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Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
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Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
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S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pěkným silvestrovským ohňostrojem a novoročním přípitkem jsme
uzavřeli rok 2015 a zároveň odstartovali začátek nového roku 2016. Tímto
Vám všem ještě jednou přeji prostřednictvím tohoto zpravodaje do nového
roku 2016 co nejvíce pracovních i osobních úspěchů, příjemné rodinné zázemí, spokojenost,
pohodu a především pevné zdraví!
K zamyšlení nad tím, co dobrého či špatného nám přinesl rok 2015 a jak nahlížet na právě začínající rok 2016, by byl příjemný pohled na zasněženou krajinu, případně na rampouch
visící za oknem. Zatím to ale vypadá pořád jako sychravý podzimní čas.
Rok 2015 byl pro obec Horní Moštěnici rokem dokončování realizace úspěšných projektů financovaných z evropských programů - jednalo se o projekt „Revitalizace zeleně
zámecké zahrady a veřejného prostranství“ a „Snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska a kina“. Z financí Olomouckého kraje se podařilo vybudovat víceúčelový
sportovní areál na hřišti TJ Sokol Horní Moštěnice a částečně pokrýt náklady na zhotovení
nového územního plánu obce. V závěru roku to byla nemalá finanční částka z Regionálního operačního programu Střední Moravy na projekt „Revitalizace chodníků a veřejného
prostranství“.  To byly ty příjemné stránky. Na druhé straně mne však zarmoutilo uvedení
některých nových zákonů do praxe. Byrokracie, kterou s sebou přináší novela zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je pro obce naprosto neúnosná. Komplikuje a
přináší spousty administrativy navíc.
Podobně mě vůbec, a ostatní starosty taktéž, nepotěšil vládní návrh novely rozpočtového určení daní, který myslí na kraje, ale obcemi a městy se vůbec nezabývá. Příslovečnou
horkou bramborou v ruce zůstává zákon o veřejných zakázkách. Neustále se mění, doplňuje,
není dobrý a přetrvává situace, že jsme často na obcích nuceni kvůli nízké ceně vybrat nekvalitního dodavatele. Po celou dobu stavby se pak strachujeme, aby firma nezkrachovala,
aby zaplatila svým subdodavatelům, nebo aby dodržela stanovené termíny. Naštěstí nic takového nás v obci nepotkalo, ale v některých obcích mikroregionu Moštěnka tyto neblahé
zkušenosti skutečně mají.
Stojíme na prahu nového roku 2016. Přeji sobě i Vám všem, aby byl alespoň tak dobrý
jako rok 2015. Byl bych rád, aby nás nepostihly žádné přírodní katastrofy a jiné tragédie.
A rád bych Vás požádal o to, abychom v novém roce mezi sebou budovali mosty vzájemného soužití a tolerance, protože jsou mezi námi ještě i takoví jedinci, kteří je umí bořit, ale
stavět a opravovat takové mosty je strašně obtížné a někdy zcela nemožné!  
A nyní v krátkosti ohlédnutí za uplynulým rokem 2015.
Vyjmenovat veškeré kulturní a sportovní akce, které během uplynulého a závěrem roku
proběhly, skutečně nelze, protože jich bylo tolik, že bych možná na nějakou zapomněl, a
to by mne opravdu mrzelo. Na co ale nezapomenu, je upřímné poděkování členům Rady
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a Zastupitelstva obce, výborům a komisím, pracovníkům obecního úřadu, všem místním
spolkům, klubu starších a pokročilých, výboru SRPŠ, pedagogickému sboru ZŠ a MŠ, vedoucím Medvíďat a dalším iniciativním občanům za aktivní a obětavou práci při zajišťování
právě těchto akcí.
Velmi krátce se zastavím u posledního čtvrtletí roku 2015.
Hned první víkend října proběhl pod patronátem zahrádkářů, kteří připravili krásnou
výstavu ovoce a zeleniny v kulturním domě. Po prázdninové odmlce, v polovině měsíce
října, zahájil činnost pravidelným měsíčním setkáváním klub starších a pokročilých, jako
vždy - tradiční hojnou účastí. Škoda jen, že ten náš kulturák není alespoň o polovinu větší,
protože při těchto akcích starších a pokročilých skutečně praská ve švech!  Velice úspěšnou
akcí se mohou pochlubit místní rybáři, kteří v polovině listopadu zorganizovali a zabezpečili výlov moštěnského rybníka. Na státní svátek 17. listopadu připravili vedoucí Medvíďat
krásný lampionový průvod s překvapivě velkou účastí dětí a rodičů. Závěr měsíce listopadu
patřil novému výboru Sdružení rodičů a přátel školy k uspořádání tradičního (i když v novém stylu) Kateřinského bálu. O týden později, na první adventní neděli, SRPŠ za přispění
rodičů, v krásně vyzdobeném kulturním domě, nachystali vánoční jarmark s vystoupením
dětí základní školy. Po setmění následovalo rozsvícení vánočního stromu, tentokráte přemístěného na prostranství před vchodem kulturního domu. Účast na těchto akcích byla nad
očekávání veliká, takže spokojenost a mé velké poděkování předsedkyni SRPŠ p. Faitlové
a celému novému výboru SRPŠ za perfektně odvedenou práci. Jsem taktéž spokojený, že
navázali na předchozí výbornou práci bývalého vedení.  
V době uzávěrky tohoto zpravodaje nás ještě čeká akce rybářů – zavírání vody na rybníku, tradiční předvánoční posezení s cimbálem Primáš v kulturním domě, starší pánové
během vánočních svátků provětrají svá těla na Štěpán-Cupu a poslední den v roce obecní
úřad zajistí silvestrovský ohňostroj s novoročním přípitkem.
Důležitým impulsem pro sestavení plánu kulturních a sportovních akcí v roce 2016 bylo
jednání Komise rady obce se zástupci spolků – přehled je uveden na jiném místě tohoto
zpravodaje.
Za zmínku ještě stojí, že zastupitelstvo obce na svém posledním jednání v prosinci odsouhlasilo udělení „Ceny obce“ organizačnímu výboru Klubu starších a pokročilých za mimořádný kulturní přínos v oblasti veřejného života občanů Horní Moštěnice a okolí. Slavnostní předání bude provedeno na lednovém zasedání zastupitelstva obce.
Jak jsem informoval v některém z minulých zpravodajů, od 1. ledna 2016 rozšiřujeme
novou službu pro Vás, občany Horní Moštěnice – „léky až do domu“ – viz jiný článek tohoto zpravodaje. V návaznosti na tuto službu je v administraci a vyřizování povolení zřízení
výdejny léků v objektu budovy zdravotního střediska a kina. Pokud se vše podaří, tak od
1. 6. 2016 zahájí v obci činnost výdejna léků.   
A nyní z trochu jiného soudku:
Celé poslední čtvrtletí roku 2015 se neslo ve znamení realizace přidělené dotace
4

