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Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
Beňov, jede:
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P
P
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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
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P
P
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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
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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
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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,
skončila plesová sezona, doufejme, že skončilo i zimní období, které
mělo tradičně jako v posledních letech netypický průběh, a je těsně před
největším křesťanským svátkem – Velikonocemi.
S nástupem jara dochází k jarnímu úklidu kolem domů a dvorků, začínají práce na
zahrádkách, s kterou také souvisí pálení různých materiálů a vypalování trávy, které je
přísně zakázáno! Každý občan je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a
snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Pálení plastů a nebezpečných látek
je zakázáno jak v kamnech, tak i v otevřených ohništích!
Od 1. dubna bude centrální sběrné místo odpadů (za areálem bývalého JZD) otevřeno
stejně jako v minulých letech – každou středu od 15.00 do 18.00 hodin a sobotu od 08.00
do 12.00 hodin. Je již zažitým zvykem, že každé jaro provádějí pracovníci obecního úřadu
svoz větví a biologicky rozložitelných odpadů od domů a zahrádek a je taktéž připraven
opět bezplatný odběr kompostu. Kontejnery na zeleň jsme letošní rok díky příznivému
počasí začali rozmisťovat po obci již od poloviny měsíce března.
Tímto Vás znovu žádám o důkladné třídění odpadů, ukládání tam kam patří a nevytváření černých skládek. Ušetříte tím náklady z obecní pokladny, přispějete k ochraně
životního prostředí a k pořádku a čistotě v obci!
Opět a znovu upozorňuji a žádám Vás – do kontejnerů na zeleň patří skutečně jen
zeleň!!! - a ne jak se tam běžně objevují zbytky koberců, plastové židle a další domovní
odpad!!!
V současné době, díky přidělené dotaci ze Státního fondu Životního prostředí, má
obec možnosti zajistit vlastní technikou – vozidlo IVECO s nosičem kontejnerů - odvoz
odpadového materiálu do centrálního sběrného místa, popřípadě i na skládku (stavební
suť, velkoobjemový odpad a podobně). Samozřejmě na objednávku a za poplatek, který
činí:
30,- Kč/den za pronájem kontejneru, doprava: 32,- Kč/km. Odvoz je samozřejmě možno
použít i na jiné služby.
Vzhledem k tomu, že někteří z Vás neměli možnost se seznámit s obecně závaznou
vyhláškou obce k odpadům, uvádím zkrácený výtah na jiném místě tohoto zpravodaje.
Plné znění je k dispozici na obecním úřadě nebo na stránkách obce.
V krátkosti se vrátím k uplynulému prvnímu čtvrtletí letošního roku:
Rok 2015 jsme tradičně zahájili na náměstí Dr. Tyrše českou hymnou, krásným ohňostrojem a slavnostním silvestrovským přípitkem. Ale ještě před tím, těsně před vánočními svátky, zorganizoval dorost a muži Horní Moštěnice vánoční turnaj v malé kopané
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v tělocvičně ZŠ a MŠ za účasti družstev okolních obcí. Tečkou za končícím rokem byl již
dvanáctý ročník Štěpán-Cup, turnaj starších pánů v nohejbalu, taktéž v tělocvičně ZŠ a
MŠ.
Koncem roku 2014 se sešla komise Rady obce za účasti zástupců obecních spolků
k sestavení a upřesnění plánu kulturních a sportovních akcí na rok 2015. Kromě těch již
zaběhlých akcí, které se opakují každý rok, byla navržena další, nová – májová veselice
pro dospělé v zámecké zahradě.
Pravidelně celý minulý rok, a tak je tomu i letos, probíhá každý měsíc setkání Klubu
starších a pokročilých, které se stalo vyhlášenou akcí nejen pro občany Horní Moštěnice,
ale i širokého okolí. Znovu se budu opakovat - velké poděkování patří organizačnímu
výboru Klubu starších a pokročilých, pod vedením p. Jany Velímové a p. Zity Láskové, za
obětavost, spoustu práce a skvělé nápady, které vždy zaplní celý kulturní dům. Velký obdiv a uznání zaznělo taktéž od všech účastníků plesů, na kterých předvedli své excelentní
taneční vystoupení.
Taktéž nemohu nevzpomenout a musím poděkovat skvělým vedoucím – Medvědicím
Petře Vejrostové a Katce Jandové, za skutečně obětavou a záslužnou práci s dětmi v kroužku Medvíďat, které se pravidelně schází ke svým aktivitám pod záštitou mysliveckého
sdružení Šance. To, že to dělají skutečně s nadšením a zodpovědně, potvrdili krásným a
dojemným vystoupením na akci v kulturním domě „Vesnické speciality“ koncem měsíce
února.
S poměrně velkým zájmem se setkalo další pokračování besedy s p. Mgr. Špalkovou o
historii obce, v měsíci lednu, tentokráte na téma „Osobnosti obce Horní Moštěnice“.
Stejně jako předloni aktivní členové Klubu starších a pokročilých a za účasti dalších
aktivních občanů uspořádali v polovině měsíce února „Vodění medvěda“, tentokráte
s vláčkem – Moštěňáčkem, za doprovodu harmonikáře a bubeníka. Chtěl bych tímto taktéž poděkovat všem účastníkům za obětavost a nadšení, s jakým tuto akci připravili a
zajistili. Samozřejmě poděkování patří i všem občanům, kteří připravili občerstvení a
přivítali je u svého domu.
V polovině měsíce března obecní úřad zajistil slavnostní vítání nových občánků a poté
opět za obrovského zájmu občanů – především těch nejmenších - akci „Dětské šibřinky“.
Sdružení rodičů a přátel školy uzavřelo letošní úspěšnou plesovou sezónu vydařeným
Josefovským plesem.
Myslím si - a jsem o tom přesvědčen - že ten, kdo měl zájem a chtěl, ten si mohl vybrat
dle svého gusta. Veškeré tyto akce, které stojí spoustu času, úsilí i nemalé finance, směřují
k jedinému cíli – aby občané Horní Moštěnice v obci nejen bydleli, ale aby tady i žili kulturním, sportovním a společenským životem!
Jako starosta obce jsem byl potěšen - a samozřejmě, pokud to jen šlo, zúčastnil jsem se
pozvání na výroční schůze místních spolků, kde jsem poděkoval za skutečně rozsáhlou činnost a aktivity, které pro občany a obec Horní Moštěnici v uplynulém roce 2014 zajišťovali.
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Krátká informace z jednání Zastupitelstva obce:
Jak jsem Vás již informoval v minulém zpravodaji, v měsíci prosinci nově zvolené Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet obce pro rok 2015 ve výši 19,7 mil. Kč, s mírným
přebytkem pro rok 2016. Na lednovém jednání Zastupitelstva obce byl schválen „Program
obnovy obce pro roky 2015 – 2020“ obsahující dvacet nejvýznamnějších programových
cílů, které budou dle časového harmonogramu a finanční situace postupně řešeny. Dále
byla schválena finanční spoluúčast obce na dotačních investičních akcích, do kterých se
chceme v letošním roce zapojit. Jedná se o tyto:
- „Revitalizace chodníků a veřejného prostranství ulic Dr. A. Stojana a 9. května“, z Regionálního operačního programu Olomouckého kraje,
- „Protipovodňová opatření řeky Moštěnky“, ze Státního fondu Životního prostředí,
- „Zpracování územního plánu obce v digitální podobě“, z Programu obnovy vesnic Olomouckého kraje,
- „Víceúčelový sportovní areál u ZŠ a MŠ“, z Programu Ministerstva školství.
Na únorovém jednání Zastupitelstva obce byla slavnostním způsobem předána „Cena
obce“ p. Iloně Jančíkové, nejen za dlouholetou aktivní a obětavou práci, kterou vykonávala
jako předsedkyně SRPŠ, ale i za velký osobní podíl při organizování a zajišťování celé
řady kulturních akcí v obci na úkor svého osobního volna. Druhá cena obce – in memoriam - byla udělena p. Františkovi Vránovi za celoživotní přínos nejen pro občany Horní
Moštěnice.
A nyní v krátkosti výhled investičních akcí na jarní období, které jsou naplánovány v návaznosti na rozpočet obce:
Během příznivého počasí zimních měsíců pokračovaly práce na dotační investiční akci
„Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska a kina“. V současné době je provedeno zateplení celé budovy, proběhla výměna všech oken a vstupních dveří, výměna
nevyhovující střešní krytiny, uteplení stropů. Souběžně s těmito pracemi proběhla stavební
rekonstrukce a modernizace vybavení a zařízení zubní ordinace. Jakmile to počasí dovolí, rozjedou se práce na dokončení vnější fasády budovy a rekonstrukce otopné soustavy,
včetně instalace tepelného čerpadla z důvodu finančních úspor na vytápění. Veškeré tyto
kroky budou provedeny tak, aby koncem měsíce května zdárně proběhla kolaudace celého
objektu.
Jsem přesvědčen, že po dokončení to bude další taková pěkná dominanta obce, kterou
se můžeme pochlubit v celém Olomouckém kraji, neboť soustředění komplexní lékařské
péče v jednom skvostném místě má jen málokterá obec. Navíc od roku 2016 v rámci zlepšování služeb pro občany připravujeme v obci zahájení činnosti výdejny léků, aby především starší občané nemuseli pro každý acylpyrin jezdit do města Přerova.
V polovině měsíce března byla obcí podána žádost o dotaci na rozsáhlou investiční akci
v rámci narychlo vyhlášeného dotačního programu Regionální rady regionu soudržnosti
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Střední Morava v rámci výzvy „Fyzická revitalizace území Olomouckého kraje“. Tato dotace
je vypsána pro obce s více jak 500 obyvatel, do maximálního počtu 5000 obyvatel. Minimální výše dotace jsou 2 mil. Kč, maximální výše je 10 mil. Kč. Jednou ze zavazujících podmínek získání dotace je termín realizace do 31. 12. 2015!, včetně profinancování celé akce.
Znamená to, že pokud nám bude dotace přiznána - a podle výsledků konzultací, které
jsme vedli na Regionální radě Olomouckého kraje, vypadá že ano - musí být celá akce zahájena nejpozději koncem června, tak aby byl reálný termín dokončení do konce roku. Takže bez ohledu na výsledek rozhodnutí už nyní je v přípravě vyhlášení oznámení zadávacího
řízení, zpracování zadávací dokumentace a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele,
protože moc času nezbývá a není na co čekat.
Jen pro názornost o obsahu celé investiční akce uvedu pár údajů z projektové dokumentace:
Délka nových chodníků v zámkové dlažbě o šířce 1,5m je: 1.490 m, což představuje
plochu o výměře 2.645 m². Parkovací stání, zálivy a parkoviště jsou na ploše 942 m².
Zpevněná plocha nově vybudovaného náměstí Dr. M. Tyrše má velikost 276 m².
Plocha opravené vozovky (nový povrch) ulice Dr. A. Stojana je v délce 540 m, což představuje 2.969 m².
Celkový finanční rozpočet dle projektu na tuto akci je 15,5 mil. Kč. Pokud se vše podaří zdárně zrealizovat, bude to skutečně další významný krok, který zásadním způsobem
změní tvář obce Horní Moštěnice k lepšímu.
Samozřejmě průběžně celé čtvrtletí pokračovaly úklidové zimní práce, péče o zeleň a
další drobné akce na vylepšování vzhledu naší obce pracovníky obecního úřadu. Některé
tyto drobné akce přece jen stojí za zveřejnění a připomenutí:
V první řadě se jednalo o rekonstrukci nevyhovujících omítek, včetně vymalování celé
obřadní síně obecního úřadu. Dále vybudování nové zasedací místnosti v přízemí obecního úřadu (nová podlaha, omítky, elektroinstalace, voda, topení…) pro jednání výboru
místního spolku zahrádkářů. Pokud to počasí dovolilo, prováděly se dokončovací práce na
odstavné ploše pro stání u kulturního domu. A v neposlední řadě bylo dokončeno rozšíření
odstavné plochy pro parkování vozidel učitelského sboru pod areálem jídelny ZŠ a MŠ.
Mimo tyto drobnější akce bylo nutné koncem měsíce února dořešit ve spolupráci s VAK
Přerov a pracovní četou od firmy SISKO, s.r.o., havárii kanalizační stoky v délce 60m pod
bytovkami v ulici Pod Vinohrady.
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné prožití velikonočních svátků, hodně sluníčka a
pohody v práci i v osobním životě.
!!!Upozornění: Žádám všechny majitele psů, aby při procházkách se svými miláčky nenechávali po sobě zaneřáděné místní komunikace a chodníky, které mají sloužit nám všem!
V obci jsou k tomuto účelu rozmístěny odpadkové koše s papírovými pytlíky!
Děkuji za pochopení.
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce
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Z historie obce
Vzhled domů – pokračování
Průjezdy byly původně nekryté hlavní střechou budovy, měly polokruhové „kvelbení“ a nad ním malou stříšku na ochranu zdiva, krytou ponejvíce šindelem, později i
šifrem. Většina průjezdů do dvora je dnes již krytých střechou hlavní obytné budovy.
Téměř všechny starší domy jsou u nás omítnuty a „zaléčeny“, většinou světlým
okrem, zeleně nebo bíle. Starší omítky z vápna a ostrého říčního písku jsou celkem
hladké, jen kolem oken bývá vystouplé ozdobné orámování, často jen v horní polovině okna. Nové omítky jsou většinou „břízolitové“, různě zbarvené. Převládá barva
zelená, ale i šedá, béžová a červená. Nové domky z pálených cihel jsou většinou dosud neomítnuty. Dále jsou neomítnuty dva domky z bílých cihel a 30 domků z cihel
červených.
Sokle – podezdívky, podrovnávky – jsou na starších domech omítnuté a zalíčené
tmavší barvou (hnědou, černou nebo jinou). Domky s břízolitovou omítkou mají sokle z kameniny (ponejvíce šedé).
Nověji stavěné nezemědělské domky (rodinné) od počátku tohoto století asi do r.
1930 se už svým půdorysem liší od staveb hanáckého typu. Mají většinou na jedné
straně úzkou chodbu nebo široký průjezd, z nichž se vchází do kuchyně a dále do
světnice, případně do spížky a do druhé menší světničky. Těsně před 2. světovou
válkou a po ní se u nás staví téměř výhradně rodinné domky vilkového typu s podkrovím. Také se dnes provádí mnoho adaptací jak uvnitř domů (zazdění vady, etážové
topení, zřizování koupelen apod.), tak i zvenčí nadstavbami podkroví nebo 1. patra,
vsazování velkých oken, omítání břízolitem aj.
Na konec bych chtěl podat celkový pohled na naši vesnici před 130 lety. Klidná
horizontální linie selských usedlostí byla přerušena vertikálně dvěma řadami vysokých topolů při silnici. Před domy až k cestě byla náves porostlá trávníkem nikdy
nesetým ani nekoseným (z mochny husí). Ten byl oživen pasoucími se husami a skotačícími dětmi. Sem tam z mnohých statků volně vylétala „hnojůvka“ přes každoročně opakované zákazy obecního výboru. Před některými domy stál ojedinělý ovocný
strom. Jinak celkem klidná náves byla ráno, v poledne a k večeru v době napájení
dobytka oživena hloučky rokujících u veřejných studní. Celé dnešní Tyršovo náměstí
a Revoluční ulice k Moštěnce byly asi o 1 m níže, takže byly bažinaté a trpěly téměř
každoročně jarními zátopami vylévající se Moštěnky. Hlavní silnice proto musela
býti tvrzena moštinami.
Zámek, park a celý areál dvora měl už tehdy dnešní půdorys. Tam, kde je dnes
kulturní jizba šlechtitelské stanice, byl panský šenk, kde se čepovalo pivo z panského
pivovaru.
Převzato z kroniky obce 1962
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Informace obecního úřadu
1.

