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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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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
netradičně se nebudu nejprve zabývat proběhlými kulturními a
sportovními akcemi v prvním čtvrtletí roku 2016, ale začnu tím, co mě
nejvíce trápilo a co jsem si vzal za své – „ Dotační investiční akci chodníky a veřejné
prostranství ulic Dr. A. Stojana a 9. května“.  Jak jsem psal v minulém Zpravodaji, termín na zhotovení, díky nekvalifikovanému rozhodnutí Regionální rady Olomouckého
kraje, byl pouze 2,5 měsíce - do konce roku 2015. S velkou úlevou Vám mohu sdělit,
že i když tomu věřil málokdo, celá akce, která obsahovala finanční prostředky ve výši
12,6 mil. Kč, byla úspěšně splněna a dokončena přesně tak, jak vyžadovaly podmínky
přidělení dotace. Tajně jsem doufal, že se mi podaří ve funkčním období splnit tento
náročný úkol, což se povedlo, a mám z toho upřímnou radost. V době uzávěrky tohoto
Zpravodaje jsou v plném proudu práce na terénních úpravách, bude následovat dosadba zeleně, úprava náměstí Dr. M. Tyrše. Závěrečné vyhodnocení včetně kolaudačního
rozhodnutí bylo předáno na Regionální operační program Olomouckého kraje k finančnímu vypořádání.
V návaznosti na dokončení realizace této akce Rada obce rozhodla o opravě chodníků v ulici Revoluční (od dolní hospody k prodejně DAVAZ, včetně autobusové zastávky) tak, aby hlavní trasy v obci vypadaly důstojně a reprezentovaly obec. V současné
době je v přípravě zpracování projektové dokumentace na revitalizaci chodníků a veřejného prostranství ulice Havlíčkova, kde současný stav je v převážné většině zcela
nevyhovující.  
Jak jsem v minulém Zpravodaji informoval, v tomto čtvrtletí probíhá výměna stávajících osvětlovacích těles veřejného osvětlení novými LED světly, z důvodu výrazně
lepší svítivosti, a především - velkých úspor elektrické energie.   
A nyní z jiného soudku. V tomto čtvrtletí na obec dopadly čtyři velké kontroly.
První byla z Krajského úřadu Olomouckého kraje na přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015. Na to, že kontrola probíhala čtyři dny dvěma auditorkami, je výsledek
nadmíru příznivý – bez závad. Další kontrola byla taktéž z Olomouckého kraje na požární zabezpečení budovy kulturního domu. Drobné zjištěné nedostatky byly okamžitě
odstraněny. Třetí kontrolou byla Česká energetická inspekce na splnění povinností ze
zákona o energetických auditech veřejných budov. Kontrola byla vyhodnocena taktéž
bez závad. Poslední, čtvrtá kontrola proběhne po uzávěrce tohoto Zpravodaje pracovníky Účetního dvora Evropské Unie na dotační investiční akci, která byla financována
z evropských peněz – „Svozové vozidlo odpadů“. Při předběžné kontrole čtyř pracovníků ze Státního fondu životního prostředí, kteří přijeli do obce dne 11. března, nebylo
zjištěno žádné porušení dotačních podmínek.
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Za zmínku ještě stojí, že zastupitelstvo obce na svém jednání dne 14. března odsouhlasilo finanční spoluúčast na těchto dotačních investičních akcích, které byly vyhlášeny:
1) Snížení energetické náročnosti budovy pošty a obchodu v H.M. Celkový rozpočet je
cca 2,5 mil. Kč, spoluúčast obce je 20% celkových nákladů.
2) Pořízení dopravního automobilu pro potřeby JSDH H.M. Celkový rozpočet je cca
900.000,-Kč, spoluúčast obce je 50% z celkových nákladů.
3) Zajištění radiového spojení podle nových směrnic EU pro JSDH H.M. Celkový rozpočet je cca 25.000,-Kč, spoluúčast obce je 50% celkových nákladů.    
4) „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích“. Celkový rozpočet je cca 2 mil.
Kč, spoluúčast obce je 10% celkových nákladů.  
Tolik k těm zásadním věcem a nyní to ostatní.  