Moštěnský Zpravodaj 1/2016

z Regionálního operačního fondu regionu Střední Morava na investiční akci „Revitalizace
chodníků a veřejného prostranství ulic Dr. A. Stojana a 9. května v Horní Moštěnici“. Vlastní realizace probíhala a probíhá v souladu s časovým harmonogramem, s jasně stanoveným
cílem: provést ty nejdůležitější a nejsložitější úseky celé akce a profinancovat do konce roku
maximální částku dle smlouvy o dílo se zhotovitelem. V době uzávěrky tohoto zpravodaje
je dokončena výměna povrchu komunikace v ulici Dr. A. Stojana a je reálný předpoklad
dokončení celé akce do konce letošního roku – mimo některých drobných nedodělků, které
nemají vliv na čerpání financí z přidělené dotace. Tak jak jsem zmiňoval v minulém zpravodaji, jedná se o zásadní změnu ve vzhledu a především funkčnosti ulic Dr. A. Stojana
a 9. května, včetně náměstí Dr. M. Tyrše, která pozvedne úroveň obce zase o něco výše.
V návaznosti na ukončení této akce následně nastoupí zahradníci, k úpravám a dosadbě
poškozené zeleně, tak aby v jarních měsících tyto prostory skutečně důstojně reprezentovaly
obec Horní Moštěnici.  
A nyní si neodpustím krátký komentář k hysterii, která byla šířena záměrně od některých občanů z důvodu neznalosti problematiky. Jednalo se o zúžení křižovatky na náměstí Dr. M. Tyrše a U Kapličky. Tyto původní křižovatky, které byly zhotoveny v poplatné
době, dnes už zdaleka nesplňují požadavky nové legislativy, především v oblasti bezpečnosti provozu silniční dopravy. Z těchto důvodů, dle závazných stanovisek Krajského úřadu
Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Policie České republiky,
odboru dopravní policie, Ředitelství silnic a dálnic, musely být upraveny, tak jak ukládají
závazné normy a předpisy, protože jinak by nebylo vydáno územní rozhodnutí a následně
stavební povolení na tuto investici. Nově vybudovaná křižovatka má dle platných norem
rozměry 6,40 m a řeči o tom, že se nevyhnou dvě projíždějící nákladní auta, jsou
skutečně jen řeči, které pravdou nejsou.
Pokud někdo prohlašuje, že teď už se tam
neotočí autobus, má pravdu, protože podle
zákona o silničním provozu na pozemních
komunikacích křižovatky nikdy nesloužily a sloužit nebudou pro otáčení autobusu,
ale mají zcela jiný význam. Pokud někdo
argumentuje tím, že tam nemůže přistávat
vrtulník, opět nemá pravdu, protože tomu
vrtulníku je úplně jedno, jestli přistává na
asfaltovou plochu, nebo dlážděnou plochu.
Navíc v obci máme další možné přistávací plochy (areál hřiště TJ Sokol, plocha za
ZŠ a MŠ a další). Na místo nevzhledné a
nebezpečné původní křižovatky se vytvo5
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ří útulné a pohledově pěkné náměstí Dr.
Tyrše, které bude sloužit nejen pro odpočinek, ale pro pořádání různých kulturních akcí.
Úplně stejné platí pro parkoviště u
pošty. Zálivy, které tam jsou vytvořeny,
tam být musí, protože zde probíhá chodník a vzdálenost přechodu přes parkoviště
je jasně daná normou. Pokud by tam tyto
zálivy nebyly, nikdo by nám nevydal stavební povolení na parkoviště a taktéž by
nikdy neproběhla kolaudace. To, že tam
předtím nic takového nebylo, je dáno opět
poplatností doby, protože tenkráte si každý dělal, co chtěl.
A poslední věc – v rámci Územního
řízení této akce byly veřejnou vyhláškou
zveřejněny údaje o záměru stavby, včetně barevného grafického znázornění - na stránkách
obce, na úřední desce obce a dalších nástěnkách. Každý z občanů měl možnost připomínkovat nebo dát jakýkoliv návrh k tomuto projektu.  Nebylo jich mnoho, ale každý námět
a připomínka se individuálně řešila a vyřešila. Pokud má až dnes někdo jiné řešení, jak by
to mělo být a není, tak plně zastávám lidové rčení – „po bitvě je každý generálem“. Spíše si
ale myslím, že některým leží v žaludku to, že vedení obce je schopno zajistit, sehnat peníze
a zrealizovat takovou náročnou investici.
Úplně na závěr k této akci: Chci tímto upřímně poděkovat všem, kterých se tyto zásadní
změny dotkly - za trpělivost, pochopení a ochotu řešit každodenní problémy s tímto spojené.
Nebylo to vůbec jednoduché – vážím si toho, ještě jednou děkuji a jsem přesvědčen, že výsledný efekt těchto úprav bude ke spokojenosti drtivé většiny nás občanů Horní Moštěnice.
Mimo tuto časově náročnou investiční akci jsme i vlastními silami provedli opravy některých místních komunikací a zahájili rekonstrukci sociálního zařízení v budově kina, které bylo za téměř čtyřicet let provozu v žalostném stavu.
A co nás z pohledu financování čeká v novém kalendářním roce 2016?
Na rozšířeném jednání Rady obce byl projednán a doporučen ke schválení návrh rozpočtu obce pro rok 2016. Ten byl následně vyvěšen na úřední desce obce a začátkem měsíce
prosince na zasedání zastupitelstva obce projednán a schválen v předloženém znění. Jen
v krátkosti uvedu některé podstatné skutečnosti:
Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2016 byl sestaven na základě objektivního posouzení a propočtů závazných ukazatelů příjmů a výdajů skutečnosti roku 2014 a 2015.
Výsledkem je návrh Rozpočtu obce Horní Moštěnice pro rok 2016, který je přebytkový.
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Oblast příjmů:
Daňové příjmy kopírují skutečnosti a předpoklad příjmů do konce roku 2015
a jsou téměř shodné, i když dle prognózy Ministerstva financí se budou příjmy
obcí v roce 2016 plnit velmi dobře. Předpoklad vychází ze skutečností letošního
roku, který z hlediska ekonomiky byl příznivý. Ministerstvo financí plánuje růst
daňových příjmů obcí na rok 2016 celkem o 7,3 %, u sdílených daňových příjmů to
má být dokonce 7,8 %. Tyto výnosy by mělo přinést zavedení kontrolních hlášení
k DPH, které nabývá účinnosti již od 1. 1. 2016, dále se očekává pozitivní efekt
zavedením registračních pokladen. Taktéž příspěvek na výkon státní správy stejně
jako v roce letošním bude i příští rok valorizován, včetně zvýšeného příspěvku na
žáka. Pokud se naplní tyto prognózy, v polovině příštího roku by se rozpočet obce
v příjmové oblasti rozpočtovým opatřením navýšil.  
U § 3639, pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků nejsou zahrnuty případné příjmy za prodej obecních stavebních pozemků – dva pozemky nad areálem bývalého
statku a pozemek nad bytovkami v celkové hodnotě 1,5 mil. Kč. Tyto příjmy, pokud se zrealizují, budou využity na splátku úvěru na chodníky.
Takže předpokládané daňové příjmy a běžné příjmy (bez § 3639) pro rok 2016
činí: 19.588.000,- Kč.
Oblast výdajů:
Kromě běžných výdajů sloužících na zajištění chodu obce jsou plánovány tyto
investiční akce:   
- kapitálové výdaje:
§ 2212 - Doprava - komunikace: 300.000,- Kč jako příspěvek pro občany na vybudování odstavných ploch pro parkování motorových vozidel.
§ 3639 - Nebytové hospodářství: 200.000,- Kč – Zpracování projektů a administrace žádostí o dotace na víceúčelový sportovní areál ZŠ a MŠ, Snížení energetické
náročnosti budovy pošty a prodejny.
Další kapitálové výdaje:
- splátky úvěrů na zateplení ZŠ a MŠ, KD, MMD a chodníků ve výši 2.872.000,- Kč
- spoření do podílových listů ve výši 200.000,- Kč   
Běžné výdaje a kapitálové výdaje celkem tedy činí: 18.626.000,- Kč
Rozpočtový přebytek na BÚ obce k 31. 12. 2016 bude činit: 962.000,- Kč. Rozpočtový přebytek za rok 2015 v tuto chvíli nelze přesně vyčíslit, neboť v této době není
finančně rok 2015 uzavřen, ale předběžný odhad činí 2.100.000,- Kč.
Za neméně důležitou informaci považuji, že na prosincovém jednání zastupitelstva obce byl odsouhlasen operační leasing, který řeší výměnu všech osvětlovacích
těles veřejného osvětlení v obci. Jedná se o pronájem vývojově nových LED světel
na dobu 5 let. Po tuto dobu bude obec hradit náklady, které nepřevýší současné
náklady na spotřebu elektrické energie a provoz, tudíž to nijak nezatíží rozpočet
7
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obce. Po skončení pětiletého nájmu obec doplatí zbytkovou hodnotu (400,- Kč) a
osvětlovací lampy zůstanou v majetku obce, s roční úsporou téměř 200.000,- Kč
oproti současnému stavu. Úspora je dána dlouhou životností, bezúdržbovým systémem a především nízkou spotřebou elektrické energie – snížení až o 70 % současné spotřeby. Realizace dodání a výměny je plánována na měsíc leden – březen
letošního roku.
Velmi stručně jsem se pokusil rámcově naznačit, co nás čeká v oblasti financování v letošním roce. I když to bude rok z hlediska financování stejně náročný jako
minulý rok, je mi jasné, že v obci máme řadu ještě dalších problémů, které se budou muset postupně v návaznosti na ušetřené finance řešit (zídka zámecké zahrady,
obměna stolů a židlí v kulturním domě a další a další, které jsme v zastupitelstvu
obce schválili v Programu obnovy obce pro roky 2015 - 2020).  
Ještě jednou děkuji všem za podporu, za pochopení, že některé věci nelze realizovat ihned a na počkání, za Vaše náměty a připomínky k dalšímu zlepšování
vzhledu a fungování naší obce.  
Přeji Vám všem úspěšný a spokojený rok 2016!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Proč a jak třídit odpad?

Uvádím zde opakovaně článek z minulého roku, protože jsou mezi námi ještě
takoví občané, kteří buď z lenosti nebo hlouposti netřídí domácí odpad a všechno
končí v popelnicích. Vzhledem k tomu, že od roku 2025 bude zákonem zakázáno
ukládání komunálního odpadu na skládky a bude se přepravovat k dalšímu energetickému zpracování, což se podstatně prodraží, bude to mít samozřejmě dopad na
obecní rozpočet a potažmo na každého občana. Proto je nutné, aby skutečně každá
domácnost poctivě třídila, neboť za komunální odpad pořád ještě platíme velké
peníze z obecní kasy - a naopak, za každý vytříděný kilogram odpadu dostáváme
finanční odměnu od firem, které zajišťují zpětný odběr tříděného odpadu. Proto si
zatím stále můžeme dovolit mít roční poplatek pouze 400,- Kč na občana, což nás
řadí mezi ty nejlevnější v celém Olomouckém kraji!
Víte, že každý občan vyprodukuje za rok 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 třídících 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
8
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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 voskovaný 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
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Statistika pohybu osob
leden 2012 – listopad 2012
Na počátku nového roku jsme pro vás opět připravili některé
statistické údaje o pohybu osob v naší obci. Průměrný věk obyvatel
naší obce zůstal na téměř stejné úrovni jako v loňském roce. Došlo
pouze k velmi nepatrnému nárůstu.
Na počátku letošního roku měla naše obec 1643 obyvatel, došlo tedy k malém
navýšení počtu osob, které jsou v obci nahlášeny k trvalému pobytu. Podrobnější
informace jsou uvedeny v tabulkách.
Ing. Marta Ostrčilová

