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Přehled autobusových spojů
Autobus: Přerov, aut. st. - Horní Moštěnice, Jednota
Beňov, jede:
P, S
P
P
S,N
P
N
H. Moštěnice
5.09 6.11 7.18 7.24 10.54 13.04
Přerov
5.17 6.23 7.30 7.34 11.04 13.14
P
N
P
P
N
16.59 17.29 17.59 21.24 21.29
17.09 17.39 18.10 21.32 21.37
Kostelec, jede:		
H. Moštěnice
5.05
Přerov
5.15
P
19.26
19.35

P
6.25
6.35

P, š			
7.12 7.26 13.25
7.25 7.37 13.35

P
15.45
15.55

P,S
P, š
13.29 14.24
13.39 14.35

P, š		
16.15 17.28
16.25 17.40

21.15
21.25

Zlín, jede:			
5		
H. Moštěnice
8.11 12.09 14.24 15.34 17.49
Přerov
8.18 12.20 14.30 15.40 18.00

Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
		
P,S
P,S				
H. Moštěnice
5.11 6.11 7.11 8.15 10.15 12.15
Přerov
5.15 6.15 7.15 8.19 10.19 12.19
P		
P				
15.10 16.15 17.10 18.15 20.15 22.33
15.14 16.19 17.14 18.19 20.19 22.37

P
13.10 14.15
13.14 14.19

P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
silvestrovským ohňostrojem jsme odstartovali začátek nového roku 2015.
Těm, kterým jsem nestihl popřát osobně, tak alespoň prostřednictvím tohoto Zpravodaje přeji do nového roku 2015 co nejvíce pracovních i osobních úspěchů, příjemné rodinné zázemí, spokojenost, pohodu a pevné zdraví.
Stalo se tradicí, že v lednovém Zpravodaji hodnotím uplynulý rok – co se podařilo, co se nepodařilo a výhled na další období. Vzhledem k tomu, že jsem v minulém Zpravodaji zhodnotil celé volební období 2010-2014, nebudu se k tomuto vracet a opakovat se.
Závěr roku 2014 probíhal především ve znamení komunálních voleb do Zastupitelstva obce.
Výsledky byly sečteny a 3. listopadu proběhlo Ustavující zasedání nového Zastupitelstva
obce s tajnou volbou funkcionářů obce, s tímto výsledkem:
Rada obce Horní Moštěnice:
Ing. Vladimír Martínek – starosta obce,
Ing. Jan Ščotka – místostarosta obce,
p. Petr Janků – radní, p. Ján Štievko – radní, p. Evžen Valenta – radní.
Finanční výbor Zastupitelstva obce Horní Moštěnice:
Ing. Pavel Fešar – předseda,
Ing. Gabriela Vránová – člen, p. Jarmila Štievková – člen.
Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Horní Moštěnice:
p. Miroslav Hrubý – předseda,
p. Magdaléna Ludvová – člen, p. Martina Brychtová – člen.
Nová Rada obce na svém prvním jednání odsouhlasila jako svůj poradní orgán:
Komisi Rady obce Horní Moštěnice:
Mgr. Jana Bartoníková – předseda,
Mgr. Kateřina Kalovská – člen, p. Tomáš Jančík – člen, p. Radomír Kužela – člen.
Neodpustím si a musím Vám – občanům Horní Moštěnice - poděkovat za projevenou
důvěru ve volbách, velmi si toho vážím, ale na druhou stranu je to zároveň velká zodpovědnost.
Zodpovědnost za to, že před námi v tomto volebním období stojí celá řada náročných úkolů a spousta práce, abychom naplnili své volební programy. Je to velký závazek, ale jménem
vedení obce mohu slíbit, že uděláme vše pro to, abychom obstáli se ctí.
Již koncem měsíce listopadu proběhlo rozšířené zasedání Rady obce, Finančního výboru
ZO, Kontrolního výboru ZO a Komise Rady obce k projednání a zhodnocení financování za
uplynulé období 01 - 10 2014, výhled financování do konce roku 2014, návrh rozpočtu obce
na rok 2015 a především - Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020.
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Z tohoto Rozpočtového výhledu vyjmenuji ty základní priority, na kterých se rozšířené jednání Rady obce dohodlo:
- rekonstrukce zámecké zídky,
- realizace protipovodňových opatření na Moštěnce,
- revitalizace chodníků a odstavných parkovišť v ulicích Dr. A. Stojana a 9. května, včetně
náměstí Dr. Tyrše,
- vybudování víceúčelového sportovního areálu u ZŠ a MŠ,
- rekonstrukce veřejného osvětlení v obci,
- oprava kanalizace pod bytovkami v ulici Pod Vinohrady,
- vybudování nového pódia v zámecké zahradě,
- výměna stolů a židlí v kulturním domě,
- stavební úpravy a zateplení budovy pošty a prodejny,
- oprava chodníků a zídky hřbitova,
- oprava komunikace na konci ulice Pod Vinohrady k Čubrině.
Mimo tyto základní priority samozřejmě budeme průběžně řešit zlepšení - a tím i finanční
úspory - v systému nakládání s odpady, zlepšování pořádku, čistoty a vzhledu obce a v neposlední řadě to bude aktivní podpora všech spolků a probíhajících kulturních a sportovních
akcí v obci.
A co nás z pohledu financování čeká v novém kalendářním roce 2015?
Jak jsem již uvedl, na rozšířeném jednání Rady obce byl projednán a doporučen ke schválení návrh rozpočtu obce pro rok 2015. Ten byl následně vyvěšen na úřední desce obce a
v měsíci prosinci na zasedání Zastupitelstva obce projednán a schválen v předloženém znění. Jen v krátkosti uvedu některé podstatné skutečnosti:
Oblast příjmů:
Daňové příjmy kopírují skutečnosti a předpoklad příjmů do konce roku 2014 a jsou oproti
rozpočtu minulého roku sníženy o 500.000,- Kč, neboť skutečnosti roku 2014 nedosáhly té
výše, která byla naplánována. Jedná se především o položku 1111 – Daň z příjmu fyzických
osob (nižší o 200.000,- Kč), položka 1112 – Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ (nižší
o 330.000,- Kč) a položka 1121 - Daň z příjmů právnických osob (nižší o 500.000,- Kč).
Naopak ke zvýšení příjmů dochází u položky 1122 – Daň z příjmů právnických osob za
obec (vyšší o 200.000,- Kč), položka 1211 – Daň z přidané hodnoty (vyšší o 500.000,- Kč)
a § 3612, položky 2132 – Příjmy z pronájmů bytů (navýšení o 165.000,- Kč – nájemné od
obyvatel malometrážních domků). U ostatních položek a kapitol příjmů jsou přibližně stejné
hodnoty jako v rozpočtu pro rok 2014.
U § 3639, pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků nejsou zahrnuty případné příjmy za prodej
stavebních pozemků – tři pozemky nad areálem bývalého statku a pozemek u areálu hřiště
TJ Sokol v celkové hodnotě 2 mil. Kč. Dále je zcela reálný odprodej jezu v hodnotě 570.000,Kč. Tyto příjmy, pokud se zrealizují, budou využity na zahájení investiční akce Revitalizace
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chodníků a veřejného prostranství ulice Dr. A. Stojana – u pošty.
Takže předpokládané daňové příjmy a běžné příjmy (bez § 3639) pro rok 2015 činí:
19.708.000,- Kč.
Oblast výdajů:
Kromě běžných výdajů sloužících na zajištění chodu obce jsou plánovány tyto investiční
akce - kapitálové výdaje:
§ 2212 - Doprava - komunikace: 300.000,- Kč jako příspěvek pro občany na vybudování
odstavných ploch pro parkování motorových vozidel. § 3113 – ZŠ a MŠ: 135.000,- Kč na
zabezpečení pokrytí tří pavilonů signálem WiFi. § 3319 – Záležitosti kultury: 200.000,- Kč
na přípravu a zajištění vydání pokračování knihy o historii obce Horní Moštěnice. § 3313 –
Kino a centrální zdravotní středisko: 650.000,- Kč jako spoluúčast na dotační investiční akci
„Snížení energetické náročnosti budovy kina a centrálního zdravotního střediska v Horní
Moštěnici“.
§ 3639 - Nebytové hospodářství: 200.000,- Kč – Zpracování projektů a administrace žádostí
o dotace na víceúčelový sportovní areál ZŠ a MŠ, Protipovodňová opatření řeky Moštěnky
a Snížení energetické náročnosti budovy pošty a prodejny. 200.000,- Kč – doplacení spoluúčasti na budování víceúčelového hřiště v areálu TJ Sokol (doplatek z roku 2014)
Další kapitálové výdaje:
- splátky úvěrů na zateplení ZŠ a MŠ, KD a MMD ve výši 2.817.000,- Kč,
- spoření do podílových listů ve výši 200.000,- Kč.
Běžné výdaje a kapitálové výdaje celkem tedy činí: 19.511.000,- Kč.
Rozpočtový přebytek na BÚ obce k 31. 12. 2015 bude činit: 197.000,- Kč.
Schválený Rozpočet Obce Horní Moštěnice pro rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce obce.
Na závěr ještě jednou děkuji všem za podporu a za pochopení, že některé věci nelze realizovat hned a na počkání, za Vaše náměty a připomínky k dalšímu zlepšování.
Přeji Vám všem úspěšný rok 2015!
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce

Ocenění pro Horní Moštěnici
Ocenění a finanční odměny v Olomouci získaly obce, které v uplynulém roce nejlépe třídily odpady, včetně elektroodpadů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v úterý 2. prosince
ve spolupráci Olomouckého kraje s neziskovými autorizovanými společnostmi EKO-KOM,
ASEKOL a ELEKTROWIN.
Mezi oceněné obce a města se poprvé v historii propracovala obec Horní Moštěnice,
která dokonce získala dvě ocenění. První bylo za celkové 10. místo v soutěži pro města
a obce Olomouckého kraje ve třídění veškerých odpadů v kategorii – obce a města nad
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500 obyvatel. Druhé ocenění je 1. místo
v soutěži obcí Olomouckého kraje do 2000
obyvatel za třídění elektrozařízení. Kromě
certifikátů obdržela obec Horní Moštěnice
hlavní cenu - „keramické sluchátko“ a šek
s hodnotou 10.000,- Kč.
Když si uvědomím, že Olomoucký kraj patří trvale mezi špičku krajů ČR v třídění odpadů, je to obrovský úspěch a ocenění naší
obce a především odpovědnosti drtivé většiny občanů. Ty výsledky ale nepřišly samy od
sebe, je to dlouhodobá cílená systémová práce, kterou jsme zahájili v minulém volebním
období.
O co se konkrétně jednalo?
- Zřízení centrálního sběrného místa odpadů, které pracuje v řízeném režimu.
- Zahájení kompostování biologicky rozložitelných odpadů mobilním kompostovacím zařízením, které obec získala díky dotaci Státního fondu Životního prostředí.
- Rozšíření sběrných míst tříděného odpadu z původních 2 na 7 míst po obci.
- Dvojnásobné rozšíření odpadkových košů v obci, včetně nádob na psí exkrementy.
- Nákup barevných sběrných nádob na tříděný odpad do ZŠ a MŠ.
- Nákup nosiče kontejnerů a 10 ks velkoobjemových kontejnerů, které jsou pravidelně přistavovány každý víkend po obci na svoz bioodpadů.
- Pravidelný jarní a podzimní sběr větví od zahrádek a domů v obci.
- Zahájení sběru malých, ale i velkých elektroodpadů, textilu, zářivek.
- Zajišťování odvozu stavební suti, zeminy pro občany obce.
- Od loňského roku zajištění domovního svozu plastového odpadu pomocí žlutých pytlů.
- Pravidelná čtvrtletní hodnocení a propagace k třídění odpadů ve Zpravodaji.
- Z důvodu snížení nákladů - pořízení nákladního svozového vozidla pro odvoz kontejnerů
nejen pro obec Horní Moštěnice, ale i okolní obce v rámci Mikroregionu Moštěnka.
- Cestou dotace Mikroregionu Moštěnka zajištění 200 ks domácích kompostérů pro občany.
A možná jsem ještě na něco zapomněl. Ale to není důležité, důležitější je, že výsledkem
všech těchto kroků je, že tento systém v obci funguje a dává možnost pro další zlepšování. A
jen na dokreslení: Za rok 2014 obec nemusela řešit žádnou černou skládku v katastru obce.
Tímto děkuji všem občanům Horní Moštěnice za aktivní a zodpovědný přístup v nakládání
s odpady. Díky všem těmto opatřením a především finančním výsledkům jsme si mohli
dovolit roční poplatek za zajištění nakládání s odpady od 1. 1. 2014 snížit z 500,- Kč na 400,Kč. Třídit odpady se skutečně vyplácí!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
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Vozidlo na svoz kontejnerů
Těsně před uzávěrkou tohoto Zpravodaje
obecní úřad převzal do vlastnictví nákladní
vozidlo IVECO, které získal v rámci dotace
z Operačního fondu Životního prostředí ČR,
která je čerpána z rozpočtu Evropské unie
z prostředků Fondu soudržnosti. Toto vozidlo
bude sloužit pro svoz kontejnerů na zeleň
nejen v obci, ale i pro svoz okolních obcí
v rámci spolupráce mikroregionu Moštěnka
a taktéž na odvoz žlutých pytlů s plasty na
třídicí linku do Žeravic. Jedná se o další významný krok v oblasti zkvalitnění nakládání
s odpady v obci, o časové úspory a především o značné snížení nákladů na přepravu.

Podzimní úklid listí v obci

K rychlejšímu a kvalitnějšímu úklidu
napadaného listí obecní úřad odzkoušel a
zakoupil fukar na listí, který bude plně využit
v nastávajících podzimních sezonách příštích
let.

Slovo redakce

Konec roku bývá ve znamení bilancování,
hodnocení a také poděkování. Ráda bych i já začátkem tohoto roku poděkovala všem, kteří
se na vytváření Zpravodaje podílejí a tím přispívají k tomu, že je každé nové číslo našeho
čtvrtletníku žádané a občané obce se dozví spoustu nových informací a také to, co se v naší
obci událo nebo bude v nejbližší době dít. Jsou to členové spolků, sdružení a také občané
obce, kteří chtějí, aby bylo známo, čím se zabývají, jaké mají jejich členové úspěchy. Není
vždy jednoduché psát co možná nejzajímavěji a také ne moc zdlouhavě o tom, co se událo a
jak to vlastně bylo.
Zároveň bych chtěla říct, že se malinko obměnil redakční tým. Novým členem je p.
Petr Janků, který je hned od počátku iniciativní, má dobré nápady a navrhl, abychom do
Zpravodaje umístili také rubriku inzerce občanů. Jedná se o to, že by si zájemci z řad občanů
mohli dát do Zpravodaje bezplatnou inzerci – prodám, koupím, daruji, pronajmu, vyměním
apod. Uzávěrka inzerátů bude vždy totožná s uzávěrkou pro přijímání článků a začneme
hned od dalšího čísla. Kdokoliv, kdo bude mít zájem, může na mailovou adresu uvedenou na
konci Zpravodaje zaslat svůj inzerát, který poté bude uveřejněn.
Věřím, že nám i nadále zachováte svou přízeň a my se na oplátku budeme co nejvíce
snažit, aby vás Zpravodaj neustále bavil a co nejlepší formou informoval o dění v obci.
Ing. Marta Ostrčilová
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Statistika pohybu obyvatel v obci:
leden 2014 - listopad 2014
Jelikož se nám opět přehoupl jeden celý rok, připravili jsme pro Vás trochu statistiky.
Loňský rok nebyl v tomto směru ničím výjimečný. Průměrný věk obyvatel se každým rokem
nepatrně zvyšuje a v roce 2014 byl na hodnotě 41,17 let. Téměř každým rokem je v údajích
některá z hodnot výrazněji jiná než roky předchozí. Tentokrát je to počet odstěhovaných
osob, který se docela navýšil a spolu s počtem občanů, kteří v loňském roce zemřeli, to
znamená, že došlo k mírnému poklesu počtu osob, které jsou v naší obci trvale hlášeny.
Pro větší přehlednost jsou údaje uvedeny v následujících tabulkách:
Ing. Marta Ostrčilová