2.
3.

4.

5.

Základní zásady nakládání s odpady v obci Horní Moštěnice
Povinnost a odpovědnost
Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost
předcházet vzniků odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se
zákonem o odpadech a se zvláštními právními předpisy.
Shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu od fyzických osob na území obce zajišťuje obec Horní Moštěnice prostřednictvím oprávněné osoby dle systému nakládání s odpadem.
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využít systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí Horní Moštěnice a sjednání výše ceny za tuto službu.
Občané s trvalým pobytem a občané mající na území obce rekreační nemovitosti
jsou povinni komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a
odstraňování podle systému, stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud
odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.
Pokud občané neuloží odpad způsobem uvedeným v této obecně závazné vyhlášce,
jsou povinni na požádání zodpovědných pracovníků obce prokázat, jakým způsobem s odpadem naložili.

Třídění odpadu
Komunální odpad se třídí na následující složky:
a) papír
b) sklo
c) plast včetně PET lahví
d) kovový odpad
e) textil
f) elektroodpad
g) nebezpečný odpad
h) objemný odpad
i) biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zeleně a zahrad)
j) směsný komunální odpad (zbytkový odpad)
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Komunální odpad
Pro nakládání s komunálním odpadem k jeho shromažďování a třídění jsou určeny
tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) papír, sklo a plasty odkládat do označených nádob (kontejner žlutý s nápisem plasty
- kontejner zelený s nápisem sklo - kontejner modrý s nápisem papír - případně kontejner stříbrný s nápisem co do něj ukládat), které jsou rozmístěny po obci takto:
1. Centrální sběrné místo odpadů – za areálem bývalého JZD (u silážních jam)
2. Sběrné místo u dolní zastávky autobusu
3. Sběrné místo u kapličky
4. Sběrné místo u horních bytovek
5. Sběrné místo u obecního úřadu
6. Sběrné místo v dolní části ulice Čechova (pod Stadionem)
7. Sběrné místo v areálu ZŠ a MŠ
b) domovní plastový odpad: Počátkem roku 2013 byl zaveden pravidelný čtrnáctidenní domovní sběr plastového odpadu pomocí žlutých zatahovacích pytlů (každý lichý
týden ve středu). Co do žlutého pytle patří?:
- PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté!, možno i s uzávěrem)
- igelity, sáčky, tašky, čisté fólie
- vymyté plastové kelímky od potravin (bez víček)
- plastové krabičky od pokrmových tuků
- plastové obaly od mycích přípravků a kosmetiky
- plastové misky, kbelíky, hračky, plastové výrobky
- obaly TetraPak (krabice od mléka, džusu apod.)
Tímto Vás žádám o dodržování obsahu těchto pytlů a naplněnost (poloprázdné pytle
nebudou odebírány)!
c) kovový odpad je možno občany průběžně odevzdávat do centrálního sběrného místa
odpadů ve stanovenou otevírací dobu. Mimo to proběhne v obci centrální sběr kovového odpadu v měsíci říjnu každého roku svozem od každého domu pracovníky obecního
úřadu.
d) nebezpečný odpad – nakládání s tímto je zajištěno v rámci systému pravidelných
mobilních svozů odpadů organizovaných obcí ve spolupráci s oprávněnou osobou zajišťující sběr a svoz těchto odpadů 2 x ročně ve stanovených termínech, o kterých budou
uživatelé informováni v obci obvyklým způsobem. Nepoužitelná léčiva odebírají od
fyzických osob lékárny v souladu s příslušným právním předpisem o léčivech.
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e) směsný komunální odpad (zbytkový odpad) odkládat do sběrných nádob (domovní
popelnice), které jsou pravidelně vyváženy 2 x měsíčně ve čtrnáctidenním intervalu
svozovou firmou dle sjednaného harmonogramu. Na hřbitovní odpad slouží kontejner
umístěný na hřbitově. Pro drobný směsný komunální odpad jsou vyčleněny odpadkové
koše na veřejných prostranstvích.
Do sběrných nádob na směsný komunální odpad a nádob určených k separaci odpadu
je zakázáno ukládat:
- nebezpečný odpad
- stavební suť a jiný podobný odpad
- objemný odpad, pružiny, matrace nebo jiný odpad měnící svůj tvar
- uhynulá zvířata a jejich části
- horký popel
- tekuté odpady
- biologicky rozložitelné odpady
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti fyzických osob musí
být shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost a odvezen na náklady původce do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k materiálovému využití nebo zneškodnění v souladu s platnými
právními předpisy. Možnosti případného materiálového využití na území obce sdělí na
požádání obecní úřad. Občané mají možnost si za úplatu objednat kontejner pro odvoz
stavebního materiálu cestou obecního úřadu.
Nakládání s elektroodpadem
Pro nakládání s elektroodpadem je v centrálním sběrném místě zřízen E-domek,
kde se tyto elektroodpady shromažďují a poté předávají oprávněné osobě na základě
uzavřeného smluvního vztahu. Dále jsou v obci zřízena 2 sběrná místa (u dolní autobusové zastávky a u kapličky) – kontejnery na drobné elektroodpady.
Nakládání s objemným odpadem
Objemný odpad se sváží do centrálního sběrného místa, kde je vyčleněn velkoobjemový kontejner a po naplnění se odváží na skládku k předání oprávněné osobě na
základě uzavřeného smluvního vztahu.
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
1. Rostlinné zbytky z údržby zeleně, parků a zahrad na území obce Horní Moštěnice se
v rámci komunitního kompostování, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů,
10
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přednostně kompostují v centrálním sběrném místě odpadů za areálem bývalého
JZD (u silážních jam).
2. Rostlinné zbytky a ostatní biologicky rozložitelný materiál (např. tráva, listí, košťály,
piliny, větve do průměru 15 cm, kůra, dřevěné kůly, kartonový papír/bez potisku a
igelitu/ jsou zpracovány strojním zařízením ke kompostování.
3. Ostatní rostlinné zbytky, které není možné využít v rámci kompostovacího procesu
(např. listí napadené škůdci, pařezy, silné větve...) budou předávány oprávněné osobě k dalšímu nakládání.
Pravidelně v letním období jsou v obci na víkend přistavovány kontejnery pro sběr biologicky rozložitelných odpadů (u dolní autobusové zastávky, u kapličky, u bytovek, u
zámecké zahrady, u podchodu k železniční zastávce, u mostu přes Moštěnku, na Zámostí, v areálu hřiště TJ Sokol). Na jaře a na podzim se provádí domovní sběr větví a
zeleně ze zahrad a zahrádek.
Pro využití domácího kompostování slouží 200 ks kompostérů, které byly zájemcům
z řad občanů předány.
Sankce a kontrola
1. Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona
o přestupcích v platném znění, ve znění pozdějších předpisů a zákona o odpadech
a o změně některých dalších zákonů.
2. Dohled nad nakládáním s odpady provádí Obecní úřad Horní Moštěnice.
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
v chodu let se rok 2014 změnil na rok 2015 a z pohledu roku
školního již téměř dva měsíce trvá druhé pololetí.
Toto období je tradičně ve znamení řady akcí souvisejících se svátky v závěru roku,
a to přesto, že počasí tohoto období bylo pohříchu jarní.
Tradiční akcí byl, ve spolupráci se SRPŠ organizovaný, vánoční jarmark, jehož cílem
bylo přispět k navození pravé sváteční nálady. Na konci ledna pak nastalo zhodnocení
práce za uplynulých pěti měsíců v podobě pololetní klasifikace, pro žáky deváté třídy
poměrně zásadní rozhodování, kterou školu si z pestré nabídky středních škol zvolit.
(V této souvislosti bych se rád dotkl jistého problému. Vážení zákonní zástupci,
zvažte prosím, je-li vhodné žádat o uvolnění žáka z výuky v týdnu, který následuje po
právě skončených jarních prázdninách. Důsledkem tohoto ne výjimečného stavu může
být i situace, kdy jedinec účastnící se LVVZ, zimní dovolené s rodiči a čerpající jarní
prázdniny, v měsíci únoru školu prakticky nenavštěvuje…)
Z hlediska pedagogického z akcí vymykajících se „běžné“ výuce stojí za připomenutí zejména řada vědomostních olympiád, a to různé úrovně, zeměpisná přednáška i
projektový den.
Nejdůležitější sportovní akcí byl již zmíněný LVVZ, který proběhl opět na pomezí
Beskyd a Javorníků. Hlavního kritéria úspěšnosti kurzu - návratu bez zranění - bylo
dosaženo, i když někdy s notnou dávkou potřebného štěstí.
Velmi důležitou akcí byl kolegyněmi z prvního stupně kvalitně zorganizovaný zápis
žáků do budoucí první třídy. Přestože správní řízení v jednotlivých případech dosud
běží, již teď mohu říci, že počet zapsaných (cca 22 nových prvňáčků) je optimálním
výsledkem jak z pohledu pedagogického, tak i ekonomického.
Z hlediska provozního je nejdůležitější náhrada hygienicky nevyhovujících postýlek
v MŠ zdravotními matracemi vyrobenými v místní dílně p. Hrubého.
V těchto dnech je rovněž naplňována Výzva 51, tj. dodávka informační a výpočetní
techniky. Díky mimořádné účelové dotaci OÚ budou dva učební pavilony a pavilon
řídící v horizontu měsíce pokryty signálem Wi-Fi.
Zároveň jsou zvažovány varianty, jak ještě více posílit zabezpečení školních budov.
Jsem rád, že přes drobné „dětské nemoci“ dnes již bezproblémově pokračuje zapojení školní tělocvičny do sportovního života obce a počet rekreačních badmintonistů
utěšeně roste.
Z řady úkolů stojících před zaměstnanci školy považuji do konce školního roku za
stěžejní:
12
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Organizaci voleb do Školské rady, jejíž čtyřleté funkční období v letošním školním
roce uplyne. V této souvislosti chci Vás, zákonné zástupce, vyzvat nejen k aktivní účasti
ve volbách, ale i kandidatuře, kterou získáte v případě zvolení možnost aktivně ovlivňovat život i směrování školy.
Dokončit likvidaci nevyužívané žákovské knihovny, poskytnout uvolněný prostor pro
potřeby keramické dílny a v této souvislosti zorganizovat i burzu nepotřebných knih.
Zahájit práce na revizi Školního vzdělávacího programu v modulu doporučovaném
Českou školní inspekcí.
Závěrem mi dovolte poděkovat SRPŠ za příkladnou spolupráci, jakož i předsedům
místních spolků za jejich pozvání na výroční schůze. Dovolí-li mi to časové možnosti,
velmi rád se zúčastním.
Všem přeji příjemné prožití jarních měsíců.

Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

ŠKOLNÍ PARLAMENT
Školní parlament ve školním roce 2014/15 funguje v tomto složení: předseda – Petr Odložil,
zástupce – Lenka Ostrčilová a ostatní členové jsou Michaela Plutová, Eliška Králíková,
Markéta Vaculíková a Kateřina Sedlačíková. Pedagogický dohled zajišťuje Mgr. Jana Riedlová.
Na prvním zářijovém zasedání se členové usnesli na tomto programu:
Září – soutěž - nej selfie z prázdnin
Říjen – soutěž - nejlepší podzimní fotka
Listopad – přijďte si vyřezat halloweenskou dýni
Prosinec – soutěž - nejlépe vyzdobená třída, Mikuláš
Leden – přijďte si postavit sněhuláka
Únor – soutěž – nejhezčí „Valentýnka“
Březen – Den učitelů, Noc s Andersenem
Duben – přijďte si vyrobit velikonoční kraslici
Květen – soutěž – „Máj byl lásky čas aneb Staň se Máchou“ – napiš romantickou báseň
Červen – Den dětí
V průběhu roku již bylo rozdáno mnoho cen a diplomů výhercům jednotlivých soutěží a
společně se školní družinou byly uspořádány dvě akce. Na podzim proběhlo Halloweenské
odpoledne, na které si zájemci mohli přijít vyřezat dýni, vytvořit podzimní dekorace, ochut13
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nat anglické speciality nebo jen strávit příjemné odpoledne. V lednu jsme se společně sešli,
abychom ozdobili prostor před prvním pavilonem našimi výtvory ze sněhu.
Výherce, akce i výtvory si můžete prohlédnout na webových stránkách školy v sekci Školní
parlament. Všem, kteří nás podporují nebo se zúčastňují soutěží a akcí, děkujeme.