Přistěhovaní

Narození

Odstěhovaní

Úmrtí

muži

ženy

hoši

dívky

muži

ženy

muži

ženy

17

12

8

3

7

16

3

8

Celkem 29

Celkem 11

Celkem 23

Celkem 11

Věkové složení obyvatel
Věk
0		 5

617

1829

3039

4049

5059

6069

7079

8089

9099

celkem

muži

54

109

140

127

129

118

92

45

29

5

801

ženy

39

93

98

126

127

102

96

81

37

2

848

celkem

93

202

238

253

256

220

188

126

66

7

1649

Věková struktura obyvatel
DOSPĚLÍ
Počet
710

Muži
Průměrný věk

Počet

45,99

694

děti
Ženy

Průměrný věk

49,02

Muži
Počet Průměrný věk

138
10

7,39

celkem

Ženy
Počet Průměrný věk

107

7,77

Počet

Průměrný věk

1649

41,56
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Z historie obce
Úpravy obytných budov v 19. a 20. století – stodoly
Každý selský statek měl před 200 – 300 lety dřevěnou, dochem krytou stodolu,
která oddělovala původně dvůr od zahrady. Někdy zabírala téměř celou šířku dvora,
jen na jedné straně byla ponechána asi 1 m široká ulička do zahrady. Uprostřed byla
vrata s rovným nadpražím v přední i zadní stěně stodoly proti sobě. Po jedné straně
vrat byl přístavek „plevnik“, který byl prodlouženou střechou stodoly. Už jméno
naznačuje, čemu sloužil. Býval tam však uschován i fukar nebo jiný hospodářský
stroj.
Tyto stodoly se stávaly často obětí požárů, protože byly postaveny blízko
usedlostí. Proto byly pozdější stodoly stavěny už uprostřed nebo na konci zahrady.
Roku 1830 měl u nás každý statek takto postavenou stodolu, jen málo statků mělo
stodolami uzavřený dvůr. Tato stavení nemohla postavit stodoly na konci zahrady,
protože stály blízko fary a kostela. Tím by byly tyto stavby v případě požáru stodol
velice ohroženy.
Od konce 18. století byly dochovice na stodolách i hospodářských budovách
jakož i na obytných objektech nahrazovány méně hořlavou krytinou. Tou byl
v té době šindel a když po 20 – 30 letech přehnil, byl překryt obyčejně lepenkou.
Později stavěné stodoly byly kryty šifrem. Jejich umístění se vrací opět na původní
místo, na hranici dvora a zahrady. Protože byly z nehořlavého materiálu, nebylo již
nebezpečí ohně. Mělo to i tu výhodu, že sečka, sláma i seno byly blízko chléva.
Vrata stodol mají vesměs rovná nadpraží. Původní valbové střechy byly časem
vyměněny za sedlové se zděnými štíty.
Všechny stodoly u nás byly stavěny napříč zahrady. Uprostřed byla proti
sobě dvoje vrata, byly tudíž průjezdné. Tak je tomu i dnes. Uvnitř je 4 – 5 m
široký mlat – „mlatevňa“. Ta je po obou stranách ohrazena asi 120 cm vysokými
„oplotami“ z desek zapuštěných do silnějších trámů. Za oplotami jsou po obou
stranách „přístodůlky“ na ukládání obilí před mlácením a slámy po výmlatu. Nad
mlatovňou jsou desčená patra hodně vysoká, aby nevadila mlatcům při mlácení
cepy. I na ně se ukládala sláma.
Menší rolníci, kteří nepotřebovali celou stodolu, přistavovali ke krytému
průjezdu v průčelí budovy „přístodůlek“. Průjezdu pak používali jako mlatevně.
Nejstarší přístodůlky měly jen zděné pilířky a prostor mezi nimi byl vyplněn
naležato kladenými deskami.
Převzato z kroniky obce 1962
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R ady zahrádkářům
Zeleninová zahrádka za oknem
Tomu, kdo vysazuje do truhlíků za oknem květiny, může připadat zvláštní pěstovat zeleninu za oknem. Ale těm, kdo jsou
ochotni vysadit do truhlíků za okny něco nestandartního, něco
z čeho by mohl být užitek, to podivné nepřijde.
Mohou se použít prakticky jakékoliv truhlíky, lepší jsou ale samozavlažovací.
Substrát by zdánlivě mohl být jakýkoliv, ale nejlepší by byl průmyslově vyrobený,
určený na výsadbu zeleniny. Oproti jiným kompostům nesléhá, zůstává strukturní,
což je důležité zejména v případě výsadby kořenové zeleniny. Navíc má v sobě
dostatek živin pro start truhlíkového hospodářství. Podle druhu to bývá na 3 – 6
týdnů. Poté bude třeba živiny doplňovat.
Sortiment druhů a odrůd zeleniny je rozsáhlejší, než by se na první pohled zdálo. Za oknem je možné pěstovat plodovou, listovou, kořenovou zeleninu, bylinky,
ale i okrasné rostliny s jedlými květy, které má mnoho květin. Plodovou zeleninu
zastupují rajčata a papriky. Jak v případě rajčat, tak paprik si musíme rozmyslet,
jestli sadbu koupíme, nebo si ji sami vypěstujeme. S druhou variantou přicházejí
nároky na místo v bytě. Kořenovou zeleninu může zastoupit mrkev – velmi rané
kratší odrůdy a bulvový celer. Podzemní část se sklízí i z ředkviček. Listová zelenina jsou různé saláty, u kterých se nečeká na tvorbu hlávky, listová hořčice, rukola, špenát, mangold, polníček. Bylinky mohou být jednoleté – bazalka, saturejka,
koriandr, majoránka, naťová petržel, kopr. Z trvalek jsou to například dobromysl,
tymián, máta, meduňka, rozmarýn, mateřídouška. Květy za oknem je možné sklízet z aksamitníku, měsíčku lékařského, sedmikrásky.
Jako první přichází na řadu výsev ředkvičky a mrkve. V truhlíku širokém 15 cm
se vysévá ředkvička z obou
stran asi 3 cm od okraje a doprostřed karotka. Ředkvička
narůstá ke sklizni za cca 40
dnů, karotka za 100, je tedy
možné ředkvičku vysít ještě
jednou. V případě, že by po
ředkvičkách měly následovat
rajčata a papriky, měl by být
truhlík přibližně do začátku
května prázdný. Keříčky raj-
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čat by měly být od sebe 20 –
30 cm. Převislé odrůdy by pro
lepší růst měly být vysazeny do
sítě s menšími oky, ohnuté do
oblouku. Rajčata a papriky se
vysadí do ok sítě, která je bude
držet v truhlíku, aby se nelámaly. Po rajčatech a paprikách
se do truhlíku může vysadit
předpěstovaná naťová petržel,
cibule sazečka nebo bylinky
trvalky.
Kořeny jednotlivých rostlin
se proplétají, vytvářejí pevný drn, který je třeba zásobit vodou a živinami. Za rok
je substrát úplně prorostlý. Díky tomu, že se jako první kultury pěstují druhy, které
koření mělce, nevytvářejí větší množství kořínků, neodnáší se při sklizních substrát z truhlíku, nemusí se doplňovat. Pokud je třeba střídat bylinky v průběhu léta,
je lepší rostlinky seříznout těsně nad zemí, nevyndávat je s balem a nové zasadit do
nožem vyříznuté díry.
Zimní pranostiky
Leden
Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
Leden jasný, roček krásný.
Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborné zelí.
Únor
Na svatého Blažeje, slunce ještě nehřeje.
O svatém Petru nastolení je-li mráz, po 40 dní mu konec není.
Březen
Na svatého Řehoře žába hubu otevře, led plove do moře, čáp letí od moře, laštovka
přes moře a líný sedlák, který neoře.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
Rukověť zahrádkáře
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
jsem velmi rád, že můj poslední příspěvek v roce 2015 může být
laděn převážně v pozitivním duchu.
1. září byl zahájen nový školní rok přivítáním 21 nově nastoupivších prvňáčků.
Slavnostního zahájení se kromě žáků samotných a jejich rodičů již tradičně zúčastnil i starosta obce, kterému tímto děkuji za poskytnutý nadstandard pro nové žáčky ve formě moderních tabletů. Rovněž pozitivním zjištěním je to, že počet žáků
školy se v podstatě nezměnil, což zaručuje minimálně zachování stávající úrovně
financování ze strany státních orgánů.
Zcela zaplněna dětmi jsou i všechna 4 oddělení mateřské školy. Aby bylo vyhověno všem zájemcům, byl jsem dokonce nucen žádat o výjimku v podobě navýšení
ze stanoveného počtu docházejících dětí. Do MŠ bylo přijato i hendikepované dítě,
což chápu jako výsostně praktický příspěvek našeho zařízení k právě probíhající
diskusi o integraci.
Jsem velmi rád, že se zaměstnanci školy nevyhýbají účasti ve výzvách vyhlášených MŠMT. Tou poslední je tzv. Výzva 56. Jejím důsledkem je nákup nových knih
a rozvoj čtenářských dílen na 1. stupni i studijní pobyt 20 žáků ve Francii a Velké
Británii, ze kterého jsem měl vzhledem ke složité mezinárodní situaci, přiznávám,
poněkud obavy.
Dále pokračují investice do vybavení základní i mateřské školy. Je pořizována
nová výpočetní technika, byla zakoupena barevná kopírka, pro zvýšení komfortu
práce s dataprojektorem bylo provedeno zatemnění učebny ICT.
Momentálně probíhá výzdoba koridoru vedoucího ke Scolarestu, kde postupně
vznikají siluety jednotlivých kontinentů s pro ně typickou faunou.
Škola se aktivně účastní sportovních soutěží pořádaných Asociací školních
sportovních klubů. Zde dosáhlo velmi solidního výsledku družstvo žáků v kategorii IV, kteří v okrskovém kole florbalové soutěže vybojovali velmi solidní umístění.
Rovněž se podařilo dosáhnout prakticky úplného využití školní tělocvičny, kde
kromě výuky probíhají i tělovýchovné aktivity místních spolků, i Vás, občanů.
I přes administrativní komplikace se ku všeobecné spokojenosti rozvíjí spolupráce s novým SRPŠ, kdy první vlaštovka v podobě Kateřinského bálu již proběhla. Tímto děkuji spolku za organizaci akce, sponzorům za štědré dary do tomboly
a všem ostatním za účast.
Advent - dle mínění některých nejkrásnější období v roce uletí bohužel jako
vítr, dovolte mi tedy krátký vhled do stěžejních akcí na počátku roku budoucího.
14
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S cílem pomoci rodičům i žákům s volbou budoucího studia proběhne 12. 1.
miniburza středních škol, na kterou je momentálně přihlášeno 9 zástupců, kteří
budou prezentovat učební či studijní obory svých zařízení a zodpovídat eventuální
dotazy.
Momentálně je v plném proudu příprava LVVZ, který proběhne již tradičně na
chatě Bačkárka. Nezbývá než doufat, že co se týče sněhu, bude příroda alespoň tak
štědrá jako loni.
Další chystanou akcí je zápis do 1. třídy. Paralelně bude zorganizován i Den otevřených dveří v naší škole určený rodičům žáků z okolních obcí, kteří plánují v naší
škole absolvovat 2. stupeň svého vzdělávání. Je rovněž připravováno zapojení školy
do projektu EDISON. Jestli se záměr podaří, však záleží spíše na Vás rodičích a na
Vaší ochotě státi se hostiteli stážistů.
Z tohoto pohledu je snad jediným negativem tragikomický pokus o vloupání do
objektu z noci 27. 10.
Závěrem mi dovolte poděkovat starostovi obce Ing. Martínkovi, RO i všem zastupitelům za přízeň, kterou škole projevují, všem donátorům, p. Havlíkovi za nezištnou opravu žaluzií, Mgr. Špalkové za provedenou besedu.
Rovněž upřímně děkuji všem zaměstnancům jak za odvedenou práci, tak za
ochotnou přípravu řady mimoškolních akcí.
Rovněž mi dovolte Vám všem popřáti požehnaných Vánoc i mnoho štěstí a
zdraví v roce nadcházejícím.
Mgr. Libor Kubík
		
ředitel ZŠ a MŠ

Beseda v ZŠ
Společnost Člověk v tísni, samozřejmě kromě jiného, již od roku 2001
v měsíci listopadu organizuje vzdělávací program JSNČ - Jeden svět na
školách. Cílem programu je pomoci
orientovat se v současném světě mladým lidem, naučit je kriticky přijímat
i hodnotit informace a ovlivňovat veřejné dění.
V praktické rovině jde o besedy s
pamětníky, historiky, autorská čtení
či projekce filmu tak, aby byly mla15
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dým lidem zprostředkovány příběhy
lidí, kteří na vlastní kůži poznali, jak
snadné je svobodu ztratit a jak obtížné je získat ji zpět.
Tématem letošního roku byla
okupace ČSSR vojsky Varšavské
smlouvy v roce 1968.
Na škole v Horní Moštěnici tato akce
proběhla 30. 11. a byla organizována
jako komponovaný pořad zahrnující
promítání dokumentů a vyprávění
pamětnice Mgr. Špalkové.
Prezentované dokumenty přiblížily žákům dobovou atmosféru, průběh i tragické následky vpádu vojsk, výklad pamětnice pak zasadil dokumenty do historických souvislostí. Žáci tak měli možnost vyslechnout si osobní zážitky z osvobozování Horní Moštěnice v květnu 1945, seznámit se s vývojem naší země v 50. letech.
Řada z nich možná poprvé uslyšela jména Heliodora Píky, Milady Horákové či
Rudolfa Slánského. Podrobněji se přednášející zaměřila na protagonisty Pražského
jara Alexandra Dubčeka i tragické osobnosti Janů Palacha a Zajíce.
V druhém plánu se přednáška dotkla i tématu, které je dnes kontroverzní a
zvláště diskutované - migrace a emigrace. Pozorní posluchači díky projektovému
dni tak záskali elementární orientaci v celých našich poválečných dějinách.
Jsem přesvědčen, že setkání s pamětnicí vtisklo akci osobní i lokální rozměr a
přednášející ještě jednou děkuji za účast a doufám, že jsme se v naší škole nesetkali
naposled.
Projektový den proběhl pod záštitou starosty obce Ing. Vladimíra Martínka,
který se přednášky osobně zúčastnil.

Dění v Základní a mateřské škole Horní Moštěnice
16. 9. Bezpečná jízda na kole
17. 9. Situace na ulici
Dne 16. 9. 2015 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili besedy Bezpečná jízda  na kole,
den poté se přidali žáci 6. třídy. Obě akce se konaly v Přerově v prostorách Městské
policie.   Žáci si zopakovali pravidla silničního provozu a připomněli si správné  
vybavení jízdního kola a chování cyklisty na silnici. Své vědomosti si  ověřili pomocí interaktivní tabule.  Beseda byla velmi dobře připravená a žákům se líbila.