S nástupem jara dochází k jarnímu úklidu kolem domů a dvorků, začíná práce na
zahrádkách, s kterou také souvisí pálení různých materiálů a vypalování trávy, které je
přísně zakázáno! Každý občan je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší
a snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek.  Pálení plastů a nebezpečných
látek je zakázáno jak v kamnech, tak i v otevřených ohništích!
Od 1. dubna bude centrální sběrné místo odpadů (za areálem bývalého JZD) otevřeno stejně jako v minulých letech – každou středu od 15,00 do 18,00 hodin a sobotu od
08,00 do 12,00 hodin. Je již zažitým zvykem, že každé jaro provádějí pracovníci obecního úřadu svoz větví a biologicky rozložitelných odpadů od domů a zahrádek, který
letos proběhl hned po Velikonocích. Taktéž je připraven opět bezplatný odběr kompostu.  Kontejnery na zeleň jsme letošní rok díky příznivému počasí začali rozmisťovat po
obci již od poloviny měsíce března.                                                                                                                                          
Tímto Vás znovu žádám o důkladné třídění odpadů, ukládání tam kam patří a nevytváření černých skládek.  Ušetříte tím náklady z obecní pokladny, přispějete k ochraně
životního prostředí a k pořádku a čistotě v obci!
Opět a znovu upozorňuji a žádám Vás – do kontejnerů na zeleň patří skutečně jen
zeleň!!! - a ne jak se tam běžně objevují zbytky koberců, plastové židle a další domovní
odpad!!!
V krátkosti zrekapituluji proběhlé akce uplynulého čtvrtletí:     
Rok 2016 jsme tradičně zahájili na náměstí Dr. Tyrše českou hymnou, krásným
ohňostrojem a slavnostním silvestrovským přípitkem.  Ale ještě před tím, těsně před
vánočními svátky, zorganizoval dorost a muži Horní Moštěnice vánoční turnaj v malé
kopané v tělocvičně ZŠ a MŠ za účasti družstev okolních obcí. Tečkou za končícím
rokem byl již třináctý ročník Štěpán-Cupu, turnaje starších pánů v nohejbalu, taktéž
v tělocvičně ZŠ a MŠ.
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Koncem roku 2015 se sešla komise Rady obce za účasti zástupců obecních spolků
k sestavení a upřesnění plánu kulturních a sportovních akcí na rok 2016. Kromě těch již
zaběhlých akcí, které se opakují každý rok, byla navržena další nová – tenisový turnaj
o pohár starosty obce.
Pravidelně celý minulý rok a tak je tomu i letos, probíhá každý měsíc setkání klubu
starších a pokročilých, které se stalo vyhlášenou akcí nejen pro občany Horní Moštěnice, ale i širokého okolí. Znovu se budu opakovat - velké poděkování patří organizačnímu výboru Klubu starších a pokročilých, pod vedením p. Jany Velímové a p. Zity
Láskové za obětavost, spoustu práce a skvělé nápady, které vždy zaplní celý kulturní
dům. Velký obdiv a uznání zaznělo taktéž od všech účastníků plesů, na kterých předvedli své excelentní taneční vystoupení.
Taktéž nemohu nevzpomenout a musím poděkovat skvělým vedoucím kroužku
Medvíďat za skutečně obětavou a záslužnou práci s dětmi, které se pravidelně scházejí
ke svým aktivitám pod záštitou dnes již Mysliveckého spolku Horní Moštěnice.
Je již zažitou tradicí, že za skutečně obrovské účasti občanů proběhly v polovině
února zabíjačkové hody v režii mysliveckého spolku. Mé osobní velké poděkování patří
vůdčí osobnosti – p. Tomáši Jančíkovi a všem, včetně rodinných příslušníků, kteří se na
této třídenní náročné přípravě a práci podíleli! Skutečně smekám klobouk dolů.
Stejně jako vloni a předloni - aktivní členové Klubu starších a pokročilých a za účasti dalších aktivních občanů uspořádali v poslední sobotu měsíce února „vodění medvěda“, opět s vláčkem – Moštěňáčkem, za doprovodu harmonikáře a bubeníka. Chtěl
bych tímto taktéž poděkovat všem účastníkům za obětavost a nadšení s jakým tuto akci
připravili a zajistili. Samozřejmě poděkování patří i všem občanům, kteří připravili
občerstvení a přivítali je u svého domu.
