nutnosti stavby
nové školní budovy. Už za první republiky byly vypracovány plány na stavbu školy
pod činžovním domem. Tehdy ovšem nebyla opravdová chuť do stavby. Teprve po
osvobození 1945 došlo k vážným jednáním s nadřízenými úřady. Prvně nám byla
slíbena stavba v r. 1948. Potom byla přesunuta do prvního roku pětiletky a tak byla
oddalována stále až do r. 1961, kdy bylo konečně započato se stavbou dvou jednopokojových bytovek, které sloužily zpočátku jako sociální zařízení dělnictva při
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stavbě vlastních školních objektů“.
Dnes jsme se konečně dočkali nové školy, třebaže naše tužby nebyly dosud splněny, jak bychom si přáli. Chybí nám doplňující výstavba tělocvičny a školní jídelny.
Ale co není, může ještě být. Doufám, a se mnou jistě všichni občané, že MNV
i ředitel školy se přičiní, aby dosáhli splnění i toho našeho posledního přání. Za
to, co již vykonali a za to, co ještě podniknou, jim děkujeme. Nemenší dík patří i
všem občanům, kteří se brigádnicky zapojili při stavbě vozovky, kanalizace i školy
samé.
Od 1. září se vyučuje již v nové škole, vybavené novým zařízením jako lavicemi,
skříněmi apod. 16ti členný učitelský sbor je z větší polovice obsazen mladšími silami, z nichž někteří (ženy) dojíždějí z Přerova. V nově postavených dvou bytovkách
u nové školy bydlí 2 učitelky a 1 učitel, ve vlastních domech 5 učitelů a 5 učitelek.
Převzato z kroniky obce 1964

TANEČNÍ FIT KOKTEJL S EDITOU
Začínáme v pondělí 6. října 2014!
V první části lekce se zahřejeme jednoduchými
choreografiemi inspirované různými tanečními styly,
v druhé části při posilování a protahování se zaměříme
na zpevnění centra těla, abychom měly štíhlé bříško
a nebolela nás záda…
Kde: tělocvična ZŠ Horní Moštěnice
Kdy: pondělí a středa 18 - 19 hodin
Cena: 40 Kč/hod
S sebou pevnou obuv, pohodlné oblečení,
pití, podložku
a dobrou náladu :-)
Těším se na vás!
10
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
můj příspěvek do tohoto čísla zpravodaje bude poněkud stručnější vzhledem
k tomu, že do sledovaného období přináleží dva měsíce, kdy zaměstnanci školy
čerpají řádnou dovolenou.
Dovolte mi proto krátce se vrátit k poslednímu měsíci loňského školního
roku. V rámci „produktivní činnosti“ byl v prostorách naší školy ve dnech 13. –
15. 6. Komisí mládeže Krajského volejbalového svazu v Olomouci zorganizován
volejbalový kemp, kterého se účastnilo téměř osmdesát adeptek tohoto sportu od
Šumperka až po Znojmo.
V červnu jsme se rovněž v jídelně Scholarestu, která důstojně zastoupila
rekonstruovaný KD, rozloučili s žáky 9. třídy. Připravené pásmo doplněné
prezentací ze života této třídy sklidilo pozitivní ohlas, najmě ze strany přítomných
rodičů.
V závěru minulého školního roku proběhla rovněž anketa mezi rodiči dětí
navštěvujících MŠ. Po vyhodnocení výsledků ankety jsem přistoupil k některým
organizačním změnám, které, jak pevně doufám, povedou k dalšímu zvýšení
poskytovaného standardu, a tím i k větší spokojenosti Vás, rodičů.
Jednou ze změn, která by mohla vyvolat jisté rozpaky, je převedení činnosti
kroužků do odpoledních hodin. Důvodem tohoto opatření je snaha nenarušovat
dopolední řízené činnosti oddělení. Stávající stav byl rovněž v přímém rozporu
s legislativou v oblasti BOZ.
Podobnou anketu zaměřenou tentokrát na ZŠ plánuji provést ke konci letošního
školního roku.
Vyvrcholením prakticky půlročních příprav, do kterých byl zapojen téměř
celý pedagogický sbor, byl Den otevřených dveří, který proběhl dne 6. 9. Akce
byla zahájena slavnostním obědem, kdy téměř padesátka hostů byla tvořena členy
rady obce, zastupitelstva, stávajících i bývalých pedagogů, zástupců sponzorů i
smluvních partnerů.
Dalším bodem programu pak byla prohlídka školy, v rámci které byly
zpřístupněny tři pavilony, tělocvična, keramická dílna, školní kuchyňka,
návštěvníci se rovněž mohli potěšit revitalizovaným jezírkem.
Největšímu zájmu přítomných se těšilo školní mini muzeum, ve kterém byl
prezentován historický mobiliář, inventář, učebnice, pomůcky, školní kroniky i
fotografie, zachycující vývoj školy v posledních padesáti letech.
Celkově se v areálu vystřídalo přes dvě stě spokojených návštěvníků.
Při této příležitosti připomínám, že zájemci mají možnost si v ředitelně školy
zakoupit materiály vydané u příležitosti 50. výročí otevření nové školy – DVD
11
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zachycující jeden školní den i sborník, jehož součástí je seznam všech absolventů
školy z let 1964 - 2014.
Vážení občané,
dovolte mi na závěr jednu prosbu. V souvislosti s blížícími se komunálními volbami
nahlédněte v programech kandidujících stran a hnutí do kapitoly školství. Obec a
škola jsou spojené nádoby, kde jedna nemůže fungovat bez druhé a ti, kteří v dnešní
složité ekonomické době uvážlivě investují finanční prostředky do rozvoje školy,
zároveň vyjadřují svůj zájem o budoucnost obce i jejich občanů.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
AKCE ZŠ V POSLEDNÍM MĚSÍCI ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014
30 . 5. Den matek – divadelní vystoupení + ukázková hodina angličtiny 1. a 2.
třídy
V pátek 30. 5. 2014 jsme spolu s dětmi uspořádali ve ŠD „DEN MATEK“.
Maminek, babiček a dokonce i tatínků a sourozenců se sešlo tolik, že jsme se
málem do ŠD nevešli. Přítomní mohli zhlédnout vystoupení pěveckého sboru pod
vedením Mgr. Ostrčilové. Zazpívaly si s nimi i děti ze ŠD píseň, kterou společně
nacvičily pod názvem „MOJE MÁMA“. Následovalo divadelní vystoupení
„ANALFABETA NEGRAMOTNÁ“, které sklidilo veliký úspěch. Nakonec
vystoupili žáci 1. a 2. třídy s ukázkovou hodinou AJ pod vedením pí. Lužové.
Nechybělo malé občerstvení ani dobrá nálada. Všem zúčastněným děkujeme
a těšíme se příště.
V sobotu 31. 5. 2014 se konal Dětský den v Zámecké zahradě. K dobré náladě
přispěly svým vystoupením i naše břišní tanečnice.
V sobotu 31. května 2014 se členové střeleckého kroužku naší základní školy
zúčastnili otevřeného přeboru Zlínského kraje v Napajedlích. Této soutěže se
zúčastnilo celkem 54 střelců ze Zlínského kraje a Olomouckého kraje. Pro naše
střelce to byla první možnost, jak porovnat v tomto školním roce své dovednosti
se střelci z jiných organizací a škol. Tréma prvního závodu jim trochu rozklepala
ruce, ale i tak dosáhli výborných výsledků.
V kategorii do 12 let disciplína vzduchová puška otevřená mířidla (muška,
hledí) 20 ran vleže bez opory (terč 8x5,5) obsadila první místo a zlatou medaili
získala Karolína Fialová ze sedmé třídy výkonem 158 bodů z 200 možných, na
pátém místě se umístila Nikola Popelová z šesté třídy výkonem 127 bodů.
V kategorii do 12 let disciplína vzduchová puška dioptr (kruhová mířidla) 20 ran
vleže bez opory (mezinárodní terč UIT - průměr desítky je půl milimetru) obsadila
páté místo Karolína Fialová ze sedmé třídy výkonem 147 bodů z 200 možných, na
jedenáctém místě se umístila Nikola Popelová z šesté třídy výkonem 114 bodů.
V kategorii 13 - 17 let disciplína vzduchová puška otevřená mířidla (muška,
12
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hledí) 20 ran vleže bez opory (terč 8x5,5) obsadila druhé místo a stříbrnou medaili
získala Adéla Pitnerová ze sedmé třídy výkonem 184 bodů z 200 možných, na
šestém místě se umístila Tereza Horáková ze sedmé třídy výkonem 162 bodů, na
sedmém místě se umístil Robert Metelka ze sedmé třídy výkonem 153 bodů a na
osmém místě se umístila Pavlína Gregušová ze sedmé třídy výkonem 131 bodů.
V kategorii 13 - 17 let disciplína vzduchová puška dioptr (kruhová mířidla)
20 ran vleže bez opory (mezinárodní terč UIT) obsadila třetí místo a bronzovou
medaili získala Adéla Pitnerová ze sedmé třídy výkonem 178 bodů z 200 možných,
na devátém místě se umístila Tereza Horáková ze sedmé třídy výkonem 139 bodů,
na desátém místě se umístila Pavlína Gregušová ze sedmé třídy výkonem 136 bodů
a na jedenáctém místě se umístil Robert Metelka ze sedmé třídy výkonem 135 bodů.
4. 6. Recyklace čajových sáčků – výtvarný
projekt ve spolupráci s Ekotýmem.
Ve středu 4. 6. 2014 proběhla společná akce
ŠD a Ekotýmu. Celý školní rok jsme sbírali
čajové sáčky, ze kterých jsme společně vytvořili
výtvarný projekt. Akce se zdařila, práce se dětem
líbila a výsledek byl velmi zdařilý.
5. 6. Kreslení s panem Lubomírem Dostálem
Dne 5. června nás navštívil přerovský kreslíř a
básník Lubomír Dostál. Učil děti od 1. do 4. třídy
kreslit veselá zvířátka. I když hotové obrázky
vypadaly na první pohled složitě, děti si kreslení
užívaly a prasátka, slepičky, koně, želvy, klokani,
chameleoni, dinosauři, papoušci… se jim povedli.
5. a 6. 6. Návštěva Salixu
5. června se vydali páťáci a šesťáci na krátkou procházku. Cílem byla výstava
„Zemědělství bylo, je a bude“ v místním Salixu. Děti měly možnost si prohlédnout
zemědělské stroje úctyhodných rozměrů, zvířectvo od králíků, kuřátek, vepře
až po krávu s teletem. Mohly si porovnat své znalosti v poznávání nejrůznějších
zemědělských plodin (tady se zapotily i paní učitelky) a vyzkoušet svou zručnost
při dojení na trenažéru. Času ale nebylo mnoho, a proto na řádění v balících slámy
už nedošlo. To si ovšem mohly děti vynahradit odpoledne nebo příští den, kdy tuto
výstavu navštívily i třídy 1. stupně a děti ze školní družiny.
12. 6. Hledání pokladu
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 se děti ze ŠD vydaly po vytyčené trase hledat poklad. Cestou
musely plnit mnoho úkolů. Rýžovaly zlato, poznávaly stromy, sbíraly léčivé rostliny
atd. Po překonání všech překážek nakonec poklad našly a měly z něj velkou radost.
13