Přistěhovaní

Narození

Odstěhovaní

Úmrtí

muži

ženy

hoši

dívky

muži

ženy

muži

ženy

16

11

3

5

16

16

8

7

Celkem 27

Celkem 8

Celkem 32

Celkem 15

Věkové složení obyvatel
Věk
do
		 6

718

1930

3140

4150

5160

6170

7180

8190

91100

celkem

muži

58

109

134

132

123

122

85

39

29

3

834

ženy

43

92

111

123

126

101

104

77

33

4

814

celkem 101

201

245

255

249

223

189

116

62

7

1648

Věková struktura obyvatel
DOSPĚLÍ
Počet
697

Muži
Průměrný věk

Počet

45,51

704

děti
Ženy

Průměrný věk

48,71

Muži
Počet Průměrný věk

137
8

7,22

celkem

Ženy
Počet Průměrný věk

110

7,65

Počet

Průměrný věk

1648

41,17
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Z historie obce
Dveře do síně byly za nejstarších dob jednokřídlové na pružných výhoncích mladých doubků. Později byly dveře zavěšovány na těžkých, ručně kutých pantech a často byly pobity stejně
dělanými hřebíky se širokými hlavami. Skládaly se ze dvou vrstev desek. Vnitřní – síňová
byla obyčejně z měkkých desek svisle vedle sebe kladených. Zvenku byly pokryty tvrdými
deskami, různě (často ozdobně) kladenými, například do čtverce, do stromečku apod. Byly
asi 90 cm široké a 180 – 190 cm vysoké. Při úpravách domů během 19. stol. byly rozšiřovány
mnohdy na dvoukřídlé a nahoře opatřovány světlíkem, aby v síni nebyla tma.
Za starých časů se dveře zavíraly dřevěnou závorkou upevněnou na vnitřní straně dveří. Na
závorce byl upevněn provázek, který byl nad ní provlečen dírkou ve dveřích na venkovní stranu.
Prostým zatažením provázku se klika – závorka zvedla a dveře se otevřely. Časem provázek dírku
ve dveřích pěkně uhladil, sám však na to doplácel. Častým protahováním se prodřel a roztrhl.
Proti nepovolaným osobám a na noc chránili naši předkové byt dřevěnými zámky, často
velmi důmyslnými, a zástrčkami, zprvu dřevěnými a později železnými. Železné zámky se u
nás na venkově objevily až ve druhé polovině 19. století.
Vnitřní dveře bývaly jednoduché, často jen sbité z desek. Postupem doby byly vyměňovány
za rámové s výplněmi. Mezi světnicí a kuchyní bývaly v pozdějších dobách dveře v horní
polovině skleněné. Průhled byl překrýván kartonovým „firhaňkem“ (plachetkou) navlečeným
na šňůrce a připevněným na dveřích hřebíky.
Dvě okna do jizby bývala do konce 18. století velmi malá, jen asi 30 x 40 cm a 150 cm od
země. Měla jen jedno křídlo, které se otvíralo ven. Přimyslíme-li si, že za takovými okny stály
na parapetní desce ještě „voničky“ a snad i visely nějaké záclonky, dovedeme si představit, kolik světla v takové jizbě bylo. Časem se tato okna měnila na dvojitá, čtyřkřídlová o velikosti 80
x 200 cm. Rámy byly jednoduché, z obou stran zazděné. Aby ze zdi nevypadly, byly navzájem
sepnuty páskem plechu nebo drátem. Prostor mezi nimi byl vyomítán a vylíčen. Křídla byla
rozdělena příčkami obyčejně na tři díly. Sklo bylo zasazováno do drážek v příčkách. Asi před
50 lety se používalo příček z olověných pásků s drážkami na obou stranách. Křídla byla zavěšována plechovými pantíky na háčky v rámech. Zavřená okna byla přidržována „obrtléky“,
venkovní k rámu jednostranným „obrtlékem“ za hřebík a vnitřní dvoustranným „obrtlékem“
upevněným na vnitřní příčce rámu nahoře i dole.
Meziokenní prostor býval v zimě vystýlán mechem a přikryt plachetkou nebo přímo k tomu
účelu ušitou peřinkou, aby do jizby nefučelo. Parapetní deska poněkud přečnívala zeď. Měla
mírný spád do jizby. Protože se okna v zimě „potila“ a voda stékala na desku, byla na ní pod
křídly vyhloubena podélná rýha, která končila dírkou v desce. Pod ní byl ve zdi otvor, do
něhož se dával starší hrnek nebo miska. Voda stékající z oken odtékala rýhami a dírkou do
připravené nádobky.
Po první světové válce se počaly instalovat okna skříňová o velikosti 100 x 120 cm, osmikřídlová. Všechna křídla se otvírala dovnitř. Po 2. světové válce se v mnohých domech původní
dvě okna nahradila jedním až 200 cm širokým. V novostavbách se nyní dávají jen tato okna
nebo okna 150 x 150 cm. Vzhled vesnice se tím rok od roku mění.
Převzato z kroniky obce 1962
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Zemřel akademický malíř Jan Chmelař,
rodák z Horní Moštěnice
Akademického malíře Jana Chmelaře jsem poznal osobně před lety, kdy se snažil
zachránit obří porost břečťanu popínavého, který vyrostl z jeho zahrady až do
posledního patra sousedního panelového domu. Obrátil se proto na mne jako na
zástupce významné ochranářské organizace – Moravského ornitologického spolku
- s žádostí o pomoc. Byl to příjemný a aktivní starý pán s hlubokým zájmem
o přírodu a umění. Několik let jsme se potom společně zasazovali o zachování
jedinečného porostu břečťanu, který je jednou z přírodních zajímavostí města
Přerova a zasloužil by si být zachován na jeho počest a památku jako Chmelařův
břečťan.
Akademický malíř Jan Chmelař zemřel 26. srpna 2014 ve věku 89 let, ale až nyní
na jeho výstavě Krajiny času jsem se dozvěděl více o jeho osobním i uměleckém
životě. A nejvíce mne překvapilo, že se narodil v Horní Moštěnici.
Jan Chmelař se narodil 14. října 1924 v Horní Moštěnici, ale dětství a mládí prožil
ve Staré Vsi. Po absolutoriu přerovského gymnázia byl poslední dva roky války
nuceně nasazen jako zámečník v Moravských železárnách. Později vystudoval
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde se v ateliéru Josefa Kaplického
věnoval monumentální malbě se zaměřením a architekturu a sklářskou tvorbu.
Zároveň byl posluchačem filozofické fakulty, kam docházel na přednášky dějin
umění.
Náměty pro své obrazy a kresby hledal od svého mládí především v přírodě.
Nejprve se inspiroval krajinou kolem Staré Vsi, Přestavlk a Horní Moštěnice.
V pozdějších letech čerpal inspiraci na jihu Moravy pod Pálavou, kde si jeho rodina
pořídila chalupu v obci Pavlov.
Výstavu obrazů Jana Chmelaře, ze které jsem čerpal výše uvedené informace,
bylo možno navštívit od 9.
října do 23. listopadu 2014
v Galerii města Přerova.
Na výstavě mne zaujal
mimo jiné Chmelařův olej
na sololitu „Mlýn v Horní
Moštěnici“.
Foto: Obraz Mlýn v Horní
Moštěnici, olej na sololitu,
82 x 50 cm od Jana
Chmelaře.
Jiří Šafránek
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
bezesporu nejdůležitější událostí minulého období se staly obecní
volby. Chtěl bych opětovně, tentokrát tímto způsobem, poděkovat
všem zastupitelům, kterým skončil mandát a poblahopřát těm nově zvoleným.
Věřím, že všechna jejich rozhodnutí budou ku prospěchu obce, Vás občanů, i naší
organizace.
V souvislosti s volbami došlo i k několika změnám. Jednou z nich je dílčí obměna Školské
rady, kdy p. Eduard Valenta nahradil odcházejícího p. Ing. Michala Velíma, který si rovněž
zaslouží díky za vykonanou práci. K větší obměně tohoto orgánu dojde pak ve volbách,
které proběhnou v květnu 2015.
Další změnou je pak navýšení kapacity školní družiny, kterého se i přes značné
byrokratické martýrium podařilo dosáhnout. Tato změna vyvolala další navazující, zejména
dispoziční přesuny.
V této souvislosti mě poněkud zarazilo, že cílem Vašich zcela pochopitelných dotazů
se stali představitelé zřizovatele, a nikoli zaměstnanci školy, kteří přece jen mají k této
problematice blíže. Znovu připomínám, že velmi rád zodpovím veškeré dotazy ať už
elektronickou formou, či při osobním setkání.
(Stav, kdy mi předají žáčci 4. třídy petici proti stěhování se do pavilonu vzdáleného cca
15 m mi přijde poněkud… nešťastný.)
Výsledkem akce je, že pracovnice školní družiny získaly další prostor pro své četné
aktivity a kapacita vzrostla způsobem, který bude vyhovovat nárokům budoucích let.
V souvislosti s politováníhodnou vraždou studenta ve Žďáru nad Sázavou jsme v souladu
s pokyny MŠMT přistoupili ke zvýšení zabezpečení MŠ i obou pavilonů.
Věřím, že částečné omezení komfortu návštěvníků školy i doprovázejících rodičů stojí za
vědomí, že pravděpodobnost možné agrese vůči Vašim dětem je opět snížena.
Na rozšířeném zasedání RO a příslušných komisí, kam jsem byl pozván, jsem Vašim
zastupitelům předložil Koncepci rozvoje zařízení do r. 2019. Přál bych si, aby se tento materiál
stal jakýmsi harmonogramem změn, vedoucích k dalšímu vylepšení interiéru i exteriéru
školy. Prioritou pro uvedené období pak zůstává výstavba víceúčelového sportovního
venkovního zařízení, dopoledne sloužícího potřebám výuky a odpoledne občanům obce.
Vytíženost nově zřízených badmintonových kurtů, jejichž kapacita dnes sotva stačí zájmu
sportumilovných občanů, ukazuje, že sportovišť v Horní Moštěnici není stále ještě dost.
Jsem rovněž rád, že pokračuje aktivní zapojení zejména žáků 1. stupně do obecních aktivit
typu Vítání občánků nebo rozsvěcení vánočního stromu.
Poděkování si bezesporu zaslouží všichni členové SRPŠ v čele s předsedkyní p. Ilonou
Ja nčíkovou za bezchybnou organizaci Kateřinské zábavy, která již tradičně otevřela letošní
plesovou sezonu v nově zrekonstruovaném kulturním domě, jakož i všem sponzorům, kteří
nezištně přispěli do bohaté tomboly.
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Rovněž bych chtěl poblahopřát všem zaměstnancům firmy Scolarest za zisk prestižního
ocenění Provozovna roku 2014.
Konec kalendářního roku zastihl školu ekonomicky v černých číslech, díky čemuž bylo
možno částečně obměnit zastaralý a logicky odcházející technický fond školy, zejména
sekačku, pračku a vysavač, i zakoupit nové sušičky ovoce, sloužící k výrobě drobných
adventních suvenýrů. V této souvislosti mi dovolte pozvat Vás všechny na tradiční Vánoční
jarmark, který proběhne dne 16. 12. od 16.00 v budově Kulturního domu.
Závěrem mi dovolte popřát Vám klidné prožití adventního času, požehnané Vánoce a do
roku 2015 mnoho štěstí, zdraví i pohody.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

