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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní rok se nám pomalu přehoupl do druhé poloviny, začal čas prázdnin a dovolených, takže hned v úvodu Vám všem přeji příjemné počasí
k načerpání nových sil a k odpočinku.
Půlka letošního roku utekla jako voda, takže v krátkosti velmi stručná
rekapitulace druhého čtvrtletí tohoto roku:
Oblast kultury a sportu:
Těch akcí bylo opět taková spousta, že musím zalistovat v kalendáři - a snad na něco
nezapomenu.
Koncem měsíce března byla Josefovským plesem ukončena bohatá plesová sezona,
která se stejně jako vloni vyznačovala skutečně velkou účastí místních, ale i cizích občanů. První mé velké poděkování patří všem místním spolkům a taktéž Sdružení rodičů
a přátel školy za vzornou organizaci a zajištění těchto plesů.
Již tradičně začátek měsíce dubna patřil místnímu sdružení chovatelů, kteří ve spolupráci s obecním úřadem a ZŠ a MŠ Horní Moštěnice uspořádali v kulturním domě
výstavu drobného zvířectva a velikonočních prací nazvanou „Vítání jara“. Zájem z řad
dětí a občanů nejen z Horní Moštěnice byl skutečně velký.
V polovině měsíce dubna se žáci základní školy zapojili do celostátní akce „Ukliďme
Česko“ a i když počasí vůbec nepřálo, podařilo se nasbírat 14 pytlů odpadků z celého katastru obce. Víkend v druhé polovině měsíce dubna patřil opět místnímu spolku chovatelů, kteří organizačně zajišťovali v kulturním domě mezinárodní výstavu morčat, a v ten
samý den uspořádal obecní úřad zájezd do Prahy na muzikál. Poslední den měsíce dubna
opět již tradičně patřil rejdění čarodějnic, které - i když počasí moc nepřálo, začalo na
stadionu a skončilo opékáním špekáčků u táboráku na hřišti TJ Sokol.
Začátkem května jsme se opět za hojné účasti zaposlouchali do vyprávění p. učitelky
Špalkové o historii obce Horní Moštěnice, tentokráte o významné osobnosti obce Horní
Moštěnice – p. V. Obadálkovi. Poděkování patří nejen p. Mgr. M. Špalkové za opět poutavé vyprávění, ale především p. Mgr. J. Bartoníkové za pečlivou přípravu a organizaci
tohoto jedinečného setkání.
V druhém prodlouženém víkendu měsíce května zajistil - i přes nepříznivou předpověď počasí – místní spolek chovatelů ve spolupráci s obecním úřadem 1. ročník májové
veselice v zámecké zahradě.
Závěr měsíce patřil starším pánům, kteří se po rozlosování utkali v turnaji v nohejbalu na novém víceúčelovém hřišti TJ Sokol Horní Moštěnice. Vzhledem k tomu, že turnaj
má již dlouholetou tradici, do soutěže se letos přihlásilo i družstvo z obce Líšná.
Měsíc květen byl ukončen p. farářem, ve spolupráci s farní radou, celostátní akcí „Noc
kostelů“ v místním kostele Nanebevzetí panny Marie.
V první sobotu měsíce června zorganizovalo Sdružení rodičů a přátel školy k Mezinárodnímu dni dětí zábavné odpoledne a večer s diskotékou v zámecké zahradě. Opět
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velké poděkování především předsedkyni SRPŠ, p. I. Jančíkové, kamarádům a známým,
za perfektně zorganizovanou a zajištěnou akci! Počasí vyšlo, účast byla obrovská – zámecká zahrada byla naplněna dětmi s rodiči na 100%. Touto zdařilou akcí se bývalé vedení Sdružení rodičů a přátel školy rozloučilo a s přáním neméně stejných úspěchů v další
činnosti předalo pomyslné žezlo novému zvolenému vedení.
Během téhož sobotního dopoledne - stejně jako vloni - soutěžily děti ze základní školy
na místním rybníku o největší ulovenou rybu – pod pečlivým dohledem členů místního
spolku rybářů. Po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje ještě proběhlo slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště TJ Sokol Horní Moštěnice – ale o tom až v příštím zpravodaji.
Nemohu samozřejmě opomenout pravidelné měsíční setkání klubu starších a pokročilých v kulturním domě. Chválit organizaci a zajištění těchto setkávání je jako nosit dříví
do lesa! To, že tato setkávání starších a pokročilých má již čtvrtým rokem stálou oblibu,
dokladuje především velká účast a spokojenost všech zúčastněných.
Stejně jako v minulém a předminulém zpravodaji - mé velké poděkování za veškeré
kulturní a sportovní akce patří aktivním spolkům, kulturní a sociální komisi, klubu starších a pokročilých, pedagogickému sboru ZŠ a MŠ, bývalému vedení SRPŠ a především
všem aktivním občanům, kteří mají zájem a podílí se bez ohledu na úkor svého osobního
volna na organizaci těchto akcí! Ještě jednou děkuji.
I když se to některým nelíbí, prioritou Rady obce i v tomto volebním období nadále
zůstává a zůstane vždy podpora veškerých aktivit směřujících do kulturního a sportovního vyžití občanů obce. Podpora nejen ﬁnanční, ale i organizační a materiální.
Oblast stavebně-investiční:
Hlavním úkolem tohoto čtvrtletí bylo dokončení a předání zateplení budovy kina
a zdravotního střediska v ulici U Kostela, které probíhalo za ﬁnanční podpory Operačního programu Ministerstva životního prostředí, v dotační investiční akci „Snížení energetické náročnosti objektu kina a zdravotního střediska v Horní Moštěnici“.
V současné době, kdy píši tento příspěvek, je rozsáhlá investiční akce dokončena a předána zhotovitelem. Jak jsem již v minulém zpravodaji uváděl, nejenže se podstatným způsobem zlepšil vzhled této budovy, ale především obec každý rok ušetří velké peníze za
vytápění. Pokud nám to ﬁnanční možnosti dovolí, zbývá ještě letos nebo příští rok provést
rekonstrukci sociálního zařízení v kině, které je zastaralé a již v nevyhovujícím stavu.
Dalším takovým neméně významným úkolem bylo dokončení zpracování žádosti o dotaci na investiční akci „ Revitalizace chodníků a veřejného prostranství ulic
Dr. A. Stojana a 9. května v obci Horní Moštěnice“. Žádost byla řádně v termínu podána
na Regionální operační program Olomouckého kraje a po kontrole všech potřebných náležitostí zaevidována pod registračním číslem. V polovině měsíce května Regionální rada
prováděla hodnocení a výběr ze 114 žádostí. Dotace byla přidělena vybraným 40 žadatelům - a bohužel naše žádost mezi těmi vybranými nebyla. Po konzultaci, kterou jsem
si následně vyžádal na Regionální radě, mi bylo sděleno, že i když jsme splnili veškeré
náležitosti, při bodovém hodnocení naše žádost neměla potřebný počet bodů v oblasti
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sociálně-ekonomické, aby se dostala mezi prvních 40, a tím pádem nebyla schválena dotace. Naše žádost byla zařazena do zásobníku. Samozřejmě jsme podali odvolání k rozhodnutí, s žádostí o přehodnocení a nyní čekáme na výsledek.
Znovu se mi potvrdilo to, co jsem tvrdil už dříve a jsem o tom přesvědčený – a spolu
se mnou většina ostatních starostů obcí – nastavený systém rozdělování a přidělování
státních a evropských dotací je špatný a slouží pouze k přiživování spousty ﬁrem a úředníků, kteří se zabývají zpracováním a vyhodnocováním nesmyslných analýz a pokroucených koeﬁcientů v nepřehledných tabulkách.
Pro názorný případ uvedu, že pouze v tomto jediném vyhlášeném titulu regionálního
operačního programu nebylo uspokojeno 74 žadatelů a tito přesto museli mít zpracovanou
projektovou dokumentaci - kterou zaplatili, zpracovanou žádost o dotaci - kterou zaplatili,
zpracovanou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení - kterou zaplatili, a nemluvě o
spoustě času, který tomu museli věnovat. Lehce se dá spočítat, že náklady těch 74 zamítnutých žádostí činily kolem 6 mil. Kč! To jsou náklady, které se hradí z obecních rozpočtů a
které v tomto případě byly zbytečně vynaloženy. A to je pouze jeden jediný operační program. Odhaduji, že takovýchto programů je vyhlášeno v kalendářním roce kolem stovky.
Pokud nám dotace nebude přiznána po odvolání, budeme muset čekat na další výzvy
z jiných dotačních titulů, které se průběžně vyhlašují, a čekat na kladný výsledek, protože z vlastních ﬁnančních prostředků takovou investiční akci nejsme schopni realizovat,
i kdyby se celé volební období nic jiného nedělalo.
Na rozšířeném jednání rady obce, za přítomnosti Finančního výboru ZO, Kontrolního
výboru ZO a Komise rady obce, jsme v polovině května projednali se zpracovatelem,
ﬁrmou ALFA-PROJEKT, některé sporné otázky v oblasti dokončení nového územního
plánu obce. Tento bude po dokončení předložen občanům k připomínkování na veřejném
jednání po prázdninách a poté na podzim schválen Zastupitelstvem obce Horní Moštěnice. Na spoluﬁnancování této akce jsme podali žádost o dotaci z Programu obnovy vesnic
Olomouckého kraje a byla nám přiznána maximální částka 200.000,- Kč.
Oblast údržby a veřejného pořádku:
Mimo pravidelné zajišťování úklidu veřejných ploch a prostranství v obci se pracovníci obecního úřadu podíleli na kácení přerostlých stromů v katastru obce, na výsadbě
nových stromků, na ořezu nebezpečných větví a během nepříznivého počasí na opravě
a rekonstrukci místností v přízemí na obecním úřadě.
Začátkem jarních měsíců jsme provedli stejně jako vloni svoz a drcení větví a zeleně
po celé vesnici a po zimním období se plně rozjelo sběrné místo odpadů (za areálem
bývalého JZD). Sběrné místo u dolní zastávky autobusu bylo z důvodu otevření nové
prodejny COOP přesunuto a nově vybudováno před budovou kulturního domu.
A na závěr skončím tím, čím jsem začal. Ještě jednou přeji příjemné prožití prázdnin
a dovolených, hodně sluníčka a pěkného počasí.
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce
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KANCELÁŘ NA VÝKUP POZEMKŮ PRO DÁLNICI UŽ FUNGUJE
V pondělí 8. června byla v Přerově otevřena kancelář pro výkup pozemků, potřebných pro stavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Své místo má ve dvorním traktu adresy Smetanova 70 a otevřena bude od pondělí do pátku od půl jedné odpoledne do
půl páté. Pověřený pracovník se stane zprostředkovatelem výkupu zhruba sedmi stovek
listů vlastnictví – pozemků, na nichž má dálnice stát. „Kontaktní místo má sloužit zejména pro ty občany, od kterých se budou vykupovat pozemky pro úsek D1 0136, nebo
jsou jinak spojeni s touto stavbou. Ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala písemně
potvrdil, že v současné době jsou už všichni vlastníci, kteří jsou dotčeni trvalým záborem
stavby, seznámeni se skutečností, že jejich nemovitost bude pro tuto stavbu vykupována,“ řekl p. Antonín Prachař, který zastupuje město Přerov v dopravních záležitostech, na
jednání dne 3. června v kulturním domě v Horní Moštěnici.
Informační kancelář: Přerov, Smetanova 7 (dvorní trakt, kancelář v 1. patře)
Kontaktní pracovník: Ing. Lubomír Pazdera
Telefon: 581 268 776
Mobil: 702 165 222
E-mail: vykup.pozemku@prerov.eu