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 4/2014

17. 6. EON Cup
Žáci z 1. - 5. třídy se zúčastnili 17.
6. fotbalového utkání v malé kopané v
malých kruhových arénách. Hráli proti
sobě vždy 2 a 2 hráči z paralelních tříd.
Žáci soutěžili s různými ZŠ z Přerova.
Po náročných utkáních skončila naše
škola na celkovém 2. místě a získali jsme
stříbrný pohár, 10 fotbalových míčů a
všichni účastníci dostali tričko. Během
celého odpoledne mohli žáci soutěžit v
různých disciplínách a vyhrát spoustu drobných cen. Všichni jsme se unaveni a
spokojeni vraceli domů.
17. 6. Konec plaveckého výcviku
Jako každý rok se i letos plaveckého výcviku zúčastnili žáci 3. a 4. třídy. Někteří
po výcviku zvládli na výbornou plavecké styly. U jiných byl splněn důležitější úkol
- přestali se bát vody. Tak ať jste s vodou kamarádi i nadále!
19. 6. Dopravní výchova
Žáci 1. - 4. ročníku absolvovali 19. 6. kurz dopravní výchovy na Atlasu v
Přerově. Výuka se skládala z teoretické části a praktické jízdy na dopravním hřišti.
Někteří si vybrali koloběžku, jiní jezdili na kole. Všichni se ale snažili dodržovat
dopravní předpisy. Určitě se jim to bude v životě hodit.
20. 6. OMU
V pátek 20. června proběhl projektový den s názvem „Ochrana občana za
mimořádných událostí“. Žáci byli rozděleni podle tříd do skupin a absolvovali několik
aktivit. Součástí tohoto dne byla jak teoretická, tak praktická část. V interaktivní
učebně žáci zhlédli video týkající se práce hasičského sboru a v počítačové učebně
si vyzkoušeli test nazvaný Záchranný kruh. Při první pomoci v družině žákům
asistovaly dvě dámy z Červeného kříže. Všichni měli možnost vyzkoušet si masáž
srdce, ovázání krvácející rány a stabilizovanou polohu. V herně si žáci zastříleli
z laserové pistole a poměřili si mušku s ostatními spolužáky. Ve vedlejší třídě
paní policistka nechala kolovat pistoli, teleskopický obušek a pouta a mezitím
asistovala se snímáním otisků prstů. Vybraní žáci si pyšně odnášeli otisky do lavic.
Pedagogický sbor samozřejmě nezůstal pozadu a jednotlivé aktivity si neváhal
vyzkoušet. V poledne byl vyhlášen cvičný poplach a všichni žáci, pedagogický sbor
i ostatní zaměstnanci byli nuceni opustit budovy a shromáždit se na louce před 2.
pavilonem. Vše uzavíral sbor místních dobrovolných hasičů s ukázkou své práce a
hašením požáru. Celá akce byla pod bedlivým dozorem pana starosty Martínka. Na
úplném konci byl dav rozehnán zbylou vodou z hasičské cisterny.
14
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V sobotu 21. 6. 2014 se střelci zúčastnili desátého ročníku střelecké soutěže
Napajedelská vzduchovka. Této soutěže se zúčastnilo celkem 45 střelců.
V kategorii 13 - 17 let disciplína vzduchová puška otevřená mířidla (muška, hledí) 20
ran vleže bez opory (terč 8x5,5) obsadil čtvrté místo Robert Metelka ze sedmé třídy
výkonem 179 bodů z 200 možných, na osmém místě se umístila Tereza Horáková ze
sedmé třídy výkonem 158 bodů a na desátém místě se umístila Nikola Popelová z
šesté třídy výkonem 155 bodů.
V kategorii 13 - 17 let disciplína vzduchová puška dioptr (kruhová mířidla) 20 ran
vleže bez opory (mezinárodní terč UIT) obsadil čtvrté místo Robert Metelka ze
sedmé třídy výkonem 174 bodů z 200 možných, na šestém místě se umístila Tereza
Horáková ze sedmé třídy výkonem 170 bodů a na desátém místě se umístila Nikola
Popelová z šesté třídy výkonem 137 bodů.
23. 6. Pohádková noc
V pondělí 23. 6. 2014 jsme společně
s Ekotýmem připravili pro děti ze ŠD
„Pohádkovou noc“ se spaním v družině.
Společně jsme se rozloučili se školním
rokem a užili si dobrodružství při
pohádkovém putování, během kterého
musely děti plnit spoustu zajímavých
úkolů. Večer se děti z Ekotýmu přestrojily
za pohádkové bytosti a připravily pro
ostatní strašidelnou stezku, na jejímž
konci čekal na všechny poklad. Znaveni dlouhou cestou a plněním náročných úkolů
jsme nakonec ulehli do svých spacáků a spokojeně chrupkali až do úterního rána.
Všichni se těšíme na další společné akce.
24. 6. Krajský přebor v šachu
V úterý 24. 6. 2014 se členové šachového kroužku zúčastnili v Olomouci krajského
přeboru v šachu. Soutěže se zúčastnilo celkem 117 šachistů. Soutěžili podle věku ve
čtyřech kategoriích. Hrálo se švýcarským systémem na 7 partií.
Výsledky našich šachistů:
V kategorii 1. - 3. třída byl nejúspěšnější na 12. místě Petr Šimíček ze 3. třídy se 4
body, následovali na 35. místě Ondřej Kalovský a na 39. místě Radim Netopil, oba ze
2. třídy se 2 body. Na 42. místě s jedním bodem skončila Magdaléna Macíčková ze 3.
třídy
V kategorii 4. - 6. třída byla nejlepší na 32. místě Marie Ostrčilová z 5. třídy se 3
body. Marie byla vyhodnocena jako třetí nejúspěšnější dívka a získala tak bronzovou
medaili. O půl bodu méně měla Eliška Králíková a Lukáš Netopil – oba z 5. třídy. Na
43. místě se umístil Vlastimil Hrabovský ze 4. třídy se 2 body.
V kategorii 7. - 9. třída jsme měli jediného zástupce Milana Úlehlu ze 7. třídy,
který se umístil na 18. místě se 2 body.
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Mladí šachisté si zahráli s žáky jiných škol a načerpali zkušenosti. Všem děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
26. 6. Cvičební hodina na airtracku
Airtrack je asi 0,5 m vysoká nafukovací akrobatická dráha 15,5 m dlouhá, 3,5 m
široká. Stálý tlak vzduchu zajišťuje motor. Tuto velmi nákladnou cvičební pomůcku
měla zapůjčenou TJ Sokol Přerov, a proto jsme rádi využili této příležitosti a děti
s ní seznámili. Akce sklidila úspěch, ač se z dětí řinul pot proudem a někteří žáci se
dokonce již chtěli nahlásit do pořadníku na příští školní rok :-).
MĚSÍC ČERVEN SE NESL I V DUCHU TŘÍDNÍCH VÝLETŮ:
7. třída
Lanolezci, lanolezkyně, lanolezčata.... tak nějak by mohl začínat příběh, jehož
hlavními hrdiny byli sedmáci. 6. června jsme totiž zavítali do Lanového centra Proud v
Olomouci.
Vše začalo na přerovském nádraží, kde si někteří připomněli cestování vlakem,
v Olomouci jsme se pak až na místo našeho dopoledního působení dopravili
„pěškobusem“.
No a protože zdolat vrchol K2 není žádná sranda, museli jsme začít adaptačním