Akce ZŠ v v září, říjnu a listopadu roku 2014
10. 9. Netradiční olympiáda
Skončily prázdniny a opět se školní družina naplnila dětmi. Proto jsme si na středu 10. září
připravili malou „Olympiádu“, kde si děti společně zasportovaly a vyzkoušely své schopnosti
v netradičních disciplínách. Po splnění všech sportovních úkolů čekala na každé dítko malá
odměna. Všem dětem děkujeme za pozitivní přístup, dobrou náladu a těšíme se příště.
16. 9. Fit s Müsli
Žáci naší školy budou vyrábět müsli tyčinky. Devět žáků 8. ročníku se totiž přihlásilo do
zajímavé soutěže - Fit s Müsli. Jejím cílem není jen rozvoj podnikavosti a motivace ke studiu
zemědělských a potravinářských oborů, ale i chuť zkusit něco nového a realizovat se v týmu.
Velkou motivací je i cena pro vítězný tým - 30 000,- Kč a výroba vítězné tyčinky. Paráda.
Samotné soutěži předcházela roadshow, kde se žáci seznámili s výrobou müsli tyčinky a
také s průběhem a pravidly soutěže. Držme jim palce.
18. 9. Draví ptáci
Krásné dopoledne v mateřské školce i v
základní škole nám vyčaroval pan Jaroslav
Oszelda se svým synem a jejich vycvičenými
dravci. Výborný, vtipný komentář pana
sokolníka a ukázky létajících krasavců - orla,
káněte, puštíka, výra a poštolky - vykouzlil
na tvářích dětí nejeden úsměv. Pro některé
z dětí bude jistě pohlazení takového dravce
nezapomenutelným zážitkem. Děkujeme za
něj a budeme se těšit na další shledání.
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24. 9. Výstava Bodies
Výstava BODIES REVEALED je dosud největší a nejpodrobnější výstavou o lidském těle,
která kdy v České republice byla. Našim žákům odhalila lidské tělo v celé jeho složitosti i
kráse. Výstava jim umožnila podrobný trojrozměrný pohled hluboko do těchto systémů – od
kůže přes kosti až k vnitřním orgánům, od lebky až ke konečkům prstů na nohou. Snad se
díky těmto nově nabytým vědomostem budou ke svému tělu chovat tak, aby podpořili jeho
zdraví a správný vývoj.
24. 9. Cestou necestou
24. 9. jsme se vydali s dětmi ze školní družiny Cestou necestou – na stezku přírodou plnou
úkolů, vědomostí a šikovnosti.
26. 9. Evropský den jazyků
Anglický jazyk
Ve čtvrtek a v pátek v hodinách anglického jazyka v 6. – 9. třídě proběhly aktivity týkající se
Evropského dne jazyků. Tomuto tématu nebyla věnována celá hodina, pouze bylo zařazeno
několik aktivit. Žáci poznávali vlajky států a vyjmenovávali jejich úřední jazyky. Pokud
některý žák znal slovíčko či frázi z tohoto jazyka, vyzkoušel ostatní. Vyučující doplnil
několik dalších slovíček. Mezi nejčastější slovíčka a fráze se řadily pozdravy, poděkování,
zjištění jména nebo nálady. Žáci společnými silami vše zvládli, znali i několik cizích slovíček
a už se určitě těší na další den Evropských jazyků.
Ruský jazyk
Ani letos jsme nezapomněli na Evropský den jazyků. V ruštině nám to sice dalo více zabrat,
ale zvládli jsme to.
Sedmáci se zaposlouchali do ruských písní a podívali se na několik příběhů známých
postaviček - Vlka a Zajíce.
Žáci 8. ročníku vyhledávali různé výrobky s vícejazyčným popisem – tedy i rusky.
A povedlo se. Na nástěnce tudíž máme fén, žehličku na vlasy, čokoládu, kalhoty… Zkrátka,
co kdo našel.
Deváťáci, nejstarší ruštináři, si zase na ruské wikipedii vyhledávali zajímavosti o
významných osobnostech v historii Ruska. Vybírali z osobností, jako např. Petr Veliký, K.
E. Ciolkovskij, D. I. Mendělejev. I. P. Pavlov, Kateřina II. ...
Získané poznatky si vyměnili v krátké besedě. Vše zakončili písní Kaťuša.
30. 9. Přespolní běh
V úterý 30. 9. v areálu Staré střelnice v Hranicích na Moravě proběhlo okresní kolo družstev
v přespolním běhu.
Naše škola obsadila všechny 4 kategorie: mladší i starší žákyně i žáky. Poněvadž se jednalo o
soutěž družstev, započítávalo se umístění 4 nejlepších. Nejlepšího umístění dosáhla družstva
dívek. Starší žákyně ve složení Červíková, Krúzová, Kubová, Pitnerová, Rozsypalová
obsadily 4. místo, mladší v sestavě Čadová, Miklendová, Popelová, Šimková byly páté.
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29. 9. – 3. 10. Den bez aut, týden mobility, světový den cyklistiky
V týdnu od 29. 9. do 3. 10. se žáci zapojili do akcí k Mezinárodnímu dni bez aut, k Evropskému
týdnu mobility a Světovému dni cyklistiky. V úterý 30. 9. 2014 se žáci II. stupně vydali se
svými třídními učiteli na turistickou vycházku.
Žáci 6. třídy vyrazili polními cestami do sousední vesnice Věžky, kde se podívali na koně
– nejpoužívanější dopravní prostředek dávné minulosti. Cestou pozorovali různé živočichy
a poznávali rostliny.
Žáci 7. třídy si za cíl zvolili sousední vesnici Beňov. Cestou pozorovali hustotu silničního
provozu.
Žáci 8. třídy si za cíl vycházky zvolili přerovský městský park Michalov. Zde zhlédli
výstavku vyřezávaných zvířat „Otesánek“. Na místní laguně pak pozorovali a krmili vodní
ptactvo.
Také žáci 9. třídy se vydali na turistickou vycházku do Přerova.
Další akcí, které se konala v rámci týdne mobility, byl závod v přespolním běhu o Pohár
ředitele školy. Celkem se zúčastnilo 36 děvčat a 31 chlapců 2. stupně. Soutěžili ve dvou
věkových kategoriích (6. a 7. třída, 8. a 9. třída). Vítězi se ve svých kategoriích stali Adéla
Pitnerová, Ivana Miklendová, Zdeněk Hostaša a Vojtěch Mikulčík.
3. 10. Malá kopaná
V pátek 3. 10. bylo na umělé trávě FK Přerov odehráno okrskové kolo hochů v malé kopané.
Náš tým se tentokrát v konkurenci městských škol neztratil a vybojoval solidní 5. místo,
když za sebou nechal týmy ZŠ Želátovská, Gymnázia Lipník a ZŠ Svisle. Naše branky
vsítili Nevřela 4, Drtil 2, Masný, Procházka.
8. 10 Animační programy v přerovském muzeu
Ve středu 8. 10. se šesťáci a deváťáci společně nalodili do autobusu, který nás zavezl do
Přerova do Muzea J. A. Komenského.
Pro 6. třídu byl připraven program Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem. Pro začátek
jsme se pěkně chytili za provaz a svorným krokem odešli do černočerné tmy, neboť lovci
mamutů opravdu v jeskyni elektřinu neměli... Posléze se tedy rozsvítilo a my jsme mohli
očichávat, ohmatávat, poslouchat, prohlížet, jenom s tím ochutnáváním to trošku nevyšlo.
Jak lovci mamutů lovili, co si oblékali, co
jedli, jak pohřbívali mrtvé... Na závěr jsme
si zahráli na archeology a ve skupinkách s
motyčkami a štětečky pátrali po různých
artefaktech. Tak pravěku nazdar!
Deváťáci byli svědky toho, jak před 100 lety
budovali naši předkové moderní Přerov,
netušíce, že veškerou práci zakrátko přerve
do té doby nejkrvavější válka lidských
dějin. Výstavní projekt, rozdělený do čtyř
tematických celků, ukázal dětem, jak se
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v té době žilo, jaké měli lidé starosti i radosti, jak město tenkrát vypadalo, co vše se tehdy
podařilo vybudovat a co vše 1. světová válka zničila.
Žáci měli možnost zahrát si na trh a Žofka s Pepou se nám snažili prodat dobové oblečení,
hračky i potraviny. Potrubní poštu, dobový krámek, valchu s neckama a starý šicí stroj,
žehličku, kráječ na nudle… to vše si mohli žáci ochytat. Zajímavé bylo taktéž zkoumat
pohmatem, jaká potravina bude asi schovaná v plátěném pytlíku.
Jiné místnosti byly zaměřeny na výtvarné umění a řemesla v letech 1900–1914. Poznali
jsme hned tři umělecké směry (historismus, secesi a kubismus), které se v rychlém sledu
vystřídaly, či spíše setkaly, na prahu světové války.
V následující místnosti jsme si připomenuli význam tělovýchovné organizace Sokol, protože
1. obětí války v Přerově byl Slavomír Kratochvíl, po kterém se jmenuje celá Středomoravská
župa. Na závěr prohlídky jsme se přesunuli do třídy před 100 lety a dozvěděli jsme se třeba
i to, že mýdlo se vyrábělo z kostí.
14. 10 Skřítci podzimníčci
15. října propuklo ve ŠD skřítkovské
dovádění. Děti společně tvořily „Skřítky
Podzimníčky“a zdobily je přírodninami,
které našly v okolí školy. Dětem se práce
tak líbila, že si ještě z napadaného listí
vytvořily obří housenku. Všechny „Skřítky
Podzimníčky“ jsme nakonec rozvěsili po
chodbách školy a tak dětem můžou dělat
radost ještě několik dnů.
20. 10. Den stromů
Dne 20. 10. 2014 se konal v naší škole „Den
stromů“, který pro nás uskutečnili studenti
z Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Bylo pro nás připraveno šest stanovišť. Na
prvním stanovišti jsme přiřazovali plody ke
stromům, na druhém stanovišti poznávali
kmeny stromů, na třetím jsme přiřazovali
plody k tropickým stromům, na čtvrtém jsme
ochutnávali čaje a šťávy z plodů stromů, na
pátém jsme přiřazovali obrázky škůdců
stromů k jejich popisu a na šestém jsme šli
ke stromům a vybírali barevné listy, které jsme pak nalepovali na velký namalovaný strom.
Moc se nám to líbilo a doufáme v další spolupráci.
21. 10. Okresní kolo turnaje ve stolním tenisu
Naše tříčlenné družstvo z 9. třídy bohužel nestačilo na své soupeře, v jejichž řadách byl
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vždy alespoň jeden registrovaný hráč. Ale sbírání zkušeností určitě není zanedbatelným
přínosem této akce.
24. 10. Úřad práce,
4. 11. Prezentace středních škol
4. 11. Exkurze na SŠ gastronomie a služeb
20. 11. Exkurze na SŠ technické
A je tu opět období exkurzí pro vycházející žáky. Tyto exkurze nejsou jenom teoretické
– jako např. na Úřadu práce, nýbrž i praktické, kdy si žáci mohou vyzkoušet např.
programovat, udělat výrobek z kovu, ze dřeva, vyzkoušet si přijímací testy nanečisto, zeptat
se žáků a zástupců SŠ, jak to na jejich škole vypadá, co jim dělá problémy, jaká jsou pozitiva
studijních oborů...
A co jsme se letos na našich exkurzích dozvěděli:
Které obory se na kterých školách otvírají?
Co je stipendijní program?
Které školy a v jaké výši je žákům poskytují?
Které jsou nejvíce poptávané profese na Přerovsku?
A které to jsou?
- obsluha CNC strojů,
- obráběč kovů,
- svářeč a nástrojář,
- zámečník, mechanik opravář strojů,
- strojírenský technik,
- řidič nákladních automobilů,
- skladník,
- jeřábník,
- pracovník ochrany a ostrahy,
- kuchař, číšník.
30. 10. Právní vědomí; Bezpečně doma i na ulici
O tom, jak se chovat bezpečně nejenom doma a na ulici, si přišla popovídat s našimi
třeťáky policistka Mgr. Zajícová. Pro osmou třídu pak měla připravenu přednášku s
besedou na téma Právní vědomí, protože neznalost zákona neomlouvá.
31. 10. Popletené pohádky
Znáte všechny naše pohádky? Tak to si jen myslíte. Navštívil nás skřítek a pěkně nám je
zamotal. Tak se stalo, že třeba Karkulka sežrala vlka, Koblížek si otevřel pekárnu a trpaslíci
po otráveném jablku nečekaně vyrostli.
Fantazie dětí nebrala konce, a tak jsme se docela dobře pobavili.
3. , 11. a 12. 11. Florbal
Okrsková kola ve florbalu proběhla ve dnech 3. 11. ( kategorie IV.) a 11. 11. (kategorie III.)
16