16

Moštěnský Zpravodaj 1/2016

21. – 25. 9. Sběr starého papíru
Podzimní sběr starého papíru již tradičně
nebývá tak úspěšný jako ten letní, nicméně byl úspěšnější než ten loňský podzimní
a to se taky počítá! Děti se těší z vydělaných peněz, které byly převedeny do třídních fondů a třeťáci z dortu pro nejlepší
třídu. Mňam. 10 nejlepších sběračů ze ZŠ
i MŠ bylo odměněno cenami, ale velmi
děkujeme i všem ostatním, kteří přispěli
svou troškou do mlýna.
MŠ 5 351,5 kg
ZŠ 8 835,5 kg
Celkem 14 187,0 kg
21. – 25. 9. Evropský den jazyků
Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku, se
každoročně slaví od roku 2001 dne 26. září. Při této příležitosti se v Evropě pořádá celá řada akcí, ať už to jsou aktivity pro děti a s dětmi, televizní a rozhlasové
programy, hodiny výuky jazyků či konference. Naše škola taktéž nechtěla zůstat
pozadu, a tak si tento den připomněla hned ve 4 vyučovacích předmětech: jazyku
českém, anglickém, ruském i německém.
Český jazyk
V hodinách českého jazyka jsme si Evropský den jazyků připomněli v osmé a
deváté třídě. Skupinky osmáků nacházely důkazy obohacování naší slovní zásoby
slovy přejatými z jiných evropských jazyků a seznamovaly s nimi ostatní spolužáky. Týmy z deváté třídy si připravily prezentace s různými zajímavostmi o tomto
dni a o skupinách indoevropských jazyků.
Anglický jazyk
V rámci Evropského dne jazyků, který se slaví 26. září, jsme s žáky 9. ročníku
vytvořili projekty zachycující rozmanitosti jednotlivých částí Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska. Součástí byly i ukázky velštiny, irštiny a skotštiny. Žáci mohli využít vlastních znalostí, textů z časopisu R&R a internetu. Po
dokončení své projekty prezentovali svým spolužákům. A jak se jim to povedlo,
tak na to se můžete podívat ve fotogalerii na našem webu.
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Německý jazyk
Němčina se u nás na škole otevřela po delší době znovu až letos v 7. třídě. Osm
němčinářů si tento den připomnělo oprášením svých znalostí ze zeměpisu. V kterýchže zemích se mluví v Evropě německy a jaká jsou jejich hlavní města? Je jich
celkem 5. Vzpomenete si i Vy na všechny? Sedmáci to nakonec dokázali. Stejně
tak vymysleli i několik důvodů, proč se učit právě německému jazyku. Desatero
těch základních jsme si vyvěsili na nástěnku. Akčnější částí této hodiny bylo přiřazování slov, která buď byla převzatá do češtiny, nebo jsou podobná těm anglickým,
k obrázkům. Tak snad nám většina z nich uvázla v naší paměti. A nejúspěšnější
bylo zřejmě bingo - hra se slovy, i když jich umíme teprve pár.
Ruský jazyk
EDJ byl pro žáky ruštináře opět v režii především 8. a 9. ročníku.
Úkolem nejstarších žáků bylo zašifrovat a výtvarně zpracovat různá sdělení, informace či dopisy. Mnozí se dozvěděli i něco nového, z kontextu pochopili význam neznámých slov nebo použili slovníku. Svou práci pak představili svým spolužákům.
Osmáci zase vytvořili jednoduchý obrázkový slovník k tématům rodina, škola,
jídlo, barvy, zvířata. Skupinka chlapců se zabývala otázkami a odpověďmi.
Nejmladší ruštináři si povídali o významu výuky cizích jazyků a podívali se na
úryvky ruských hraných i animovaných pohádek.
Závěrečnou tečkou byl poslech písní ruských i jiných interpretů, kteří zpívají
rusky.
24. 9. Na stopě
Fotografie z akce ŠD si můžete prohlédnout na webu naší školy.
21. – 25. 9. Závod O pohár ředitele školy
Závod v přespolním běhu se konal na dvou tratích. Nejstarší hoši si oběhli kolem
školy kolečka dvě, a tudíž byli nuceni zaběhnout celé 2 km. Nejsou dva kilometry
jako dva kilometry. Ti, kteří bydlí v Horní Moštěnici, tuší, že zaběhnout si kolem
školy není jako vyběhnout na atletický ovál. Znamená to totiž slušné převýšení a
únava je tím pádem dvojnásobná. I tak někteří borci dosáhli skvělých výsledků.
Zvláště boj starších děvčat byl opravdu o prsa. Absolutními vítězi se stali Adéla
Pitnerová a Vojtěch Mikulčík. Ivaně Miklendové budeme držet pěsti příští rok,
protože si to za svůj výkon určitě zaslouží.
29. 9. Přespolní běh – okresní kolo v Hranicích
Tradiční školní závody v přespolním běhu O pohár ředitele školy byly, kromě
jiného, i kvalifikačními závody pro Okresní kolo v přespolním běhu. To proběh18
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lo již tradičně v Hranicích 29. 9. 2015.
Naše škola obsadila všechny čtyři kategorie. Nejhodnotnějšího výsledku na
poměrně náročné trati za chladného,
větrného počasí dosáhlo družstvo starších žákyň. Děvčata ve své kategorii
obsadila cenné 4. místo a získala tak
nepopulární „bramboru“. V ostatních
kategoriích se našim reprezentantům
dařilo již méně, nicméně věříme, že i tento výsledek bude pro všechny zúčastněné
impulsem k dalšímu tréninku.
29. a 30. 9. Bezpečné chování
29. 9. jsme vyrazili na výlet. Nebyl to ale výlet ledajaký. Zamířili jsme do Přerova na Městskou policii. Zopakovali jsme si tu použití čísel tísňového volání a základní pravidla bezpečného chování nejen na silnici. Prakticky jsme si vyzkoušeli
přecházení silnice na semafor už při cestě z vlakového nádraží k budově Městské
policie v Přerově a zpět. Zhlédli jsme krátké video o správném parkování a vystupování z auta. Na závěr jsme obdrželi Pravidla správného chodce.  Žáci ještě ve
škole vypracují opakovací test. Děkujeme policistům za čas a chuť se nám věnovat.
Žáci 1. třídy se 30. 9. seznámili s příslušníky Městské policie, jejich uniformami
a jejich úkoly. Ti s nimi zopakovali základní dopravní značky, připomněli žákům,
jak se správně chovat na přechodu a jak se oblékat, aby byli dobře viditelní. Též si
připomněli, jak se mají chovat v případě, když je osloví neznámý člověk. V závěru
přednášky si děti zahrály pexeso a zhlédly video s dopravní tématikou. Vše bylo
interpretováno hravou formou s využitím interaktivní tabule. Žáci se s nadšením
zapojovali do her a už se těší na další návštěvu u Městské policie.
8. 10. Draví ptáci
Ve čtvrtek 8. 10. 2015 k nám zavítala společnost SEIFEROS se svými exponáty – dravci. Tak se stalo čtvrteční
dopoledne pro většinu z nás přitažlivým a užitečným, protože někteří z nás
viděli z takové blízkosti dravého ptáka
poprvé. Žáci měli jedinečnou příležitost
si vyslechnout   neuvěřitelné historky
z jejich dobrodružného života. Výklad
o jednotlivých dravcích byl nejen zají19
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mavý, ale i vtipný. Na kontrolní otázky pak odpovídali nejpohotovější žáci, kteří
byli odměněni zajímavými dárky. Na závěr této části si žáci zblízka prohlédli a pohladili největší sovu – výra velkého. Nejzajímavější částí programu  pak byla letová
produkce a imitace lovu. Blízko nad hlavami nám kroužil orel a dravci útočili na
kořist, kterou byla vycpaná zvířata. V závěru pak měli nejpozornější žáci možnost
si vyzkoušet přílet dravce na jejich ruku.
Akce byla vhodným příkladem názorného vyučování a zároveň výchovy
k ochraně přírody.
16. 10. Preventivní programy – koncerty:
Zdraví máme jenom jedno
Výchovný koncert byl zábavný, užívali jsme si to tam, tančili, zpívali. Na koncertu zazněly písně Cesta – Tomáš Klus, My Brothers, Časem i dalsí písně. Byly
z českých pohádek. Mluvili jsme o cigaretách, proč nemáme kouřit. Všem se koncert líbil, bylo to supr.  
Drogy, média a rocková hudba
Dne 16. 10. 2015 k nám do tělocvičny přijeli pan Jiří Klemsa a Markéta Doleželová s programem Drogy, média a rocková hudba. Měli pro nás, žáky 2. stupně a 5.
třídu, nachystaný program se spoustou hudby a zajímavostí. Čekaly nás písničky
od známých autorů, kteří podlehli drogám nebo třeba i rakovině. Nakonec jsme
si všichni společně zazpívali písničky Cesta, V blbým věku, Wrecking ball a Hey
brother.  Moc jsme si to užili a těšíme se zase někdy na viděnou.
18. – 24. 10. Zájezd do Velké Británie
Dne 18. 10. 2015 jsme se dostavili na místo srazu na dolní zastávce v Horní
Moštěnici. Přijel tam pro nás autobus, ve kterém se již rozvalovali žáci ZŠ Jungmannova Litovel. Po rozloučení s rodinami a nastěhování do autobusu jsme konečně vyjeli. Cesta byla dlouhá
a únavná, ale dalo se to přežít. V
pondělí nad ránem jsme dorazili
do přístavu Calais ve Francii, odkud jsme trajektem vypluli směr
Anglie. Hodinu a půl plavby jsme
si užili. Následovala celodenní návštěva Londýna, při níž jsme jeli
lanovkou, viděli Tower Bridge, St.
Paul‘s Cathedral, Trafalgar Square, Nelson‘s Column etc... Bylo
20
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toho hodně. Potom nás čekalo první setkání s rodinami a odjezd k nim domů, kde
jsme dostali výborné jídlo a ulehli ke spánku.
V úterý ráno jsme se probudili do krásného dne a po snídani nás rodiny odvezly
k autobusu, který nás zavezl do školy. Při vstupu do třídy jsme nevěděli, co nás
čeká, ale byli jsme mile překvapeni. Po vyučování se jelo do Oxfordu, kde nás
čekal náš milovaný Primark. A už tu byl večer a s ním návrat do rodin.
Středeční den byl započat deštivě a opět školou. Vyučování plynulo rychle a
za naši snahu jsme nakonec dostali diplomy. Po odjezdu ze školy jsme vyrazili do
muzea voskových figurín. Cestou nás sice zastavila policie, ale vše se vyřešilo, a
my tam bez dalších potíží dojeli. Bylo to příjemně strávené odpoledne se spoustou
fotek. K večeru si nás opět vyzvedly naše rodiny.
Ve čtvrtek pro nás byl připraven program v podobě dalšího poznávání Londýna. Projeli jsme se na známém London Eye, viděli Big Ben, Buckingham Palace,
udělali si něco jako odpolední piknik v parku a plachetnicí Cutty Sark dopluli na
Greenwich, kde je nultý poledník. Kolem osmé hodiny jsme se vraceli na poslední
večeři v rodinách a následně balili na návrat domů.
Na pátek jsme se všichni těšili a zároveň netěšili. Netěšili, protože jsme se museli rozloučit se svými rodinami a těšili, jelikož v plánu byla návštěva Legolandu.
Ještě předtím jsme si ale prohlédli alespoň zvenku hrad Windsor a nakoupili nějaké
jídlo na zpáteční cestu. Potom nás již paní učitelky vypustily do toho zábavního
parku, na jehož prozkoumání jsme měli asi šest hodin. Tedy dost času. Myslím, že
si to tam všichni užili a potom se unavení, ale spokojení všichni vraceli k autobusu.
Ten kdo si objednal, dostal párky a po jejich dojedení jsme vyrazili na cestu vstříc
domovu. Po dojetí na hranice jsme pokračovali tunelem do Francie a z ní přes Německo do ČR. Kvůli komplikaci na dálnici jsme nejdřív vysadili školu z Litovle a
konečně potom jsme i my dorazili na místo setkání s našimi příbuznými. Je sice
pravda, že se nám v Anglii opravdu líbilo, ale doma je doma.
19.10. Skřítci podzimníčci
Letošní počasí nám na tvoření skřítků podzimníčků v přírodě nepřálo, tak jsme
museli zůstat v družině a vyčarovat pohádkové kouzelné skřítky. Na jejich výrobu
jsme využili nasušené listy. Všichni jsme se snažili, aby byli naši skřítci co nejkrásnější. Myslíme, že se nám moc povedli a budou naši chodbu dlouho zdobit.
2. 11. Halloweenská párty
V pondělí odpoledne 2. listopadu jsme se ve ŠD ponořili do víru strašidel, bubáků a netopýrů. Vytvořili jsme si tajemný hrad a tvrz - naše obydlí, dýňové lucerničky, ozdobili jsme se náhrdelníkem - kostlivcem, trošku jsme se zkrášlili malbou
na obličej a natiskli jsme si kamarádky čarodějnice na sáčky. Poté začala pravá
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párty. Nechybělo bohaté pohoštění,
např. perníčky v podobě duchů, mufiny, jedovatá gumová strašidla, upečené bábovkové dýně plněné slizem a
bobulemi (lentilky, gumové bonbony)
a léčivý drink (anglický čaj). Na závěr
jsme s lucerničkami obešli krátkou
trasu známým terénem. Po návratu
jsme zjistili, že na nás již čekají naši
rodiče a že je párty u konce. Báječně
jsme si ji užili a budeme na ni dlouho
vzpomínat. Děkujeme našim kamarádům ze školního parlamentu a p. uč. J. Kotáskové, J. Bortlíkové, P. Mraznicové, M. Ludvové za obrovskou pomoc při organizaci
a samotné akci.
4. a 13. 11. Okrskové kolo ve florbale
Listopad je měsícem, kdy jsou tradičně sehrány školní soutěže ve stále populárnějším florbalu.
Naše škola obsadila obě chlapecké kategorie.
Vzhledem k počtu přihlášených škol bylo nutno v obou kategoriích sehrát i
okrsková kola. Kategorie III., žáci (6., 7. třídy) byla sehrána v prostorách ZŠ U Tenisu v Přerově 4. 11. Náš výběr na své soupeře nestačil ani takticky, ani technicky
a s jediným vítězstvím obsadil 5., tj. předposlední místo.
Úspěšnější byli naši reprezentanti v kategorii IV. Tyto zápasy byly odehrány
13. 11. v tělocvičně na Šířavě. Družstvo podalo odpovědný, kolektivní a bojovný
výkon, kdy prohrálo jediný zápas s budoucím vítězem. Ve zbývajících zápasech
zvítězilo a třikrát remizovalo, z čehož rezultovalo konečné 4. místo, kdy zejména
vyrovnávací branka Gymnázia Kojetín 4 vteřiny před koncem připravila náš výběr
o ještě cennější umístění. Nejlepšími hráči našeho výběru byli Jakub Procházka a
Milan Úlehla.
5. 11. Preventivní programy „Outsider“ a „Kelly a Anna“
5. listopadu k nám na druhý stupeň zavítali dva lektoři ze Sdružení D v Olomouci, které se specializuje na interaktivní prožitkové programy primární prevence. Pro 7. a 8. třídu měli připravený program Outsider aneb Jak z toho ven k prevenci šikany, podpoře osobnostního růstu a ochraně zdraví. 9. třídu čekal program
Kelly a Anna, částečně inspirovaný autentickým Deníkem Anny Frankové, který
slouží k prevenci rasismu, xenofobie, podporuje etickou výchovu, osobnostní růst
a čtenářství.
22
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9. 11. Exkurze 9. třídy na Úřad práce
Deváťáci měli možnost se tento den seznámit se studijními a učebními obory
otvíranými ve školním roce 2016/2017 v našem regionu i celé ČR. Aby jim byla
ulehčena cesta rozhodování se pro budoucí povolání, prošla s nimi zaměstnankyně
Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce 10 základních kroků před
touto volbou, umožnili jim udělat si osobnostní testy a podívat se na filmy s příslušnou tematikou. Žáci byli taktéž seznámeni s podmínkami a průběhem přijímacího řízení, o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání, možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi. Každý žák obdržel Atlas SŠ, z kterého
může spolu s rodiči vybrat ty pravé školy.
10. 11. Zeměpisné přednášky: Srdce Afriky, Střední Asie
V úterý 10. 11. k nám opět zavítal cestovatel Tomáš Kubeš. Šesťáci a sedmáci si
užili přednášku Srdce Afriky a osmáci a deváťáci povídání o střední Asii.
Jak funguje černý kontinent aneb Africká mozaika - to byly dvě hodiny obyčejného života a neobyčejných věcí Afričanů. Ve videoukázkách jsme se přesunuli
zhruba do dvaceti zemí za kouzelníky, vúdú, podívali se, jak vypadají školy. Hodně zajímavé bylo sledovat  způsob dopravy či stravování, supermarkety připomínající špinavá tržiště nebo smíšené zboží. Třeba si někteří žáci uvědomili, že my  
si skutečně žijeme někdy až nad poměry. Za zmínku rovněž stojí skromné, ale
funkční bydlení – to vše v krásné přírodě, která mnohdy bere dech.
Ani Střední Asie pro nás už není tolik neznámá. Prostřednictvím přednášky
pana Kubeše se nám ji podařilo alespoň trochu poznat. Střední Asie – to jsou především divoké stepi i hory, jurty, kočovníci, koně… „Nahlédli“  jsme rovněž na
Hedvábnou stezku i lodní hřbitov Aralského jezera, které pomalu vysychá a ztrácí
se tak z mapy světa. Neméně zajímavé byly i souboje na koních nebo místní zápasy
bojového umění kures, podobné judu.
Obě přednášky byly každopádně velkým přínosem pro rozšíření si zeměpisných znalostí.
„Mně se líbilo, že všechno bylo doprovázeno obrázky.“   Vanesa
„Zaujalo mě, jakou mají v Africe školu.“   Filip
„Mně se líbilo, že nám říkal svoje historky.“   Dorotka
„Zaujalo mě, že vlaky mají normálně zpoždění i dva týdny.“   Michal L.
„Dozvěděli jsme se různé kouzelnické zvyky a zajímavosti o fetiších, to jsou sošky,
které přinášejí štěstí nebo smůlu.“   Vlastík
„Mně se všechno strašně líbilo.“   Radek
„Zaujalo mě, co v Africe jedí.“   Klára
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10. 11. Naší přírodou
Soutěže Naší přírodou se již tradičně účastní i naše škola. Žáci, kteří se v této
přírodovědné soutěži umístili na 1. místě, se v únoru zúčastní finále. Jsou to Markéta Uhlířová, Eliška Králíková a Kateřina Horáková (všechny ze 7. třídy).
11. 11. Burza škol
V úterý 11. listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili akce Scholaris – přehlídka
oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje. A když už
byli v Přerově, nepohrdli ani Dnem otevřených dveří na SŠ gastronomie a služeb.
11. 11. Legiovlak
Legiovlak je ambiciózní projekt
Československé obce legionářské,
který si předsevzal vytvořit věrnou
repliku legionářského vlaku z období
let 1918-1920, kdy na Transsibiřské
magistrále v Rusku probíhaly válečné
operace československých legií. Vlak
křižuje od května 2015 celou Českou
republiku a jeho cesta skončí až v roce
2020.
V letech 2011-2014 zakoupila Československá obec legionářská celkem 11 vyřazených historických vagonů. Jeden
z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy, a. s.
Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího,
zdravotního, štábního, obrněného a dvou vozů plošinových. Je připojen taktéž krejčovský a kovářský vagon, který zrekonstruovala a dodala slovenská strana. V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které
přibližují život a boj československých legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci
si tak v případě zájmu mohou zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale
také prohlédnout originální součásti výstroje a výzbroje stejně jako předměty legionářské každodennosti. Vybrané exponáty je možné si osahat, včetně některých
z vystavených zbraní, což taky děti (zvláště hoši) s gustem dělaly. Odborný výklad
nám poskytl průvodce v replice legionářského stejnokroje a opravdu mu to hodně
slušelo. Měl s námi trpělivost a na každý dotaz s úsměvem odpověděl.
Pokud se někdo chce o výstavě dozvědět více, stačí si podrobně prohlédnout
naše fotky na webu nebo kouknout na tyto stránky: http://csol.cz/domains/csol.cz/
index.php/legiovlak.