programem a prací v týmu. Na trenažéru nás bylo o jednoho víc. Zabloudil k nám
krtek. Očividně mu to na lanech moc nešlo, tak jsme ho raději položili do klidu a stínu
stromů.
A pak už jen lana a parťáci, kterým věříš, kteří tě jistí. K2 jsme úspěšně zdolali,
od Zuzky a Pavla (našich instruktorů) obdrželi pamětní list a vydali se na cestu zpět
s malou zastávkou v centru města.
8. třída
Osmá třída se vydala 12. - 14. června na
třídenní výlet do Švagrova za Šumperkem.
První den jsme přijeli na oběd, což byl dobrý
tah, vařili tam totiž velmi dobře. Poté jsme šli
na ekologickou procházku a po večeři jsme hráli
fotbal a vybíjenou.
Další den jsme jeli do města Šumperka.
Původní plán, že se budeme vracet vlakem
i autobusem nevyšel na 100%, poněvadž
autobus prostě nejel, tak jsme použili naše dolní
končetiny a šli pěšky. Po dvou kilometrech pro
nás ale přijel správce chaty, na které jsme bydleli.
Vypadá to sice, že nic nevydržíme, ale na druhou
stranu nám zbylo hodně sil na poslední večer, na
opékání špekáčků.
Ráno jsme se sbalili a jeli domů. Všichni jsme
16
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se vrátili zdraví a všem se tam moc líbilo. Třeba se někdy na Švagrov znovu vrátíme.
6. třída
Šestá třída zavítala 17. června do Galaxie ve Zlíně. Jako obvykle jsme jeli
autobusem pana Pitnera. Ten nás dovezl až na místo a po vstupu do haly jsme se
všichni rozprchli na atrakce. Většině z nás se velmi líbil bazének s balónky (do 3
let), ve kterém jsme řádili jako malí. Po necelých šesti hodinách nás paní učitelka s
námahou dostávala z průlezek. Cestou domů jsme si všichni užívali.
23. a 24. 6. všechny třídy
Žáci naší školy se vypravili do ZOO Kopeček. Prohlédli si zvířata, nakrmili kozy
a prohlédli si okolí z výšky rozhledny.
6. 9. 2014 Den otevřených dveří u příležitosti 50. výročí otevření nové školy
v Horní Moštěnici
V sobotu 6. září 2014 se v obci Horní Moštěnice slavilo. A ne jen tak ledacos.
Zdejší budova základní školy už má padesát let!
Byli jsme s manželem pozváni, a tak jsme jeli. I proto, že obec, ve které žijeme,
patří do MAS Partnerství Moštěnka. Oficiálního zahájení se slavnostním obědem
v jídelně jsme se sice neúčastnili, ale prý se tam sešli členové zastupitelstva,
pedagogové - současní i ti dříve narození, ostatní zaměstnanci školy i pozvaní hosté
z okolních obcí.
A pak to začalo. Napřed přijelo pár aut, pak se začaly trousit děti a před čtrnáctou
hodinou už tam byl slušný dav. Začalo se prohlídkou školy, ochotní žáci dělali
průvodce nebo zpříjemňovali naši návštěvu hrou na klavír. Z rádia se linuly písničky
se školní tematikou. Nevycházeli jsme z úžasu. Pro nás, co máme letos padesát let
od maturity, to bylo jako zjevení. Prohlídku školy nebudu líčit podrobně, všechno
jsem si to doma přečetla znovu ve Sborníku, který prodávali. I ten byl velmi pěkný,
výpravný, na kvalitním papíře. Jen dodám, že prostředí a vybavení lze žákům jen
závidět. Odborné učebny, počítače, kuchyňka, tělocvična, prostě pohádka. A i
na tu došlo. Na závěr naší prohlídky jsme si zašli do družiny na představení hry
ANALFABETA NEGRAMOTNÁ. Jen stručně: Paní knihovnice po skončení
pracovní doby zamkla v knihovně Analfabetu – Bětu, která čtení moc nedala. Ale
teď jí nezbylo nic jiného, než se s knihami kamarádit. A jak je brala do ruky, otvírala,
občas něco přeslabikovala nebo na nich usnula, přicházely za ní hrdinové z knížek.
Harry Potter s Hermionou, připluli piráti i s písničkou, Hloupý Honza se podělil o
buchty, ovšem na oplátku dostal řízek. Objevila se Pipi Punčochatá, sedm trpaslíků –
nic nevadilo, že je některý větší než Sněhurka, a když nemohla Běta najít mobil, přišli
na pomoc Sherlock Holmes s věrným Watsonem. Našli zlodějskou opici i s mobilem
a pak je všechny probudili Králíci z klobouku. Jedním slovem – roztomilé. Paní
vychovatelka nám sdělila i jména autorů, ale ty jsme úspěšně zapomněli.
Zato na pěkný zážitek nezapomeneme hodně dlouho. Díky, žáčci i pedagogové, jistě
Vám to dalo velkou práci, ale povedlo se.
Jarmila a Zbyněk Haraštovi z Kyselovic
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Rady zahrádkářům
JAK ZLEPŠIT SKLADOVATELNOST CIBULE
A ČESNEKU
Cibule kuchyňská a česnek kuchyňský jsou zeleniny, které jsou
ceněny nejen pro jejich chuťové a dietetické vlastnosti, ale i pro
jejich dobrou skladovatelnost, která umožňuje používat je pro nejrůznější účely
prakticky celý rok, aniž by musely být sušeny nebo jinak konzervovány. Skutečně
dobrá skladovatelnost však není vlastnost, která je samozřejmá, a musíme se o ni
přičinit celou řadou jednotlivých kroků.
Musíme začít již při výběru pozemku vhodného pro pěstování. Je třeba vědět, že
obě zeleniny vyžadují vzdušné a slunné lokality a především místa, kde minimálně
4 roky před tím žádná cibulovina nebyla pěstována. Máme-li možnost, dáváme
přednost půdám lehčím.
Důležitým faktorem je způsob pěstování. Cibule pěstovaná ze semen je mnohem
lépe skladovatelná než cibule pěstovaná ze sazečky. U česneku jsou zase
skladovatelnější odrůdy jarního typu, i když jsou často trochu méně výnosné.
Odrůdy česneku ozimného je pak vhodnější sázet co nejpozději na podzim, aby
byly co nejkratší dobu v kontaktu s půdními patogeny.
Na skladovatelnost má vliv i výběr odrůd. U cibule se menší skladovatelností
vyznačují odrůdy s velkými cibulemi a odrůdy málo štiplavé. U česneku platí
zásada, že se mají v daném místě pěstovat odrůdy, které byly vyšlechtěny ve
shodné zeměpisné šířce.
Na skladovatelnost má vliv i zdravotní stav sadby, respektive osiva. Protože česnek
je množen pouze vegetativně, mělo by se u něj postupovat jako např. u brambor
– aspoň jednou za několik let je třeba obměnit sadbu za kvalitní certifikovanou.
S tímto problémem souvisí i moření sadby česneku. Moření Sulkou nebo
podobnými přípravky je sice téměř
neúčinné proti háďátku, ale je účinné
proti vlnovníku česnekovému, který
škodí nejen za vegetace, ale především
v průběhu skladování. U fungicidního
moření je dokázáno, že nejen zvyšuje
výnos, ale zlepšuje skladovatelnost i
v případech, že jak sadba, tak použitý
pozemek jsou zcela zdravé.
Cibule i česnek mají podobné nároky na