Moštěnský Zpravodaj 1/2015

v Přerově. Vzhledem k počtu přihlášených škol byly obě skupiny rozděleny na podskupiny.
Jejich organizátory se stala SŠ gastronomie a služeb v případě kategorie starší, turnaj
mladší kategorie zajistila ZŠ U Tenisu. Naše škola obsadila kategorie obě, nicméně účast
našich hráčů nelze hodnotit jako úspěch. Společným jmenovatelem se stalo zaostávání
v oblasti taktiky i herních činností jednotlivce. Vzhledem k tomu naši hráči obsadili v obou
kategoriích 4. místa, s produktivitou pouhé 3 branky.
Naši nejmenší žáci se taktéž měli možnost předvést v poháru Thin blue cup. A ač nebyli
mezi prvními, určitě si svou premiéru užili. Turnaje se zúčastnilo pět týmů z Přerova a
okolí. Pro náš tým to byl první turnaj, tudíž se všichni snažili načerpat co nejvíce zkušeností
a poznatků. Hra probíhala v duchu hesla: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
5. 11. Halloweenská párty
5. 11. 2014 proběhla ve ŠD velká „Halloweenská párty“, kterou připravily děti
ze školního parlamentu spolu s Mgr. J.
Riedlovou a vychovatelkami Y. Běhalíkovou
a M. Ludvovou. Nechybělo dlabání dýní,
různé kvízy, hlavolamy, soutěže, výroba
strašidelných lampiček a roztomilých
strašidýlek. Podával se typický anglický čaj
s mlékem a úžasné halloweenské sušenky.
Všem zúčastněným dětem, učitelům
i rodičům děkujeme za hojnou účast,
originální masky a skvělou náladu. Těšíme se na příště.
10. 11. Divadelní představení
Jakpak je dnes u nás doma?, Tam za tou
duhou, S čertem si hrát a další téměř zlidovělé
písničky na nás čekaly v Městském divadle
Zlín, kde jsme se také zasmáli s vodníkem
Čochtanem a někteří šikovně sedící se i
nechali polít vodou dvěma bláznivými
klauny.
Tak to byly asi největší zážitky devětačtyřiceti
žáků druhého stupně a p. učitelky Ostrčilové
a Riedlové z vůbec prvního amerického
muzikálu uvedeného na českých prknech zásluhou slavné dvojice V+W. Tušíte správně, byl
to Divotvorný hrnec.
11.11. Naší přírodou
Dne 11. 11. 2014 se vybraní žáci 7. a 9. třídy zúčastnili kvalifikačního kola soutěže Naší
přírodou pořádanou Atlasem Bios v Přerově. Soutěžilo se ve čtyřech oborech – ekosystém
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lesa, ekosystém vody, ekosystém lidských
sídlišť a ekosystém polí, luk a pastvin.
Žáci odpovídali na nejrůznější otázky nebo
museli poznat rostliny či živočichy, které se
v dané oblasti vyskytují. Do finálového kola
postoupili za mladší žáky Agáta Rotreklová
(VII. A) a za starší žáky Šimon Mozola (IX.
A) a Lenka Ostrčilová (IX. A).
12. 11. Slavíci z Přerova
Středa 12. listopadu byla veleúspěšným dnem pro Terezu Horákovou z VIII.A, která na
porotu Slavíků z Přerova zapůsobila svým zpěvem písně Já se vznáším, a dovznášela se až
do zlatého pásma. Tereze gratulujeme a přejeme hodně šťastně odzpívaných dní!
20. 11. Nekuřácký den
Mezinárodní nekuřácký den připadá vždy na 3. čtvrtek v listopadu, proto za námi v tento
den 20. listopadu přišly studentky Střední zdravotnické školy v Přerově, aby žákům 3. až 8.
třídy názorně ukázaly škody, které kouření napáchá na našem zdraví.
21. 11. Dějepisná olympiáda
21. listopadu se 13 osmáků a deváťáků zúčastnilo Dějepisné olympiády, tentokrát na téma
„Od Sáma k Moháči v souvislostech“. Soutěžící zjistili, že zdaleka ne všechno, co se učili v
7. třídě v dějepisu, občance nebo češtině, si pamatují. Ale snažili se s úkoly porvat čestně.
Tento boj vyhrál Zdeněk Hostaša z 9. třídy. Na 2. místě se umístil Jan Masný následován
těsně dvojicí dalších osmáků Robertem Metelkou a Terezou Horákovou. Vítěz školního kola
postupuje do okresního. Tak mu držme palce.
26. 11. Olympiáda v českém jazyce
26. listopadu se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Celkem se ho zúčastnilo
12 žáků z osmé a 4 žáci z deváté třídy. Vítězkou se stala Eliška Kovaldová z VIII.A, získala
celkem 26 bodů z 32 možných. Aby se nebála, bude ji v okresním kole doprovázet spolužačka
Tereza Horáková, která se umístila s 23 body
na druhém místě.
28. 11. Projektový den MŠ a ZŠ
Zájem o učitelské povolání je i mezi
letošními žáky 9. ročníku. Proto jsme jim
nemohli upřít možnost vyzkoušet si práci
s malými dětmi. I tu někteří zjistili, že nejsou
úplně silní v kramflecích a jiní naopak, že je
to docela baví. Tak uvidíme, jakou školu si
nakonec naši deváťáci vyberou.
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K ateřinský bál a Rozsvícení vánočního stromu
v Horní Moštěnici
V sobotu 22. listopadu 2014 se v Horní
Moštěnici uskutečnil již 7. rokem tradiční
Kateřinský bál, který pořádalo SRPŠ při
zdejší ZŠ a MŠ. Hrála hudební skupina
Elixír Přerov, jejíž výkony byly opravdu
výborné a slyšeli jsme jen samou chválu
od návštěvníků. Této akce se zúčastnilo asi
180 osob z řad místních obyvatel, ale i obyvatel z okolních obcí. Zpestřením večera bylo
vystoupení skupiny Capoeira z Přerova, které bylo zajímavé a zvláštní. Bylo připraveno
bohaté občerstvení v podobě výborných plněných kapes se sýrem, topinek s masovou směsí,
jednohubek a krásných zákusků. Při rozbalování Kateřinských ruliček se návštěvníci
pobavili čtením různorodých vtipů, mezi kterými objevili ruličky s výherními čísly. Tímto
bych ráda poděkovala všem návštěvníkům, kteří se účastní našich akcí a sponzorům, kteří
nejsou lhostejní ke svému okolí a věnují nám do tomboly i maličkost, protože tímto svým
jednáním přispívají na potřeby dětí ze ZŠ a MŠ Horní Moštěnice.
Na první adventní neděli uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Horní
Moštěnice na náměstí Dr. M. Tyrše u obecního stromu akci s názvem Rozsvícení obecního
vánočního stromu s mikulášskou nadílkou.
Občané, kteří došli i v tom obrovském
mrazivém vichru, mohli ochutnat výtečný
svařáček, čertovskou klobásku, poslechnout
si vánoční koledy, popovídat si se známými,
podívat se na vystoupení dětí ze ZŠ Horní
Moštěnice a očekávat příchod Mikuláše
s jeho družinou. Ten dorazil hned po
rozsvícení vánočního stromu. Děti se
dočkaly. Mikuláš procházel davem dětí,
rodičů, prarodičů, tetiček a po zazpívání
písničky nebo přednesení básničky rozdával dětem sladké odměny. Všichni, co vydrželi až
do konce, mohli zhlédnout pekelný ohňostroj. Tímto byl v naší obci zahájen adventní čas,
čas nejkrásnějších svátků v roce - Vánoc. Věřím, že za rok se sejdeme opět v hojném počtu
u vánočního stromu, zastavíme se v pracovním shonu a společně zahájíme adventní čas v
Horní Moštěnici.
A v neposlední řadě musím poděkovat všem mým kolegům našeho sdružení, kteří jsou
ochotní pracovat zadarmo, ve svém volném čase, na úkor svých vlastních rodin, protože bez
nich a jejich aktivity by žádná akce nemohla fungovat, což je ale vyváženo pocitem dobře
vykonané práce pro dobrou věc a úsměvy a spokojeností návštěvníků.
Další naše akce se uskuteční 14. března 2015, a to Josefovský ples. Všechny srdečně
zveme. Bližší informace o našich akcích na www.srpshm.ic.cz.
Na závěr přeji všem krásné prožití svátků vánočních a hlavně hodně zdraví v roce 2015.
Ilona Jančíková, předsedkyně SRPŠ
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Významné ocenění pro školní jídelnu ZŠ a MŠ