V polovině měsíce března obecní úřad zajistil slavnostní vítání nových občánků a
čtrnáct dnů před tím, opět za velkého zájmu občanů – především těch nejmenších - akci
„Dětské šibřinky“.
Sdružení rodičů a přátel školy uzavřelo letošní úspěšnou plesovou sezónu vydařeným Josefovským plesem.
Jako starosta obce jsem byl potěšen - a samozřejmě jsem se zúčastnil pozvání na
výroční schůze místních spolků, kde jsem poděkoval za skutečně rozsáhlou činnost a
aktivity, které pro občany a obec Horní Moštěnici v uplynulém roce 2015 zajišťovaly.
Samozřejmě průběžně celé čtvrtletí pokračovaly úklidové zimní práce, péče o zeleň
a další drobné akce na vylepšování vzhledu naší obce pracovníky obecního úřadu.
Závěrem mi dovolte popřát hodně sluníčka a pohody v práci i v osobním životě.
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce
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Z histrie obce
Studny
K řádnému chodu hospodářství je třeba zajistit dostatečné množství vody k pití,
vaření, mytí, praní i napájení dobytka.
Původně byly studny veřejné, na návsi. Nejstarší byly 4 – 6 m hluboké. Vyzdívány
byly kamenem, později cihlami a v poslední době betonovými skružemi. Neměly ani
roubení, ani nevystupovaly nijak na povrch, takže do nich často zatékala velmi znečištěná povrchová voda. Teprve dvorským dekretem z r. 1786 bylo nařízeno stavět kolem
studní roubení tři stopy vysoké. Nad roubením ze slabších trámků a desek byla často
sedlová stříška s dveřmi. Žádná z nich už dnes neexistuje.
Veřejné studně se podnes zachovaly tři. Voda se  nich čerpá vesměs železnými pumpami.
Pro požární potřebu byla vykopána před domem č. 139 u silnice studna a patřena
betonovým poklopem, ale voda se z ní nečerpá.
Voda se nosila v putynkách na „vážkách“. Byla to asi 1 m dlouhá tyč, na jejíchž koncích byly upevněny asi loket dlouhé řetízky s háčky na koncích. Ty se zaklesly do uch
putynek a tyč se zvedla na ramena. Aby se putynky při nošení na řetízkách nehoupaly,
přidržoval si je nesoucí rukama.
Nošením vody z návsi se ztrácelo mnoho času. Proto si začali hospodáři už v minulém století pořizovat studny na svém dvoře, asi 4 – 5 m od původní jizby. Voda se
nabírala ze studní dřevěnou putynkou pomocí háčku, který byl nasazen na dlouhé tyči.
Jindy se nabírala voda ze studní váhou – „švenkem“. Na sloupu, poblíž studně, bylo
upevněno ve vidlici dlouhé rameno, na jehož jednom konci na studnou byla zavěšena
dlouhá tyč s háčkem a na druhém bylo rameno zatíženo kamenem nebo těžkým špalkem. Hlubší studny mívaly v roubení pod stříškou posazen vodorovný hřídel, který na
jedné straně vyčníval z roubení a byl osazen klikou nebo častěji kolem. Na hřídeli byl
upevněn řetěz a na něm byl pevně připoután „okov“. Okov byl pevná dřevěná nádobka,
připoutaná k řetězu železným obloukem. Otáčením hřídele se okov spouštěl nebo vytahoval z vody na povrch. Pod stříškou byla v jednom rohu deska, na kterou se stavěl
okov. V druhém rohu bylo korýtko, které vyčnívalo ven z roubení. Do něho se vylévala
voda z okovu a vytékala do putynky.
Velkým pokrokem v čerpání vody bylo zavedení pump ve 2. polovině 19. století.
Nejdříve to byly pumpy dřevěné, které byly postupně nahrazovány v tomto století dnes
všeobecně využívanými pumpami železnými. Pokrok však jde nezadržitelně vpřed, a
tak se u nás po 2. světové válce zavádějí vodovody na elektrický pohon, a to nejen do
obytných, ale i do hospodářských budov.