24

Moštěnský Zpravodaj 1/2016

13. 11. Preventivní programy:
	Bezpečně doma i na ulici (pro 3. třídu) a Základy právního vědomí (pro 8.
třídu)
13. listopadu byl sice pátek a k nám zavítala Mgr. M. Zajícová z Policie ČR, ale
naštěstí jen s přednáškou a besedou Právní vědomí:
„Povídali jsme si o rozdílech mezi přestupkem a trestným činem. Říkali jsme
si o šikaně a kyberšikaně. Mohli jsme se zeptat na vše, co jsme potřebovali, chtěli
vědět. Každý zodpovídá za své činy!“
24. 11. Think Blue cup
24. 11. se u nás v tělocvičně konal florbalový turnaj Think Blue Cup, který je
zaměřený na holky a kluky z   1. stupně
základních škol. Náš tým reprezentovali: Josef Suchánek, Matouš Ludva, Jan
Krajčovič, Richard Zámoravec, Zdeněk
Suchánek, Jan Vinklárek, Petr Šimíček a
Tomáš Darebníček. Školy, proti kterým
jsme hráli, byly z Přerova, Bochoře a Lobodic. Turnaj si všichni užili a naše škola
se umístila na 3. místě.
1. místo
ZŠ Želatovská
2. místo
ZŠ Svisle
3. místo
ZŠ Horní Moštěnice
4. místo
ZŠ Bochoř
5. místo
ZŠ Lobodice
25. 11. Školní kolo dějepisné olympiády
25. 11. se školního kola dějepisné olympiády zúčastnilo 15 statečných z 5. - 9.
třídy. Některým se jejich účast i bez přípravy hodně povedla. Jiní si to přišli aspoň
vyzkoušet, aby příští roky věděli, jak to bude vypadat.
Celkovým vítězem se stal Michal Musil z 8. třídy, který nás bude v lednu reprezentovat v okresním kole. V těsném závěsu zůstala na 2. místě Tereza Horáková z
9. třídy. A s větším odstupem bodů potom na 3. místě skončil teprve šesťák Jan
Botor.
Nutno přiznat, že Honza své 3. místo uhájil opravdu „fousově“. Protože jen o
půl bodu méně vybojovaly Kateřiny Jančíková (9. tř.) a Horáková (7. tř.), které se
půlí o 4. a 5. místo.
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26. 11. Zbojnický muzikál - Divadelní představení Malované na skle
„Nejslavnější polský muzikál. O nejznámějším slovenském hrdinovi. O mužích s valaškami proklatě nízko u pasu,“ slibovala upoutávka zlínského divadla na
zbojnický muzikál Malované na skle - a měla stoprocentně pravdu! Všech 49 žáků
druhého stupně s p. uč. Ostrčilovou a Kotáskovou si to ve čtvrtek 26. listopadu
opravdu užilo, herecké, pěvecké výkony, výprava, kostýmy, vše bylo skvělé, herci
se také doprovázeli vlastní hrou na cimbál, housle, basovku... prostě ukázali, co vše
umí. A my jsme je ocenili bouřlivým potleskem.
29. 11. Rozsvěcování vánočního stromečku a vánoční jarmark
29. 11. 2015 jsme se sešli v KD v Horní Moštěnici u příležitosti Rozsvěcování
vánočního stromečku spojeného s tradičním vánočním jarmarkem. Žáci 1. stupně pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Přemyslovské zahájili jarmark zpěvem
vánočních písní a koled. Pak mohlo začít to správné předvánoční nakupování provoněné vánočním cukrovím a punčem. Tradičně nás navštívil Mikuláš s andělem
a čerty. Dětí, které chtěly Mikuláši zazpívat nebo přednést básničku byla spousta.
Všichni se snažili a také byli po zásluze odměněni. V 17 hodin jsme společně rozsvítili vánoční strom v Horní Moštěnici. Vyvrcholením byl krásný ohňostroj. Tato
akce by nemohla proběhnout bez spolupráce obce Horní Moštěnice, SRPŠ a naší
školy. Děkujeme všem, kteří se na ní podíleli.
30. 11. Měsíc filmu na školách – Okupace 1968
- viz samostatný text

Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
Září 2015
Nový školní rok zahájil náš klub 16.
září Dožínkovou slavností.
Připomněli jsme si nejen těžkou práci ženců na poli a všech, kdo se na žních
podíleli, ale zkráceně také zvyky, které
toto období provázely.
Tak jako kdysi krojovaný průvod šel,
svobodnou cérku v čele s dožínkovým
věncem měl. Sedlákovi se selkou věnec
s přáním předali a za dobře odvedenou
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práci si s ním všichni slivovičky zavdali.
A aby dožínková sláva celá byla, ráda se každá hospodyně dobrými vdolky
pochlubila.  Také jsme se pochlubili a všechny hosty klínkem vdolku uctili.
Vesele a rychle uběhla dožínková oslava a už se všichni těšili, jaká bude příští
zábava.
Říjen 2015
Říjnové vinobraní se nám myslím
podařilo. Stylové oblečení každého překvapilo.  Šohaji s koštýřama do koštovaček nalívali a děvčata je se džbánky
vína doplňovala.  Koho víno ve sklence
nebralo, tomu snad ze střapců chutnalo.
A všimli jste si, jaké máme pomocníky? Doufám, že budou našimi následovníky. Prodávají nejen občerstvení,
ale účinkují také při vystoupení. Mládí
náš spolek tak oživilo, že pohledět bylo
milo.
Děkujeme jim za jejich práci a volný čas, který nám věnují a těší nás, když se
společně s námi z dobře odvedené práce radují.
Listopad 2015
Listopadové počasí, ač sychravé, je
jak pro zabíjačku dělané.  Vrátka práskla a čuníci už tu byli, svému osudu
uniknout zatoužili. Na cestu se vypravili, ale malý je ten svět, nedošli dál než
na parket. Mnoho pomocníků řezníkovi
pomáhalo, až to jedno prasátko odskákalo. Takový už osud je každého čuníka, že skončí v žaludku nejednoho jedlíka. Různé chuťovky z rukou servírek
naši hosté ochutnali, ale také tlačenku,
knedlo-vepřo-zelo či řízeček si dali. Všechny ty vepřové pochoutky pak spláchli
mokem pěnivým nebo vínečkem jiskřivým. A k tomu ještě kousek místa v bříšku
zbyl, kávičkou a zákuskem ji zaplnil. I dvě bezdomovkyně tam byly, dostaly najíst
a brzy se vytratily. Všichni hosté si moc pochutnali a ti, co nechtěli ztloustnout, až
do konce tancovali.
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Prosinec 2015
V prosinci hlavní postavou Svatý
Mikuláš byl, zas po roce nás navštívil.
Se svou družinou přišel z velké dálky
a přinesl všem pěkné dárky. Andělé je
rozdávali a i čerti pomáhali.
Štěstí a hlavně zdraví do nového
roku všem vinšoval, rozloučil se a šel
zase dál.
A  s celou republikou i my jsme koledy zpívali a přišli další lidé, aby se
k nám přidali. Za to vánoční zpívání, bylo dětem odměnou malé mlsání.
Klub pro starší a pokročilé přeje v roce 2016 všem osobní spokojenost, štěstí
a pevné zdraví, abyste mohli nejen pracovat, ale taky se s námi radovat a každý
měsíc tancovat.
za Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice
Zita Lásková

Akce „Česko zpívá koledy 2015“ v Horní Moštěnici
Dne 9. 12. 2015 se naše obec, stejně jako
loňského roku, připojila k celostátní akci  
s názvem Česko zpívá koledy s regionálním
Deníkem.  Je to akce, která není ohraničena
mnoha pravidly, ale jediné pravidlo musejí
dodržet všichni, kteří se chtějí přidat, a to je
to, že se přesně v 18 hodin začne zpívat šest
určených koled na všech přihlášených místech celé naší republiky. Je to naprosto nutné proto, aby se podařilo alespoň pomyslně spojit
celou Českou republiku takovým pomyslným zpěváckým telemostem. To je důvod, proč je
to naprosto nezbytné. Představte si, že všechna města, obce, prostě všichni zpěváci začnou
zpívat stejnou koledu ve stejný okamžik a vzpomenou si přitom na své příbuzné a kamarády
na druhé straně naší republiky, kteří právě dělají to stejné. Není to krásné? Vždyť o tom je
předvánoční čas.
Protože tohoto dne se v naší obci konalo pravidelné setkání Klubu pro starší a pokročilé,
spojili jsme tyto dvě akce dohromady. Seniorky si ještě před akcí nacvičily všechny koledy
s hudbou. Před šestou hodinou se do kulturního domu začali scházet rodiče s dětmi, kteří
si chtěli zazpívat a podpořit tuto akci. Kromě asi 130 důchodců, kteří pravidelně navštěvu28
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jí setkání, přišlo asi 30 dětí všech věkových
kategorií s rodiči. Všichni se dostavili do
sálu a přesně ve stanovenou dobu se začalo
zpívat.  Myslím si, že se tato akce moc líbila,
společně jsme si zazpívali, navodili vánoční
čas s vůní svařáku a strávili pár příjemných
chvil s přáteli.
Děkuji všem, kteří se odhodlali a věnovali
svůj čas této akci a doufám, že se v příštím
roce dostaví ještě větší počet zpívajících a
pomůžeme se takto spojit s celou naší republikou.  

Ilona Jančíková

V sobotu 28. listopadu 2015 jsme uspořádali turnaj pro všechny nadšence badmintonu
v tělocvičně ZŠ a MŠ Horní Moštěnice. Tentokrát se nás sešlo 15 smíšených (žena, muž)
párů – 2 páry z Přerova, 4 z Beňova, ostatní
Moštěňáci. Začátek turnaje byl již v 10 hod,
jelikož jsme hráli systém každý s každým,
tzn. že každý pár hrál 14 zápasů na 2 sety do
11 bodů s výměnou stran. Po přivítání všech
hráčů dostala každá dvojice papír s rozpisem svých zápasů, kde si zaznamenávali body. Po
skončení všech zápasů, což bylo asi v 15,30 hod., si všichni sečetli svoje dosažené body a
byli známi vítězové:
1. místo Jana a Michal Velímovi
2. místo Martina a Josef Žalmánkovi (Beňov)
3. místo Hanka Petříková a Richard Šípek
(Beňov)
Díky finanční podpoře obce Horní Moštěnice jsme všem hráčům mohli zajistit menší
občerstvení a vítězům předat diplomy, medaile a poháry. Poděkování patří také Mgr. Kubíkovi za umožnění pronájmu tělocvičny.
V podvečer se většina zúčastněných setkala v salonku v Dolní hospodě, kde nás mile překvapili hráči z Beňova, kteří naše pozvání taktéž přijali. Z ohlasů je zřejmé, že se turnaj
vyvedl, všichni si perfektně zahráli a věřím, že v roce 2016 si to zase zopakujeme.
za tým organizátorů
Monika Kaďorková
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Podzimní dovádění u Medvíďat
Letošní školní rok zahájily děti z kroužku Medvíďata v zámecké zahradě povídáním
o hmyzu a pavoucích. Také se proplétaly poslepu pavoučí sítí a užívaly si dovádění v
přírodě.   V sobotu 25. 10. se náš kroužek vydal na výlet do Úsovského lovecko-lesnického
muzea. Ve třech patrech tohoto krásného zámečku mohly děti vidět  spousty zvířat, od
různého hmyzu až po lví kůži. K vidění byly vycpaniny antilop, kamzíků, bizonů,
zubrů, jelenů, srnců, zajíců, různé kůže medvědů, gepardů, divočáků, žirafí a zebří
hlavy a nespočítaně paroží. V posledním patře čekala na děti pohádková prohlídka,
nahlédly do pohádky o čertech, drakovi, Karkulce atd. Na nádvoří zámku je povozil
dřevěný koník a ti odvážní vešli do strašidelného labyrintu. Zámeček se nám všem
moc líbil, dozvěděli jsme se spoustu nových a pro náš kroužek zajímavých informací
nejen z oblasti myslivosti. Po prohlídce muzea jsme pokračovali ve výletování. Další cíl
našeho dne byla návštěva Arboreta v Bílé Lhotě, kde nás provedl  milý pan průvodce
rozmanitou říší dřevin a keřů. Mohli jsme zhlédnout tisy v různých barvách a tvarech,
túje, smrky, duby, různobarevné buky, cypřišky, javory, borovice, břízy a lípy. K vidění
byly i vzácné dřeviny – japonské javory, vilíny a magnólie. Nejvíce nás zaujaly listy
stromu liliovníku tulipánokvětého. Celý den nám sluníčko přálo a nám se všem moc
výlet líbil.
Na našich podzimních schůzkách jsme soutěžili ve střelbě ze vzduchovky, pouštěli
draky, pekli jablka, pozorovali večerní život zvěře, povídali o sokolnictví, vyráběli
lucerničky, hráli naše oblíbené hry a hlavně se připravovali na mysliveckou soutěž.
Další naší větší akcí byl dne 17. listopadu lampionový průvod nejen pro naše
Medvíďata, ale hlavně pro širokou veřejnost. Sraz rodičů a dětí s lampiony jsme měli
na hřišti - „Stadáku“. Průvod započala vedoucí medvědice Petra Vejrostová krátkým
proslovem o tomto významném dni. Poté se vydal průvod částí vesnice. Ukončení
bylo připraveno u místní školy, kde na děti čekaly malé odměny a teplý čaj, promítání
pohádek a malý ohňostroj. Dospěláci se mohli zahřát výborným svařákem. Úsměvy
na tvářích našich nejmenších značily, že se jim akce líbila. Děkujeme tímto obci Horní
Moštěnice a vedení základní školy a všem účastníkům.
Všem myslivcům, rodičům, dětem a občanům naší vesnice přejeme pohodový rok 2016.
Za kroužek Kateřina Jandová.