Akce ZŠ v prosinci 2014, lednu a únoru

roku

2015

5. 12. Mikuláš
Ačkoliv bylo dopoledne, tak na naši školu zavítal Mikuláš s čerty a dvěma anděly.
Všechny třídy včetně mateřské školy byly
poctěny touto vzácnou návštěvou. Po zazpívání písničky nebo řečení básničky byly
všechny děti odměněny sladkostí. Malé děti
se velice bály a slibovaly hory doly, ale jak
nám později paní učitelky vypověděly, tak i
nadále zůstaly pěknými darebáky. I vedení
školy a všichni pedagogové nezůstali ušetřeni a po pracovišti pobíhali pomalováni a
někteří byli málem i odneseni. Myslíme si, že se akce velice povedla. Děkujeme všem, kteří
se jí zúčastnili nebo ji pomáhali připravit a už se těšíme na příští rok.
5.12. Andělé s čertem v těle
„Andělé s čertem v těle uvádí Mikulášskou nadílku“. Tak zněl
název Mikulášské nadílky ve ŠD. Nejen, že nás navštívil čert s Mikulášem a andělem a donesl nám překvapení, ale také jsme si zasoutěžili a vyrobili si vlastního čertíka, který nejen dobře vypadal,
ale i chutnal.
10. 12. Turnaj v piškvorkách
10. 12. 2014 se děti ze ŠD společně utkaly v turnaji v piškvorkách. Podívaná to byla zajímavá. Zatímco
některým hra nečinila žádné potíže, druzí se nemohli
vyrovnat s prohrou, a tak se stalo, že ukápla i nějaká ta
slzička. Nakonec jsme vše zvládli a pěkně se pobavili.
16. 12. Vánoční jarmark
16. 12. 2014 uspořádala ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
14
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již tradiční Vánoční jarmark. Ještě než všichni přítomní značně odlehčili svým peněženkám, měli možnost zhlédnout pásmo koled v podání žáků prvního stupně, které s nimi
nacvičily jejich třídní učitelky. Dále pak žáky deváté a osmé třídy s anglickými vánočními
písněmi, pod vedením p. uč. Riedlové a klavírním doprovodem p. uč. Ostrčilové. Na závěr
zahrál na klavír žák osmé třídy Josef Zanáška skladbu ze známé pohádky Tři oříšky pro
Popelku, která sklidila obrovský úspěch. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravě Vánočního jarmarku, ještě jednou děkujeme.
17. 12. Štědrý den trochu jinak aneb Přijde k nám Ježíšek?
Tak tato otázka zajímala snad všechny děti ve ŠD. Nakonec se dočkaly a opravdu k nim
do ŠD předčasně zavítal. Donesl dětem spoustu nových hraček a her, které si přály. Děkujeme, Ježíšku.
18. 12. Island
Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili ve čtvrtek 18. prosince vyprávění o Islandu. Přednášku
nám uspořádal Martin Přemyslovský, který na Islandu pobýval služebně 3 měsíce. Povídání
okořenil velkým množstvím fotografií a vlastních zážitků.
18.12. Exkurze na střední průmyslovou školu
18. prosince se žáci 9. třídy seznámili s obory školy, přijímacím řízením, přípravnými
kurzy, se školou, učebnami, po skupinách pracovali s žáky SPŠ. Dobrý dojem z exkurze určitě umocnily i malé upomínkové dárečky, které deváťáci obdrželi od vedení školy. Mockrát
„Průmyslovko“, děkujeme.
17. a 18. 12. Vánoce na zámku
17. a 18. 12. 2014 navštívili žáci 1. stupně ZŠ přerovský zámek, kde si prohlédli výstavu
Vánoce na zámku. Seznámili se s lidovými vánočními tradicemi, vyřezávaným betlémem a
odnesli si vlastnoručně ozdobenou baňku.
19. 12. Kino
Poslední školní den před Vánoci dětem zpříjemnily nejen vánočně vyzdobené třídy, třídní besídky a rozdávání si dárečků, ale také pohádka Tři bratři, kterou mohly zhlédnout
v místním kině.
8. 1. Fit s müsli - finále
Dne 8. 1. proběhlo finále soutěže Fit s müsli, do kterého se probojoval i jeden z týmů
naší základní školy. Konkurence byla velká a naši žáci uspěli mezi více než 70 soutěžícími a dostali se mezi 5 nejlepších. Na konečný verdikt si museli počkat až do 5. 2., kdy se
uskutečnilo slavnostní vyhlašování výsledků za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje.
15
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Vedení školy i paní učitelka Mraznicová, která tuto soutěž iniciovala, blahopřejí Kateřině
Jančíkové, Jakubu Procházkovi i Karolíně Fialové a jako odměnu jim předali „müslidort“.
Samostatný text o soutěži najdete na jiném místě tohoto zpravodaje.
12. a 14. 1. Návštěva předškoláků v 1. třídě
Každý předškoláček je nedočkavý a již se těší do 1. třídy, a proto si to přišli do naší 1.
třídy okouknout i naši kamarádi ze školky. My jsme jim ukázali práci na interaktivní tabuli,
práci s tabletem, hledali jsme pomocí karet svého kamaráda a naučili předškoláky psát písmenko „psací malé z“.
20. 1. Školní kolo anglické olympiády
V úterý 20. ledna 2015 od 14 hod. proběhlo v učebně anglického jazyka školní
kolo anglické olympiády. Žáci byli rozděleni
do dvou kategorií. V nižší kategorii (6. a 7.
třída) se na 1. místě umístila Ivana Miklendová, na 2. místě skončila Markéta Uhlířová
a 3. místo patřilo Anetě Zapletalové. Ve vyšší kategorii (8. a 9. třída) skončil na 1. místě
Dominik Vlach, na 2. místě Tereza Horáková a 3. místo obsadila Gábina Neradilová.
Byla vytvořena i speciální kategorie pro 5.
ročník a tam se utkalo 5 borců (Dominika Neradilová, Jitka Oheralová, Lucie Pátková, Hana
Špalková a Vlastimil Hrabovský). Všichni byli velice dobře připraveni, tudíž každý dostal
malou pozornost. Celkový počet zájemců se vyšplhal na 13. Ivana a Dominik postupují do
okresního kola, které se bude konat 9. a 23. února 2015 v Atlasu. Samozřejmě jim držíme
palce.
Všichni účastníci si vylosovali 1 z 6 témat (moje rodina a přátelé, můj typický školní den, moje zájmy a volný čas, moje město/vesnice, počasí a roční období, cestování a
prázdniny), která byla předem známa a která si mohli žáci doma připravit. Součástí byl i
krátký rozhovor mezi účastníkem a porotou a v závěru jednotlivci popisovali různé obrázky.
Všichni soutěžící předvedli své nejlepší výkony, tudíž nebylo vůbec jednoduché vybrat již
zmíněných šest nejlepších.
Učitelé anglického jazyka děkují všem přihlášeným žákům a doufají, že zájem v následujícím roce bude větší.
20. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády
Do okresního kola se probojoval vítěz školní části Zdeněk Hostaša. A i když nedosáhl
předních umístění, věříme, že alespoň nasbíral cenné zkušenosti a obohatil své znalosti
o nějakou tu informaci.
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21. 1. Louskáček
Žáci se slavnostně oblékli, seznámili se s budovou Moravského divadla v Olomouci,
prohlédli si všechny prostory a zhlédli baletní představení Louskáček. Někteří byli v divadle poprvé, tak jsme si povídali o správném chování v divadle. Všichni byli spokojeni a
slavnostně naladěni.
27. 1. Sněhulákiáda
V úterý 27. ledna 2015 proběhla společná akce školního parlamentu a družiny s názvem
Sněhulákiáda. Stavba začala ve 13:30 na plácku před 1. pavilonem. Účast žáků 2. stupně
nebyla moc velká, ale zdravé jádro se jako vždy dostavilo. Stavění jsme si všichni náramně
užili. Některým žákům z 2. stupně byly ovšem naše výtvory trnem v oku a práci nám zničili, nicméně fotografie si můžete prohlédnout na našem webu ještě dnes.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
3. 2. Zápis do první třídy
V úterý 3. února se konal na naší škole zápis žáků do 1. třídy. Budoucí prvňáčci
si nejprve se svými rodiči prohlédli školní
družinu a třídy pavilonu 1. stupně. V každé místnosti na ně čekaly úkoly, se kterými
jim pomohly pohádkové bytosti. Tyto bytosti byli žáci 4. a 5. třídy, kteří se svého
úkolu ujali s velkým nadšením. Poté budoucí prvňáčky přivítaly paní učitelky, se
kterými si děti povyprávěly a předvedly jim
své znalosti. Odměnou dětem byly drobné
dárky a sladkosti. Doufáme, že se dětem i dospělým v naší škole líbilo.
5. 2. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Ve čtvrtek 5. února se žákyně VIII.A Tereza Horáková a Eliška Kovaldová zúčastnily
okresního kola Olympiády v českém jazyce. Tentokrát se ve SVČ Atlas shromáždilo nebývalé množství soutěžících. Tereza Horáková se umístila na 16. - 17. místě z 52 účastníků,
Eliška Kovaldová na 26. - 30. místě. Našim reprezentantkám gratulujeme a přejeme hodně
dobrých nápadů při sepisování dalších úžasných příběhů.
9. 2. Okresní kolo Anglické olympiády
V pondělí 9. února 2015 se žákyně sedmé třídy Ivana Miklendová zúčastnila okresního
kola Anglické olympiády. Ačkoliv úkoly byly obtížné a konkurence velká, obsadila Iva krásné 9. místo. Gratulujeme a přejeme další úspěchy.
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11. 2. Sibiř
Cestovatel, fotograf a novinář Tomáš Kubeš si v létě 2014 splnil svůj sen a vydal se na
dálnou Sibiř. Pana Kubeše jsme pozvali do školy, aby nám přiblížil své nezapomenutelné
zážitky z cesty. Spolu jsme se vydali na téměř dvouhodinovou výpravu drsnou sibiřskou
krajinou, k řece Leně a to vše v kontrastu s velkými městy Sibiře, oslavami slunovratu,
šamany……
Ze zajímavého vyprávění vyplynulo několik rad:
• před cestou na Sibiř se připravte na komáry (otázkou je, zda se na ně vůbec dá připravit)
• zapomeňte na angličtinu, pro rusky mluvícího jedince jsou nesrovnatelně nižší ceny
• i když jste se na cestu pečlivě připravovali, počítejte s tím, že vše se mění podle situace
• pozor na všudypřítomnou vodku
• sochy Lenina jsou všude – nedivte se
16. 2. Kokory - florbal
Už potřetí se žáci základní školy utkali ve florbale proti žákům z Kokor. Na turnaj se
vždy těší, protože síly jsou vyrovnané. Po dvouhodinovém boji přeci jen žáci z Moštěnice
vyhráli. Už teď se těší na další zápas, který se uskuteční na konci roku.
17. 2. Projektový den Den zdraví / Zdravé zuby
Úterý 17. února zastihlo naše žáčky prvního stupně při prohlubování teoretických i
praktických znalostí v oblasti péče o zuby.