Převzato z kroniky obce 1962
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Oznámení obecního úřadu
Obecní úřad Horní Moštěnice nabízí k odběru brožuru Cyklotoulky Moštěnkou.
Zájemci si ji mohou zdarma vyzvednout v úřední hodiny v kanceláři Ing. Marty
Ostrčilové.

Místní knihovna - Statistické ohlédnutí
za rokem 2015
let.

V minulém roce naše knihovna registrovala 123 čtenářů, z toho 33 čtenářů do 15

Lidé si zde mohou půjčit nebo číst nejrůznější tiskoviny, všem je přístupný veřejný
internet zdarma, který využili 97x.
Knihovnu navštívili čtenáři 1136x, vzdělávacích akcí se zúčastnilo 107 dětí ze
základní a mateřské školy a školní družiny.
Celkem si vypůjčili:
- dospělí 3 769 knih
- děti 437 knih.
Nejžádanější časopis:
- Květy – vypůjčen - 91x
- Vlasta                    - 56x
- 100 + 1                  - 42x
Nejžádanější titul:
Barbara Carland - Láska není slepá
Jude Deveraux    - Casa Grande
Nicole Jordan      - Milenec
Knihovna zpracovala 203 nových titulů, je zapojena do systému cirkulace, 2x ročně
dochází k výměně cirkulačních souborů.
Vzhledem k výše uvedenému počtu čtenářů do 15 let je důraz kladen na práci s
mladou generací, neboť u dětí a mládeže se projevuje klesající tendence zájmu o četbu.
Snahou je pomoci dětem objevit svět knihy, přispívat k rozvoji jejich slovní zásoby a
vyjadřovacích schopností.
Tolik malé ohlédnutí za minulým rokem a v tom letošním se na Vás v místní
knihovně opět těší
Hana Slabá
knihovnice
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R ady zahrádkářům
Bylinková zahrádka z léčivých rostlin
Základní kolekci bylin tvoří ty, které používáme při přípravě pokrmů. Vejdou se i do té nejmenší zahrádky a mnohé se dají pěstovat
také v květináčích, truhlících a dalších vhodných nádobách. Měly
by být co nejblíže u kuchyně.
Naše zahrádka by měla být osluněná 5 – 7 hodin denně. Do míst mírně odkloněných
od slunce se hodí jen některé byliny, například libeček, máta, kozlík, pažitka.
Velmi důležitá je lehká, minerální půda. Je vhodné na povrchu ji pokrýt štěrkem.
Kromě toho, že kamenitý povrch vypadá pěkně, brání zbytečnému výparu vody. Přes
den se kamínky zahřejí a v noci pak vydávají teplo, což svědčí teplomilným bylinkám.
Další výhodou je, že kamínky po zalití nebo po dešti rychle oschnou a husté polštáře
bylinek potom odspodu nezahnívají.
Zahrádka by měla být rozčleněná na menší plochy. Je to praktické, přehledné a cesty
umožňují přístup ke každému záhonu ze všech stran. Bylinky by neměly být vysázeny
dále než 75 cm od kraje záhonu. To umožňuje jejich snadné ošetřování i sklizeň.
Ať už zvolíme jakékoliv řešení, po obvodu bylinkové zahrady lze do pozadí vysadit
keře nebo pnoucí rostliny. Splní estetický účel a vytvoří mikroklima pro teplomilné
bylinky.
Aromatické bylinky vysazujeme podél cest. Zjemňují jejich okraje, jsou snadno dosažitelné a při každém pohybu vzduchu a doteku se rozvoní silice v nich obsažené.
Mnohé z nich (šalvěj, mateřídouška, saturejka) vyžadují nepřetržitou sklizeň, která má
pro ně omlazující účinek. Vytvářejí pak husté, kompaktní keříčky. Bez řezu by postupně brzy odumřely. Pokud je zrovna nepotřebujeme, po sklizni je usušíme jako vonné
bylinné směsi, které v letních měsících zaženou obtížný hmyz.
V centru zahrádky jsou mnohopohledové záhonky, které obcházíme ze všech stran. Proto do nich
nesázíme nejvyšší, ale jen středně
vysoké rostliny, a to do středu záhonu, směrem k okraji pak rostliny
nižší. Taková výsadba je přehledná a zajistí dostatek světla, vhodné
podmínky i pro rostliny vyžadující
polostín a vlhčí půdu.