PROČ A JAK TŘÍDIT ODPAD?
Víte, že každý občan vyprodukuje za rok asi 150 až 200 kg odpadů? Pokud však odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok
tak každý z nás může vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Vytříděný odpad
se dále zpracovává na dotříďovacích linkách, odkud putuje do zpracovatelských ﬁrem,
které z odpadů vyrábějí nové výrobky.
Co se vyrábí z vytříděného odpadu?
Z plastů bundy, lavičky, skluzavky, zatravňovací tvárnice, různé hry, například kuželky apod. Z papíru potom recyklovaný papír, který lze používat i do kopírek, toaletní
papír, papírové kapesníčky, složky a knihy.
Ze skla sklenice na minerálky apod.
Dbejte na čistotu vytříděného odpadu:
Pro další zpracování odpadu je nezbytná jeho čistota: Do kontejnerů na tříděný odpad
vhazujte opravdu jen to, co do nich patří.
Někteří lidé do kontejnerů na plasty odkládají pouze PET láhve. Patří sem také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren. V žádném případě nepatří do
kontejnerů na plasty novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod.
Prosba: PET láhve nejdříve sešlápněte! Jinak se místo kvalitní suroviny pro další
zpracování vozí vzduch, což samozřejmě zvyšuje náklady a zatěžuje životní prostředí.
Do kontejnerů na papír lze vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly atd. V žádném případě do
kontejneru na papír nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a vosko6

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 3/2015

vaný papír, použité plenky či hygienické potřeby.
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy i tabulové sklo. Před vhozením do kontejneru není třeba z lahví sundávat etikety.
Žár v pecích je tak velký, že to není zapotřebí. Do kontejneru na sklo nepatří keramika,
porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Do žlutého zatahovacího pytle se odkládá pouze plastový domovní odpad. PET
lahve musí být opět sešlápnuty tak, aby zabíraly co nejmenší objem. Pytel se od domu
odváží, pouze pokud je celý naplněný!
Děkuji Vám všem za dodržování těchto zásad. Chráníte tím nejen životní prostředí,
ale i obecní ﬁnance, které se dají použít na užitečnější věci ke spokojenosti Vás občanů!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

OBČANÉ NAŠÍ OBCE SBĚREM A RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ POMÁHAJÍ CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V loňském roce bylo občany naší obce odevzdáno na sběrný dvůr 168 televizí, 35 monitorů a 752 kg drobného elektrozařízení
Snaha občanů naší obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certiﬁkát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin nebo
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili životnímu prostředí. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z certiﬁkátu vyplývá, že Obec Horní Moštěnice za rok 2014, díky recyklaci elektrospotřebičů, uspořila 49,89 MWh elektřiny, 1.887,79 litrů ropy, 229,51 m3 vody a 2,34 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11,87 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 44,01 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla! Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let!
A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž
velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.
Děkuji Vám!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
7
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Z HISTORIE OBCE
Další změny v úpravách obytných budov, jejich zařízení a ve způsobu bydlení v 19. a 20. století
Asi před 10 lety, po osvobození od roboty, počíná se i žena – hospodyně
osvobozovat od topení, vaření a pečení v peci a kamnech. Byla to nemalá
dřina, prakticky od rána do večera. Hospodyně musela být stále sehnutá, od
čehož ji velmi bolelo v kříži. Kromě toho bylo takové topení velmi neúsporné.
A tak se u nás začínají kamna přestavovat na „šporovně“. Je to přechodný
typ k pozdějším sporákům s kobkou. Kobka této šporovně zůstala v jizbě, zajisté kvůli ohřívání místnosti. Měla jednu nebo dvě trouby na pečení. Plotna
šporovně byla vestavěna v přilehlé kuchyňové zdi, v níž je upraven nad plotnou otvor na šířku plotny o výšce asi 30 – 50 cm. Aby pára při vaření vzniklá
se nesrážela na zdech, byla odváděna do komína „sopóchem“ vysekaným
ve zdi nad plotnou. Přikládání do šporovně se dělo, jako dnes do sporáku,
z kuchyně. Nevýhodou bylo, že k plotně byl špatný přístup, a že pečení bylo
v jizbě a přikládání v kuchyni. Proto koncem minulého století kobka šporovně z jizby mizí a celý sporák i s kobkou se vysunuje do kuchyně. Je ze tří
stran volný, čtvrtou přiléhá k jizbové zdi u komína. Jeho kachle bývaly zprvu
tmavé, později světlé a naposled bílé. Často bylo použito ke stavbě sporáků
kachlů z bývalých kamen nebo šporovní. Sokl sporáku býval původně až po
plotnu zděný, nyní je i ten obložen kachlemi. Kování novějších sporáků bylo
niklované, v poslední době chromované. Ale i kachlové sporáky s kobkami
mají dnes už namále, protože jsou po 2. světové válce vytlačovány úspornějšími sporáky plechovými, bíle smaltovanými. V poslední době se velmi rozšiřují sporáky elektrické. Pečicí trouby a elektrické vařiče již najdeme téměř
v každé domácnosti. Asi pět rodin vaří a peče na sporácích plynových. Plyn
si přivážejí v menších bombách z plynárny v Olomouci.
Po odstranění kamen a šporovně z jizby byla k jejímu vytápění postavena
v koutě u společného komína kachlová kamna asi 40 x 60 x 190 cm se samostatným topením. Býval v nich vestavěn malý otvor s plotýnkou na ohřívání
nápojů nebo pokrmů. Po 1. světové válce počínají mizet i tato kamna a jsou
nahrazována kamny železnými se šamotovou vyzdívkou. Asi 15 domácností
vyhřívá světnice elektrickými kamny akumulátorovými a 10 rodin si pořídilo
etážové topení teplou vodou. Ve dvou rodinách topí dokonce naftou.
Po první světové válce mizí z kuchyní pece, protože hospodyně si začínají
dávat péci chleba u pekaře nebo, jako v poslední době, jej kupují hotový. Jediná pec je dosud v č. 1, ale už se v ní dávno nepeče.
Tmavé kouty v kuchyni u pece jsou dnes předělávány na koupelny a spížky.
Převzato z kroniky obce 1962
8
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CO NOVÉHO V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ?
Především došlo ke změně otevírací doby a ke změně v osobě paní knihovnice.
Dlouholetá knihovnice paní Jiřina Lenhartová si již plně užívá zaslouženého odpočinku, ale i nadále je aktivní čtenářkou a pokud je potřeba, přispěje radou, za což jí patří
mé poděkování.
Již tradičně se v březnu konala “Noc s Andersenem“. Děti ji strávily nejen ve školní družině, ale též ve večerních hodinách v místní knihovně. Tentokrát se seznámily
s tvorbou českého spisovatele Jana Drdy, který by oslavil sté výročí narození, dále
byly seznámeny s knižními novinkami, představila jsem jim nové označení sekcí
a nový koutek pro nejmenší děti. Následně řešily připravené úkoly s pohádkovou
tématikou a závěrem jim pan ředitel základní školy Libor Kubík přečetl pohádku
„Křesadlo“.
Též v dubnu strávily část dopoledne děti I. stupně s paní učitelkou Evou Skřehotovou a vychovatelkou Magdou Ludvovou v knihovně. Žáci si prohlédli knihy, které
je zaujaly, řešili kvízy a zajímali se, jak by se mohli stát čtenáři, jaká je otevírací doba,
kolik stojí čtenářský poplatek, jaká je výpůjční doba apod.
V závěru minulého roku jsme evidovali celkem 118 čtenářů, letos 12 nových, většinou z řad dětí a mládeže.
A ti nejpilnější?
Z řad dospělých vítězí Zdeňka Ostrčilová se 154 tituly a z řad mládeže Hana
Špalková s 38 tituly.
V květnu proběhla pravidelná pětiletá revize knižního fondu. Bylo vyřazeno
1293 zastaralých a poškozených knih, tyto postupně nahrazujeme novinkami a zároveň nabízíme cca 500 knih z nového cirkulačního souboru. Vyřazené knihy si veřejnost může zakoupit do 30. června za jednotnou
cenu 5,- Kč. Věřím, že si čtenáři vyberou a budou
spokojeni. Přijďte, těším se na Vás.
Hana Slabá
knihovnice

9
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DĚNÍ V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE
HORNÍ MOŠTĚNICE
Vážení občané,
čas oponou trhnul a blíží se konec školního roku 2014/2015. Je čas sklidit ovoce práce
za předcházejících deset měsíců.
Z tohoto úhlu pohledu je velmi potěšitelné, že naprostá většina žáků 9. ročníku postoupila na střední školy dle svého výběru a já jen přeji, aby jejich volba byla správná jak
z hlediska osobnostního zaměření, tak se zřetelem na budoucí zaměstnání.
Jsem rád, že smysluplné akce jsou nabízeny i žákům nižších ročníků. Těší mě, že zahraniční zájezd do Francie a Anglie, školka i obě školy v přírodě proběhly zdárně, bez
zranění a doufám, že i ke spokojenosti zákonných zástupců.
V minulém čísle zpravodaje jsem naznačil úkoly, které před námi stojí. S potěšením
konstatuji, že naprostá většina z nich je již splněna. Bylo dokončeno pokrytí pavilonu
WiFi signálem, zcela bez potíží byla zvolena nová školská rada, jež začne pracovat od
1. 9. 2015, momentálně probíhá likvidace nepoužívané žákovské knihovny, hygienicky
nevyhovující postýlky v MŠ byly nahrazeny novými matracemi.
Solidní výsledky v řadě vědomostních soutěží, žákovských olympiád i soutěží sportovních dokazují, že ZŠ a MŠ Horní Moštěnice je co do spektra poskytovaných vědomostí
zcela rovnocenná školám okolním.
Pokračujeme v estetizaci celého areálu – je uniﬁkováno kovové zábradlí jednotným
nátěrem, jsou instalovány betonové obrubníky, před pavilonem 1. stupně bylo zřízeno
mini hřiště na malou kopanou.
Ke svému závěru se blíží i aktivity týkající se Výzvy č. 51 – ta, kromě vědomostí nabytých šesti školeními přinesla našemu pedagogickému sboru i pět notebooků a deset
tabletů, které jak předpokládám, výuku dále obohatí.
Naše organizace usiluje i o účast ve Výzvě č. 56, pokud v ní uspějeme, na vyšší úroveň
bude posunuta spolupráce v oblasti mezinárodní a možnost seznámit se s tím „jak to
dělají jinde“ budou mít nejen pedagogičtí pracovníci, ale i žáci školy.
Stejně jako v loňském roce se naše škola prezentovala organizací volejbalového kempu, tentokrát určeného pro 6. třídu, kterého se účastnilo téměř osmdesát volejbalistek
z celého Olomouckého kraje.
Mimořádně úspěšný byl letošní sběr starého papíru. Stržená suma umožnila zakoupit elektrické piano, které bude využíváno při školních akcích, zanedbatelný nebude ani
ﬁnanční přínos do třídních fondů jednotlivých tříd.
S potěšením konstatuji, že vytížení školní tělocvičny je již teď téměř 100%. Pomalu
končí badmintonová sezona. Jsem rád, že si tato sportovní disciplína našla své pravidelné
vyznavače a věřím, že naše nultá sezona odstraní všechny „dětské nemoci.“ Opakovaně prosím všechny hráče o pečlivé vedení evidence nejen co se týče zapisování se, ale
i odepisování, pokud pronájem není z jakéhokoliv důvodu čerpán. Věřím, že možnost
10
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bezhotovostní úhrady pak vyřeší prodlení se zaplacením pronájmu.
Závěrem chci poděkovat všem pedagogickým i provozním pracovníkům školy za odvedenou práci, zejména tu, která byla ochotně vykonána v době jejich volného času.
Chci poděkovat zřizovateli i pracovníkům obce za nezištnou pomoc v oblasti provozní i za bezúplatný pronájem obecních prostor i obecního majetku.
Chci poděkovat pracovníkům Scolarestu za vstřícnost při organizování volejbalového
kempu.
Chci poděkovat p. Kaďorkovi za výrobu a instalaci nových napínáků ve školní tělocvičně.
A vůbec: chci poděkovat všem, kteří naši školu podporují a těší se z jejího rozkvětu.
V závěrečném bodu „různé“ si neodpustím konstatování. Vím, že značková tepláková
souprava je mnohdy dražší než občanský oděv, přesto si myslím, že do výuky jiných předmětů než je tělesná výchova není tento druh oděvu nejvhodnější.
Všem přeji krásné léto, teplý písek, studenou vodu (...a ať se nepokazí míchačka......:-D).
Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