Mladší ročníky byly namotivovány pohádkou o Hurvínkovi a jeho trápením se se
zoubky, aby se vzápětí dozvěděly jak o zuby
pečovat, aby nedopadly jako on.
Naše pozvání přijaly studentky stomatologie LF v Olomouci, aby hravou formou a
pomocí obrázků vysvětlily dětem, co zubům
škodí a co prospívá, jak se tvoří zubní kaz a
jak správně pečovat o zuby. Společně s dětmi
předvedly, jak se správně čistí zuby a poradily jim i s výběrem kartáčku. V závěru pak
děti ocenily možnost vyzkoušet si „kouzelnou tabletku“, která ukázala, kdo se jak o své
zuby stará.
Po hodinovém školení následovala práce
ve třídách, kde si žáci znovu v interaktivním
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programu Veselé zoubky formou doplňovaček, spojovaček, hádanek a testů opakovali a
utvrzovali znalosti o zubech a zubním zdraví.
Nakonec si žáci vyplnili pracovní listy a úplně na závěr vytvořili plakáty s tématikou
zubního zdraví. Prvňáčci si jako bonus z tohoto dne odnášeli preventivní balíčky zaměřené
na péči o dětský chrup, ze kterých měli velikou radost.
Den rychle uběhl a my se těšíme na další podobný.
23. 2. Okresní kolo Anglické olympiády
V pondělí 23. února 2015 proběhlo okresní kolo Anglické olympiády. Za naši školu nastoupil Dominik Vlach z osmé třídy a vybojoval 17. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho
setkání s rodilými mluvčími.
25. 2. Okresní kolo soutěže Naší přírodou
Do finálního kola přírodovědné soutěže se probojovali 3 naši borci. Za mladší to byla
Agáta Rotreklová ze 7. třídy. Agáta se umístila na 3. místě v kategorii mladších Společenstvo vody.
Za starší žáky to byli Šimon Mozola a Lenka Ostrčilová z 9. třídy. Šimon obsadil 4. místo v kategorii starších Společenstvo vody a Lenka 4. místo v kategorii starších Společenstvo
polí, luk a pastvin. Všem účastníkům blahopřejeme a doufáme, že nabyté znalosti v budoucnu zúročí.
27. 2. Na cestách Country
Dne 27. února žáci 4. – 7. třídy zhlédli výchovný koncert Na cestách country, který
se konal v  Přerově v kině Hvězda. Písně tohoto žánru žákům přiblížila skupina Poutníci.
Žákům byly představeny i hudební nástroje. Písně, které děti znaly, si s chutí zazpívaly. Atmosféra byla výborná a koncert se dětem líbil.
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R ady zahrádkářům
Pěstujeme mrkev na hrůbkách
Mrkev je významný druh zeleniny. Kulturní forma vznikla křížením planě rostoucích forem v oblasti střední Asie. Tyto planě rostoucí
rostliny měly slabé kořeny. Odrůdy mrkve moderního typu byly vyšlechtěny až na přelomu
16. a 17. století.
Mrkev je poměrně nenáročná na klima. Lze ji pěstovat především v řepařské a kukuřičné oblasti. Je vhodné ji vysévat na vzdušné stanoviště do písčitých až hlinitopísčitých strukturálních půd. Na lehkých půdách vytváří tvarově odpovídající kořeny typu dané odrůdy a
bez deformací. V těžkých půdách jsou kořeny velmi často rozvětvené a deformované. Přímé
hnojení chlévskou mrvou je nevhodné, dochází k praskání kořenů, zhoršuje se skladovatelnost a rovněž hrozí větší poškození pochmurnatkou mrkvovou.
Mrkvi vyhovují půdy dobře zásobené vápníkem, tento prvek kromě výsevu ovlivňuje
barvu a pevnost dužiny. Draslík je předpokladem dosažení dobrého výnosu, kvality a skladovatelnosti, přispívá k syntéze bílkovin a cukrů. Mrkev vyžaduje půdní reakci neutrální až
slabě zásaditou. Je poměrně citlivá k vyšší hladině živin v půdě, proto hnojíme minerálními
hnojivy alespoň 3 – 4 týdny před setím.
Půdu je potřeba před setím dobře zpracovat. I přes zvýšenou prvotní námahu je vhodný
výsev do hrůbků. Tato technologie zajistí nejen lepší výnos, ale i mnohem jednodušší sklizeň. Hrůbek připravíme nahrnutím zeminy, obdobně jako když nahrnujeme brambory, jen
to uděláme širší a mrkev vysejeme do dvou až tří řádků. Hrůbek před setím urovnáme a
mírně utužíme. Hloubka výsevu je stejná jako při standardním setí. Mrkev je třeba jednotit.
Jestliže jednocení neprovedeme, vyroste mrkev se slabým kořenem.
První mrkev se vysévá hned po rozmrznutí půdy, aby využila zimní vláhu. Při výsevu
do hrůbků může dojít k tomu, že vrchní vrstva půdy, ve které jsou semena, prosychá. Do
mrkve můžeme přidat trochu ředkvičky jako „signální rostlinu“. Pomůže to při prvních
zásazích do půdy – narušování půdního škraloupu po deštích. Mrkev vzchází až po dvou
nebo třech týdnech, ředkvička „je venku“
mnohdy již pátý den po výsevu a my jsme si
při kypření jisti, kde je mrkev vyseta. Hrůbky stejně jako výsadby na běžných záhonech
musíme odplevelovat, kypřit a v době sucha
zalévat.
Při výběru odrůd je nutné řídit se budoucím způsobem použití. S tím souvisí délka vegetační doby. Pro účely skladování je
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vhodné vysévat mrkve s delší vegetační dobou nebo i rané odrůdy, ale s výsevem koncem
června až začátkem července.
Mrkev řadíme pro vzácné obsahové látky mezi léčivé rostliny. Kromě nutriční hodnoty
má také obrovský dietetický význam. Je bohatá na vitaminy, minerální látky, stopové prvky,
vlákninu, antioxidanty. Je významným zdrojem betakarotenu.
Při práci na zahradě lze posílit svaly i zhubnout
Práce na zahradě, která vede ke kýženým výsledkům, je zároveň vynikajícím cvičením.
Při zahrádkaření dochází k přirozenému pohybu, při kterém se posilují všechny důležité
svaly a pobyt na čerstvém vzduchu prospívá i dalším orgánům.
Zahrádkáři by neměli přecházet přímo z nicnedělání do namáhavé činnosti. Základní
rady jak předejít bolestem a zraněním při zahradničení jsou:
• kleknout si, kdykoliv je to možné,
• nedělat hodiny stále stejné pohyby, ale střídat různé práce,
• dodržovat pitný režim,
• chránit se před sluncem,
• před prací si vždy jemně protáhnout svaly, aby se organismus zahřál,
• při zvedání těžkých předmětů pokrčit kolena a nechat rovná záda,
• opatrně se zvedat,
• používat ochranné pomůcky.
JARNÍ PRANOSTIKY
Duben
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Mokrý duben slibuje dobrou sklizeň.
Je-li zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda. Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
Prší-li na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva začni.
Květen
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
Pankrác, Servác, Bonifáci pro sadaře jsou zlí chlapci.
Na Urbana pěkný teplý den – bude suchý červenec i srpen.
Červen
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začneme kositi.
Jaký červen, takový i prosinec; je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů věrtele.
Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
Rukověť zahrádkáře
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Zpráva o činnosti ZO ČZS
v Horní Moštěnici za rok 2014
V neděli 5. ledna se konala výroční členská schůze základní organizace.
Na této schůzi byl zvolen nový devítičlenný výbor ZO ve složení:
Václav Pokusa - předseda ZO
Petr Matlocha - tajemník ZO
Jaroslav Janda, Zdeněk Hudeček, Jaromír Odstrčil, Čestmír Ostrčil,
Květoslava Lakomá, Marie Ostrčilová a František Janda – členové výboru.
Dále byli zvoleni tři členové kontrolní komise:
Otto Havlíček - předseda komise
Jaroslav Vaněk a Eva Dašková – členové komise
Také byl zvolen delegát na konferenci ÚS ČZS Přerov – František Janda.
V roce 2014 se ZO řídila usnesením z výroční členské schůze.
Členové výboru se scházeli pravidelně každý měsíc a podle potřeby i mimořádně,
aby zabezpečovali činnost naší ZO. Ti, kteří se z různých osobních důvodů nemohli
zúčastnit, se omluvili. Účast na schůzích výboru byla na 95%. Z každé výborové
schůze je pořizován zápis o účasti a programu. Tímto bych chtěl všem členům
výboru poděkovat za jejich obětavou práci. Nad rámec usnesení z výroční členské
schůze jsme se po domluvě ve výboru dohodli pořádat výstavu ovoce a zeleniny
každoročně. Dříve byla výstava jedenkrát za dva roky.
V sobotu 8. února 2014 jsme, tak jako již každoročně, pořádali osmý zahrádkářský
ples v kulturním domě. Děkuji všem, kteří se na jeho organizaci podíleli. Také
bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do tomboly.
V květnu a v červnu zorganizoval výbor dva autobusové zájezdy.
1. května se jelo po roční přestávce do Věžek na jarní zahrádkářskou výstavu.
V sobotu 14. června
2014 jsme se brzy ráno
vydali na poznávací
zájezd
za
krásami
naší vlasti do Znojma.
Nejprve jsme si prohlédli
historickou část Znojma
s průvodcem, který
nás zavedl na zajímavá
místa tohoto města.
Po obědě jsme si ve
dvou skupinách prošli
znojemské
podzemí
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- katakomby. Pak jsme odjeli autobusem do Louckého kláštera. Po prohlídce
kláštera a malé ochutnávce vína Znovín Znojmo jsme opět odjeli autobusem do
vinného sklepa Vinařství Dobrovolný. Zde jsme si prohlédli rozsáhlé vinné sklepy
a opět ochutnali několik vzorků vína. Po večeři jsme si s harmonikou i zazpívali.
I v roce 2014 dva členové naší ZO (Vlasta Fikrová a František Janda) zajišťovali
provoz výkupny ovoce Ovexim Kroměříž. Přes velké počáteční potíže a několikeré
jednání s firmou Ovexim se nakonec podařilo výkup ovoce od 3. září uskutečnit.
Výkupní cena byla nízká, přesto bylo vykoupeno následující množství ovoce:
padaná jablka: 13 636 kg `a 0,80 Kč/kg celkem vyplaceno 10 908,- Kč
padané hrušky: 193 kg `a 1,20 Kč/kg
celkem vyplaceno 231,- Kč
loupané ořechy: 100 kg `a 120 Kč/kg
celkem vyplaceno 12 000,- Kč
Ve výkupně tak mohli své přebytky prodat nejen členové ČZS, ale i občané naší
obce i obcí sousedních. Výkupna byla otevřena ve středu a v neděli. Výkup ovoce
byl ukončen 19. října a výkup ořechů ke konci roku.