K ateřinské retro
Spolek rodičů a přátel školy uspořádal 21. listopadu Kateřinský bál v netradičním
RETRO stylu 60. až 80. let. Vysoká účast občanů na plese, kteří přišli v krásných
retro modelech, přispěla k velkému úspěchu této akce. K pěknému večeru přispělo
vystoupení taneční skupiny D2Dance a show mladých bubeníků. Kulturní dům byl
vyzdoben tematickými výtvarnými pracemi žáků základní školy, tímto jim moc
děkujeme.
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Další tentokráte společnou akcí ZŠ, obce Horní Moštěnice a Sdružení rodičů a
přátel školy bylo rozsvěcování vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou a vánoční
jarmark. Sváteční atmosféru navodily děti pěveckým vystoupením, poté za nimi dorazil
Mikuláš se svou družinou. Děti si za přednesení básničky či zazpívání písničky odnesly
sladkou odměnu. Rodiče a občané naší vesnice si pochutnali na svařáku, klobáskách
a dobrotách, které si pro ně v rámci vánočního jarmarku přichystaly jednotlivé třídy
základní školy a také si mohli zakoupit výrobky dětí a rodičů jednotlivých tříd. Na
závěr této akce se rozzářil vánoční obecní strom a vypukl pestrý ohňostroj.
Děkujeme všem občanům, obecnímu úřadu a příznivcům SRPŠ za podporu a
nezapomínejme, že výdělky z akcí jdou na podporu dětí ze ZŠ a MŠ Horní Moštěnice.
Přejeme všem pohodový rok 2016 a těšíme se na Vás na našich dalších akcích.
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Kolektiv mladých hasičů
Dovolte, abych vás seznámila s činností mladých hasičů za rok 2015. Každoročně se
účastníme několika závodů. Jako první navštěvujeme Osek nad Bečvou, kde se konají
závody v uzlové štafetě a požární dvojboj. Mladší žáci podali vynikající výkon a umístili
se na 1. místě. Družstvo starších ve své kategorii získalo místo páté. V kategorii dorost
- jednotlivec se Lenka Ostrčilová umístila na 4. místě. Začátek května je vyhrazen
závodům v Henčlově, jde o štafetu 4x60m a požární dvojboj. Družstvo mladších žáků
navázalo na loňský úspěch a obsadilo znovu 3. místo. Starší žáci se umístili na místě
devátém. V září jezdíme na noční závody v požárním útoku „O bochořskou sovu“ do
Bochoře. Zde účast družstev snad nikdy nezklame, letos jich bylo 96. Umístili jsme se
na 52. místě.
Hra Plamen
Nejdůležitějším závodem v sezoně je
okresní kolo hry Plamen, který se skládá
z podzimní a jarní části. Během celého
roku musíme splnit řadu úkolů, jako je
získání odznaků odbornosti, brigády,
kulturní program na výroční valnou
hromadu, výlety apod.  
Jarní část se koná v květnu a jsou
to celovíkendové závody v Hranicích
a Skaličce. Do Hranic odjíždíme vždy
už v pátek a spíme v areálu plovárny ve
stanech. V sobotu ráno se koná slavnostní nástup, porada vedoucích a poté se běhají
štafety. Závodili jsme v kategorii starší a splnit jsme museli čtyři disciplíny a v nich se
umístili – štafeta 4x60m – 20. místo, 400m s překážkami CTIF – 22. místo, požární
útok CTIF – 11. místo a požární dvojboj, který byl kvůli špatnému počasí zrušen. Po
splnění úkolů můžeme využít volné vstupenky do místní plovárny s tobogánem. Zbylý
volný čas trávíme hraním her a grilováním. V neděli ráno přejíždíme do Skaličky, kde
se běhají požární útoky a na závěr se zde koná slavnostní nástup a předání diplomů.
Celkově jsme se umístili na 22. místě.   
Podzimní část, Závod požárnické
všestrannosti se koná v obci Vysoká.
Závodníci musí absolvovat trať, která
měří cca 3km a plnit úkoly na šesti
stanovištích. Za náš sbor běžely dvě
hlídky v kategorii starších a musely
splnit – střelba ze vzduchovky, základy
topografie, uzlování, základy první
pomoci, požární ochrana a překonání
překážky po vodorovném laně. Hlídky se
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umístily na 17. a 19. místě. V kategorii
dorost jednotlivec se Jakub Procházka
umístil na 5. místě. V kategorii dorost
jednotlivkyně se Lenka Ostrčilová
umístila na místě šestém.
Junior univerzita
Cílem projektu bylo blíže seznámit
žáky formou vysokoškolského studia
s přírodovědnou a technickou oblastí.
Junior univerzita měla za cíl přesvědčit
žáky, že přírodní vědy, technika a
odborné předměty jsou velice lákavé,
perspektivní a jsou využitelné v praxi.
Celé studium proběhlo ve třech
víkendových a jednom týdenním
prázdninovém
soustředění.
Před
zahájením studia se uskutečnila
slavnostní imatrikulace, kde mladí
studenti složili slib. Na závěr studia
proběhla na akademické půdě VŠBTU Ostrava slavnostní promoce a
předání diplomů. Kurzu se zúčastnilo
30 studentů z Olomouckého kraje.
Náš okrsek zastupovali Klára Horáková, Eliška Králíková a Lukáš Netopil z Horní
Moštěnice, Natálie Kandrová a Nikola Popelová z Říkovic, Kateřina Bolfová a Aneta
Zmeškalová ze Staré Vsi.
Na závěr bych chtěla poděkovat členům SDH za ochotu a pomoc při trénincích i
závodech. Aleně Vránové, že to nevzdala a dále se mnou mladé hasiče vede. Největší
poděkování patří dětem za jejich stálou přízeň, přeji jim spoustu další výborných
výsledků a doufám, že se náš kolektiv bude rozrůstat o nové mladé hasiče.
Barbora Vránová
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Máme mistra - Ladislav Ludva to dokázal
Významného úspěchu na začátku října dosáhl rodák z Horní Moštěnice Ladislav
Ludva, automobilový závodník. Ten dokázal ovládnout soukromé mistrovství České
republiky závodu automobilů do vrchu v kategorii soudobých vozů nad 2000 cm³. O
těsném vítězství našeho závodníka v seriálu Šisna – sprint rozhodl poslední závod
v Konici, ve kterém skončil na 2. místě.
Závod mistrovství byl velmi napínavý, rozhodovalo se mezi dvěma závodníky, kteří
skončili se stejným počtem 29 bodů. Pro našeho závodníka pak rozhodl větší počet
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odjetých závodů.
Navázal tak na předchozí úspěchy z r. 2013, kdy byl rovněž
první a v roce 2014 pak druhý. Úspěch je o to větší, že se závodů
celkové zúčastnilo 39 jezdců.
A jak dopadly všechny závody?                                                     
1. závod – duben – Konice – 3. místo
2. závod – květen – Ece Homo Šternberk –  4. místo
3. závod – červen – Vítkov Podhradí – 2. místo
4. závod – červenec – Kopřivnice – 1. místo
5. závod – říjen – Konice – 2. místo.
V každém závodu se jely čtyři rozjížďky, při čemž se do
umístění započítávaly tři (nejhorší čas se škrtal).
Pro rok 2016 plánuje náš Ladík úpravu celého závodního
automobilu na výkon 210 k a úpravu celého podvozku.
Je nutno zdůraznit, že si většinu prací realizuje sám, protože
je velmi zručný a pracovitý.
Protože se jedná o finančně náročný sport, neobejde se bez
pomoci sponzorů.
Mezi ně patří kromě rodiny:
- Obec Horní Moštěnice,
- LEON CENTRUM – JUDr. Wischinski Petr,
- SEW DRIWE – p. Vašek Zdeněk,
- STEAM SERVIS – p. Triner Tomáš,
- DAVAZ TECHENIK – Ing. Daniš Kamil,
- UNIFAPRO – p. Procházka Petr,
- SALIX MORAVA a.s.
Po posledním odjetém závodu v Konici mohl Ladislav Ludva hrdě zvednout pohár a
vavřínový věnec před zraky své rodiny.
Do nového roku ti přejeme všichni pevné zdraví, aby motor pěkně šlapal, ventily cvrkaly a
abys dělal radost nejen sobě, ale i nám všem.
fanoušek
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Nová služba pro obyvatele – Léky až do domu
Mgr. Běhalová Helena nabízí od 1. ledna 2016 novou službu pro
obyvatele Horní Moštěnice.
Ve spolupráci s vedením obce bude instalována schránka ve
zdravotním středisku, kde bude možno zanechat recept na léky, poukaz
na zdravotnické pomůcky (pleny a jiné) nebo i objednávka na doplňkový
sortiment lékárny.
Na druhý den Vám Mgr. Běhalová léky doručí zdarma až domů. Doplatky
budou sníženy dle ceníku lékárny U Zlatého mamuta Předmostí.
Spolu s recepty prosíme o uvedení celé adresy a telefonního čísla pro
případnou domluvu.
	Recepty bude též možno doručit paní magistře domů na adresu
9. května 52 Horní Moštěnice.
DOPRAVA ZDARMA • PŘÍZNIVÉ DOPLATKY • OSOBNÍ PŘÍSTUP
Tel. číslo: Mgr. Běhalová Helena 608 751 254
Lékárna U Zlatého mamuta 581 211 033
zlaty.mamut@gmail.com

Organizační tým pro Kateřinský bál
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JAK NA EVROPSKÉ DOTACE
V tisku každý den čteme o tom, kolik peněz vydává Evropská unie na různé
programy. Jen na podporu zaměstnanosti Česká republika v letech 2014-2020 může
získat v Operačním programu Zaměstnanost až 2,1 mld. EUR (zhruba až 58 mld.
Kč). Pokud se ptáte, co to konkrétně přinese zaměstnavatelům nebo lidem, kteří ne
svou vinou přijdou o zaměstnání, jsou pro Vás určeny následující řádky.
Asi jste se setkali s názvem „Aktivní politika nezaměstnanosti“. Jde o dokument,
který popisuje možnosti získání finančních prostředků a jejich výši, pokud
zaměstnavatel projeví zájem o vytvoření nového pracovního místa nebo potřebuje
obsadit pracovní místo uvolněné. V Olomouckém kraji, vzhledem ke stále vysoké
nezaměstnanosti, jsou tyto finanční příspěvky poměrně vysoké a dosahují částek až
24.000 Kč na osobu a měsíc. Dotaci je možno proplácet běžně po dobu 6 měsíců, ale
v některých případech je možno požádat o prodloužení až na dobu 12 měsíců. Vyšší
částku zaměstnavatel získá na osoby, které jsou „znevýhodněné“, kam patří např.:
• Osoby se zdravotním postižením
• Ženy po mateřské / rodičovské dovolené
• Osoby nad 50 let věku (zejména ve věku 55-64 let)
• Osoby do 25 let věku
• Osoby dlouhodobě nezaměstnané (obvykle nad 5 měsíců evidence).
Žádost o dotaci podává zaměstnavatel na ÚP ČR, ve kterém je evidován
uchazeč o práci (nejblíže ÚP v Přerově). Vedle jednoduchého vyplnění žádosti je
nutno doložit i doklady o bezdlužnosti (FÚ, celnice, SSZ, zdravotní pojišťovny) a
doklad o bankovním účtu. Celý proces schvalování trvá zhruba 1 měsíc. Zde musím
pochválit zaměstnance (převážně ženy) na ÚP  v Přerově, které se skutečně snaží
při vyřízení žádosti pomoci. Podmínky dotací se sice mohou v průběhu roku změnit,
ale obecně je možno požádat o:
• Dotaci na společensky účelné pracovní místo (SÚPM)
• Dotaci na „veřejně prospěšné práce“ (tu velmi dobře využívá náše obec)
• Dotaci na vytvoření „chráněného pracovního místa“ a na zaměstnání osob se
zdravotním postižením
Evropský sociální fond (ESF) přiděluje další finanční prostředky na projekty, které
jsou určeny na podporu definovaných „znevýhodněných“ skupin nezaměstnaných.  
V současnosti bude zahájen velký celostátní projekt „Záruky pro mladé“, ve kterém
bude zaměstnavatelům rozdělena částka až 1 mld. Kč.  Podmínkou bude vytvoření
pracovních míst pro mladé lidi do 29 let věku. Pro zaměstnavatele bude velmi
atraktivní další projekt, nazvaný „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“
s celkovou alokací 3,5 mld. Kč, který se zaměří na podporu podniků a podnikatelů
při vzdělávání či rekvalifikaci stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců.
Zaměstnavatelé budou moci čerpat příspěvek na proplacení kurzů a současně na
mzdové náklady zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání.
Velmi zajímavou dotaci představuje podpora při zahájení podnikání. Pokud
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předložíte zajímavý a realizovatelný podnikatelský záměr, může Vám ÚP ČR schválit
příspěvek na úhradu vstupních nákladů (nákup vybavení pro zahájení podnikání),
který v našem regionu dosahuje až 80.000 Kč. Je také možnost získat překlenovací
příspěvek (např. na úhradu pronájmu) v počátečním období podnikatelské činnosti.
Osobně si velice vážím zastupitelů naší obce a jmenovitě našeho starosty Ing.
Martínka, kteří uvedených dotací využívají a pomohli nejednomu z našich občanů
překonat nelehké období při hledání zaměstnání formou dotovaného pracovního
místa na obci.
Domnívám se, že by bylo škoda nevyužít posledního období, kdy nám Evropská
unie poskytuje štědré finanční prostředky v Operačním programu Zaměstnanost.
Pokud Vám tedy hrozí ztráta zaměstnání, nebo jste naopak úspěšní zaměstnavatelé,
kteří hledají šikovné zaměstnance za výhodných podmínek získání dotací, a nevíte
jak správně postupovat, rád bezplatně poskytnu informace.
Ing. Ladislav Podmele
Mobil.: 602 541 391
e-mail: podmele@gmail.com