AKCE ZŠ V BŘEZNU AŽ KVĚTNU ROKU 2015
11. 3. Školní kolo zeměpisné olympiády
A zase jedna soutěž – tentokrát zeměpisná. Pro 24 žáků ze 6. a 7. ročníku byla připravena práce s atlasem podle zadaných úkolů. Opět se ukázalo, že někteří atlas za pomocníka rozhodně nepovažují. Naopak bravurnost ve čtení mapy prokázali Pavel Fešar,
Robert Nevřala, Eliška Králíková. Z maximálního počtu 30 bodů získali 27 – 24,5 - 23,5
bodů a obsadili tak 1., 2. a 3. místo.
Žáci 8. a 9. ročníku si ověřili své znalosti o Evropě. Čekala je slepá mapa a dalších 13
otázek, za které mohli získat maximum 91 bodů. To vše bez atlasu. Nejlépe si vedli: Josef
Zanáška (67,5 bodů), Zdeněk Hostaša (60,5 bodů), Tereza Horáková (56 bodů).
18. 3. Divadlo kroužku „ Znakový jazyk“
Děti z kroužku znakového jazyka pod vedením pí učitelky Krajčovičové zahrály
ve středu 18. března 2015 svým kamarádům ze školní družiny pohádku O kůzlátkách.
Správnou atmosféru pohádce dodaly kostýmy a vlastnoručně vyrobené kulisy. Podívané se zúčastnily nejen děti ŠD, ale přišly i některé paní učitelky, rodiče a děvčata z
kroužku břišních tanců. Pohádka se všem líbila, představení se povedlo a herci byli
odměněni náležitým potleskem. Těšíme se, co si pro nás připraví příště.
19. 3. Exkurze 6. třídy – drobní chovatelé
V rámci předmětu Pěstitelství, chovatelství uskutečnila 6. třída 19. 3. exkurzi u
jednoho z drobných chovatelů v Horní Moštěnici - pana Jiřího Spáčila. Děti si vyslechly povídání o domácích zvířatech, o jejich krmení, čištění klecí, výstavách v ČR
i zahraničí. Největší úspěch měli králíci - belgický obr, dosahující váhy až 8 kg. Ná11
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vštěva to byla moc zajímavá. Žáci si
pohráli se zvířátky na dvoře a byli
nadšeni.
Mockrát děkujeme.
19. 3. S Tetinami na zelenou – divadlo pro 1. – 3. třídu
Tento den jsme vyrazili do Přerova
do kina Hvězda na divadelní představení S Tetinami na zelenou aneb
Křižovatkou děti jdou s Klotyldou
a Matyldou. Žáci byli seznámeni
s dopravní problematikou, naučili
se nové písničky a zapamatovali si
některé dopravní značky. Dozvěděli se, co dělat při nehodě, jak správně přecházet cestu. Připomněli si světla na semaforu, vybavení při jízdě na kole.
19. 3. Halová kopaná
V přerovské Městské hale se 19. 3. uskutečnilo okresní kolo v halové kopané, kterého
se zúčastnila i dvě družstva naší školy. V kategorii III žáci 6. a 7. třídy předváděli kopanou minulého století a po zásluze obsadili poslední, deváté místo. Podstatně úspěšnější
pro naši školu byla kategorie IV. Tam se po dvou vydřených vítězstvích podařilo našim
reprezentantům vyhrát jednu ze skupin a postoupit tak do tříčlenného ﬁnále. Tam už
nestačili na své soupeře z fotbalové školy a po dvou prohrách obsadili celkově velmi
solidní 3. místo.
20. 3. Matematický klokan – školní kolo
V pátek 20. 3. 2015 se žáci 2. – 9. ročníku naší školy zapojili do mezinárodní soutěže
Matematický klokan 2015. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V kategorii Cvrček se
zúčastnilo 25 žáků 2. a 3. ročníku. Nejvíce bodů získala žákyně II. A Martina Danišová.
V kategorii Klokánek se zúčastnilo 27 žáků 4. a 5. ročníku. Nejvíce bodů získala žákyně
V. A Hana Špalková. V kategorii Benjamín se zúčastnilo 38 žáků 6. a 7. ročníku. Nejvíce
bodů získala žákyně VI. A Kateřina Horáková.
V kategorii Kadet se zúčastnilo 37 žáků 8. a 9. ročníku. Nejvíce bodů získala žákyně
VIII. A Eliška Kovaldová.
23. 3. Sférické kino
Pokud chcete při sledování ﬁlmu ležet s rukama za hlavou, dívat se do všech stran
a užívat si ten pocit prostoru, musíte navštívit sférické kino. Za námi přijelo v pondělí
23. března a „uhnízdilo“ se v tělocvičně. Stanovou kupoli navštívily jak mladší děti
z oddělení Žabiček, Kočiček a naši prvňáci až třeťáci, tak i starší sedmáci. Pro menší
byl připraven ﬁlm Tajemství stromů a Podmořský svět - korálový útes. Po nadšených
ohlasech do tajemné kupole vstoupili sedmáci, aby zhlédli ﬁlm Vznik života, který je
12
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provedl obdobím od Velkého třesku až po hledání známek života na jiných planetách.
Naši krásnou planetu si musíme chránit, protože je možná jediná v celém vesmíru.
Nádherné byly záběry dokumentující pestrost života na Zemi. Sférické kino vám můžeme jen doporučit!
24. 4. Pythagoriáda – školní kolo
V úterý 24. 3. 2015 se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2015. Této soutěže se zúčastnili zájemci z 5. až 8. ročníku. V kategorii 5. ročník
se zúčastnilo 8 žáků. Úspěšným řešitelem (13 bodů z 15) se stal Jan Botor. V kategorii
6. ročník se zúčastnilo 13 žáků.
V kategorii 7. ročník se zúčastnili 4 žáci. V kategorii 8. ročník se zúčastnilo 7 žáků.
Úspěšnými řešiteli (8 bodů z 12) se stali Kateřina Jančíková a Josef Zanáška. Všichni
úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola.
25. 3. Vynášení Morany – ŠD
Na 25. března 2015 jsme si připravili „Vítání jara - vynášení Morany“, které se stalo
ve ŠD již tradicí. Samotné akci předcházela výroba Morany, na které se podílely děti ze
ŠD. Průvod vedl od základní školy, kolem obecního úřadu, ulicí Hliníky až k řece Moštěnce, kde byla pod splavem Morana vhozena do vody a dále doprovázená po břehu,
ve směru toku řeky. Během průvodu děti přeříkávaly říkadla.
27. 3. Noc s Andersenem
27. března 2015 se konala ve ŠD již tradičně „Noc s Andersenem“, kterou uspořádala
paní učitelka Kalovská a účastnili se jí žáci první a druhé třídy. S organizací pomáhaly paní učitelky Skřehotová, Riedlová, Běhalíková a Ludvová. O průběhu návštěvy
knihovny se můžete dočíst na jiném místě zpravodaje, ale už se nedozvíte, že při zpáteční cestě už byla tma, a tak jsme si mohli vytáhnout baterky a všemožná svítidla,
abychom viděli na cestu zpět do školy, kde se děti vydatně navečeřely a ulehly do svých
provizorních postýlek. Další pohádku od H. Ch. Andersena dětem přišel přečíst pan
Martínek, starosta obce. Někteří znaveni usnuli již během pohádky a v jedenáct hodin
nakonec usnuli i ti poslední nespavci. Ráno děti posnídaly, zabalily si saky paky a splnily poslední úkoly, které pro ně byly připraveny. Za odměnu dostaly diplom a sladkost. Děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce, dětem se spaní ve ŠD líbilo a těší se
na další podobnou akci.
28. 3. Vítání jara – 4. a 5. třída
V sobotu 28. března 2015 pořádali chovatelé z Horní Moštěnice v Kulturním domě
Vítání jara. O kulturní program se postarali žáci 4. a 5. ročníku základní školy, kteří si
připravili pásmo písniček a básniček s jarní tématikou. Spolu s nimi se předvedly děti
z kroužku znakového jazyka, které zahrály pohádku O kůzlátkách, a břišní tanečnice
se svým tanečním vystoupením.
13
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31. 3. Multimediální výchovný program Křižovatky života aneb Hudbou proti drogám
Blues BazAar - to je přerovská blues-rocková kapela, kterou si jeli poslechnout v
úterý 31. 3. do klubu Teplo naši osmáci a deváťáci. Kromě vynikajících muzikantských
výkonů jsme se dočkali i otevřené a velmi osobní zpovědi jednoho z členů kapely Jana
Trundy týkající se jeho zničující zkušenosti s drogami.
Paralelně s tím probíhalo vyprávění o životních osudech britského kytaristy, zpěváka a skladatele Erica Claptona, kterému se také podařilo z jeho závislosti vymanit.
1. 4. Velikonoční dílny – 1. stupeň
Ve středu 1. dubna měli žáci 1. stupně ZŠ projektový den k Velikonocům. V jednotlivých třídách si připomněli velikonoční zvyky a v dílničkách vytvářeli výrobky.
V 1. třídě si vyrobili z vyfouknutého vajíčka jarní kytičku, z 2. třídy si odnesli skládané
vajíčko z papíru. Ve 3. třídě si udělali z vyfouknutého vajíčka zajíčka a ve 4. třídě vytvořili z vyfouknutého vajíčka kuřátko na travičce. V 5. třídě malovali kraslice. Ti nejmenší
tvořili jednodušší, ti starší se pokoušeli zdobit vajíčka voskovou technikou.
1. 4. Králik Hugo a jeho závody – ŠD
Na 1. dubna jsme si ve ŠD připravili Hugovy králičí závody. S přípravou i realizací
nám pomáhaly děti ze školního parlamentu s paní učitelkou Riedlovou, která zároveň
zastala funkci rozhodčího. Název „Králík Hugo a jeho závody“ správně naznačuje, že
se jednalo o zábavné odpoledne plné sportovních aktivit. Děti byly rozděleny do čtyř
družstev a společně mezi sebou zápolily v disciplínách pro ně známých i zcela nových.
Na regulérnost zápolení samozřejmě dohlížela naše paní rozhodčí. Děti si odpoledne
užily a pořádně se unavily.
8. 4. – 11. 4. Poznávací zájezd do Francie a Anglie
Dne 8. 4. 2015 jsme se sešli na parkovišti u kulturního domu, abychom se vydali na
poznávací zájezd po Paříži a Anglii. Po rozloučení s rodiči a nástupu do autobusu jsme
vyrazili. Asi po sedmi hodinách jízdy se k nám přidali studenti ze střední průmyslové
školy v Lokti. Opět ale netrvalo dlouho a následovala další nucená zastávka, tentokrát
to však bylo kvůli autobusu, který jsme později museli vyměnit za dvoupatrový. To
nám ale vůbec nevadilo, jelikož roztahování se bylo povoleno a ještě ke všemu jsme
měli skvělého pana řidiče.
Další den ráno jsme celí rozlámaní po probdělé noci v autobuse, kde se vážně nedalo spát, dorazili do Paříže. Je to krásné město se spoustou památek. My jsme za vedení