V září jsme narychlo sestavili
sportovní družstvo a zúčastnili se
turnaje „O putovní pohár starosty
obce“. Po velkém úsilí se nám
po součtu bodů z různých soutěží
podařilo získat první místo tohoto
turnaje.
V sobotu 4. a v neděli 5. října se
konala v kulturním domě výstava
ovoce a zeleniny. Její součástí byla
i výstava prací dětí z místní školy
na téma „Příroda a zahrada“. Na
slavnostní zahájení si děti z mateřské
a základní školy připravily pěkné vystoupení. Děkuji tímto p. učitelkám a p. řediteli
a také rodičům vystupujících dětí za hezký zážitek nejen pro zahrádkáře, ale i pro
babičky i dědečky a ostatní návštěvníky, kteří se přišli na výstavu v hojném počtu
podívat.
Bylo vystaveno cca 450 exponátů po třech až čtyřech kusech všech možných
druhů a odrůd jablek, hrušek, paprik, vinné révy a ostatního ovoce a zeleniny a také
květin. Na naší výstavě byla také možnost si zakoupit včelí produkty a zhlédnout
videoprojekci o včelách a také snímky z kroniky a ze zájezdů. Tuto videoprojekci
připravil přítel Radomír Bubík.
V neděli na závěr výstavy byli vyhlášeni vítězové soutěží:
„O největší jablko výstavy“ - př. František Mikulčík
„O nejkrásnější jablko výstavy“- př. Miroslav Rebl
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Dále byly porotou vybrány tři nejlepší
kolekce výstavy:
první místo získala „Osada rybník“
(Ludmila Mutlová),
druhé místo získala Zdeňka Špundová,
třetí místo získala Marie Kvasnicová.
Všichni
vítězové
obdrželi
od
organizátorů malé ceny společně
s diplomy. Děkuji všem členům výboru
za dobrou organizaci, dále zahrádkářům,
členům i nečlenům ZO, kteří přinesli
své výpěstky na výstavu a tím přispěli
k jejímu zdárnému průběhu.
V měsících září a říjnu (18. 9., 25. 9. a 9. 10.) odpracovalo dvanáct členů naší
ZO na stříhání a prořezávání stromků kolem řeky Moštěnky a nad školou cca
200 brigádnických hodin. V listopadu zakoupil OÚ dvacet dva kusů stromků a
naši členové část již vysadili a zbytek vysadí na jaře v prostoru nad školou. Tyto
stromky také obalili proti okusu zajíců. Ke konci roku byli zkontrolovány obaly již
dříve vysazených stromků. Poškozené obaly byly nahrazeny novými. Na této akci
se odpracovalo asi dvacet hodin.
Nájem za užívání půdy v zahrádkářských osadách „Školní sad“ a „Rybník“ byl
na OÚ zaplacen. Členové z osady „Školní sad“ si stěžovali na špatný přístup TJ
Sokol Horní Moštěnice k probíhajícím pracím na hřišti a k oplocení.
Členové organizace, kteří v roce 2014 dovršili významné životní jubileum, byli
v průběhu roku navštíveni členy výboru a byl jim předán dárkový balíček.
Stav členů k 1. 1. 2014 byl 81 platících členů ZO.
V roce 2014 přibyli čtyři členové – Vlasta Danišová, Romana Jandová, Jana
Luptáková a Věra Malinová.
Jeden člen vystoupil – Hynek Hynar.
Jeden zemřel – Vlastimil Fikr.
K 31. 12. 2014 měla ZO 82 platících členů a jednoho čestného člena – Oldřicha
Hanáka, celkem tedy 83 členů.
Závěrem vám všem chci poděkovat za práci, kterou děláte pro zlepšení životního
prostředí v okolí vašeho domu, na zahradách i v obci.
Dále děkuji OÚ Horní Moštěnice i p. starostovi Ing. Martínkovi za dobrou
spolupráci a za poskytnutí dotací pro ZO ČZS.
Přeji vám všem v nastávajícím roce 2015 hodně úspěchů, trochu štěstí a bohatou
a kvalitní úrodu na vašich zahrádkách.
Věřím, že i v roce 2015, který bude ve znamení 45. výročí od založení ZO ČZS
v Horní Moštěnici, se zúčastníte všech akcí naší zahrádkářské organizace.
Václav Pokusa
předseda ZO ČZ
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Úspěch žáků osmé třídy z Horní Moštěnice
Tři žáci osmého ročníku ze ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, a to Kateřina Jančíková,
Karolína Fialová a Jakub Procházka se v uplynulých čtyřech měsících účastnili zápolení o nejlepší müsli tyčinku se společností Úsovsko Food.
Během tohoto zápolení museli žáci, kterých bylo více než dvě stě z celého Olomouckého kraje, nejprve podstoupit vstupní test, udělat průzkum trhu mezi lidmi, vypracovat obchodní model, vymyslet obal a především složení müsli tyčinky.
Náš tým se plně ujal práce, vše jsme si vymysleli a zařídili sami. Vždyť to byla
práce, která nás bavila a hlavně to byl úkol pro nás žáky, ne pro rodiče a učitele. Na
úvod jsme museli vymyslet název týmu, ten byl jednoduchý, prostě jsme spojili začátky jmen nás všech a vyšel název KAKUKA, tzn. KAteřina, KUba, KArolína. Nejprve
jsme provedli průzkum u nás ve škole a na hřišti mezi dětmi, každý oslovený musel
vyplnit krátký dotazník týkající se čeho jiného než müsli tyčinek. Zda znají müsli
tyčinky, jaké příchutě jim chutnají a jaké by jim chutnaly. Z průzkumu nám vyšlo
složení naší müsli tyčinky, které bylo plné vitaminů a skládalo se z ovoce, jako je jablko, granátové jablko, mango, maracuja, banán. Potom přišel na řadu obal, u kterého
jsme se soustředili hlavně na to, aby hned na první pohled zaujal děti svým moderním
designem.
Po splnění všech podmínek
jsme se dostali až do finále a dne
8. 1. 2015 bylo pět nejlepších
týmů pozváno do firmy Úsovsko
Food k poslednímu úkolu, a tím
byla byla prezentace o naší práci,
do které se museli zapojit všichni
členové. Potom jsme měli možnost prohlídky firmy, seznámení
se s prací a výrobou müsli tyčinek.
Po prezentování jsme další měsíc
čekali na vyhlášení vítězů, a to se
uskutečnilo 5. 2. 2015 v Olomouci.
Obsadili jsme čtvrtou pozici, a to
je si myslím velký úspěch nás tří
spolužáků z takové malé vesnické školy. Je vidět, že i na vesnici
můžou být chytré a nadané děti se
zájmem o nové věci.
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Lyžařský kurz
V únoru se u nás na škole uskutečnil lyžařský kurz. Sraz byl 16. 2. 2015 u školy a
po nastoupení do autobusu jsme konečně vyjeli. Cesta byla klidná. Na parkoviště za
Velkými Karlovicemi jsme dorazili před polednem, ale ještě nás čekal výšlap k chatě
Bačkárka. Někteří si sice stěžovali, ale my zkušení lyžaři jsme to vzali s nadhledem.
Následoval oběd a vybalování. Potom proběhlo rozdělení do družstev podle schopností.
Po poučení o bezpečnosti a vydatné večeři jsme měli volno a nakonec jsme ulehli ke
spánku.
Probuzení do nového dne bylo veselé - no vlastně jak pro koho. Někteří byli tak
natěšení, že byli vzhůru už hodinu před budíčkem a rušili ostatní. Po vydatné snídani
se lyžaři i snowboarďáci vydali na svah. Každá skupina se držela svého výcvikového
plánu. Hladoví, ale spokojení jsme se poté vrhli na oběd a po skončení odpoledního klidu se opět vydali na svah. Lyžaři - začátečníci však podnikli základní běžecký výcvik.
Na konci provozu vleku jsme se vrátili na pokoje a užívali si volného času. Opět následovala večeře a po ní byla na programu přednáška člena horské služby. Bylo to poučné
a celkem zábavně provedené. V 8 hodin pro nás byla ještě připravena druhá večeře
v podobě chleba ve vajíčku. Spokojeně jsme ulehli a těšili se na další den.
3. den započal budíčkem, který prováděla služba. Bylo to celkem nepříjemné. Jako
každý den následovala snídaně. Podle denního plánu šli snowboarďáci na běžky a ostatní na lyže. My zkušenější jsme již mohli jezdit samostatně ve skupinkách a začínající
lyžaři se učili jízdě na vleku. Poté již tradičně přišel na řadu oběd a odpolední klid.
V rámci tohoto klidu jsme se opět chystali na lyže a na běžky, jen mezi snowboarďáky a
zbývající skupinkou lyžařů proběhla výměna běžkařských bot a lyží. Kvůli nedostatku
běžek se skupiny trošku promíchaly. Po zdárném návratu, který se obešel bez větších
zranění, byl dalším bodem programu volný čas a většina žáků si objednala pizzu. To
byla ale hloupost, protože k večeři jsme dostali skvělé borůvkové knedlíky. Po večeři
bylo chvilku volno, které naši deváťáci využili ke koupání v Bačkádi s horkou vodou. Ve čtvrt na devět byl domluvený sraz
v jídelně, kde proběhl společenský večer.
Dále následovala večerní hygiena a dnes
opravdu zasloužený spánek.
Budíček byl předposlední den pro většinu
dost nepříjemný, protože byli všichni po
předchozích dnech dost unaveni. Nakonec
jsme se vyhrabali z postelí a šli na snídani,
po které opět následovala výprava na svah.
Díky skvělému výcviku našich učitelů
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jsme již dnes skoro všichni vyjeli až na vrcholek kopce. Dopoledne i odpoledne jsme si
poslední jízdy pořádně užili a volný čas náležitě využili k vyblbnutí. Není tedy divu, že
večeři už všichni očekávali dřív a náležitě rychle ji též snědli. Potom bylo na programu
sledování ukázek lyžařských stylů, kterému předcházelo shrnutí celého týdne, což nám
zpříjemnilo pojídání palačinek. Spát se nám nechtělo, ale na výběr jsme stejně neměli,
a tak většina z nás již zabalena na cestu domů ulehla ke spánku.
Poslední ráno proběhlo v duchu balení. Ach jo. Po sladké snídani jsme se sice ještě
vydali na lyže, ale už ne na svah. Byla pro nás totiž naplánovaná soutěž. Spočívala v
tom, že jsme startovali postupně po 20 sekundách a běželi do kopce. Na 1. stanovišti
jsme si obuli lyžáky a běželi opět do kopce. Na 2. stanovišti jsme si připnuli lyže nebo
snowboard a projeli překážkovou dráhu. Později proběhlo vyhlašování vítězů v kategorii Snowboard, Lyže hoši a Lyže dívky.
Následovalo dobalování a odevzdávání pokojů. A protože si v pondělí někteří na
cestě vedoucí k chatě stěžovali, že je bolí nohy, rozhodli se naši učitelé, že k autobusu
sjedeme necelé 3 km na lyžích. Některým se to sice nezdálo, ale zdárně a bez zranění
jsme to zvládli. Potom jsme už jen naložili tašky, nasedli do autobusu a vyrazili ke
škole, kde nás již čekali rodiče.
Tereza Horáková a Martin Ludva