18
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výživu. Před jejich pěstováním
nesmíme použít žádný druh
hnoje nebo močůvku. Nejen
chuťové vlastnosti, ale i
skladovatelnost zlepšují hnojiva
obsahující síru.
Obdobně jako s výživou je to i
se závlahou. Obě zeleniny jsou
svým původem stepní rostliny
a za závlahu jsou vděčné jen
do konce května a to ještě jen
v případě dlouhodobého sucha.
Velký vliv na skladovatelnost má termín sklizně. U cibule je nejvhodnějším
termínem doba, kdy se u dvou třetin až tří čtvrtin nať zalomila v krčku a polehla,
ale zásadně je ještě zelená. Včasnějším termínem se ochuzujeme o výnos a současně
se i zvyšuje výskyt „krkatých“ cibulí. Pozdější sklizeň pak velmi negativně působí
na skladovatelnost. U česneku záleží termín sklizně na jeho typu. U nepaličáků
je to v době, kdy krčky natě měknou a rostliny se začínají ohýbat. U paličáků je
z důvodu výrazného zvýšení výnosu vhodné co nejdříve odstranit květní stvoly,
ale u dvou až třech rostlin je ponecháme, protože nejvhodnější termín poznáme
podle toho, že jejich horní část se narovná.
Dalším důležitým faktorem je způsob sklizně a posklizňové ošetření. Česnek je
velmi citlivý na jakékoliv mechanické poškození, a proto bychom neměli sklizené
rostliny o sebe otloukat. Po vytažení ze země můžeme okamžitě odstranit nať a
zakrátit i kořínky. To však neplatí u cibule, kde je vhodné nať odstranit až po jejím
důkladném zaschnutí. Pletivo natě cibule je přímo napojeno na pletivo suknic cibulí,
a proto se prostřednictvím postupně zasychající natě i z cibulí odpařuje nadbytečná
voda a opačně, sušina z listů se stahuje do cibulí, čímž se opět snižuje obsah vody
v cibulích. Čím méně vody a více sušiny cibule obsahují, tím jsou skladovatelnější.
Proto je třeba cibuli po vytažení nechat dosušit. Vhodná pro sušení cibule jsou
zastíněná vzdušná místa. Teplota dosoušení by neměla přesáhnout 35 °C.
Posledním opatřením, kterým ovlivňujeme skladovatelnost, je vlastní skladování.
Je zcela jedno, zda cibuli a česnek skladujeme v bednách, rašlových pytlích, na
policích nebo spletené do copů. Optimální teplota je mezi 0 a 2 °C. Uvádí se, že při
skladování při teplotě kolem 10 °C jsou ztráty přibližně 3x větší než při doporučené
teplotě. Pokud jde o vlhkost vzduchu, ideální je rozmezí 65 – 75 % relativní vzdušné
vlhkosti, což je podstatně méně, než při jaké se skladuje ovoce, kořenová zelenina
nebo brambory.
Rukověť zahrádkáře
19
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KVĚTEN – CUP 2014
Ohlédnutí za květnovým turnajem
v nohejbale
V sobotu 21. června se uskutečnil
4. ročník KVĚTEN – CUP 2014. Tento
turnaj se konal již počtvrté a účastníci
turnaje byli muži po středním věku.
Turnaj byl rozlosován do tří družstev po
čtyřech hráčích a hrál se systémem každý
s každým. V tomto ročníku se účastnilo
celkem 14 hráčů, kdy průměrný věk hráčů
byl 61 let. Nejmladšímu hráči bylo 49 let a
nejstaršímu 75 let. Průměrná váha hráčů dosáhla 96 kg. Organizaci a průběh turnaje
zajišťoval organizační výbor v osvědčeném složení pod vedením p. Vlastimila Pospíšila
a p. Ladislava Tesaře.
Účastníci turnaje se vždy musí řídit přísnými turnajovými pravidly, jako je čestnost,
ohleduplnost, pravdomluvnost a slušnost. V průběhu celého turnaje je přísný zákaz
používání vulgarismů a vulgárních nadávek, a to i k vlastní osobě. Porušení pravidel se
trestá pokutou, eventuálním vyloučením hráče z turnaje.
Pro zpestření turnaje a navození „správné sportovní atmosféry“ donesli někteří
účastníci produkty z domácí kuchyně. Průběh turnaje byl tak jak předešlé ročníky
podrobně zaznamenáván audiovizuální technikou a každý účastník si mohl zakoupit
turnajový záznam na DVD. Při závěrečném ceremoniále a vyhlášení výsledků, kde na
prvním místě se umístilo družstvo ve složení – Vladimír Uhlíř, Jaroslav Jurošek, Ing.
Jan Ščotka a Josef Procházka, bylo z řad hráčů poděkováno organizačnímu výboru za
zorganizování letošního turnaje.
Za velmi zdařilý a sportovně
hodnotný turnaj patří poděkování
jak organizačnímu výboru Květen
cupu, tak sponzorům: Obecnímu
úřadu Horní Moštěnice, Základní
škole Horní Moštěnice, Hanácké
kyselce, s.r.o. a také přátelům sportu,
kteří zajistili nepostradatelné zázemí
celého turnaje.
Josef Procházka
20
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Ze života K lubu pro starší a pokročilé v Horní
Moštěnici za období duben – červen 2014
První posezení v jarním období se konalo 9. dubna 2014 pod názvem „Lázeňské
posezení“.
Děvčata z našeho klubu se převlékla do krásného lázeňského oblečení, jedna měla
s sebou i malého pejska na vodítku a procházela se jako po kolonádě. Některá se
zastavila posedět u poháru či kávičky v cukrárně „U Veselé Aničky“. V doprovodu
dam a písně Švihák lázeňský přišla do sálu převlečená L. Slováčková v roli Šviháka
a spolu se svoji manželkou, převlečenou M. Szostákovou, předvedly humorné
vystoupení. Závěrem B. Jurčíková a lázeňské dámy zazpívaly, za doprovodu našich
hudebníků, píseň Slunečnice. Po velkém potlesku vyzvala děvčata přítomné k tanci.
V měsíci květnu se konalo naše posezení dne 14. 5. 2014 pod názvem „Medové
posezení“.
Za hudebního doprovodu vylétly včelky z úlu, tedy děvčata – seniorky, převlečené
za včelky Máje. Prolétly taneční parket, posbíraly pyl z květin a odnesly ho do úlu.
Pak se znovu rozlétly do sálu a přítomným rozdaly sladký med. Do sálu přilétla včelí
královna, včelky ji obklopily, do sálu přišel včelař a kouřem zaháněl všechny včelky
do úlu. Po ukončení včelího vystoupení začala hrát naše oblíbená hudba, DUO p.
Gaďurek a p. Caletka, a včelky se již točily v kole se staršími občany.
Poslední posezení našeho klubu, před školními prázdninami, kdy i my
budeme mít volno, abychom si mohly užívat s vnoučaty, se konalo 18. 6. 2014 pod
názvem „Posezení v šantánu“. Více jak 2 měsíce jsme každou středu nacvičovaly,
v kulturním domě, sestavu kankánu. Přes zdravotní problémy některých z nás jsme
18. 6. 2014 slibovaný kankán přítomným předvedly. Děvčata, oblečená do dlouhých
červených sukní s kanýry, černých triček a s růžemi ve vlasech, za bouřlivého