naší průvodkyně Míši, která s námi jela od Brna, navštívili katedrálu Notre Dame, Louvre a viděli Vítězný oblouk a Eiffelovku nebo jeli lodí po Seině. Po slunečném dni jsme
nasedli do autobusu, který nás odvezl do hotelu F1.
Probuzením a snídaní začal náš nový den a s ním také cesta do Anglie. Přes kanál
La Manche jsme se přepravili tunelem a po hraniční kontrole se nám otevřela cesta do
Oxfordu, univerzitního města, jenž byl dalším bodem našeho zájezdu. Navštívili jsme
zde Christ Church College a viděli Carfax Tower. Následoval tříhodinový rozchod,
který všichni využili k nákupu různých věcí, převážně suvenýrů. Potom jsme znovu
nasedli do autobusu a pan řidič nás odvezl na místo srazu s anglickými rodinami, u
14
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nichž jsme měli přespat a zdokonalit se v angličtině.
Sobota – doma by nám začal konečně víkend, tady to však nikdo neřešil. Posledním
městem, jehož krásy jsme měli možnost poznat, byl Londýn. Londýnské oko, Muzeum
voskových ﬁgurín i Big Ben či Westminster Abbey nás uchvátily. Počasí bylo nádherné
jako každý den až na asi půlhodinovou přeháňku, zrovna když jsme byli na London
Eye.
Po dalším dni plném chůze a poznání jsme však rádi nastoupili do autobusu a vyrazili zpět. La Manche jsme opět překonali tunelem a za několik hodin nás již opustili
Lokeťáci. My jsme vyměnili autobus za ten původní, již opravený a už deﬁnitivně se
vydali vstříc domovu.
8. 4. Preventivní programy pro 1 . a 2. třídu
Od 8. dubna do 16. dubna se konala série preventivních programů nazvaná Týden
prevence. Pro jednotlivé třídy byla vybrána témata tak, aby co nejvíce odpovídala potřebám žáků. Pro 1. třídu to bylo téma Já a moji kamarádi, pro 2. třídu Jak spolu mluvíme. Žáci si vyprávěli o dobrých a špatných vlastnostech a chování mezi sebou. Hravou
formou si ukazovali jaké chování je a není správné.
Programy zajišťovaly pracovnice Centra pro rodinu Ráj z Pavlovic.
8. 4. Návštěva knihovny 1. a 2. třída
Žáci byli seznámeni s místní knihovnou, dozvěděli se jak jsou zde seřazeny knihy,
které jsou pro ně vhodné. Na závěr si vybrali a vymalovali obrázky známých ilustrátorů.
10. 4. Preventivní programy pro 4 . + 5. třídu
4. třída absolvovala program Jak se bránit nátlaku, 5. třída Od dětství k dospělosti.
V pátek 10. dubna měli žáci 5. třídy besedu Od dětství k dospělosti. Děti si povídaly
o svých zálibách a přáních. Bylo zajímavé sledovat, co si přejí do života nyní a co si budou přát jako staří lidé. Jejich názory byly velmi moudré. Ve skupinkách vypracovávaly
úkoly, které se týkaly zálib, rodiny, získávání peněz. Ke konci besedy si žáci vyslechli
moudré příběhy o smyslu práce. Na závěr si ještě ve dvojicích vyzkoušeli, jaké to je být
na někom úplně závislý.
Beseda byla velmi dobře připravená a děti si z ní odnesly do života mnoho cenného.
Programy zajišťovaly pracovnice Centra pro rodinu Ráj z Pavlovic.
15. 4. Preventivní programy pro 6. a 7. třídu
6. třída se zabývala Správnou a špatnou výživou, 7. třídu zajímali Lidé kolem mě.
Programy zajišťovaly pracovnice Centra pro rodinu Ráj z Pavlovic.
15. 4. Jarní orientační běh – ŠD
15. dubna se děti ze ŠD zúčastnily „Jarního orientačního běhu aneb Kdo uteče, vyhraje“. Jednalo se o běžecký závod přibližně na 1500 metrů. Děti dostaly nejen startovní
čísla, ale i kartičky, na kterých bylo zapsáno jejich jméno a počet stanovišť, které bylo
nutné proběhnout a splnit na nich daný úkol. Po těchto nutných přípravách a poučení
15
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o bezpečnosti byly v pravidelných intervalech vypuštěny na trať. Nestačilo jen namazat
svaly a běžet co nejrychleji, ale bylo zapotřebí se i dobře dívat a orientovat v terénu. Závod vedl areálem školy i polními cestami naší obce.
Na každém stanovišti bylo několik
chlapců z 8. třídy. Pomáhali našim
malým závodníkům s plněním úkolů a dohlíželi na jejich bezpečnost.
Tímto děkujeme chlapcům za jejich
ochotu a pozitivní přístup. Bez jejich
pomoci bychom si jen těžko mohli
dovolit takovou rozsáhlou běžeckou
akci. Všechny děti ve zdraví doběhly
do cíle, kde na ně čekalo občerstvení
v podobě minerálky a malé sladkosti pro doplnění energie.
23. 3. a 16. 4. Florbal 6. a 7. třída
– ČEZ street hockey
ČEZ street hockey 2015 je hokejový turnaj pořádaný v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín, který je určen žákům do 13 let. Turnaj nevyžaduje speciální
výbavu a jako takový je dostupný širokému okruhu dětí. Turnaje se účastní pětičlenná
družstva s náhradníkem.
V oblastním kole jsme hráli proti Základní škole Bochoř. Vyhráli jsme oba zápasy a
díky tomu jsme postoupili do velkého ﬁnále v Ostravě. Do Ostravy se sjelo 64 družstev,
rozhodčí nám vylosovali za soupeře Základní školu Stonava, s kterou jsme prohráli 0:4.
Kluky výsledek neodradil a příští rok se chtějí soutěže zúčastnit znovu.
16. 4. Preventivní program pro 9. třídu
9. třída se zabývala tématem Rizika nezodpovědného sexu. Program zajišťovaly
pracovnice Centra pro rodinu Ráj z Pavlovic.
17. 4. Den Země
Den Země byl organizován obcí. Děti pomáhaly při sbírání odpadků v katastru obce.
22. 4. Štafetový pohár pro 1. stupeň
Středa byl náš velký den. Štafeta nám dosud moc neříkala, ale posledních pár dní
jsme si to vyzkoušeli a docela se nám to zalíbilo. Důležitý totiž není výkon jednoho
běžce, ale celého velkého týmu. Ten náš se skládal z 8 běžců z 1. - 3. třídy a 8 běžců ze 4.
a 5. třídy. A protože máme rovnoprávnost, všechno pěkně napůl, děvčata i kluci spravedlivě po 4. Z každé kategorie jsme ale přibrali i náhradníka, protože se nikdy neví,
co se může stát. A to se nám taky vyplatilo, protože těsně před závodem si jedna z nás
pochroumala kotník a nemohla běhat. Takže dohromady nás bylo 20. To už je slušná
banda běžců.
Jelikož nám ve škole ještě chybí atletické hřiště, na kterém bychom si mohli vyzkoušet předávání štafet a trať na 100 a 200 metrů, trénovali jsme nejdříve v tělocvičně a
16
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potom na cestě u školy. Nám se
to moc líbilo, ač (nebo možná
i právě proto) to někteří pejsci
rozštěkávali dost dlouho a některá auta si musela chvilku
počkat. Ale určitě se na nás nikdo nezlobil. Natrénovali jsme
předávku i běh, ale tréma a velký prostor se moc natrénovat
nedají. Proto jsme byli na začátku závodu trošku vyděšeni
a snažili se si hlavně zapamatovat, kde máme stát, kdo nám
štafetu předá a komu ji předáme my. Dva závody na 100 metrů jsme měli úspěšně za sebou a s průběžným 3. místem jsme byli spokojeni. Tu nastalo opět namáhání hlaviček,
protože závod na 200 m se neběžel podle věku a v jednom družstvu se ocitli zástupci
všech tříd. Důležitý byl rychlejší čas z obou závodů na 200 m a ten nám stačil k uhájení
3. místa. Pohár, diplom i medaile způsobily nemalé nadšení a my slibujeme, že budeme
trénovat pilně i na příští rok.
23. 4. Technická soutěž – 3. kolo
Dne 23. 4. proběhlo ﬁnále
Technické soutěže na katedře Technické a informační
výchovy. Žáci prošli dvěma
koly a z 50 přihlášených skončili ve ﬁnálovém kole mezi
prvními deseti. V prvním
kole vytvářeli hlavolam, v
druhém dopravní prostředek
a v posledním kole měli žáci
vytvořit něco na téma „Mimozemská civilizace“. Žáci
měli k dispozici nejrůznější
materiály (dřevo, plast, papír,
kov, textil), na vytvoření svého výrobku měli 3 hodiny. Po
třech hodinách práce se uskutečnilo vyhlášení, kdy Josef Zanáška skončil na 9. místě a
Martin Ludva na 6. místě. Oba hoši dostali pěkné odměny (šroubováky, pilníky apod.),
které určitě využijí při své další kutilské práci.
24. 4. Soutěž mladých cyklistů
Dne 24. 4. 2015 se v Přerově uskutečnilo okrskové kolo Soutěže mladých cyklistů.
Družstvo mladších žáků ve složení Jan Botor – 5. třída, Michal Ludva – 6. třída, Natálie
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Ludvová - 6. třída a Simona Čadová – 6. třída se umístilo na pěkném 3. místě. Družstvo
starších žáků ve složení Jakub Procházka – 8. třída, Martin Ludva – 8. třída, Karolína
Janků – 7. třída a Markéta Vaculíková – 7. třída se umístilo na 2. místě a postupuje do
okresního kola. Držme jim všem pěsti, ať se jim i tady daří a dosáhnou co nejlepších
výsledků.
28. 4. Vybíjená pro 4. a 5. třídu
V úterý 28. 4. se konalo v Přerově na hřišti u ZŠ Svisle Okrskové kolo ve vybíjené
smíšených družstev. I když jsme pilně trénovali a hráli jsme s velkou bojovností, většina soupeřů byla nad naše síly a my jsme skončili na 10. místě.
29. 4. Slet čarodějnic – ŠD
Ve středu 29. dubna přiletěli do ŠD čarodějnice a čarodějové ze všech různých koutů
země. Čekala je zábava, ale i povinnosti. Všichni zúčastnění museli projít rekvaliﬁkačním kurzem, který prověřil jejich schopnosti a dovednosti v oblasti létání a zaklínadel.
Nebylo to jednoduché. Museli zvládnout nízký průlet nad vesnicí, najít cestu z černého
lesa a získat co nejvíce jedovatých ingrediencí na uvaření tajného lektvaru. S potěšením
musíme oznámit, že letos všichni čarodějové a čarodějnice uspěli a proto jim bylo povoleno neomezené létání po naší obci a ŠD. Všem děkujeme a těšíme se na další ročník.