Neslyšící chlapec ze ZŠ Horní Moštěnice stojí
za vznikem přelomového dokumentu ve školství
Ještě před pěti lety byla Danuše Petrášová z Horní Moštěnice na Přerovsku klasickou
učitelkou na běžné základní škole. Pak se ale mezi prvňáčky objevil neslyšící Ondra. Chlapec s kochleárním implantátem byl prvním dítětem s postižením, s nímž jako pedagožka
přišla do styku.
Toto setkání oběma zásadně změnilo
život. Ondra dostal šanci vyrůstat mezi
zdravými vrstevníky a Danuše Petrášová
nastartovala „integrační“ učitelskou kariéru.
„Přiznávám, že zpočátku jsem měla
obavy. Vůbec jsem nevěděla, co taková integrace obnáší, nikdy dřív jsem se s takto
postiženým dítětem ve své praxi nesetkala,“ vzpomínala na začátky učitelka. Dnes
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patří Danuše Petrášová mezi učitele, kteří své zkušenosti promítají do přelomového dokumentu ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – Katalogu podpůrných
opatření. Praktický manuál, který připravili odborníci z Univerzity Palackého a společnosti
Člověk v tísni, krok za krokem poradí pedagogům, jak pracovat s dítětem, které ve výuce
selhává – ať už kvůli tělesnému handicapu, mentálnímu postižení či zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění.
Spolu s Ondrovou maminkou připomínkuje učitelka Petrášová materiál v oblasti týkající
se dětí se sluchovou vadou. „Katalog hodně pomůže učitelům, kteří nikdy nepřišli do styku
s postiženým dítětem. Nikdo neví, kdy se s takovým žákem setká,“ myslí si Kateřina Kalovská, maminka neslyšícího Ondřeje, která je zároveň učitelkou.
Definitivní verze v červnu
Katalog podpůrných opatření navazuje na novelu školského zákona, kterou minulý rok
v srpnu schválila vláda. Novela přináší změny i ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Opouští totiž dělení podle medicínských nebo psychologických diagnóz
do kategorií zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění. Nově
zavádí systém podpůrných opatření. Ten více zohlední skutečné dopady postižení či znevýhodnění dětí do vzdělávání.
Pomoc určená dětem se bude nově dělit do pěti stupňů. „Tento způsob podpory umožní
rychleji a efektivněji reagovat na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“
zdůraznil Jan Michalík z Ústavu speciálně pedagogických studií, hlavní řešitel projektu
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, v jehož rámci vzniká i Katalog podpůrných opatření.
Autoři počítají s tištěnou i elektronickou verzí. Pracovníci projektu s ním už v létě seznámili pedagogy ze 140 škol všech druhů i stupňů v Česku. Na základě jejich připomínek
dostane podle Michalíka ministerstvo finální verzi v červnu letošního roku.
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Ohlédnutí za vánočním turnajem v nohejbale
ŠTĚPÁN – CUP 2014
O vánočních svátcích, na sv. Štěpána dne 26. 12. 2014, se uskutečnil již 12. ročník ŠTĚPÁN-CUP. Tohoto turnaje se pravidelně zúčastňují muži po středním věku. Turnaj byl rozlosován do pěti družstev a hrál se systémem každý s každým. Tohoto ročníku se zúčastnilo
celkem 20 hráčů, kde průměrný věk byl 56 let, nejstaršímu hráči bylo 69 let.
Organizaci a průběh turnaje zajišťoval tradičně organizační výbor ve složení: prezident
- p. Vlastimil Pospíšil, členové výboru - p. Ladislav Tesař, p. Josef Doležel, p. Miroslav Vašek, p. Emil Koritar.
Účastníci turnaje se vždy musí řídit přísnými turnajovými pravidly, jako je: čestnost,
ohleduplnost, pravdomluvnost, slušnost. V průběhu celého turnaje je přísný zákaz používání vulgarismů a nadávek, i vůči vlastní osobě. Porušení pravidel se trestá pokutou, eventuálním vyloučením hráče z turnaje.
Pro zpestření turnaje a navození vánoční atmosféry donesli někteří účastníci produkty
z domácí vánoční kuchyně.
Průběh turnaje byl tak, jak je zvykem z předešlých ročníků, podrobně zaznamenáván
audiovizuální technikou a každý účastník si mohl zakoupit turnajový záznam na DVD a
nástěnný kalendář s fotografií účastníků. Při závěrečném slavnostním ceremoniálu byly
hráčům předány medaile.
Letošní ročník Štěpán-Cup vyhrálo družstvo ve složení Jan Heider, Zdeněk Kužela,
Josef Doležel a Jaroslav Jurošek.
Za velmi zdařilý a sportovně hodnotný turnaj patří poděkování organizačnímu výboru,
dále sponzorům akce: Obecnímu úřadu Horní Moštěnice, ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, firmě
SEW-EURODRIVE Horní Moštěnice, tiskárně KATOS, provozovateli fotovoltaické elektrárny v Horní Moštěnici a všem přátelům sportu, kteří zajistili nepostradatelné technické
zázemí celého turnaje.
Josef Procházka
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Vodění medvěda v Horní Moštěnici
Letos se skupina aktivních občanů
naší obce rozhodla opět pokračovat v
již dávno zapomenuté tradici - Vodění
medvěda. Tato tradice, která je v okolních obcích pravidelnou akcí, se uskutečnila v naší obci podruhé po obnovení této tradice. Letos šlo v průvodu 24
masek a jel jeden vláček Moštěňáček.
Mohli jste vidět masky jako medvěd,
myslivec, ponocný, vodník, řezník,
čarodějnice, zajíc, čert, muchomůrka,
doktor, stará bába, ženich, nevěsta, ježibaba a mnoho dalších. Nejmladšímu účastníku naší pochůzky byly tři roky. Počasí nám letos náramně vyšlo, po celou dobu
obchůzky nám svítilo sluníčko a bylo teplo. Při návštěvách ve vašich domácnostech jsme se setkali s usměvavými tvářemi a milým přivítáním, a proto bych ráda
poděkovala všem občanům, kteří nám otevřeli a byli vstřícní, nabídli nám tradiční
pohoštění a dobrou náladu. Někde jsme se nedozvonili, i když náš předvoj bubnoval na celou vesnici a dával znamení, že se blížíme.
Dále děkuji všem zúčastněným v průvodu, bez nichž by se nic neuskutečnilo,
obecnímu úřadu za zapůjčení vláčku a za jeho řízení Peťovi Rygalovi, za perfektní
hudební doprovod Mirovi Hrubému.
Finanční výtěžek akce byl věnován kroužku Medvíďata, který pracuje pod MS
Šance Horní Moštěnice na podporu jejich aktivit.
Těšíme se na příští rok a snad se setkáme alespoň s takovým zájmem jako letos.
Ilona Jančíková