Poznámka redakce:
V minulém vydání Moštěnského Zpravodaje byl omylem opětovně zveřejněný článek z čísla 2/2014.
Tímto se čtenářům i členům Klubu pro starší a pokročilé omlouváme.
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potlesku přítomných, zatančila kankán.
Vystoupení se všem velmi líbilo, o
čemž svědčí i opakování celé sestavy.
Návštěvnost na posezení byla vysoká,
všichni byli zvědaví, zda náročné
vystoupení zvládneme.
Na závěr je třeba poděkovat všem,
kteří se podílí na organizaci našich
setkání, OÚ Horní Moštěnice za velkou
podporu a také všem, kteří se našich
posezení pravidelně zúčastňují.
Doufáme, že se naše posezení všem
návštěvníkům líbila a budou se s námi
těšit na setkání po prázdninách.
V měsíci září 2014 se posezení nekoná,
z důvodu rekonstrukce kulturního domu
H.M., a budeme se moc těšit, že si s námi
přijdete zatančit, zazpívat a popovídat 15.
října 2014.
za Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice
Věra Minaříková

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice pořádá
v Kulturním domě v Horní Moštěnici

Výstavu ovoce, zeleniny
a zahrádkářských produktů
Sobota 4. 10. 2014 14:00 – 18:00 hodin
Neděle 5. 10. 2014 9:00 – 16:00 hodin
Příjem exponátů v počtu 3 - 4 kusů:
Pátek 3. 10. 2014 16:00 – 18:00 hodin
Sobota 4. 10. 2014 8:00 – 10:00 hodin
Vystoupení žáků ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici v sobotu v 15:00. Soutěž o největší jablko, nejkrásnější
jablko a o nejlepší vystavovanou kolekci. Vyhodnocení v neděli v 16:00. Součástí výstavy bude
i ukázka tvorby žáků ZŠ Horní Moštěnice a výstava práce včelařů. Možnost zakoupení včelích
produktů.
Věříme, že se výstavy určitě zúčastníte a přijdete se ostatním pochlubit svými výpěstky.
Vstupné dobrovolné