Jak na kreditní kartu a kontokorent,
aby přinášely pouze užitek?
Kreditní karta a kontokorent jsou
výborné bankovní produkty, ovšem
pokud se používají správně, tedy
ke krátkodobému úvěrování v době
přechodného
nedostatku
vlastních
volných
finančních
prostředků.
Samozřejmě banky na to pohlížejí jinak
a usilují o to, aby klienti oba produkty
využívali co nejvíce, k čemuž jsou
motivováni různými bonusy. Ale když
zapomenou na včasnou splátku, případně
jsou na účtu v neustálém mínusu, bance
plynou tučné zisky. Široká dostupnost kreditních karet (nabitých penězi banky) a
kontokorentů (povoleného přečerpání účtů) není bohužel v souladu s všeobecnou
finanční gramotností. V důsledku toho se lidé dnes a denně dostávají do problémů,
které mohou vyvrcholit až exekucí majetku. Vlastnictví těchto produktů znamená
také ztížený přístup k hypotéce a dalším úvěrům, proto se před podáním žádosti o
hypotéku doporučuje jejich zrušení, byť přechodné.
VYBÍRÁME IDEÁLNÍ KREDITKU
Mezi nejdůležitější parametry kreditních karet patří výše úroků, měsíční
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poplatky a tzv. bezúročné období, které se pohybuje od 20 do 75 dnů. Aby byla
půjčka skutečně zdarma, je třeba uhradit peníze čerpané z karty v této lhůtě
a raději v předstihu několika dnů kvůli jejich převodu (splátky lze nastavit také
formou inkasa). Poté na kreditce „naskakuje“ vysoký úrok (většinou přes 20 %),
což už pro klienta rozhodně výhodné není.
Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA JE LEPŠÍ POŽÁDAT BANKU
O SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Nejlepší kreditní karta by měla mít optimálně nastavenou měsíční částku
k čerpání (zhruba ve výši poloviny měsíčního příjmu), co nejdelší bezúročné
období, vedení zdarma (popř. s podmínkou čerpání nízké měsíční částky),
propojení s inkasem, dostupné výběry z bankomatů a bonusy, které jsou opravdu
využitelné, např. 2 % z plateb zpět na účet a cestovní pojištění pro celou rodinu.
Disciplinovaný uživatel kreditní karty ušetří měsíčně stovky až tisíce korun –
díky maximálnímu využití bezúročného období, bonusům z nákupů, slevám
v partnerském programu, častému cestování a hlavně vědomí, že peníze pokaždé
včas vrátí. Také kombinace kreditky a kontokorentu (s nižšími úroky) může hodně
pomoci, ale účty je třeba dorovnávat a celkově dbát na to, aby úspora z používání
těchto produktů převyšovala náklady spojené s jejich vlastnictvím. Kreditky
nabízejí spoustu benefitů a existují už i takové, díky nimž lze rozložit nákupy do
10 splátek bez navýšení a úroků. Mohou být v tradiční podobě nebo nalepovací na
mobil. Výjimkou není ani placení prostřednictvím prstenu, klíčenky či náramku,
zkrátka co nejpohodlnější, bez vytahování peněženky. Hlavní zásada úspěšného
používání kreditních karet: vždy zaplatit celý dluh v bezúročném období, tedy mít
je jako platební, nikoliv úvěrový nástroj.
BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKA
V terénu je důležité nevydat kartu z rukou, příp. ji neztratit z dohledu a vždy
požadovat potvrzení o transakci, i když byla zamítnuta. V restauraci se má správně
postupovat tak, že obsluha přinese mobilní terminál až k hostovi. Pozor také na
placení benzinu v některých zemích, např. Řecku, kde zákazník běžně nevysedá
z auta a prodejce kreditku odnáší. A co stále rozšířenější úhrady zboží a služeb
kartou přes internet? Není třeba se jich obávat, jsou spolehlivé, zvláště po ověření
bezpečnostního certifikátu příslušné stránky e-shopu. Mnoho obchodů už navíc
umožňuje platby přímo přes internetové bankovnictví některých bank a přibývají i
technologicky vyspělé platební procesory.
Dotazy můžete zaslat na jitka.novodomska@veritasfp.cz nebo zavolat na mobil
č. 728 333 752. Další rady a tipy najdete zde: www.jitkanovodomska.cz
Ing. Jitka Novodomská
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Otevírací doba knihovny Horní Moštěnice
tel.: 581 224 145
Pondělí a středa
13.00 – 17.00
Pracovní doba pošty Horní Moštěnice
tel.: 581 224 134
Pondělí, středa  
8.00 – 11.00     14.30 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.00     13.30 – 16.00
Úřední hodiny obecního úřadu
tel.: 581 224 122
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

7.00 – 17.00
7.00 – 14.30

Veterinární ošetřovna Horní Moštěnice
MVDr. Daniel Lang, tel. 581 224 810, 602 788 306
Pondělí
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Úterý
9.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Středa
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Čtvrtek
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
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
581 224 124

MUDr. Jitka Kleinerová
739 012 729

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pondělí
Úterý  
Středa
Čtrvtek
Pátek

7.00 - 11.00
14.00 - 18.00
7.00 - 12.00
12.30 - 15.00
7.00 - 12.00
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Společenská kronika
V měsíci lednu se významného životního jubilea dožívají:
Zdeněk Bartoník
Vlastislav Dokoupil
Vlasta Fikrová
Zdenka Foukalová
Jaroslav Houžva
Drahomíra Kaďorková
Emilie Konečníková
Miroslav Němec
Antonín Spáčil
V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívají:
Antonín Čtvrtek
Josef Doležel
Václava Jemelková
Vlasta Kuželová
Jiří Neumann
Vladimír Pospíšil
Jan Ščotka
Vlasta Talachová
Vladimír Uhlíř
V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívají:
Milada Neblová
Eva Růžičková
Josef Valigura
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (září - prosinec):
Ludvík Habáň
Marie Pavlištíková
Zdeňka Magátová
Eva Jelénková
Josef Bubeník

Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
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Kultura
Leden:
16. 1. 		
myslivecký ples
20. 1.		Klub pro starší a pokročilé
22. 1.		
obecní ples
30. 1.		
vodění medvěda
Únor:
6. 2.		
zahrádkářský ples
13. 2.		
hasičský ples
17. 2.		Klub pro starší a pokročilé
20. 2.		
vesnické speciality
27. 2.		
šibřinky
Březen:
5. 3.		
dětské šibřinky
16. 3.		Klub pro starší a pokročilé
19. 3.		
Josefovský ples

Zadáno pro ženy
Lasagne
500 g mletého masa (hovězí a vepřové), 6 – 8 plátků
lasagní, 500 ml rajského protlaku, 1 cibule, 1 cuketa,
1 mrkev, 3 stroužky česneku, oregano, rozmarýn, bešamelová omáčka (hladká mouka, mléko, muškátový oříšek), 250 g tvrdého sýra, 2 lžíce
oleje, trochu kečupu, 1 lžíce másla, 300 ml mléka, sůl, pepř
• na oleji osmahneme cibulku, pak česnek a maso,
• zalijeme rajčatovým protlakem a povaříme čtvrt hodiny, přidáme bylinky, pokrájenou
nebo nastrouhanou zeleninu, kapku kečupu a dochutíme solí a pepřem,
• podusíme ještě společně deset minut,
• mezitím si v kastrůlku rozehřejeme olej a uděláme si zásmažku z mouky, do té přimícháme i lžíci másla, okořeníme muškátovým oříškem, solí a pepřem a přimícháme chladné
mléko, metličkou vyšleháváme,
• bešamel necháme provařit 15 minut, aby nebyl cítit moukou,
• do větší zapékací formy dáme velkou naběračku masové směsi a malou naběračku bešamelu, poklademe plátky lasagní dle velikosti formy,
• zopakujeme vrstvu masové směsi, bešamelu a ještě posypeme hrstí nastrouhaného sýra,
opět poklademe plátky lasagní,
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• poslední vrstvu tvoří masová směs s vrstvou sýra bez bešamelu,
• dáme péct do trouby vyhřáté na 190 stupňů po dobu 45 minut.
Teplý zeleninový salát s kuřecím masem
červená řepa, paprika, ředkvičky, okurek, mrkev, pórek, rajčata, cibule, sójová omáčka,
chilli, olivový olej, kuřecí maso, sůl, pepř
• na olivovém oleji orestujeme cibulku a přidáme kuřecí maso nakrájené na tenké
nudličky,
• to lehce osmahneme a přidáme veškerou zeleninu,
• osolíme, opepříme, přidáme chilli a sójovou omáčku,
• celé podusíme 5-10 minut.

Vtipy
Na hodině matematiky pan učitel pokládá dětem otázku: „Když budu držet v pravé
ruce deset jablek a v levé jedenáct jablek, co budu mít?“
Pepíček se přihlásí a odpoví: „Pane učiteli, budete mít obří ruce.“
Blondýnka volá kamarádce:
„Panebože, já jsem génius!“
„Jak to?“ chce vědět kamarádka.
„Právě jsem během jednoho roku dokončila puzzle, ale na zadní straně psali 2 - 5
let!“

Omyly známé a neznámé
Londýn a deštníky
Deštník patří k Londýnu stejně jako Big Ben. Prý proto, že Londýn je město s největšími
srážkami v Evropě. Ale statistiky tvrdí něco jiného. Porovnáme-li množství srážek v Londýně se srážkami v italských městech, zjistíme, že v Londýně naprší za rok 590 mm, v Římě 760
mm, v Miláně 1000 mm a v Janově 1100 mm.
Londýn a jeho „deštivá“ pověst souvisí asi s tím, že tam poprchává po celý rok, zatímco
v Itálii prší hlavně v zimě a na podzim. V Itálii nespadne několik dnů nebo týdnů ani kapka,
ale pak se strhne pořádný liják. Máme tak pocit, že je stále pěkné počasí.

Zrnka moudrosti na závěr

Mluvit s lidmi, kteří s vámi jen souhlasí, je totéž, jako mluvit s ozvěnou.
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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
16.10

P
6.25
6.32
P
16.00
16.10

S, N
6.30
6.41
P
18.25
18.34

S, N
9.30
9.38
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 13.00 14.49 14.55
P		
20.00 22.30
20.09 22.37

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
Přerov		
4.46
5.38
H. Moštěnice 4.50
5.42
				
		
13.44 14.44
		
13.48 14.48

P, S
P				
5.44
6.44
7.44
9.44
11.44
5.48
6.48
7.48
9.48
11.48
P		
P			
15.44 16.44 17.44 19.00 22.42
15.48 16.48 17.48 19.04 22.46

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:
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Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
Upozornění:
UzÁVĚRKA přijímání příspěvků do příštího čísla
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