20

Moštěnský Zpravodaj 1/2015

posezení u cimbálu
Ač je to k nevíře, rok se s rokem sešel a v pátek 12. prosince se příznivci cimbálové
muziky opět sešli v kulturním domě, aby si s cimbálovou muzikou Primáš zazpívali nějaké
ty lidové písničky. A nezůstalo jen u nich. Jak je již v tomto předvánočním čase zvykem, na
konci programu přišly na řadu také vánoční koledy.
Jsme rádi, že těch, kteří si udělají čas a přijdou posedět se známými, je stále dost, o čemž
svědčil téměř zaplněný kulturní dům.
K předvánočnímu času patří také cukroví
a vůně jehličí. O to se stejně jako každý rok
postaraly děti ze základní školy a mateřské
školy, které napekly linecké cukroví a
nazdobily krásné svícny. Po skončení bylo
všechno cukroví snědeno a spokojení
přítomní diváci si odnášeli nejen krásný
zážitek, ale také svícen.
Věříme, že se ve zdraví za rok zase všichni
sejdeme.
Ing. Marta ostrčilová

pořádá

v úterý

3. 2. 2015

od 1500 do 1700 hod.
třída 1. A – první pavilon školy

Přineste s sebou: rodný list dítěte
občanský průkaz rodičů
žádost o přijetí a dotazník
(možno stáhnout na
webových stránkách školy
nebo vyplnit až na místě)
Srdečně Vás zve
pedagogický sbor školy
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R ady zahrádkářům
Výsadba ovocných stromů
Ovocné stromy, jejichž výsadba se provádí na zahradách, polích nebo
alejích, vyžadují pro zdárné pěstování dodržení určitých zásad. Jedna
z řady podmínek je půda a její složení nebo také stanoviště. Například ve
vyšších nadmořských výškách nemůžeme plošně pěstovat vinnou révu,
meruňky, broskve, kiwi apod. Pokud máme pozemek s těžkou, jílovitou půdou, nesázíme
tam broskve nebo třešně, ale například jabloně nebo hrušně.
Pro úspěch pěstování provádíme určitou úpravu půdy. Pokud budeme vysazovat sad, tedy
souvislé pásy ovocných stromů, tak se podřídíme nárokům ovocných stromů a provedeme
tzv. rigolování nebo alespoň hloubkovou orbu se zapravením zeleného hnojení. Půdy, které
nebyly delší dobu obdělávané a jsou ulehlé, je zapotřebí na podzim hluboko přerýt, aby
během zimy promrzly, vytvořila se drobtovitá struktura a půda se zkypřila. Některé druhy
ovoce nesnášejí vyšší hladinu spodní vody.
Když chceme pěstovat broskve na těžkých, nepropustných půdách, upravíme místo dre
náží až do hloubky 1,3 m. Používáme štěrk, hrubší větvičky nebo drobné kameny.
Při sázení ovocného stromu si prostor rozměříme a vykopeme jámu, která by měla být tak
velká, aby se kořeny bez problémů rozprostřely. Hloubka jámy by měla být tak hluboká, aby
byl pod kořeny prostor pro nasypání kompostu cca 15 cm. Do jámy zarazíme kůl, který tam
musí být před sázením, po rozměření pozemku. Před sázením provedeme úpravu stromku.
Kořeny upravujeme co nejméně, zpravidla jen poškozené části, případně zkrátíme středový
kůlový kořen. Po úpravě musí být dužina kořene bílá nebo nažloutlá. Pokud je hnědá, tak je
odumřelá a zásah musí být až do zdravého dřeva.
Korunu upravíme řezem tak, aby větve, které zůstanou jako základ koruny, zůstaly při
podzimním sázení až do jara, kdy je potom seřízneme na 3 až 4 očka. Terminál je ponechán o
jednu třetinu delší než postranní větve. Pokud se nám zdá, že je stromek proschlý, namočíme
jej celý do vody na maximálně 24 hodin.
Většinou sázíme stromky po opadu listí na podzim. V té době je teplota půdy ještě nad
5 0C. To je ještě teplota, která umožňuje růst kořenů, než začne mrznout.
Na jaře sázíme většinou broskve a vinnou
révu, a to na začátku rašení.
Stromky sázené na podzim dobře
zalejeme a nahoru dáme suchou půdu.
Na zimu (zvlášť u peckovin) navršíme
zeminu na kmínek, aby přes kůru mrazem
nevysychal. Na jaře odstraníme navršenou
zeminu a provedeme zkrácení vybraných
výhonů.
Stromky nikdy nesázíme za mrazu, kdy
je půda a vnitřek výsadbové jámy zmrzlý.
Rukověť zahrádkáře
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Jak se sadí les
Mezi povinnosti uživatelů honiteb dle zákona o myslivosti č. 449 Sb. ze dne 7. 11. 2001 §
11 odst. 1 patří: „V zájmu ochrany zvěře jsou uživatelé polních honiteb povinni pečovat o
zakládání remízků a jiných vhodných úkrytů pro zvěř“. Tolik citace začátku § 11 uvedeného
zákona.
Takto začínala žádost našeho MS podaná OÚ Horní Moštěnice dne 2. 4. 2013 o změnu
využívání obecního pozemku p.č. 673/3 na Švédských šancích o výměře 0,8687 ha. Jednalo
se o vyjmutí pozemku ze zem. půdního fondu a převodu pozemku na pozemek určený
k plnění funkci lesa.
Musím co nejvíce poděkovat všem zastupitelům obce, že naši žádost neodložili do šuplíku,
schválili ji a přispěli k uskutečnění našeho záměru. Poslední výsadba nového lesa se dle
našich informací z tisku uskutečnila v naší obci za krize v první republice. To také obec
uvolnila obecní pozemky k výsadbě.
Provést tuto změnu v užívání pozemku po schválení obecními zastupiteli obnášelo jistě
mnohá jednání, korespondence i telefonáty s pracovníky státní správy. Výsledek se brzy
dostavil. V červenci loňského roku bylo Magistrátem města Přerova vydáno „Územní
rozhodnutí o změně druhu pozemku z orné půdy na les“. OÚ musel pak řešit zajištění
financování výsadby, podat výpověď nájemci pozemku, a ten měl již v té době na pozemku
zasetou řepku. Proto se muselo s výsadbou počkat až do sklizně v letošním roce. V zimním
období byl pozemek vytyčen geodetem. V části sousedící se stávajícím lesem jsme v jarním
období po dohodě se starostou provedli odstranění nežádoucích náletových porostů.
Na členské schůzi jsme odhlasovali, že dle našich možností budeme při realizaci díla
nadále vypomáhat. Akci nepodpořil jen jeden člen, dnes už bývalý myslivecký hospodář.
Pomohli jsme zakoupit pletivo a sloupky. Zahájení výsadby nám zkomplikoval nájemce
pole, který jej uvolnil až 6. října, po pěti urgencích starosty. 7. října bylo naším členem
provedeno vytyčení umístění kůlů pro oplocení o délce cca 400 m. Toto oplocení tentýž den
zrealizovali pracovníci a pracovnice OÚ. Obdivuhodný výkon!
Skladba dřevin byla dána v „Územním rozhodnutí“. Jen rozpony byly konzultovány
s odborníkem na výsadbu lesa s ohledem na velikost keřů a stromků a požadavek na možnost
strojního vyžínání v následujících letech.
Pomohli jsme tak OÚ sepsat následující
objednávku: lípa srdčitá 480 ks, dub letní
480 ks, habr obecný 480 ks, jeřáb ptačí 50
ks, třešeň ptačí 30 ks, hloh jednosemenný,
brslen evropský, svída krvavá, líska obecná a
střemcha obecná, vše po 70 ks. Pro sadbový
materiál jel obecní traktor do Záříčí 21. října
a po jeho rozvezení zasadili pracovníci OÚ
dvě řady obvodových keřů a několik řad
stromků. Opět, dle našeho zúčastněného
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člena, perfektní výkon zaměstnanců obce.
My jsme svůj příslib pomoci s výsadbou realizovali v den státního svátku 28. 10. I přes
velkou mlhu ti, co myslivost berou vážně, si cestu v mlze našli, včetně našich známých
aktivních důchodců, jako je Jirka Diatka, Jarek Janda či Josef Blecha, náš příznivec Milan
Murgaš z Lověšic nebo Rosťa Horák z Bochoře. Hodně stromků s námi zasázel také starosta
obce. Velkou radost nám udělali svou účastí i snahou pomoci tři „Medvíďata“ a jejich matky.
Děkujeme!
Za naše sdružení se na realizaci celé akce nejvíce podílel Zdeněk Šváb. 30. října mi
oznámil, že dostal od starosty obce pro něho jednu z nejkrásnějších zpráv poslední doby:
Dnes byla pracovníky OÚ dokončena výsadba, stromky a keře vyšly akorát, nic nezůstalo,
nic nechybělo. Bylo to perfektně spočítáno. Děkuji, starosto obce.
Na závěr mého příspěvku do zpravodaje OÚ Horní Moštěnice bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem za pomoc při výsadbě lesa. Je nutno si uvědomit, že tato výsadba není jen pro
potřeby myslivosti. Je to naše, i když malá, „odpověď“ na zprávu Ministerstva zemědělství,
že lze kvalitní zemědělskou půdu využít i jinak než pro výstavbu, jako tomu bylo v letech
2000 – 2012, kdy ubylo celkem 53 254 ha, většinou té nejkvalitnější zemědělské půdy.
A les? Ten nám zůstává, slouží všem, po mnoho generací. Z něj máme minimálně první
a i to lože poslední ….
Tomáš Jančík
předseda MS Šance Horní Moštěnice
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Podzimní dění s Medvíďaty
Letošní školní rok zahájila Medvíďata
v půlce září schůzkou nazvanou „kančí
vítání“. Vypravili jsme se s dětmi polní
cestou směrem na obec Dobrčice, při cestě
jsme malinko loupili kukuřici na naše
pozdější tvoření. Povídali jsme si o divokých
prasatech, o tom, kde je můžeme potkat a
jak se při tomto shledání chovat. O týden
později jsme na schůzce spolu s myslivci
vyráběli ptačí budky všech druhů. Děti je
s malou pomocí samy natíraly. Další schůzka
nazvaná „Zajíci v poli“ se kvůli blátivému
počasí konala v zámecké zahradě, děti se rozdělily na tři týmy, poté se z nich stali malí
zajíčkové s vlastnoručně vyrobenýma ušima. Zajíci plnili různé úkoly a po splnění společně
hledali zaječí poklad v podobě zdravé mrkvičky, která všem chutnala. Ve čtvrtek 16. října
jsme se sešli na kopci za vesnicí a díky „objednanému“ větru vypustili draky na oblohu,
ochutnali pečené brambory a zastříleli za přítomnosti myslivců ze vzduchovek na papírové
kance (na terče s kanci). V sobotu 18. října jsme se s kroužkem vydali na první výlet v tomto
školním roce. A to za námi loni adoptovanou malajskou medvědicí „Lilinkou“ ze ZOO
Hodonín, abychom jí i v tomto roce opět podpořili malou finanční částkou. Viděli jsme zde
spoustu zvířat a také pár velmi vzácných bílých lvů. Na speciálních výukových tabulích
jsme se učili o tom, jaké máme druhy zvířat, čím se živí, jaké mají stopy a spoustu dalších
zajímavostí ze světa zvířat. Před svátkem Všech svatých jsme v myslivně dlabali dýni,
z usušené kukuřice připravili krmení nejen pro ptáky a pomocí vidličky a barev vyrobili
krásné ježky. Na Dušičky si děti vytvořily velmi pěkně vypadající lucerny z drátěnky a
vedoucí si pro děti připravili dušičkovou cestu za světýlky, u kterých na děti čekaly záludné
otázky z oblasti přírody. Byla to taková malá stezka odvahy. V měsíci listopadu jsme na
schůzkách pekli perníčky, hráli hry, navštívili keramickou dílnu, kde pod vedením paní
vychovatelky Běhalíkové děti tvořily krásné
medvědí svícny, moc jí tímto děkujeme. Již
po druhé jsme letos uspořádali v naší vesnici
lampionový průvod k příležitosti státního
svátku „Dne boje za svobodu a demokracii“.
Počasí v tento den bylo deštivé, ale nás a ani
občany naší vesnice neodradilo, a tak jsme
po úvodním slovu vedoucí Petry Vejrostové
vyrazili od místní kapličky k obecnímu
úřadu, kde na všechny zúčastněné čekal
teplý čaj a pro děti odměny. Toto milé setkání
ukončil krátký ohňostroj. Děkujeme všem
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za podporu a hojnou účast a obecnímu úřadu za poskytnuté finance na tuto akci. Na konci
měsíce listopadu se naše medvíďata po roce opět zúčastnila vánoční soutěže, která se konala
na Slovanském gymnáziu v Olomouci v rámci výstavy vánočních maličkostí. Tentokrát
byla soutěž na téma Betlém a nás napadlo s dětmi ho vyrobit z recyklovaného papíru a
nazvat EKOBETLÉM. Medvíďata se s tímto betlémem umístila na krásné bronzové příčce
v kategorii I. stupeň ZŠ, moc jim gratulujeme. Na den svátku sv. Mikuláše se konal náš druhý
letošní výlet, a to do krajského města Olomouc. Navštívili jsme zde hlavní sídlo hasičského
záchranného sboru našeho kraje. Měli jsme možnost zblízka si prohlédnout a osahat
veškerou techniku a podívat se na centrální dispečink tísňové linky 112, děti se dozvěděly
mnoho zajímavých informací, jak vypadá takový zásah při dopravní nehodě nebo když
někde vypukne požár a jak se při těchto situacích zachovat. Po výborném obědě v nedaleké
jídelně jsme se vydali do centra Olomouce, zhlédli jsme vánočně naladěné náměstí, orloj,
betlém a zazvonili na zvoničku. Příjemně utahané nás na vlakové nádraží dovezla tramvaj a
my se vydali zpět domů. Na naší poslední letošní schůzce jsme společně s myslivci pověsili
vyrobené ptačí budky, zazpívali koledy, zapálili prskavky, pouštěli lodičky z ořechů a při
tom všem jsme se těšili na Vánoce a na naše další schůzky v novém roce. Přejeme tímto
všem dětem, dospělákům a zvířatům jen to nejlepší v roce 2015.
Veškeré foto z našich schůzek, akcí a výletů naleznete na http://krouzeksance.rajce.idnes.
cz/.
Katka Jandová, Petra Vejrostová, Martina Andělová a Eva Třetinová 1/3
vedoucí medvědice