Srdečně zvou zahrádkáři
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Uplakané hody
A pršelo, jen se lilo…
O počasí na letošních moštěnských hodech se dohadovala dešťová víla se
slunečním králem, každý z nich byl vítězem chvilku.
V pátek 15. srpna 2014 byly na hřišti připravené sportovní soutěže pro děti.
Dešťová víla spustila své slzy, a tak jsme museli posunout začátek klání skoro
o hodinu a půl. Soutěžící ale byli natěšení a trpěliví, takže se nakonec jízda
na koloběžce, hod na koš, střelba ze vzduchovky a spousta dalších disciplín
dala zvládnout a zhruba padesátka dětí a jejich rodičů pak spokojeně usedla
k občerstvení. Večer skončil diskotékou.
V sobotu se konal výroční desátý ročník Moštěnské neckiády. Opět zavládla
dešťová víla a v rybníku nám trošku zvedla hladinu vody. Místo v jednu hodinu
odpoledne byly soutěže zahájené až ve čtvrt na tři. Soutěžních plavidel letos
nebylo moc, zato jejich kvalita i kvalita posádek a jejich soutěžní nasazení
vynahradilo nízkou účast soutěžících. Protože se jednalo o neckiádu, závody byly
zahájeny předjezdcem v nádherných starých neckách – trokách. Slunce nakonec
vysušilo kaluže i pár zmoklých účesů a návštěvníci se mohli projít po laně nad
rybníkem nebo se projet na kánojkách. Většina z nich se pak přesunula na hřiště,
kde probíhal zápas čtyřicátníků. „Našim“ se nějak nevedlo, takže vyhrál 1. FC
Přerov, ale nasazení bylo obrovské a všichni hráči zaslouží pochvalu. Večer se
nejen omladina sešla na tradiční hodové zábavě se skupinou JEN TAK ll. Kulturní
dům se opravuje, takže všichni drželi palce, aby počasí vyšlo a zábava mohla být
v zámecké zahradě. Palce pomohly, hudba výborná, pivo studené, žebra krásně
grilovaná, lidé tancovali a bylo jich dost, zkrátka vše, jak má být.
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Další den dopoledne rychle uklidit zámeckou a připravit ji na odpolední
posezení. Nedělní dopoledne patří hodové mši svaté a odpoledne mariánským
nešporům a eucharistickému požehnání. Od dvou hodin bylo připraveno posezení
pod stromy v zámecké zahradě. K dobré náladě přispělo vystoupení „Levandulová
aneb Pocta Haně Hegerové“ a ukázky country tanců skupiny Colorédo. Výstavku
domácích zvířátek jsme tentokrát měli zpestřenou i jejich vystoupeními. To když
se černé prasátko rozhodlo opustit klec a projít se po zámecké, nebo když se na
závěr společně s kozou přesunovalo domů k velké radosti dětí vláčkem. Přestože se
mraky honily, nepršelo, a tak nakonec všechno dopadlo, jak má být. Po celý víkend
měly děti k dispozici skákací hrad (chvílemi spíš jako klouzačku nebo bazén),
jezdily vláčkem a mohly si dosytnosti užít kolotočových atrakcí na návsi.
Na programu všech tří dnů se podílela spousta organizátorů, především z OÚ
Horní Moštěnice, SDH Horní Moštěnice, Rybářského svazu Horní Moštěnice,
ČSCH Horní Moštěnice, pan Michal Obrtel a firma Jankusport a další. Jim všem
a taky lidem, kteří svůj volný čas věnovali pomocným pracím patří velký dík.
Mgr. Jana Bartoníková

Informace o nově otevřeném Dětském
středisku v mikroregionu Moštěnka
Od 1. 11. 2012 se sídlem v Horní Moštěnici, U
Kostela 55/7 je zajištěna léčebně preventivní péče
o nejmladší generaci od 0 – 19 let. Provádíme
návštěvní službu při horečnatém onemocnění
dítěte v bytě, objednávky na vyšetření internetovou
poštou i telefonicky, bez čekací doby, provádíme
konzultaci laboratorních výsledků přes internet.