30

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 2/2015

Badmintonový turnaj
V sobotu 10. ledna 2015 se uskutečnilo
první badmintonové utkání ve čtyřhře
v tělocvičně ZŠ a MŠ Horní Moštěnice.
Turnaje se zúčastnilo 16 dvojic, které
se rozlosovaly do dvou skupin. V jedné
skupině hrál každý s každým na jeden
vítězný set do 21. Čtyři nejlepší z každé
skupiny postoupili do semifinále. Vítězové play-off poté hráli o medailové
pozice. Všichni hráči byli ve skvělé formě a konkurence byla veliká. Pro vítěze
byl připraven pohár, diplomy a medaile.
Po dobu turnaje bylo k dispozici menší
občerstvení v podobě koláčků, ovoce
a pití. Jeden z hráčů se v průběhu hry
těžce zranil, touto cestou mu přejeme
rychlé uzdravení a brzký návrat na kurt.
Děkujeme Radě obce Horní Moštěnice
za poskytnutý finanční příspěvek a panu
řediteli Mgr. Kubíkovi za pronájem tělocvičny. Věřím, že se turnaj povedl, všem
se líbil a při dalším utkání, které se bude konat v dubnu, se opět sejdeme v hojném
počtu.				
za tým organizátorů Monika Kaďorková

Dětské šibřinky
První sobotu v březnu si dali v kulturním domě dostaveníčko různé pohádkové
a filmové postavičky, zvířátka a jiní hrdinové z filmů. Rej masek, divoké taneční
kreace, hry a soutěže odstartovaly ve 14
hodin a ve stejném tempu pokračovaly téměř celé odpoledne.
Děti se skvěle bavily a zábavné odpoledne si užívaly. Sál kulturního domu byl
zcela zaplněn. Nejlepšími maskami byli
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pořadateli vyhodnoceni Spongebob, kostlivec a pirát.
Nejmladší maskou byl kominíček, kterému nechyběl ani miniaturní žebřík. Kominíčkovi nebyl ještě ani rok.
Během odpoledne měly děti možnost
nechat si namalovat obličej, většinou tematicky k daným maskám.
Děti odcházely unavené, ale spokojené.
Ing. Marta Ostrčilová

Medvíďata zářila
na pódiu
První čtvrtletí v novém roce se u Medvíďat vedl v kulturním a naučném duchu.
Rok 2015 jsme započali divadelním představením „Včelí královna“, který nadchl
nejen děti, ale i dospělé. Děti si díky pohádce zahrály na vodiče loutek, malé mravenečky a rybáře.
Na konci měsíce ledna za námi přišel
ornitolog pan Šafránek. Krátkým povídáním proloženým fotografiemi přiblížil dětem, jaké ptáčky mohou potkat u krmítek
a v našem blízkém okolí a čím tyto ptáčky
přikrmovat. Moc mu za toto povídání děkujeme.
Měsíc únor byl pro Medvíďata náročný. Na schůzkách jsme se připravovali na
naše první společné vystoupení na veřejnosti. V sobotu 21. února děti společně s
myslivci a s vedoucími kroužku vystoupily na akci mysliveckého sdružení – Vesnické speciality. Dle ovací publika se vystoupení moc líbilo a hlavně dětem moc
povedlo.
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V následujících měsících nás čeká
mnoho zajímavých schůzek, vycházek do
blízkého okolí a výlet do Modré u Velehradu, chystáme se zde navštívit areál Živé
vody (botanická a sladkovodní expozice),
kde se děti seznámí se životem ve vodě i
kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i
tůní. Dopravu na tento výlet zaplatíme penězi, které jsme dostali od organizátorů a
účastníků akce Vodění medvěda. Mockrát
děkujeme všem účastníkům této akce a občanům naší vesnice.
Foto ze všech našich akcí naleznete na http://krouzeksance.rajce.idnes.cz/
zdraví Medvědice Katka, Petra, Martina a Eva

Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici za období leden - březen 2015
První posezení našeho klubu v novém roce se konalo 14. 1. 2015 pod názvem
„Lednové posezení“. Jako v roce 2013 a 2014 jsme na prvním posezení předvedly
začátek ruské pohádky Mrazík. Děvčata se opět oblékla do krásných šatů, ve vlasech měla bohatě zdobené čelenky a na rameni husté copy. Také postava Ivánka
byla velmi mužná. Taneční vystoupení bylo odměněno velkým potleskem. Program dále pokračoval tancem přítomných za doprovodu našich hudebníků, p. Gaďurka a p. Caletky, kteří svými hudebními nástroji vždy roztančí celý sál. V měsíci
lednu jsme dále vystupovaly v rámci plesové sezony, a to 17. 1. 2015 na mysliveckém plese s taneční sestavou Kankán a 24. 1. 2015 na obecním plese tanečními sestavami Trnky, brnky a Kankán. Velmi
nás na obecním plese potěšilo, když nás
pan starosta uvedl slovy „moje zlatíčka“.
V měsíci únoru náš klub pořádal
„Masopustní posezení“ dne 11. 2. 2015.
Děvčata si pro tento měsíc vybrala
vystoupení na hudbu P. I. Čajkovského - Labutí jezero. V krásných bílých
sukénkách, krajkových kalhotkách a
s krajkovými čelenkami děvčata doslo33
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va dolétla do sálu. Následovala baletní
sestava, která se přítomným líbila, a nejvíce potlesku si získalo vrtění zadečků.
V měsíci únoru jsme opět pokračovaly
s vystoupením na plesech. 14. 2. 2015
jsme na zahrádkářském plese zatančily
sestavy Trnky, brnky a Kankán. 21. 2.
2015 jsme na hasičském plese předvedly tance Trnky, brnky a Mrazíka. Naše
vystoupení na plesech bylo vždy odměněno velkým potleskem.
11. 3. 2015 se konalo „Březnové posezení“ v duchu Mezinárodního dne
žen. Po úvodním přivítání přítomných,
děvčata oblečená v pionýrských krojích
napochodovala, za doprovodu písně Pionýři, pionýři…, do sálu a poté ve dvojících odešla na podium. Tam je již čekala
p. učitelka Petříková, která s nimi nacvičila lidové písně. Pěvecké vystoupení se
přítomným líbilo a bylo odměněno velkým potleskem. Pak se děvčata rozběhla
po sále a předala všem ženám k MDŽ
karafiáty. Na závěr děvčata předvedla
vtipnou sestavu roztleskávaček, na lidovou píseň Uvázali kozu …, doprovázenou potleskem přítomných. Poté pionýrky vyzvaly přítomné k tanci.
Klub pro starší a pokročilé děkuje
všem, kteří nám pomáhají, OÚ Horní
Moštěnice za podporu, Hanácké kyselce
za minerální vodu a také všem, kteří se
přijdou s námi veselit.
Věra Minaříková
Klub pro starší a pokročilé
Horní Moštěnice
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SENIOR
SENIOR PŘEROV
PŘEROV
pečovatelské a ošetřovatelské služby seniorům,
handicapovaným a osamoceným lidem v
domácnosti
• Poslání
Podpora nezávislosti a samostatnosti důstojného života ve vlastním  sociálním
prostředí, zabezpečením bio - psycho - sociálních potřeb pomocí soukromé
pečovatelské služby
• Komu je péče určena
Všem  rodinným  příslušníkům a jejich blízkým v životní situaci, kdy dojde ke
změně zdravotního stavu a péči nelze zvládnout laickou péčí a je nutné zahájit
poskytování odborné zdravotní péče.
• 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 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
• 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.
Doprovodíme seniora na kulturní, společenské akce, k lékaři, na úřady, ke
kadeřníkovi, na pedikúru, na nákupy či jiné procházky.
Půjčujeme kompenzační pomůcky (pokojové WC, sedačky do vany, polohovací
postel). Všechny služby jsou poskytovány odbornými pracovníky.