Akce „Česko zpívá koledy“ v Horní Moštěnici
Dne 10. 12. 2014 se naše obec připojila k celostátní akci s názvem Česko zpívá koledy
s regionálním Deníkem. Je to akce, která není ohraničena mnoha pravidly, ale jediné
pravidlo musejí dodržet všichni, kteří se chtějí přidat a to je to, že se přesně v 18 hodin
začne zpívat šest určených koled na všech přihlášených místech celé naší republiky. Je
to naprosto nutné proto, aby se podařilo alespoň pomyslně spojit celou Českou republiku
takovým pomyslným zpěváckým telemostem. To je důvod, proč je to naprosto nezbytné.
Představte si, že všechna města, obce, prostě
všichni zpěváci začnou zpívat stejnou koledu
ve stejný okamžik a vzpomenou si přitom
na své příbuzné a kamarády na druhé straně
naší republiky, kteří právě dělají to stejné.
Není to krásné? Vždyť o tom je předvánoční
čas.
Protože tohoto dne se v naší obci konalo
pravidelné setkání Klubu pro starší a
pokročilé, napadlo nás, že tuto akci spojíme
se zpíváním koled. Seniorky si ještě před
26

Moštěnský Zpravodaj 1/2015

akcí nacvičily všechny koledy s hudbou. Před šestou hodinou se do kulturního domu
začali scházet rodiče s dětmi, kteří si chtěli zazpívat a podpořit tuto akci. Kromě asi 150
důchodců, kteří pravidelně navštěvují setkání, přišlo asi 30 dětí všech věkových kategorií
s rodiči. Všichni se dostavili do sálu a přesně ve stanovenou dobu se začalo zpívat. Myslím
si, že se tato akce moc líbila, společně jsme si zazpívali, navodili vánoční čas s vůní svařáku
a strávili pár příjemných chvil s přáteli. Děkuji všem, kteří se odhodlali a věnovali svůj čas
této akci a doufám, že se v příštím roce dostaví ještě větší počet zpívajících a pomůžeme se
takto spojit s celou naší republikou.
Ilona Jančíková

Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici za období září – prosinec 2014
V měsíci září bylo plánováno posezení
Klubu pro starší a pokročilé na 10. 9. 2014
s podtitulem „Dožínky“. Kulturní dům byl
v tu dobu v rekonstrukci, a proto bylo od
plánovaného posezení ustoupeno. Děvčata
z klubu ale nezahálela a třikrát se sešla
v kulturním domě, aby pomohla při úklidu
prostor po řemeslnících. 1. října byl kulturní
dům otevřen veřejnosti a je nutno dodat, že
se všem přítomným líbil.
Po tříměsíční pauze jsme se sešli, v nově
rekonstruovaném kulturním domě, na
posezení našeho klubu 15. 10. 2014 s názvem „Vinobraní“.
Děvčata, v krásném krojovaném oblečení a za hudebního doprovodu, nabízela přítomným
bílé a červené víno. Po ochutnávce vína děvčata předvedla humornou část z filmu Slunce,
seno, jahody spolu s tanečkem „Trnky, brnky“. Vystoupení bylo odměněno velkým
potleskem přítomných. Program dále pokračoval tancem a volnou zábavou.
Předposlední posezení našeho klubu
v tomto roce se konalo 5. 11. 2014 s názvem
„Listopadové posezení“. Pro dobrou náladu
přítomných si děvčata připravila pohádku z
večerníčku „Králíci v klobouku“. Úvodem
popřál Večerníček všem dobrý večer. Dvě
děvčata v převleku králíků vedla dialog o
tom, že je ráno a je potřeba si zacvičit. Po
této výzvě seniorky v pyžamech nastoupily
na značky a zacvičily sestavu „Zhluboka
dýchat“. Vystoupení bylo ukončeno, za
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velkého potlesku, pochodovou písní „Jak mi
dupou králíci“.
V měsíci prosinci jsme již 3. 12. 2014
vystoupily se svým programem v MD
Přerov pro Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR. Předvedené tance Trnky,
brnky a kankán byly odměněny velkým
potleskem.
Posezení našeho klubu se konalo 10.
12. 2014 v kulturním domě pod názvem
„Mikulášské posezení“. Jak již název
napovídá, do sálu přišel Mikuláš s anděly a
po jeho uvítacím projevu přiběhly seniorky převlečené za čerty a pomohly obdarovávat
přítomné čokoládovými kalendáři. Program pokračoval tancem čertů a posléze i přítomných
návštěvníků. V 18,00 hod. se seniorky seřadily na podiu a spolu s přítomnými v sále
zazpívaly vánoční koledy, které se zpívaly na mnoha místech v České republice. Malé děti,
které si také přišly zazpívat koledy, jsme odměnili čokoládovými kalendáři. Musím říci, že
se nám zpívání koled, pod vedením p. učitelky Petříkové, tak líbilo, že jsme si řekli, že si to
příští rok zopakujeme.
Klub pro starší a pokročilé děkuje všem, kteří nám pomáhají při našich setkáních, OÚ
Horní Moštěnice za podporu, sponzorovi Hanácké kyselce a také všem, kteří se našich
posezení pravidelně zúčastňují.
Všem občanům Horní Moštěnice přejeme radostné prožití Vánočních svátků v kruhu
rodiny a do roku 2015 přejeme hodně zdraví, pohody a radosti ze života.
První posezení v roce 2015, na které Vás srdečně zveme, se koná 14. ledna v 15.00 hod.
za Klub pro starší a pokročilé
Věra Minaříková

Novoročenka Rybářského spolku
Horní Moštěnice
Výbor Rybářského spolku Horní Moštěnice děkuje
všem členům a přátelům za aktivní přístup při
realizaci všech úkolů a akcí v roce 2014.
Děkujeme také obecnímu úřadu a všem sponzorům,
bez jejichž přispění by uskutečnění akcí jako
tradičních rybářských závodů nebo neckiády
nebylo tak úspěšné.
Do nového roku 2015 přejeme všem pevné zdraví,
štěstí a splnění všech přání.