Ostatní viz naše webové stránky
www.detskestredisko-hmdr.webnode.cz
Telefonní kontakt 739012729.
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Neckiáda 2014
Rybářský spolek Horní Moštěnice uspořádal letos už desátý ročník vodních
sportů - neckiádu.
Obecní rybník byl patřičně připraven pro jednotlivé soutěže, takže se jen čekalo, jak se k tomu postaví počasí. Ráno bylo sice deštivo, ale po obědě se sluníčko
ukázalo. Na vodní hrátky se přišlo podívat velké množství převážně domácích diváků, ale dění na rybníku zaujalo i projíždějící cykloturisty. Všichni si pak našli
možnost strávit příjemné odpoledne před hodovou zábavou. Mohli se přitom bohatě občerstvit na nových lavicích a pod stany, které tu ještě loni nebyly. Toto krásné
posezení před rybářskou boudou bylo postaveno na nově vydlážděné ploše, která
byla vybudovaná také v letošním roce s přispěním obecního úřadu.
Všichni zúčastnění na akci byli odměněni dary. My pořadatelé věříme, že
v příštím roce bude rybník plný plavidel všeho druhu, všech tvarů a různých výplodů fantazie.
Kdo bude v roce 2015 nejoriginálnější?
Těší se rybáři!
Ing. František Fešar
jednatel
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Ze života ZO ČZS v Horní Moštěnici
V lednu tak jako v každém roce
proběhla v naší organizaci výroční
členská schůze, které se zúčastnilo
64 členů a na které byl zvolen na
příští období nový výbor.
V únoru byl uspořádán v pořadí
již 8. zahrádkářský ples. Velké
poděkování zaslouží všichni, kteří
přispěli k jeho uspořádání.
1. května jsme si udělali výlet do
Věžek na tradiční jarní výstavu,
která byla v nově opravených
prostorách. Snad proto, že byl svátek a navíc hezký den, se k návštěvě výstavy rozjel
rekordní počet návštěvníků a na spojovacích cestičkách bylo našlápnuto. Nakonec
ale bylo vše zapomenuto a na zpáteční cestě v autobuse se všichni chlubili druhým,
co hezkého si pořídili a už plánovali, jak za rok pojedou znova. V dřívějších letech
jsme jezdili do Věžek i v létě, ale protože vloni a předloni byl problém zaplnit
autobus, letos zůstáváme doma.
V měsíci červnu jsme uskutečnili další ze série poznávacích zájezdů. Tentokráte
jsme navštívili krásné jihomoravské město – Znojmo, které jsme si prohlédli
s průvodcem. Ve městě Znojmě se nachází mnoho památek, z nichž jsou některé
zapsány i do seznamů kulturních památek ČR. Mezi nejznámější tyto památky
patří znojemské kostely, Rotunda svaté Kateřiny, kláštery, různé měšťanské domy,
několikapatrové znojemské podzemí a další památky. Po obědě jsme navštívili
Loucký klášter, v jehož části sídlí firma Znovín Znojmo, která nám udělala
prohlídku spojenou s ochutnávkou vína.
Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do vinařství Dobrovolný, kde jsme
si prohlédli sklep a ochutnali spousty různých vzorků vína. Po posezení v tomto
sklepě, večeři a spoustě písniček za doprovodu zdejšího harmonikáře jsme zakončili
tento vydařený zájezd.
Léto bude pomalu končit a my již začínáme připravovat výstavu ovoce a
zeleniny, která se uskuteční 4. a 5. října. Chtěli bychom také touto cestou požádat
nejen zahrádkáře, ale i ostatní o dodání několika vzorků, kterými se na výstavě
budou moci pochlubit před ostatními. Součástí výstavy bude soutěž o největší
jablko a soutěž o nejlepší vystavovanou kolekci. Výherci boudou odměněni.
Petr Matlocha
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Rybářské závody - Moštěnské kapr
Rybáři Horní Moštěnice uspořádali
na obecním rybníku závody v lovu ryb
o putovní pohár a další ceny. V sobotu
6. září byl v obležení nejen soutěžícími
z místního spolku, ale i pozvaných hostí
z Přerova, Beňova, Prus a Tvorovic.
Soutěže se zúčastnilo celkem 25 rybářů
a přihlíželo mnoho obdivovatelů tohoto
krásného sportu. Před závodem proběhlo
losování míst. Předseda spolku pak
zahájil závod přivítáním všech soutěžících a hospodář pan Jemelka pak seznámil
s organizací závodů. Zdůraznil zejména šetrné zacházení s ulovenou rybou a
nutnou ohleduplnost všech zúčastněných. Poté závodníci zaujali svá místa a v 7:30
hod. začala soutěž. Jednotliví závodníci používali množství způsobů jak nalákat
rybu na háček, ale ne všem se to podařilo. Přesto o chycené ryby nebyla nouze. Po
vydatném občerstvení v 11:00 hod. soutěž dále pokračovala až do 14:00 hod. Poté
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků.
Celkem se na soutěži ulovilo 3000 cm ryb.
1. místo a putovní pohár za největšího kapra si odnesl pan Libor Klimecký za kapra
72 cm.
V hodnocení za největší délku ryb se závodníci umístili takto:
1. místo za 26 ks. ryb o délce 807 cm vyhrál Dalibor Vlach z týmu Beňov
2. místo za 18 ks. ryb o délce 457 cm vyhrál domácí Vlastimil Mišo
3. místo za 7 ks. ryb o délce 236 cm obsadil šéf beňovského spolku pan Petr Bukva
Rybářům přálo i hezké počasí a po ukončení závodů bylo hodně o čem povídat.
Podle ohlasu soutěžících byli všichni spokojeni jak s organizací závodů, tak i
s bohatými cenami a občerstvením. Takto to dopadlo letos a na další ročník se
všichni těšíme.
Ing. František Fešar
jednatel
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Hodnocení výstavy
Ve dnech 23. - 24. 8. 2014 se
uskutečnila v naší zámecké zahradě
okresní výstava drobného zvířectva,
kterou připravila ZO Českého svazu
chovatelů Horní Moštěnice. Samotná
výstava byla završením téměř tří měsíců
příprav, na kterých se podíleli všichni
chovatelé naší organizace a v řadě
případů i jejich rodinní příslušníci.
Na výstavě byly prezentovány:
1. Expozice králíků - 36 velkých a
malých plemen, vystaveno 169 ks
2. Expozice holubů - 11 plemen,
vystaveno 56 ks
3. Expozice drůbeže - husy 3 druhy,
vystaveno 3 ks, kachny 3 druhy,
vystaveno 3 ks a kur domácí 35
druhů, vystaveno 88 ks
Výstavy se zúčastnili chovatelé z okresů
Přerov, Kroměříž, Zlín a Vyškov.
Cizí chovatelé i posuzovatelé zvířat
byli velmi spokojeni s uspořádáním
jednotlivých expozic, s péčí o zvířátka a
celkovým prostředím výstavy.
Výsledky hodnocení, čestné ceny a
absolutní vítěz výstavy:
Po skončení odborného posouzení
vystavovaných zvířátek v jednotlivých
expozicích byly na klece a voliéry
připevněny oceňovací lístky a vítězné
kusy byly označeny barevnými
kokardami po celou dobu výstavy.
Závěrem výstavy v neděli odpoledne
bylo připraveno slavnostní dekorování
vítězů a byly předány poháry a čestné
ceny. Bohužel tento závěr byl narušen
náhlým přívalem deště s kroupami.
Bylo uděleno 25 čestných cen, 15 v
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expozici králíků, 5 v expozici holubů a
5 v expozici drůbeže. V každé expozici
byl udělen l pohár. Z naší ZO získal
pohár za nejhezčího holuba výstavy
pan Slavomír Kubík z Beňova. Ostatní
členové, kteří vystavovali, získali po
jedné čestné ceně. Čestnou cenu získal
i náš nadějný mladý chovatel Jakub
Procházka za krásného zakrslého
králíčka (hermelín modrooký). Putovní
pohár OV ČSCH Přerov získal Jaroslav
Heitl z Dolního Újezdu.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům
za finanční a věcné dary a především
hlavnímu sponzorovi naší výstavy –
obci Horní Moštěnice a spoluobčanům
za projevený zájem a hojnou účast na
této akci.
Za ZO ČSH Horní Moštěnice: Pavla
Brázdová

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 4/2014

Vyznejte se ve Vašich Penězích
Lidé
mnohdy
uzavírají
pojistky jenom podle toho, co
jim poradí pojišťovací agenti.
Nejčastějšími
argumenty
prodejců
bývá
vysoké
zhodnocení peněz, daňová
úspora
nebo
připojištění
zdarma. Přitom pojistka už
v samotném názvu napovídá,
k čemu má sloužit. K pojištění.
K zajištění takových situací,
které bychom sami finančně
nezvládli. Ztráta střechy nad
hlavou po povodni nebo požáru nás
může výrazně ekonomicky ohrozit.
Rozbité okno ale zvládneme zaplatit
sami. Podobné to je u životních a
úrazových pojistek. Když je někdo po
nemoci nebo úrazu invalidní, přichází
o budoucí příjmy v hodnotě stovek tisíc
nebo milionů korun. Je to velké riziko,
které se vyplatí mít pojištěné. Zlomená
ruka nebo vyražený zub je událost,
která nás ekonomicky neohrozí a je
zbytečné za takové riziko platit. Nová,
kvalitní protéza nohy Vás může vyjít až
na 1 milión korun. A na kolik by Vás
vyšly stavební úpravy v domě, pokud
zůstanete na invalidním vozíku?
TIP pro Vás:
Podívejte se do Vašich majetkových i
životních pojistek a vypište si na papír
všechna rizika, která máte pojištěna.
Potom rozdělte rizika na důležitá a
nedůležitá. Máte pojištěna všechna
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důležitá rizika? A na správné částky?
Kolik Vám vyplatí pojišťovna v případě
totální škody na nemovitosti? Sečtěte,
kolik platíte za nedůležitá rizika. Za
rizika, která pro Vás nejsou důležitá,
neplaťte. Ušetřené peníze si dávejte
stranou a vylepšete si tím třeba
ekonomickou kondici v penzi.
Na webu si stáhněte kalkulačku a
spočítejte si, kolik byste vydělali za
deset let, pokud byste tuto částku
měsíčně odkládali do podílového fondu
s výnosem 5%. A potom si zkuste
spočítat, kolik byste vydělali, kdybyste
tuto částku investovali dvacet let do
akciového podílového fondu s výnosem
8%.
Dotazy můžete zaslat na jitka.
novodomska@veritasfp.cz nebo zavolat
na mobil č. 728 333 752. Další rady a tipy
najdete zde: www.jitkanovodomska.cz
Ing. Jitka Novodomská,
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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
Úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.00
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
tel.: 581 224 122
Pondělí, středa			
Úterý, čtvrtek, pátek		