Při výsadbě pamatujeme i na
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pozdější ošetřování bylinek a zeleně v pozadí. U obvodových záhonů si proto ponecháme na potřebných místech přístupy a osadíme je kobercovými bylinkami, kterým
přišlápnutí nevadí.
I v bylinkové zahrádce se snažíme střídat rostlinné druhy, abychom udrželi půdu
v plné síle a nezamořili ji chorobami a škůdci. Bylinky jsou obyčejně odolné, a pokud
by se v porostu vyskytlo třeba padlí, je lepší napadené části ořezat a spálit. Případné
škůdce ničíme mechanicky, ihned při zaznamenání výskytu.
Další možností jak udržet zdraví bylinek je zamíchat je mezi zeleninu – nejen v kuchyni, ale i v užitkové zahradě. V mezerách na zeleninových záhonech mohou růst
jednoleté bylinky. Jenom je třeba dát pozor, aby výškou nekonkurovaly v nárocích na
světlo. Mnohé léčivky lze výhodně začlenit do trvalkových záhonů.
Na slunném stanovišti mezi vyššími trvalkami bude působivá skupina vytvořená
z několika rostlin od každého druhu – divizny velkokvěté, topolovky růžové, proskurníku lékařského, slézu maurského, bělotrnu kulatohlavého.
V polostinných partiích mezi vyššími trvalkami se budou dobře vyjímat květenství
tužebníku jilmového, pod keři zase česnek medvědí.
Měsíček lékařský se dobře vyjímá v sousedství jiných letniček, plicník lékařský
zase v trvalkových partiích, které po odkvětu zdobí svými dekorativními listy.
Trvalkové skupiny ozdobí modrým květem jirnice modrá. Je medonosná a přiláká
do zahrady včely. Rozrazil lékařský je vynikající půdopokryvná rostlina, perfektní náhrada trávníku.
Rukověť zahrádkáře
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
v první části svého příspěvku bych se rád ohlédl a zhodnotil výjimečnější akce,
které proběhly v zimním období, v jeho druhé části bych Vás rád seznámil s akcemi,
které jsou v plánu.
Koncem ledna proběhl, na již tradičním místě javornické chatě Bačkárka, lyžařský
výchovně výcvikový zájezd. Základním kritériem úspěšnosti této akce je kritérium
bezúrazovosti a jsem rád, že toto kritérium bylo naplněno stoprocentně. Frekventanti
prožili týden nabitý sjezdovým i běžeckým lyžováním, společenskými hrami, přednáškovou činností a metodickými ukázkami. Dík patří všem zúčastněným za přístup
a kázeň, která je podmínkou k bezproblémovému průběhu této organizačně náročnější
akce.
Zajímavou akcí byla účast organizace v projektu EDISON, v rámci ní týden na škole působilo šest stážistů, dva chlapci a čtyři dívky z Gruzie, Indie, Tuniska, Turecka,
Číny a Brazílie. Stážisté si připravili prezentace svých zemí a aktivně se zúčastnili
výuky anglického jazyka. Podrobnější popis celého týdne si zájemci mohou přečíst
v samostatném příspěvku Mgr. Ostrčilové. I když akce byla z ekonomického hlediska
poměrně prodělečná, chci věřit, že vynaložené finanční prostředky se vrátily ve formě
zeměpisných vědomostí a jazykových schopností našich žáků. Chci upřímně poděkovat
všem, kteří se na této akci podíleli, ať již v rolích tvůrců programů, průvodců, či ubytovatelů.
Z hlediska právě probíhajících diskusí o migraci a uprchlících jsme se na vlastní
kůži mohli přesvědčit, že soužití s lidmi jiné mentality, náboženství a kultury nebývá
vždy bezproblémové…
Zápis do první třídy, který proběhl 4. 2., nemohu hodnotit jinak, než mimořádně
úspěšný. K zápisu se dostavilo 37 dětí z Horní Moštěnice i blízkého okolí. Samotný
proces přijímacího řízení je poměrně složitý a definitivní počet žáků, kteří nastoupí
do 1. třídy, bude znám až 1. 6., potažmo až 1. 9., nicméně již teď lze s určitostí říci, že
s největší pravděpodobností, po několika letech, budou otevřeny dvě první třídy s plným vědomím s tím souvisejících organizačních, prostorových i personálních změn.