Kontakt: tel. 724 212 424, e-mail: vladimira.vilimkova@seznam.cz

www.seniorprerov.cz
35

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 2/2015

MÁTE NĚKOLIK PŮJČEK, ÚVĚRŮ?
V poslední době na nás z televizních a internetových reklam vyskakují lákavé nabídky na sloučení půjček do jedné. „Zaplatíte méně – zbavíte se starostí – získáte peníze
navíc,“ hlásají banky. Zdá se vám podezřelé, aby nabízely něco tak výhodného, a říkáte
si, že v tom musí být nějaký háček? V tom případě máte a současně nemáte pravdu.
Pro banky je v dnešní době čím dál tím těžší najít „půjčkového nováčka“ – klienta,
který by ještě žádnou půjčku neměl. Zato je dost lidí, kteří mají úvěrů více. Už jen vědomí, že je nutné splácet větší počet půjček, může na člověka působit trochu děsivě a
funguje jako motivace dluhy co nejdříve umořit.
Jednodušší než přesvědčit takové zákazníky, aby se zavázali ještě k další půjčce, je
nabídnout jim lepší podmínky pro to, co už mají. Nejde-li klienta přesvědčit pro půjčku novou, může ho i tak banka „přetáhnout“ k sobě. Splatí vašim původním věřitelům
všechny závazky (včetně případného poplatku za předčasné splacení). Původní poskytovatel půjčky tak přijde o úroky, které byste mu platili, a váš nový věřitel tím vydělá, i
když vám nabídne lepší úrokové podmínky. Tento konkurenční boj mezi bankami nutně
neznamená, že musí jít o něco nekalého. Nicméně je na místě obezřetnost a každý by měl
pečlivě zvážit, doslova si vypočítat, zda se mu daná konsolidace vyplatí.
Při konsolidaci si necháváte sloučit více svých úvěrů (půjček, kreditek, kontokorentů
atd.) do jediného. Konsolidace se velmi hodí splácejícímu v případě, že má půjček více
a nezvládá je každý měsíc všechny splácet, nebo zvládá, ale velmi tím trpí jeho rodinný
rozpočet. Výhodné to může být i pro ty, kteří u svých bank platí poplatky (např. za vedení
půjčky, účtu), můžete si najít jinou banku s půjčkou bez poplatků a ušetřit stovky měsíčně.
Banky o nové klienty stojí, především ale o klienty solventní (schopné vyhovět finančním závazkům). Nepřijímají proto každého žadatele.
Úroková procentní míra: Nehleďte pouze na úrok, který banka nabízí. Velmi výhodné
úroky bank (tj. co nejnižší) se dnes pohybují kolem 10 % p. a. (per annum = za rok) i níže
a jsou vypočítány podle celkové částky, kterou za dobu splácení zaplatíte. Pozor, banky
mohou u nabídek uvádět i úrok měsíční (p.m.) či denní (p.d.).
RPSN: Mnohem důležitější je vědět, jak vysoké je tzv. RPSN. Zkratka zastupuje roční
procentní sazbu nákladů. Ta se skládá z úroků a všech dalších poplatků, které v souvislosti s půjčkou musíte platit. Mohou to být poplatky za uzavření smlouvy, správu úvěru,
vedení účtu, převody peněžních prostředků, první navýšenou splátku, pojištění schopnosti splácet aj. Výši RPSN ovlivňuje ale také frekvence splátek. Úroková míra se od
RPSN může u některých nabídek lišit až o více než 6 %.
Některé banky nabízejí při včasném splácení různé odměny, často vám odpustí několik splátek, a tím se vlastně úrok sníží. Při zvažování konsolidace je ale vhodné s touto
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možností nepočítat automaticky. Při době splácení se může lehce stát, že jednou zapomenete peníze odeslat nebo se dostanete do horší finanční situace a pošlete je se zpožděním.
Vycházejte tak při svých počtech především z podmínek, které máte od banky garantované za všech okolností.
TIP pro Vás:
Zvažujete-li konsolidaci, podívejte se tedy na tyto 2 důležité věci. Zaprvé, jestli
RPSN, které vám nová banka nabízí, je výhodnější než vaše RPSN stávající. Zadruhé
buďte dostatečně pozorní při čtení smlouvy a podívejte se na všechny další smluvní podmínky, které podepisujete. Ideálně hledejte takovou banku, u které nebudete platit žádné
poplatky za předčasné splacení půjčky.
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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Prodej a půjčování kompenzačních pomůcek
Prodej: polohovací lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, chodítka,
toaletní křesla, sedačky do vany, polohovací pomůcky pro ležící pacienty,
pomůcky pro vozíčkáře a další …
Půjčování: polohovací lůžka elektrická, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, venkovní chodítka, sedačky do vany. Pomůcky vydáváme i na poukaz,
proplacený zdravotní pojišťovnou
Lenka Sekalová
Pod Čupy 575/3, Horní Moštěnice
IČ: 02850192, DIČ:CZ7357175529
Tel.: 737 42 84 08
Email: LenkaSekalova@seznam.cz

www.zdravotni-potreby-kopretina.cz

LS KAMENICTVÍ
LUKÁŠ STEININGER
9. května 389/94, Horní Moštěnice
Tel: 608 511 042
- žulové rámy, krycí desky a pomníky
- žulové doplňky
- opravy hrobů a jiné
Zaměření a cenová nabídka zdarma!
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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
7.00 - 12.00
12.30 - 15.00
7.00 - 12.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtrvtek
Pátek
39

7.15 - 9.00			
8.00 - 10.00
7.15 - 9.00
7.15 - 9.00
7.15 - 9.00		
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Společenská kronika
V měsíci dubnu se významného životního jubilea dožívají:
Alois Bednařík
Oldřich Ludva
Jana Luptáková
Stanislav Matlocha
Marie Pospíšilová
František Řezníček
Marie Řezníčková
Květoslava Študentová
Anna Vidláková
V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívají:
Emilie Blaťáková
Bronislava Havlíková
Josef Horák
Roman Horák
Zdeňka Jurošková
Bohumila Jurtíková
Olga Kuželová
Jaromír Kysučan
Květoslav Petřík
Miroslav Pösinger
Jarmila Stoklasová
Jozef Tkáč
Oto Vychodil
Jiří Vykoupil
V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívají:
Karel Bělohradský
František Galek
Milan Hrůzek
Václav Komárek
František Martínek
Vlasta Martínková
Methoděj Slaměník
Anna Slováčková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (leden – březen):
Milan Hubáček, Josef Hrubý, Věra Haflantová
Kolik nás přibylo (leden – březen)
Tobiáš Suchánek, Nikola Ševčíková, Daniel Ševčík, Tereza Konečná, Beáta Grimová
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti a společného štěstí.
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Kultura
Duben
15. 4.
30. 4.

Klub pro starší a pokročilé
pálení čarodějnic

Květen:
10. 5.
13. 5.
30. 5.

Den matek
Klub pro starší a pokročilé
dětský den

Červen:
  6. 6.
17. 6.
20. 6.

rybolov mládeže
Klub pro starší a pokročilé
spolková soutěž mládeže

Zadáno pro ženy
ZAPEČENÁ KRKOVIČKA
4 plátky vepřové krkovice, sůl, 4-6 stroužků česneku, 1 velká
cibule. Na marinádu: 2 lžíce olivového nebo slunečnicového oleje, 2 lžíce sójové omáčky, 6
lžic ostrého kečupu, 1 lžička medu, 1 lžička sladké papriky, 1/2 lžičky pepře
• plátky krkovice naklepeme, na stranách nařízneme a z obou stran osolíme,
• potřeme česnekem a dáme do vymazaného pekáčku,
• na maso nasypeme drobně nakrájenou cibuli a vše zalijeme marinádou smíchanou ze
všech ingrediencí a 50 ml vody,
• pečeme asi hodinu při 180° C.
MARCIPÁNOVÁ BUCHTA
1 hrnek cukru, 3 vejce, 1 hrnek mléka, 1/2 hrnku oleje, 1 kysaná smetana, 2 hrnky polohrubé
mouky, 1 prášek do pečiva, kakao, citronová kůra, 150 - 200 g marcipánu (nastrouhat na
hrubším struhadle)
na polevu - 1 bílek, 55 g cukru krupice, mandlové aroma, citronová šťáva
• cukr a vejce vyšleháme, přidáme mléko, olej, smetanu, malinko citronové kůry, marcipán
a promícháme,
• poté přidáme mouku s práškem do pečiva,
• těsto rozdělíme na 2 díly a 1 obarvíme kakaem,
• do formy si dáme pečicí papír,
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• těsto naléváme tak, že dáme do středu formy vrchovatou větší lžíci světlého těsta, poté
znovu do středu světlého těsta nalijeme tmavé, těsto se nám pomalu roztahuje a forma
naplňuje a krásně se tvoří kruhy,
• pečeme cca 45 minut na 180/200° C - záleží na troubě,
• poleva - ve vodní lázni si vyšleháme bílek s cukrem,
• poté sundáme z tepla a šlehačem vyšleháme do studena,
• přidáme citronovou šťávu a malinko mandlového aroma a zašleháme,
• buchtu tím přelijeme a necháme zatuhnout.

Vtipy

Omyly známé a neznámé

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

Zrnka moudrosti na závěr:
Člověk je zvyklý všímat si jen svého štěstí a přehlížet své neštěstí. Kdyby se však na sebe
díval nestranně, viděl by, že je obdařen jedním i druhým.
Dostojevskij
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Přehled autobusových spojů
Autobus: Přerov, aut. st. - Horní Moštěnice, Jednota
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

S, N
6.30
6.41
P
18.25
18.35

S, N
9.30
9.41
S, N
18.30
18.40

P
17.30
17.38

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
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?
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Zaregistrováno pod číslem MK E-12659.
Ročník XIV, číslo 2/2015. Horní Moštěnice, březen 2015.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o., provozovna Horní Moštěnice
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 12. 6. 2015.
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