14.30 – 17.00
13.30 – 16.00

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 až 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 říjnu se významného životního jubilea dožívají:
Miloš Koláček
Josef Procházka
Oldřich Soural
V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívají:
Stanislav Bubeník
Věra Hrubá
František Mikšánek
Jiří Minařík
Zdeňka Možíšová
Vladimír Němeček
Karel Stojan
Božena Ščotková
Emilie Uhlířová
V měsíci prosinci se významného životního jubilea dožívají:
Jaroslav Blaťák
Marie Diatková
Emil Kužela
Karel Petřík
Jiří Přikryl
Josef Vařák
Jiřina Volková
Věra Zedková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (červenec – září):
Josef Raška
Miroslava Procházková
Josef Vašek
Kolik nás přibylo (červenec – září)
Klára Jemelková
Michaela Netopilová
Tereza Synková
Iveta Halašová
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
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Kultura
Říjen:
4. a 5. 10.
15. 10.
		

výstava ovoce a zeleniny
Klub pro starší a pokročilé
drakiáda

Listopad:
12. 11.
22. 11.
30. 11.

Klub pro starší a pokročilé
Kateřinský bál
rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem

Prosinec:
10. 12.
12. 12.
		
26. 12.

Klub pro starší a pokročilé
posezení s cimbálem
Vánoční jarmark
Štěpáncup

Zadáno pro ženy
HOUBOVÝ PEKÁČEK
přiměřené množství pevných hub - podle velikosti pekáčku, uzené maso (anglická),
sůl, kmín, 3 stroužky česneku, grilovací koření, trošku másla, smetana ke šlehání
• očištěné a podélně rozkrojené houby opereme, v misce posolíme a posypeme
kořením (na mokrých houbách lépe drží),
• na másle ohřejeme uzené maso, na něj navrstvíme houby, proložíme nakrájeným
česnekem a zalijeme smetanou,
• pečeme v troubě vyhřáté na cca 200 stupňů nepřikryté asi hodinu,
• můžeme jíst s bramborem nebo s pečivem.
ZBOJNICKÁ KRKOVIČKA
4 plátky krkovičky, 1 cibule, 4 žampiony, 1 červená paprika, 20 dkg uzeného sýra,
sůl, pepř
• maso naklepeme, osolíme, opepříme, obalíme v mouce a na pánvičce opečeme
z obou stran,
• vložíme ho do pekáčku a na výpeku osmahneme nakrájenou cibuli, na plátky nakrájené žampiony, na nudličky nakrájenou papriku a na kostičky nakrájený sýr,
• směs nalejeme na maso a dáme zapéct,
• podáváme s rýží nebo bramborem.
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Vtipy
Blondýnka v sázkové kanceláři: „O co jde v této hře?“
„Musíte trefit pět čísel.“
„A z jaké dálky?“
Paní učitelka se ptá dětí: „Tak děti, vyjmenujte mi nějaké živly.“
„Voda,“ odpovídá Mařenka.
„Správně,“ chválí ji paní učitelka.
Hlásí se Pepíček: „Prosím, slivovice, tatínek říká, že když má slivovici, tak je ve
svém živlu.“

Omyly známé a neznámé
Jepičí život
Jepice po vylíhnutí z larvy se pár hodin nebo pár dní producíruje ve slunci, stihne podniknout některé kroky nutné k zachování a pokračování rodu a míří neodvratně ke svému
konci. Potravu na konci svého života nepřijímá. Pokud ale k jednodennímu jepičímu životu
připočteme také jepičí dětství, pak její život není zdaleka tak krátký, jak si myslíme. Jako
larva žije rok ve vodě a některé druhy dokonce dva nebo až tři roky.

Zrnka moudrosti na závěr:
Štěstí se nám nikdy nezdá tak slepé jako tehdy, když nám není nakloněné.
La Rochefoucauld
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SENIOR
SENIOR PŘEROV
PŘEROV
pečovatelské a ošetřovatelské služby
seniorům, handicapovaným a osamoceným
lidem v domácnosti
Péče o hygienu
• provedeme celkovou hygienu na lůžku nebo v koupelně
• péče o vlasy, nehty, holení
• vyměníme inkontinentní pomůcky, převlékneme lůžko
Léčebný režim
• provedeme jednoduché ošetření (měření teploty, tlaku, hladiny
cukru – glukometrem, výměna stomie), odběry biologického
materiálu včetně zajištění laboratoře
• zajistíme léky a pomůcky u lékaře a v lékárně, podáme připravené
léky
Tělesná aktivace
• procvičení horních a dolních končetin (polohování)
• cvičení, procházky
Strava
  • ohřejeme a podáme již připravené jídlo a nápoje (dle situace
připravíme vždy čerstvé)
  • pomůžeme při konzumaci stravy (naporcování, krmení)
  • nabízíme služby výživového poradce
Návštěva seniora v nemocnici
•  Nemůžete navštěvovat nemocného v nemocnici tak často, jak byste
chtěli?
Nabízíme možnost návštěvy Vašeho blízkého ve chvíli, kdy sami
nemůžete.
Vašeho blízkého udržíme ve stálém kontaktu s vnějším světem.

Kontakt: tel. 724 212 424
e-mail: vladimira.vilimkova@seznam.cz
www.seniorprerov.cz
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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
P
Přerov
5.20 6.25 10.00 12,35 13.55 14.50 16.00 16.40 17.30
H. Moštěnice 5.30 6.35 10.10 12,45 14.07 15.01 16.11 16.49 17.38
N
P
P,N
18.30 18.45 22.30
18.40 18.55 22.39
Kostelec, jede: P
P
Přerov
5.30 6.25
H. Moštěnice 5.40 6.33
P,š
P
15.55 16.00
16.08 16.12

S,N
6.30
6.41
P
18.25
18.35

S,N
9.30
9.41
S,N
18.30
18.40

P
P, š S,N
P
10.00 12.55 14.40 14.45
10.12 13.02 14.50 14.56
P		
20.00 22.30
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,S
P				
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
e-mail: ouhornimostenice@cbox.cz , velimmi@volny.cz
www.hornimostenice.cz
Redakční tým: Ing. Marta Ostrčilová, Ing. Michal Velím.
Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová
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UPOZORNĚNÍ:
UZAVÍRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 12. 12. 2014.
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