6. 5. Ekologie – ŠD
V květnu jsme měli ve ŠD téma ekologie. S dětmi jsme přemýšleli, co bychom recyklovali a vzpomněli jsme si na loňský školní rok, kdy jsme využili papírové sáčky
od čaje. Mnoho sáčků nám ještě zbylo, a proto jsme se 6. května rozhodli tuto akci
zopakovat. Někteří sice měli trošku problémy s lepidlem a drobnými papírky, které se
jim neustále lepily na ruce místo na šablonu, ale nakonec se dětem opět podařilo vytvořit několik krásných obrázků (např. motýlka, auto, duhu, mašinku, květiny, sluníčko,
šneka atd.), kterými jsme si následně vyzdobili chodbu a které nám při pohledu dělají
radost ještě dnes.
7. 5. Technický svět Ostrava
Dne 7. 5. jsme navštívili jedinečnou výstavu, která je umístěná v budově bývalé VI.
energetické ústředny v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Hala U6 odhaluje tajemství
technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Mohli jsme poznat celou
řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku
na území českých zemí, ale i ve světě. Cílem výstavy je přiblížit malým i velkým objevitelům problematiku vědeckých oborů a na praktických příkladech jim ukázat, že
technika není žádný strašák, ale záživný obor s budoucností.
Druhou expozicí je Svět přírody, kde se návštěvníci naučí lépe chápat svět kolem
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sebe. Z „Oázy železa“, odkazující na historii Ostravy jako města těžkého kovu a sousedních železáren, přes „Faunu“, „Strom“, „Člověka“, „Vesmír“
až po „Energii“, „Světlo“ a „Elektrickou energii“:
jevy, se kterými se pravidelně setkáváme v našem
každodenním životě. Pomocí exponátů, se kterými
můžete manipulovat vlastníma rukama, a pomocí
mediálních stanic můžeme porozumět tomu, jak
svět kolem nás funguje. Výlet se všem moc líbil a už
plánujeme, že se příští rok do Vítkovic podíváme
znovu.
12. 5. Pythagoriáda – okresní kolo
Okresní kolo se konalo v úterý 12. 5. 2015 na
Gymnáziu Jakuba Škody. V kategorii 5. ročník se
zúčastnilo 33 žáků. Úspěšným řešitelem (14 bodů z 15) a vítězem okresního kola se stal
Jan Botor. Jan Botor z V. A postoupil do krajského kola. V kategorii 8. ročník se zúčastnilo 65 žáků. Kateřina Jančíková a Josef Zanáška nezískali potřebný počet bodů (10 z 15)
a nestali se tak úspěšnými řešiteli.
15. 5. Soutěž mladých zdravotníků
Dne 15. 5. 2015 proběhla na ZŠ Za Mlýnem v Přerově oblastní Soutěž mladých zdravotníků, které se zúčastnily i žákyně naší školy. 1. stupeň reprezentovaly žákyně ve
složení Klára Horáková – 5. tř., Dominika Neradilová – 5. tř., Lucie Klarová – 3. tř.,
Kateřina Odložilová – 2. tř. a Veronika Valášková – 2. tř. Za 2. stupeň soutěžily žákyně:
Kateřina Jančíková – 8. tř., Karolína Fialová – 8. tř., Michaela Valentová – 8. tř., Gabriela
Neradilová – 8. tř. a Markéta Uhlířová – 6. tř. Všechny soutěžící prokázaly velmi dobré
odborné znalosti, praktickou připravenost a dovednost v poskytování 1. pomoci.
Družstvo dívek 2. stupně obsadilo pěkné 3. místo, družstvo dívek 1. stupně zvítězilo
a obsadilo vynikající 1. místo a postupují tak do regionálního kola. Držme jim palce!
15. 5. Sluníčkový den – 1. třída a oddělení Berušek MŠ
V pátek 15. 5. 2015 si prvňáčci s dětmi z MŠ oddělení Berušek krásně užili Sluníčkový den. Všichni jsme přišli ve žlutém oblečení. Sluníčko nám svítilo a vše se točilo
kolem sluníčka - povídání, zpívání, vyrábění, kreslení i skládání z vršků. Nemohli jsme
se na sebe vynadívat, jak nám sluníčkové klobouky slušely! V tento den proběhla i
charitativní sbírka pod záštitou organizace Rozum a cit, která je věnovaná dětem bez
domova. Moc se nám to líbilo a děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem na této
akci podíleli.
18. 5. Osvětim
Když poprvé přišli deváťáci s nápadem, že by se rádi podívali do Osvětimi, moc se mi
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do toho nechtělo. Obecně se jezdí na toto místo až na střední škole a naše škola nemá tolik
žáků, abych si mohla dovolit uspořádat zájezd jen pro ně. Nakonec mě ale přemluvili a já se
spojila se Střední školou řezbářskou a společně se nám podařilo vyrazit 18. 5. do Polska.
Protože původní zájem deváťáků mírně ochabl, dostalo se i na mladší žáky ze 7. třídy.
První a nejdůležitější zastávkou bylo muzeum v Osvětimi / Auschwitz. Nejprve jsem prošli bránou tábora s nápisem „Arbeit macht frei“ - „Práce osvobozuje“ a
zkoušeli se vcítit do vězňů, kteří tudy procházeli den co den za úmornou a zničující
prací, která nikoho neosvobozovala, která jen zabíjela.Přes dvě hodiny dlouhá prohlídka nás zavedla do přístupných bloků, ženského tábora, pracovního tábora pro
ruské válečné zajatce, na místa apelů, do plynové komory i do krematoria. Další
zastávkou byly bloky, které byly vymezeny pro táborovou ošetřovnu. Nám spíše připomínala čekárnu na smrt a jak museli trpět zdejší pacienti při zrůdných lékařských
a farmaceutických pokusech, si dovedeme představit jen stěží. V bloku 11 - „bloku
smrti“ se vyšetřovalo a popravovalo. Obzvláště nás zasáhl pohled na cely pro odsouzené na smrt vyhladověním a na cely, kam se vězeň musel dostat po kolenou a
které neměřily ani 1x1 m.
Po Osvětimi nás autobus kousek popovezl do tábora Březinky, který byl vůbec
největším vyhlazovacím táborem za 2. sv. v. Tady jsme se mohli podívat na rampu,
kde lidé opouštěli po nekonečných dnech vagóny a kde je čekala selekce. Na jeden
z rekonstruovaných baráků pro 800 lidi a jeden, který měl sloužit jako umývárna a
záchody. Nebylo nám z toho veselo, snad si budeme teď víc vážit toho, co máme, v
jaké době vyrůstáme a že můžeme každý den vídat své blízké.
Aby den nebyl úplně deprimující, rozhodli jsme při plánování zájezdu ještě pro
návštěvu krásného polského města Krakow. Návštěva byla sice opravdu jen kraťoučká, ale byla ochutnávkou pro případný delší pobyt v tomto kraji.
Podle ohlasů se tento zájezd žákům líbil. (Dokonce někdo utrousil poznámku, že
to byla ta nejlepší jednodenní školní akce za uplynulých 9 let). Já jen mohu doufat, že
si z něj žáci vzali to, proč jsme se na ona místa vydali, že se budou snažit, abychom
všichni mohli žít ve spravedlivé, demokratické, nekrvelačné a solidární společnosti,
aby byly platnými členy takové společnosti, a aby si nikdy nevybíjeli případné komplexy či neřešili své problémy na úkor jiných.
Na jinou podobnou a stejně úspěšnou akci se těší Vlasta Krejčířová.
21. 5. Den matek
Na 21. května jsme pozvali babičky, dědečky, tatínky a hlavně maminky, abychom
společně oslavili Den matek. Sláva se konala v prostorách Scolarestu a čtvrteční krásné odpoledne všem zpříjemnilo vystoupení žáků šesté třídy s klavírním doprovodem
Mgr. Jiřiny Ostrčilové, kteří zazpívali ze svého repertoáru tři písně s názvem Houbařská,
Blíží se noc a Brzy bude máj. Dále vystoupily děti z kroužku znakového jazyka pod vedením Mgr. Heleny Krajčovičové s pohádkou O kůzlátkách. Zpříjemnit chvilku přišla
i děvčata z kroužku břišních tanců pod vedením Mgr. Lenky Přemyslovské. Svou vel20
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kou chvíli slávy si vychutnaly i děti z
dramatického kroužku pod vedením
Magdalény Ludvové a Yvety Běhalíkové. Vystoupily s divadelní hrou
„O sedmi dnech“ na motivy povídky
Františka Nepila. Na závěr vystoupili
naši nejmladší žáčci s Mgr. Kateřinou
Kalovskou s krátkým pásmem básní
a písní. Všichni vystupující sklidili
velký úspěch a my děkujeme všem,
kteří si udělali čas a přišli se podívat,
co si jejich ratolesti pro ně s láskou
přichystaly.
22. 5. Soutěž mladých cyklistů
Dne 22. května se v Přerově konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Starší žáci ve složení Jakub Procházka, Martin Ludva, Markéta Vaculíková a Karolína
Janků se na soutěž poctivě připravovali,
ovšem každý chtěl být první. Po úspěšném
zvládnutí testů z dopravních předpisů a
zdravovědy přišlo zaváhání v jízdách na
dopravním hřišti a ani výborná jízda zručnosti nám už nepomohla a my jsme obsadili
4. místo.
30. 5. Krajský přebor zlínského kraje ve střelbě ze vzduchovky
Vyhodnocení:
V sobotu 30. 5. 2015 se v Napajedlích konal otevřený přebor Zlínského kraje ve střelbě
ze vzduchovky. Této soutěže se zúčastnilo celkem 52 střelců. Naši školu reprezentovalo
5 žáků – členů střeleckého kroužku.
V kategorii do 12 let otevřená mířidla se Václav Havlík z VI. A umístil na 3. místě se
167 body a Ondřej Kalovský ze III. A na 4. místě se 152 body.
V kategorii do 12 let dioptr se Václav Havlík z VI. A umístil na 11. místě se 103 body
a Ondřej Kalovský ze III. A na 12. místě s 88 body.
V kategorii 13 - 17 let otevřená mířidla zvítězila Adéla Pitnerová z VIII. A se 187
body, Nikola Popelová ze VII. A se umístila na 7. místě se 168 body a Tereza Horáková
z VIII. A na 12. místě se 153 body.
V kategorii 13 - 17 let dioptr se Adéla Pitnerová z VIII. A umístila na 3. místě se 173
body, Nikola Popelová ze VII. A se umístila na 8. místě se 158 body a Tereza Horáková
z VIII. A na 13. místě se 123 body.
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Profesní orientace žáků – školní rok 2014/2015
Název školy
Obchodní akademie a jazyková škola
– Přerov