Doufejme, že neméně úspěšným bude i zápis do MŠ.
Současná politika MŠMT je nastavena „projektově“. Závěrečnými monitorovacími
zprávami byly ukončeny Výzvy č. 51 a 56, již zmíněný projekt EDISON, ale má-li se
škola dále rozvíjet, účast v dalších vyhlášených výzvách je nevyhnutelná. Na jejich
10
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konci by měl být nákup ICT techniky v podobě multifunkčního auta jménem Chytrýsek do MŠ a vybudování zbrusu nové jazykové učebny v pavilonu 2. stupně. Ve spolupráci se zřizovatelem škola usiluje o vybudování předškolního zařízení pro dvouleté
děti, tzv. mikrojeslí.
Další akce jsou směřovány k prohloubení spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáků. V druhém pololetí letošního školního roku proběhne pilotní ověřování rozšířené verze školního informačního systému DM – Software. Škola postupně najede na
elektronizaci třídních knih i žákovských knížek. Tato změna podstatně usnadní situaci
zákonným zástupcům. Ti dostanou možnost si neprodleně zkontrolovat účast či neúčast
svých potomků ve výuce, rovněž se seznámit s jejich klasifikací. Předpokládám, že
celý systém nebude prost chyb, proto bude dokumentace i v papírové formě, která však
bude postupně utlumována.
Novinkou a vstřícným krokem směrem k zákonným zástupcům bude ověřovací nultý ročník školního tábora, který proběhne první prázdninový týden. Jeho organizace se
ujmou zkušené pedagogické pracovnice, k dispozici bude vybavení školy a jsem si jist,
že se tato akce setká s úspěchem u všech zúčastněných.
Jsem rád, že možnosti zahrát si badminton využívá stále více z Vás, pouze upozorňuji, že odehrané hodiny je nutné včas uhradit v kanceláři školy. P. ekonomka je
přítomna každé úterý, čtvrtek a pátek odpoledne.
Chtěl bych upozornit, aby jakékoli požadavky vedené na mě – zejména žádosti o
pronájem tělocvičny, školních prostor a žádosti o kulturní vystoupení, byly předány
s náležitým předstihem, bude-li to jen trochu možné, rád všem žadatelům vyhovím.
Naopak já chci poděkovat všem pracovníkům, zvl. firmě Prochyservis a zaměstnancům OÚ Horní Moštěnice za jejich ochotu vypomoci provozním zaměstnancům školy
při odstraňování větších závad či havárií.
Na závěr mi dovolte tlumočit Vám mé osobní stanovisko k probíhající debatě o integraci a inkluzi. Jistě všichni víte, že škola dělá vše pro to, aby ji mohli navštěvovat žáci
tělesně či smyslově postižení. V tomto smyslu v naší organizaci již integrace úspěšně
probíhá.
Zároveň si však myslím, že změny silově prosazované pí ministryní, proti vůli naprosté většiny pedagogické veřejnosti, jsou minimálně uspěchané a školy, včetně té
naší, nejsou na příliv většího počtu žáků s poruchami učení a zejména s poruchami
chování připraveny.
Všem Vám přeji úspěšné vykročení do jara a zejména klidné prožití velikonočních
svátků.
Mgr. Libor Kubík
ředitel školy
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1. 12. Osmáci a deváťáci pečou cukroví u Berušek
Velmi hezká byla akce žáků 8. a 9. ročníku v oddělení MŠ Berušky dne 1. 12. 2015.
Žáci ve skupinkách pomáhali školkařům vykrajovat vánoční cukroví, hráli si spolu,
kreslili a stavěli z různých stavebnic. Pochopili, že práce s dětmi a udržení jejich pozornosti i jakési kázně není tak jednoduché, jak si mnozí mysleli. A na závěr nechyběla
ještě sladká odměna a velké poděkování od pí učitelek i dětí.