28

PF 2 015

Moštěnský Zpravodaj 1/2015

Chválíme naše mladé chovatele
Od Okresní výstavy v Horní Moštěnici v srpnu letošního roku až do konce
listopadu bylo v chovatelství v plném
proudu období místních, krajských a
celostátních výstav drobného zvířectva. Zúčastnili jsme se na místních výstavách v Pravčicích, Troubkách n. B.,
Holešově a Želatovicích, kde většina našich aktivních chovatelů – vystavovatelů
získala mnohá ocenění, tj. čestné ceny a
poháry.
Avšak největší radost máme z našich
mladých chovatelů: Na Moravskoslezské výstavě v Přerově, která je na úrovni
celostátních výstav, jeden z našich nejmladších chovatelů Kuba Procházka
získal “Pohár“ za nejhezčího holuba
Koburský skřivan.
Na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem, kde jsme celá ZO ČSCH Horní
Moštěnice byla na metodickém zájezdě,
obhájil loňský titul Mistr ČR náš chovatel Jiří Spáčil a navíc ve slovenské
Nitře na Celostátní výstavě Slovenska
získal titul Mistr Slovenské republiky
za nejhezčí králíky Belgický obr.
Na naše mladé chovatele jsme nesmírně hrdí a touto cestou jim děkujeme za
krásnou reprezentaci našeho spolku a
obce.
Ján Štievko
předseda ZO ČSCH
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Příběh, který se může stát i Vám
Jednoho dne mi zavolal můj tchán a povídá, že nerozumí dopisu, který mu přišel.
Říkám: „Dědo, nachystejte kafe, dojedu“. A
tak jsem jela na návštěvu. Než se káva uvařila, přečetla jsem si dopis. „Tak co?“, povídá
děda. „Co po mě chtějí?“
„Dědo, uzavřel jste po telefonu smlouvu“.
„Já si to nepamatuji, nic jsem nepodepsal!“
„Víte, v dnešní době stačí, když souhlasíte
a můžete si klidně přes telefon pořídit i nový
dům. Vám před třemi měsíci volali ze společnosti, která je Vaším dodavatelem plynu
a elektřiny, že Vám navrhují, aby se Vaše
smlouva změnila z doby neurčité na dobu
určitou. A vy jste souhlasil. Jste tak smluvně
vázán na dva roky, včetně cen. Pokud budete
chtít přejít k jinému dodavateli před uplynutím této doby, tak zaplatíte sankci.“
„A můžu s tím nesouhlasit?“

„Mohl jste do třiceti dnů od souhlasu po
telefonu. Teď je pozdě.“
„To je tedy pěkný binec, že dopis přišel po
této době.“
„S tím mohu jen souhlasit.“
TIP pro Vás:
Pokud Vám někdo něco nabízí přes telefon, chtějte poslat nabídku na svůj email
nebo zaslat poštou. Pokud Vám volající tuto
možnost nenabídne, raději s ničím nesouhlaste a hovor ukončete.
Zapsala Ing. Jitka Novodomská, 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

Vítání nově narozených občánků obce
V sobotu 25. října 2014 jsme v obřadní síni
obecního úřadu přivítali nově narozené občánky naší obce. Miminek se stále nerodí mnoho, přesto jsme chtěli ještě před koncem roku
přivítat všechny nově narozené. K vítání bylo
pozváno 5 dětí, které se narodily v době od minulého vítání. Jelikož se jedna maminka omluvila, dostavili se čtyři rodiče se svými dětmi
a také další příbuzenstvo, které si nenechalo
tuto akci ujít. Obřadní síň byla téměř zaplněná.
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.
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Otevírací doba knihovny Horní Moštěnice
tel.: 581 224 145
Pondělí a středa		
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, 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 lednu se významného životního jubilea dožívají:
Jiřina Cehelská
Květoslava Lakomá
Svatava Mlčáková
Anežka Pernická
V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívají:
Jana Bartoníková
Věra Běhalová
Jindřich Kolář
Zdeňka Kratochvílová
Jan Neradil
Jindřiška Neradilová
Ladislav Petr
Jarmila Petrová
Emilie Vaculová
Jana Valentová
V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívají:
Miroslava Bubeníková
Jan Hána
Ludmila Hánová
Miroslav Huvar
Josef Morys
Božena Ostrčilová
Josef Perl
Anna Suchánková
Zdenka Valentová
Josef Žajdlík
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Opustili nás (září - prosinec):
Irena Mészárosová
Josef Vašek
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Kultura
Leden:
14. 1.
17. 1.
19. 1.
24. 1.

Klub pro starší a pokročilé
myslivecký ples
beseda Z historie HM
obecní ples

Únor:
7. 2.
ples ČSZ
11. 2.
Klub pro starší a pokročilé
14. 2.
vodění medvěda
14. 2.
hasičský ples
21. 2.
vesnické speciality a slivkošt
28. 2.	Šibřinky
Březen:
7. 3.
11. 3.
14. 3.
28. 3.

dětské šibřinky
Klub pro starší a pokročilé
Josefovský ples
vítání jara

V případě příznivého počasí otevře rybářský spolek při bruslení pro veřejnost stánek
s občerstvením.

Zadáno pro ženy
Fazolemi plněné papriky
500 g fazolí, 7 lžic rostlinného oleje, 2 cibule, 50 ml rajčatové šťávy nebo 2 rajčata, sůl, lžíce
petrželky, 10 ks paprik
• namočené fazole vaříme 40 minut, na oleji osmažíme cibulku, přidáme 3 lžíce propasírovaných fazolí (abychom se zbavili slupek),
• zamícháme rychle mletou papriku, zalejeme rajskou šťávou a zamícháme s přecezenými
fazolemi, jemně nakrájenou petrželkou a solí,
• touto směsí plníme papriky a zapékáme zhruba 30 minut mírně podlité vodou,
• jíme se zeleninovým salátem.
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Roštěnky Esterházy
4 plátky roštěné, 2 lžíce sádla, 1 lžíce sladké papriky, ½ lžíce pálivé papriky, 2 cibule, 2
papriky, lžíce citronové šťávy, sklenice tokajského vína, 100 ml zakysané smetany, sůl, pepř,
hladká mouka
• roštěnky omyjeme, odblaníme, po obvodu nařízneme a naklepeme,
• prudce je po obou stranách opečeme na rozpáleném oleji,
• vyjmeme, osolíme, opepříme a přidáme oba druhy papriky,
• na tuku osmažíme na kostičky nakrájenou cibuli a paprikové lusky,
• zasmahneme moukou, zředíme vývarem a vložíme maso,
• dusíme doměkka,
• nakonec přidáme citronovou šťávu, víno a smetanu,
• podáváme s rýží.

Vtipy

Žena přinese domů kocoura, muž se s ní pohádá, že to zvíře půjde z domu, že nepatří do
bytu. A tak ho vezme pod podpaží, zanese o tři bloky dál a pustí ho do parku. Vráti se domů
a kocour už sedí před dveřmi. Naštvaný ho naloží do auta, zaveze za město, vypustí ho
v lese. Vrátí se domů a kocour už zas sedí před dveřmi. Chlap je z toho na prášky, opět jej
naloží do auta, odveze nějakých třicet kiláků do druhého okresu, vypustí v nějakých bažinách. Asi za půl hodiny volá ženě: „Kocour je doma?“ „Jo, před chvílí přišel.“ „Dej mi ho
k telefonu, já jsem zabloudil!“

Omyly známé a neznámé

Hroznový cukr
Hroznový se mu říká proto, že byl poprvé objeven v hroznech. Je ale obsažen ve všech
rostlinách, najdeme ho také v kořenech a v medu. Jeho chemický název je glukóza a hraje
důležitou roli při látkové výměně v našem těla a také při fotosyntéze. A protože je lepší a
ekonomicky výhodnější dělat z hroznů víno nebo vínovici než hroznový cukr, získává se
z levnějších a snadněji pěstovatelných rostlin, jako jsou brambory nebo kukuřice.

Zrnka moudrosti na závěr:
Každý člověk se může zmýlit, ale jen nerozumný člověk setrvá v omylu.
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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,S
Přerov		
4.46
5.38
5.44
H. Moštěnice 4.50
5.42
5.48
			
P		
		
13.45 14.45 15.44
		
13.49 14.49 15.48

P				
6.44
7.44
9.44
11.44
6.48
7.48
9.48
11.48
P			
16.44 17.44 19.09 22.29
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, petrjankupetr@seznam.cz
www.hornimostenice.cz
Redakční tým: Ing. Marta Ostrčilová, Petr Janků
Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová
Vychází čtyřikrát ročně – náklad 700 výtisků.
Zaregistrováno pod číslem MK E-12659.
Ročník XIV, číslo 1/2015. Horní Moštěnice, leden 2015.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o., provozovna Horní Moštěnice
Upozornění:
Uzavírka přijímání příspěvků do příštího čísla
Moštěnského Zpravodaje je 13. 3. 2015.

36