Obor

Manager IT
Firemní managament
Střední průmyslová škola – Přerov
Elektrotechnika
SŠ technická – Přerov
Automechanik
Střední zdravotnická škola – Hranice
Zdravotnický asistent
SŠ polygraﬁcká – Olomouc
Designér obalu
SŠ gastronomie a služeb – Přerov
Kadeřnice
Vizážista
Hotelnictví
Číšník se zaměřením na
nápojovou gastronomii
SŠ elektrotechnická Lipník nad Bečvou Elektrikář
Gymnázium J. Blahoslava a SPgŠ – Přerov Předškolní a mimoškolní pedag.
SOŠ, SOU – Velký Újezd
Kuchař – číšník
OU – Křenovice
Kuchař
SŠ technická - Přerov
Pekař

Počet
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Velkou úspěšnost zaznamenaly tři žákyně z páté třídy. Byly přijaty na osmiletá přerovská
gymnázia.
Všem našim žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů!

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014/2015 V MŠ U KOŤAT A ŽABIČEK
V letošním školním roce 2014/2015 navštěvovaly třídu Koťata a Žabičky děti ve
věku 4 – 6 let. Akce a projekty, které jsme plánovali, probíhaly tedy společně. A bylo
toho opravdu hodně.
Hned v říjnu to byl týden Malý
zahradník, který vyvrcholil společným zábavně – soutěžním dopolednem. Konec měsíce se nesl ve
znamení duchů, strašidel, prostě
HALLOOWEN. Nezapomněli jsme
ani na rodiče a společně s nimi uspořádali nad vesnicí Drakiádu. Počasí i
atmosféra byly na jedničku. Prosinec
už voněl Vánocemi, proto nechyběla
22
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Balonková pošta (psaní Ježíškovi), Čertoviny, Vánoční jarmark
a těsně před Vánocemi Vánoční
posezení s rodiči. Po celou dobu
jsme se snažili co nejlépe připravit budoucí prvňáčky k zápisu do
školy. Ještě předtím se děti byly
podívat v 1. třídě, zorganizovali jsme diagnostiku dětí spolu s
návštěvou p. psycholožky. Než
skončila zima, uspořádali jsme
v tělocvičně Zimní olympiádu a
Karneval s rodiči. Jaro už pomalu
ťukalo na dveře, tak jsme se rozloučili se zimou vynesením Morany a hozením do
Moštěnky.
V měsíci dubnu jsme oslavili Den země a konec dubna patřil již tradičně Čarodějnickému dni na školní zahradě. První květnový týden jsme byli na nejočekávanější
akci letošního roku – Školce v přírodě ve Staré Vsi u Rýmařova. Prostředí, počasí,
děti – jedním slovem SUPER! Na konci května jsme jeli na školní výlet na Ranč Kostelany a 11. června se rozloučili se školním rokem slavnostním pasováním školáků a
velkou zábavnou poutí na školní zahradě.
Kromě těchto akcí jsme jezdili na bruslení do Přerova, po jeho ukončení na plavání a souběžně s ním na IN-LINE bruslení. Navštívili jsme spoustu divadelních
představení a sportovních soutěží.
Spolupráce s třídou Žabiček byla perfektní a věříme, že tomu tak bude i v příštím
školním roce.
za Koťata a Žabičky – Jana Nevrlová, uč. třídy Koťata
V letošním školním roce navázaly spolupráci třídy mateřské školy Berušky a Sluníčka, které navštěvují děti 2,5 – 4 leté.
Nejprve se chlapci a děvčata při vzájemných návštěvách seznamovali, zvykali
si na nové prostředí a kamarády, prostřednictvím hraní a také sledováním divadelních představení.
Často jsme se setkávali při společných akcích organizovaných vždy jednou ze
tříd. S jejich realizací pomáhaly také praktikantky Pedagogické školy Přerov, např.
v říjnu to byla akce s názvem Strašidelná školka u Berušek, v prosinci Čertování u
Sluníček nebo Karneval u Berušek. Také společné vycházky jsou velmi oblíbené.
Berušky a Sluníčka si na sebe dobře zvykly, skamarádily se a pak neměly problémy při spojování o prázdninovém provozu MŠ. Naopak děti byly rády, že se mohou
opět sejít a společně si užít den ve školce.
Spolupráce tříd MŠ Berušek a Sluníček s dětmi stejné věkové skupiny je podle
nás pro děti přínosná, užitečná a vítána.
Anna Vokáčová, učitelka třídy Berušek
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DĚTSKÝ DEN 2015
Dne 6. 6. 2015 pořádalo Sdružení rodičů a přátel školy Horní Moštěnice dětský
den. Tentokrát přišlo do zámecké zahrady asi 250 dospělých a 230 dětí, které dostaly
u vstupu kartičku s osmi stanovišti, které musely splnit a na konci trasy ji vyměnily za krásnou taštičku s odměnou. Děti plnily soutěžní úkoly, mohly skákat na
skákacím hradu, jezdit na vláčku Moštěňáčku, na koních nebo si nechat namalovat
něco krásného na obličej od p. učitelek a vychovatelek ze ZŠ a MŠ Horní Moštěnice.
Po skončení soutěžních stanovišť se děti zapojily do soutěží na parketu pod vedením zdejšího přírodovědného kroužku Medvíďata. Zpestřením odpoledne bylo
vystoupení skupiny historického šermu Cordilero z Přerova. Během celého odpoledne nám k poslechu a následně i k tanci na večerní diskotéce hrál náš oblíbený DJ
Jarda. V průběhu odpoledne si mohli návštěvníci pochutnat na specialitách na grilu,
jako jsou makrely, kuřecí steaky, krkovička a klobásy. Tímto bych ráda poděkovala
všem návštěvníkům za to, že přišli a podpořili naši akci, OÚ za zapůjčení skákacího
hradu a vláčku a ﬁnanční podporu a členům učitelského sboru ze zdejší ZŠ a MŠ,
kteří přidali ruku k dílu za malování, jejich krásné výtvory na tvářích dětí mluví
24
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za vše. V neposlední řadě děkuji všem
členům SRPŠ, kteří se podíleli na přípravách a průběhu dne, protože čísla
o návštěvnosti hovoří o tom, že naše
vynaložené úsilí na přípravu nebylo
zbytečné. Proto kdo má chuť s námi
pracovat, neváhejte a pište na adresu
srpshm@seznam.cz, rádi Vás přivítáme mezi námi.
A na závěr bych se ráda touto
cestou rozloučila s několikaletou funkcí předsedkyně SRPŠ. Tuto funkci jsem vykonávala, doufám, že poctivě, snažila jsem
se za pomoci ostatních vždy vše pečlivě naplánovat a připravit. Občas jsem slyšela
z mého okolí otázku, proč to vlastně dělám. Bohužel je na to úplně jednoduchá
odpověď. Protože chci a těší mě, že ze zisku můžeme pomoci dětem ze zdejší ZŠ a
MŠ, a také proto, aby se tady u nás v obci dobře žilo a taky něco dělo. Žít v obci totiž
neznamená jen tady mít dům, ale
také se trochu zabavit, vyjít ven,
potkat se se sousedy a známými. Protože v dnešní uspěchané
době, kdy není čas na nic, je taková návštěva jakékoliv akce v obci
příjemně stráveným časem a pro
nás pořadatele odměnou za snahu a úsilí vynaložené na přípravu akce. Proto musím poděkovat
hlavně vám všem návštěvníkům
akcí SRPŠ, starostovi OÚ současnému i předchozímu, p. řediteli a učitelům ZŠ, současným i
předchozím, Všem kolegům a kolegyním ze spolku a všem kamarádům a známým,
kteří mě vždy, když bylo potřeba, přišli na pomoc při pořádání našich akcí. Velký
dík patří hlavně mé rodině, protože bez pomoci mého manžela a mých dcer bych
tuto práci dělat nemohla. Mnohdy to bylo náročné jak časově, tak psychicky, vše na
jejich úkor, protože kdo někdy něco podobného dělal, ví, že to není otázka jednoho
večera nebo jednoho odpoledne. Speciální dík patří jmenovitě Radkovi a Staňce Bubíkovým a Gabči Vránové, protože ti mně pomáhali i přesto, že jejich děti už dávno
nenavštěvují zdejší školu. Tímto se se všemi loučím a předávám tuto funkci paní
Janě Faitové a přeji novému složení pod jejím vedením hlavně výdrž, dobré nápady
a hodně spokojených návštěvníků.
za SRPŠ Horní Moštěnice
Ilona Jančíková
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RADY ZAHRÁDKÁŘŮM
Nedostatek železa u zahradních rostlin
Výskyt nedostatku železa spočívá většinou v porušeném příjmu a
využití železa rostlinami, který je vyvolán nepříznivými půdními
a povětrnostními podmínkami.
Nedostatek železa se může vyskytovat:
• na vápenitých půdách, většinou s vysokým obsahem jílovitých částic, protože přijatelnost železa se při hodnotách pH nad 6 až 7 snižuje;
• při přemokření, zabahnění a zhutnění půdy a tím spojené obohacení oxidem uhličitým;
• na silně kyselých minerálních půdách na základě příliš malého množství přijatelného
železa nebo v důsledku omezeného příjmu železa;
• v některých substrátech organického původu;
• při nadbytku těžkých kovů v půdě, jako například manganu, mědi, zinku, niklu nebo
boru;
• vlivem stále vysokých dávek fosforu v důsledku poutání a zpomalení pohybu železa;
• vlivem deštivého a chladného počasí s malým slunečním zářením nebo za sucha, kdy
se lehký nedostatek železa teprve výrazně projeví;
• při zpomaleném růstu kořenů, což může mít řadu příčin.
Výskyt nedostatku železa je velmi silně závislý na pěstovaném druhu rostliny a především odrůdy. U polních rostlin pozorujeme nedostatek železa vzácněji, nacházíme jej častěji u ovocných stromů, v rybízech, jahodách, révě vinné a také na okrasných rostlinách.
Pokud pěstujeme rostliny z kyselých stanovišť, jako rododendrony nebo azalky, na vápenatých půdách nebo je stále zaléváme tvrdou vodou, musíme neustále počítat s výskytem
nedostatku železa.
Jak poznáme nedostatek železa?
Charakteristická je citronověžlutá mezižilní chloróza nejmladších listů s téměř ostře
ohraničenou nervaturou. Čím je list mladší, tím je silnější chloróza, rozvíjející se nejmladší list se jeví jako žlutobílý a jen u základu listu poznáme ještě zelené základy
nervatury. Starší listy mohou mít úplně normální zelenou barvu.
Chlorotické listy při nedostatku železa téměř neodumírají. Rostliny vykazují v průběhu celého období růstu normální vzhled. Často pozorujeme výskyt nedostatku železa
pouze na několika větvích.
Zežloutnutí listů může být vyvoláno také nedostatkem některých dalších živin, jako
například dusíku nebo hořčíku. Zde se doporučuje aplikovat na listy 0,5 % roztok močoviny nebo 2 % roztok hořké soli.
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Jak předejít nedostatku železa nebo ho odstranit?
Odstranění nedostatku železa by mělo být prováděno v počátečním stádiu, protože silné poškození můžeme jen těžkou odstranit. Nejvýznamnější je několik postřiků na list
v měsících květen – červen. Můžeme také použít zelenou skalici v koncentraci 0,2 – 0,4
%. U květin se osvědčuje nejlépe zálivka. Zelenou skalici můžeme použít k zálivce na
jaře nebo po sklizni, případně na podzim do 10 až 20 cm hlubokých brázd okolo stromu
nebo keře. Dávka roztoku v množství 10 litrů na strom nebo keř. Doporučuje se použít
v kombinaci s 10 – 30 g kyseliny sírové na strom nebo keř. Zelenou skalici je možno také
rozhodit do meziřadí a zapravit do půdy s orbou.
Nejlepší prevence lze ale docílit odpovídajícím obděláváním půdy. Vhodná opatření k
tomu jsou:
• odstranit zhutnění a zabahnění půdy, hluboké kypření půdy,
• v případě potřeby úprava hodnoty pH půdy,
• přísun dobře zetlelých organických hnojiv,
• vyvážené hnojení porostů fosforem a draslíkem.

Letní pranostiky
Červenec
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje.
Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněha.
Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávati tuhou zimu.
Srpen
Co červenec neuvaří, srpen neupeče.
Na svatého Vavřince slunečnost – vína hojnost.
Od svatého Bartoloměje slunce tolik nehřeje.
Září
Teplé září – dobře se vínu a ovoci daří.
O Marie narození vlaštoviček tu více není.
Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.
Je-li o Michalu jasná noc, zvětšuje to zimy moc, je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká.
Rukověť zahrádkáře
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OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNOVÝM TURNAJEM V NOHEJBALE
MÁJ – CUP 2015
V sobotu 23. května se uskutečnil MÁJ – CUP 2015. Tento turnaj se konal již popáté a účastníci turnaje byli muži po středním věku. Turnaj se konal ve sportovním
areálu TJ SOKOL Horní Moštěnice, a to na nově otevřených tenisových kurtech TJ
SOKOL Horní Moštěnice. Turnaj byl rozlosován do pěti družstev, kde páté družstvo
bylo družstvo zástupců obce Líšná. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Tohoto ročníku se účastnilo celkem 18 hráčů, průměrný věk hráčů byl 58 let a nejstaršímu
hráči bylo 73 let.

Organizaci a průběh turnaje zajišťoval organizační výbor MÁJ – CUPu v osvědčeném složení pod vedením p. Josefa Doležela, Ladislava Tesaře, Miroslava Vaška,
Jaromíra Jurošky a Vlastimila Pospíšila. Úvodní slovo a zahájení turnaje provedl
starosta obce Ing. Vladimír Martínek, který pro všechny účastníky zajistil malé občerstvení. Pro zpestření turnaje a navození „správné sportovní atmosféry“ donesli
někteří účastníci další produkty z domácí kuchyně. Jak jsem již předeslal, turnaj se
konal na krásném, nově dokončeném víceúčelovém hřišti pro tenis. Další novinkou
byla účast družstva zástupců obce Líšná ve složení – Lubomír Vinklárek (místostarosta obce Líšná), Vlastimil Cagášek a jediná žena turnaje paní Miroslava Cagášková, která byla současně vyhlášena nejlepší hráčkou na síti.
Při závěrečném ceremoniálu a vyhlášení výsledků se na prvním místě umístilo
družstvo ve složení – Jiří Bednář, Jan Heider a Milan Nevrla.
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Družstvo Líšné se umístilo na čtvrté příčce turnajového žebříčku.
Dále bylo z řad hráčů poděkováno organizačnímu výboru za zorganizování letošního turnaje.
Za velmi zdařilý a sportovně hodnotný turnaj patří poděkování jak organizačnímu výboru MÁJ – CUPu, tak sponzorům – Obecnímu úřadu Horní Moštěnice,
ředitelství základní školy, tenisovému oddílu TJ Sokol Horní Moštěnice a přátelům
sportu, kteří zajistili nepostradatelné technické zázemí celého turnaje.
Josef Procházka

BADMINTONOVÝ TURNAJ
V sobotu 11. 4. 2015 od 13 hodin se
v tělocvičně ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici uskutečnil druhý turnaj ve čtyřhře,
tentokrát již s novou badmintonovou
sítí, kterou zakoupila obec Horní Moštěnice, za což moc děkujeme. K utkání
se sešlo 14 párů, které se rozlosovaly do
skupin A a B. Ve skupině hrál každý s
každým na 2 sety do 11 bodů s výměnou
stran. 4 páry s nejvyšším počtem bodů
hrály s vítězi z druhé skupiny o medailové pozice. Ostatní hráči si ještě zahráli mezi sebou. Vítězové celého turnaje byli
odměněni pohárem, medailemi a diplomy. Od obce Horní Moštěnice jsme dostali
ﬁnanční příspěvek, za který jsme nakoupili odměny pro vítěze. Pro hráče bylo připraveno menší občerstvení ve formě koláčků, ovoce a pitného režimu. Po skončení
turnaje se většina hráčů
sešla v místní hospůdce,
kde probírala úspěchy
uplynulého dne. Na další utkání jsme se domluvili na měsíc listopad
a rádi přivítáme nové
nadšence badmintonu.
S předstihem dáme vědět přesný termín. Všem
přejeme krásné léto :-).
za tým organizátorů
Monika Kaďorková
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ČARODĚJNICE V MOŠTĚNICI
Poslední dubnový večer je tradičně věnován čarodějnickému dovádění. Také letos se
moštěnské krasavice sešly na „stadáku“, aby
ochránily Aničku před zlými dráby, zachránily její lásku a ji samotnou nedovolily upálit na hranici. Příběh její lásky je už tradicí
a odehrává se postupně na Stadionu, při putování vesnicí a na hřišti u Kyselky. Po Aniččině zajetí putuje průvod celou vesnicí k fotbalovému hřišti, kde je připravena hranice,
a přestože se princ se velmi snaží a bojuje, je nakonec zlým vládcem podsvětí přemožen
a Anička skončí na hranici... Nešťastné čarodějnice zatančí smutný tanec na rozloučenou
a začíná kolo soutěží pro děti. Letos pro
ně bylo připraveno deset disciplín, které nebyly pro „normální smrtelníky“.
Tak třeba vařily čarodějnickou polévku, procházely pavučinou, zaříkávaly,
malovaly v čarodějnické škole. Protože
máme děti šikovné, všechny úkoly splnily, dostaly vysvědčení a sladkosti a
mohly si připravit čarodějnickou večeři
– špekáček na ohni pečený. Průvod se
vydařil – po cestě šla skoro padesátka strašidelných bytostí doprovázená místním i návštěvnickým občanstvem, soutěží se účastnila stovka dětí. Na závěr si všichni společně
mohli zařádit na reji při diskotéce dýdžeje Vačiho.
Poděkování patří všem organizátorům a zúčastněným, ale hlavně Petrovi a Yvetě Horákovým.
Mgr. Jana Bartoníková

Z HISTORIE HORNÍ MOŠTĚNICE – POVÍDÁNÍ DEVÁTÉ
V pondělí 4. května 2015 jsme se podeváté sešli v kulturním domě na povídání o historických událostech, které se týkají Horní Moštěnice. Paní Mgr. Marie Špalková si tentokrát
připravila události z padesátých let minulého století a životní osud pana Václava Obadálka,
který patří k prvním lidem neprávem odsouzeným z politických důvodů. Události padesátých let nejsou zdaleka pro mnohé dávnou historií, i proto obecenstvo často reagovalo a
upřesňovalo či komentovalo některé momenty. Pan Obadálek byl uvězněn na doživotí, ale
nakonec se na něj vztahovala amnestie prezidenta v roce 1960. Celou situaci pomohl připo30
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menout i syn pana Obadálka – Ing.
Václav Obadálek, který žije v Praze, ale přijal pozvání a přivezl několik dopisů z korespondence mezi
manželi Obadálkovými a úryvky
z nich nám přečetl.
Milou a snad už i tradičně pohodovou atmosféru povídání jsme
ukončili se slibem pokračování po
letních prázdninách.
Paní Špalková, děkujeme.
Mgr. Jana Bartoníková

MEDVÍĎATA NA JAŘE NEZAHÁLÍ
Děti z kroužku Medvíďata Horní Moštěnice si pravidelné schůzky zpestřily dubnovým sobotním výletem do obce Modrá u Velehradu. Navštívily areál Živá voda s botanickou a sladkovodní expozicí. Díky tunelu pod vodní hladinou si děti mohly zblízka
prohlédnout ryby našich řek a rybníků. V sousedství tohoto areálu náš kroužek navštívil
Archeoskanzen Modrá - Velkomoravské sídliště středního Pomoraví. Zde jsme se mohli
seznámit se způsobem života z naší dávné minulosti. Ke zhlédnutí byla různá obydlí,
chlévy, škola, kostel atd., doplněné živými domácími zvířaty. Dubnové počasí nám přálo
a všichni jsme si užili prima výlet, na kterém jsme se dozvěděli zajímavé informace nejen
z vodního světa, ale i z minulosti.
Další naší jarní příjemnou akcí byla účast v soutěži „Zlatá srnčí trofej“. Díky pozvání mysliveckého kroužku Poštolky ze Štěpánova si vybraní členové Medvíďat okusili
v sobotu 16. května tuto
náročnou vědomostní soutěž. Je zaměřená na znalosti
myslivosti a přírody. Naše
Medvíďata se takovéto soutěže účastnila poprvé a s touto
soutěží se blíže seznámila.
Děkujeme pořádajícím Poštolkám za pozvání a dobře
organizovaný den. I když
se Medvíďata neumístila na
prvních třech místech, byla
pro nás výhra už to, že jsme
si mohli tuto soutěž zkusit
a dozvědět se mnoho zají31
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mavého nejen z myslivosti. Doplňkovou
soutěží byla výtvarná soutěž o obrázek z
přírody, kde jsme obsadili krásné druhé
místo a soutěž ve střelbě ze vzduchovky,
kde nám o jeden bod uteklo třetí místo.
Slunečné odpoledne nám při soutěžení
zpříjemňovali myslivečtí trubači z Přerova. Pro všechny účastníky bylo přichystáno výborné občerstvení, drobné dárky
a diplomy na památku. Medvíďata ukončila tento náročný den sladkou odměnou
v podobě výborné zmrzliny. Tato zkušenost se pro nás stala výzvou k další
účasti.
V měsíci květnu se naše schůzky odvíjely např. u rybníka, kde se děti dověděly zajímavosti o vodním ptactvu.
Dále v zámecké zahradě, kde jsme se
učili poznávat stromy, a na toulkách
po okolí. Naší poslední toulkou byla
návštěva nedalekých Lověšic, kde jsme
opět po roce navštívili hospodářství
rodiny Caletkových. Děti si z blízka
prohlédly ovečky, jehňata, housata,
kuřátka, slepice, králíčky a plné úly včel. Mockrát tímto děkujeme celé rodině Caletkových za milé přivítání a bohaté občerstvení. Naše rozlučková schůzka se vedla
v duchu střeleckém. Rodiče i děti změřili
své síly ve střelbě ze vzduchovky a ve
znalostech myslivosti. Děkujeme všem
členům mysliveckého sdružení Šance a
obecnímu úřadu za podporu a příjemnou
spolupráci. Přejeme tímto nejen našim
medvíďatům a jejich rodičům, ale i všem
našim příznivcům krásné slunečné léto a
v září medvíďatům ZDAR.
Foto z našich akcí najdete na www.krouzeksance.rajce.idnes.cz
medvědice Katka, Petra, Martina a Eva
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NÁHRADA ZA NARUŠENÍ DOVOLENÉ?
Blíží se doba letních dovolených. Víte, na co máte od loňského roku nárok? Konečně se také klienti cestovních kanceláří v České republice dočkali standardů běžných v západoevropských zemích, totiž možnosti reklamovat dovolenou i z hlediska
nemajetkového. Konkrétně v paragrafu 2543 nového občanského zákoníku, platného
od 1. ledna 2014, stojí: „Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel
zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li
zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.“
Tato újma je v praxi označována také jako náhrada za zkaženou dovolenou nebo
jako ztráta radosti z dovolené. Zahrnuje všechny ty případy, kdy se fotograﬁe a popis
zájezdu značně liší od reality – ubytování v hotelu s méně hvězdičkami, nedostatečný
úklid, potíže se stravou, hluk a mnoho dalších. Podle statistik se s podobnými problémy při zájezdech setkala minimálně čtvrtina Čechů.
Zákon pamatuje i na posunutí termínu konání zájezdu ze strany cestovní kanceláře. Pokud jste už zaměstnavateli nahlásili volno a změna není možná, bude Vám také
náležet náhrada újmy za zmařenou dovolenou.
Pozor – lhůta pro reklamaci je pouze jeden měsíc!
Dříve se turistické zájezdy mohly reklamovat až do tří měsíců, nově je to však jen
30 dní. A do stejného termínu musí být stížnost pořadatelem vyřízena, jinak má klient
právo obrátit se na soud.
Na vady zájezdu se však musí upozornit hned, tedy řešit je přímo na místě s delegátem prostřednictvím reklamačního protokolu. Důležité je také pořízení fotodokumentace a pomůže i podpora dalších účastníků. Pokud se klient nedočká okamžité
nápravy dle dohody, může si ji zjednat sám a cestovní kancelář vynaložené náklady
následně proplatí. Pozor jen na ono dodržení měsíční reklamační lhůty.
Co všechno může být považováno za nedostatky ve stravování?
Na dovolené se právem těšíte také na dobré jídlo. Možná jste nevěděli, že reklamovat lze nejen jeho naprostý výpadek a nepoživatelnost, ale také jednotvárnou nebo
málo teplou stravu, samoobsluhu místo deklarované obsluhy číšníkem, dlouhou čekací dobu, špinavé stoly, ubrusy, příbory či nádobí, ale také chybějící restaurace nebo
supermarket při samozásobování.
Na jak velkou slevu má spotřebitel nárok?
Vodítkem při stanovení výše odškodnění může být kodex International Travel Quality, který používají už i mnohé české cestovní kanceláře. Podle něho lze za neposkytnutí
objednaných služeb získat výrazné slevy z ceny zájezdu – například za nižší kategorii
hotelu až 25 %, za nedostatečný úklid, nepřiměřený hluk, chybějící klimatizaci či venkovní bazén až 20 % nebo za nevyhovující pláž a nižší třídu v letadle až 15%.
Dá se očekávat, že díky novému občanskému zákoníku už klienti cestovních kanceláří nebudou váhat a v případě zkažené dovolené se přihlásí o kompenzaci. Dalším
pozitivem by mělo být postupné zkvalitnění trhu v oblasti cestovního ruchu.
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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LS KAMENICTVÍ

:C9ËÅAB37<7
• žulové rámy, krycí desky a pomníky

• žulové doplňky
• opravy hrobů a jiné

Zaměření a cenová nabídka zdarma!
9. května 389/94, Horní Moštěnice
tel.: 608 511 042
34
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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
9.00 - 12.00		
13.00 - 17.00
Úterý		
9.00 - 12.00		
13.00 - 15.00
Středa		
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
10.30 - 18.00
Středa		
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
739 012 729
581 224 124			
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
37

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 červenci se významného životního jubilea dožívají:
Bedřiška Chrastinová
Vladimír Martínek
Marie Mikšánková
Radoslav Mlčák
Jitka Šínová
Jiřina Vajglová
Vladimír Velím
Petr Vinklárek
František Žižlavský
V měsíci srpnu se významného životního jubilea dožívají:
Marie Doláková
Ludmila Görögová
Oldřich Hanák
Dobromila Hrubá
Miroslav Hrubý
Františka Kuželová
Růžena Stávková
V měsíci září se významného životního jubilea dožívají:
Karel Dohnal
Ludmila Halická
Ludmila Javůrková
Marie Švédová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (duben – červen):
Svatava Sopouchová
Mária Neradilová
Kolik nás přibylo (duben – červen)
Michael Fikr
Michael Staša
Eliáš Zajíc
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
36
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KULTURA
Červenec:
4. 7.
Pivní slavnosti
půlení prázdnin
Srpen:
8. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
22. - 23.
22. 8.
Září:
5. 9.
12. 9.
16. 9.

neckiáda
sportovní odpoledne
hodová zábava
hodové odpoledne
chovatelská výstava
hanácký turnaj přípravek
rybářské závody dospělých
memoriál Fr. Vrány
O pohár starosty obce
Klub pro starší a pokročilé

ZADÁNO PRO ŽENY
PIKANTNÍ FAZOLE V CHLEBU
400 g červených fazolí, 200 g uzeného masa, 1 pikantní klobása, 2 pol. lžíce rajčatového protlaku, po 1 lžičce papriky - sladká a pálivá, 1 velká cibule, 4 stroužky česneku,
sůl, pepř, chilli podle chuti, 1 bobkový list, 4 kuličky nového koření, lžíce sádla,
kulatý bochník chleba – malý
• den předem namočené fazole slijeme a dáme vařit do čisté vody s pepřem, bobkovým listem a novým kořením,
• 15 min před koncem přidáme nakrájené maso a klobásu,
• na sádle orestujeme nakrájenou cibuli, přidáme česnek a protlak,
• restujeme asi 1 min a přidáme k fazolím,
• zahustíme střídkou chleba a provaříme,
• osolíme, dochutíme pepřem, chilli, příp. česnekem,
• z chleba odkrojíme vršek a vydlabeme střídku. Naplníme fazolemi a můžeme podávat.
37
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KAPR V PIVNÍ MÁSLOVÉ MARINÁDĚ
1/2 kapra (ﬁlet nebo podkovy), sůl
Na marinádu: 200 ml černého piva, 3 lžíce rozpuštěného másla, 3 stroužky česneku,
1 malá cibule, 3 lžičky sladké papriky, rozmarýn, petrželka, libeček
• ﬁlet kapra dostatečně osolíme z obou stran a vložíme do pekáčku,
• z uvedených surovin smícháme marinádu a nalijeme ji přes rybu,
• necháme minimálně hodinu marinovat a poté pečeme ve vyhřáté troubě na 200 C°.

VTIPY

„Mami, kup mi velblouda!“
„A čím bychom ho krmili?“
„Kup mi toho ze zoologické zahrady, ten se krmit nesmí!“
Jede blondýnka autem na schůzku s přítelem a vtom ji zastaví policista. „Řidičský
průkaz, prosím.“
„Jak že?“
„Řidičský průkaz prosím!“
Blondýnka se nervózně hrabe v kabelce a pak policistovi podá zrcátko.
„To by asi mohlo být ono!“
Policista si to prohlédl a říká: „To jste mi mohla říct hned, že jste od policie!“

OMYLY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ

Sendvič
Ačkoliv plátek studeného masa mezi dvěma krajíci chleba znali už Římané, je za „vynálezce“ tohoto jídla považován někdo jiný. O původu je nejvíce rozšířena historka, ve které
vystupuje šlechtic Earl of Sandwich. Měl prý propadnout karbanu takovým způsobem,
že neměl čas ani chuť vstát od stolu, přerušit hru a jít se najíst. Nechával si proto připravit
plátky studeného pečeného masa, vložené mezi dva krajíčky chleba. Je asi náhoda, že
tento pokrm dostal jméno podle onoho šlechtice a zůstane nezodpovězenou otázkou, zda
to byl nápad samotného lorda, jeho ženy nebo jejich kuchařky.

ZRNKA MOUDROSTI NA ZÁVĚR:
Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho.
Alkmaion, latinské přísloví

38

Moštěnský Zpravodaj 3/2015

Přehled autobusových spojů
Autobus: Přerov, aut. st. - Horní Moštěnice, Jednota
Beňov, jede:
P
P
P, N
P,S P, š
Přerov
5.20 6.25 10.00 12,35 13.55
H. Moštěnice
5.30 6.35 10.10 12,45 14.07
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, S
14.50
15.01

P
N
16.00 16.40
16.11 16.49

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 17.05
H. Moštěnice
8.08 12.08 14.10 17.13

Přehled vlakových spojů
Přerov - Horní Moštěnice
		
P, S
Přerov		
4.46
H. Moštěnice 4.50
			
		
13.45
		
13.49

N
P, S
5.38
5.44
5.42
5.48
P		
14.45 15.44
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 3/2015. Horní Moštěnice, červen 2015.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
Upozornění:
UzÁVĚRKA přijímání příspěvků do příštího čísla
Moštěnského Zpravodaje je 11. 9. 2015.
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