1. 12. Školní kolo Olympiády v českém jazyce
1. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Lingvistického klání
se zúčastnilo 16 žáků z 8. a 9. třídy, první dvě místa obsadila Tereza Horáková a Eliška
Kovaldová, které nás budou reprezentovat v okresním kole.
3. 12. Exkurze deváťáků na SŠ technické v Přerově
Na Střední škole gastronomie a služeb na Kouřílkově ulici v Přerově jsme byli velmi
spokojeni, prezentace učebních oborů byla propracovaná a výborně připravená. Moc se
nám to všem líbilo. Žáci si prakticky vyzkoušeli téměř všechny učební obory. Pokud si
chcete udělat představu, koukněte na naše fotky na webu. Pustit si taky můžete šot TV
Přerov. s.r.o. - Přerovské aktuality 11. 12. mezi 9. a 12. minutou: http://www.tvprerov.
cz/index.php/prerovske-aktuality/rok-2015/prosinec
3. 12. Vánoční salon na Atlase
3. 12. 2015 se žáci 1. stupně zúčastnili Vánočního salonu ve Středisku volného času
Atlas v Přerově. Seznámili se s tradiční vánoční výzdobou. Ozdobili si perníčky a vyrobili papírové ozdoby na stromeček. Moc se nám tam líbilo a mnohem víc jsme se už
těšili na Vánoce.
4. 12. Mikulášská nadílka
Tradice jsou nedílnou součástí jak školního roku, tak běžného roku. A právě Mikulášská nadílka je jedna z těch, na kterou se těšíme ve škole i doma. Kdo by také nechtěl
dostat nějakou tu sladkost? U nás jsme se tohoto úkolu zhostili jako každoročně my
deváťáci, převlečení za čerty, Mikuláše a anděly. Návštěvou jsme poctili jak 1., tak i 2.
stupeň a dokonce jsme zavítali i do školky, ačkoliv tam mohli jen hodní čerti, ti zlobiví
postávali za okny. Myslím, že jsme si to všichni užili, protože kdy zase budeme mít
možnost někoho postrašit?
4. 12. Čertovské dovádění
V pátek 4. prosince nás ve ŠD překvapila obrovská pekelná návštěva, složená z
čertů 1. kategorie deváté třídy 2. stupně, kteří u nás složili svou poslední čertovskou
zkoušku. Zpříjemnit atmosféru přišli i andělé a svatý Mikuláš a odměnili nás sladkou
12
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nadílkou. Uličníci slibovali hory doly, ale dlouho jim to nevydrželo. Vánoční atmosféru
nám zpříjemnily děti z kroužku sborového zpěvu, pod vedením paní učitelky Ostrčilové, se kterými jsme si zazpívali vánoční koledy. Čerti si nakonec nikoho neodnesli a
tak jsme si mohli společně vyrobit voňavého sladkého čertíka z jablíček a sladkostí.
9. 12. Tetiny
9. 12. navštívili žáci 1. - 3. třídy divadelní představení „Tetiny“. Poslechli si různé
vánoční tradice, zvyky a dozvěděli se, jak si v zimě děti hrály dříve a jak si hrají dnes.
Nechyběly pohádky, písničky a zajímavá vyprávění. Někteří žáci si s herci dokonce
zahráli a na závěr si všichni zazpívali koledy.
14. 12. 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 už podruhé
do tělocvičny. Stanovou kupoli navštívily jak děti z mateřské školy, tak školáci z prvního stupně. Na programu byly filmy: Tajemství stromů a Začarovaný korálový útes,
Vznik života a Astronaut.
18. 12. 1. kolo Technické soutěže
Tuto soutěž už podruhé vyhlásila Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je zaměřena na žáky 6. - 9. ročníku,
kteří projevují tvůrčí technické dovednosti. Jelikož se našim žákům loni velmi dařilo
a dva z nich postoupili až do nejužšího finále, neváhali jsme s účastí ani letos. Žáci
měli vyrobit dle svých možností a fantazie model koloběžky. Toto téma zaujalo naše
dva hochy: Jana Haflanta z 6. třídy a Martina Ludvu z 9. třídy. Ačkoli jsme oba modely
považovali za velmi podařené, štěstí postupu si nakonec vydobyl jen Martin a bude nás
tedy reprezentovat v 2. kole, v kterém se bude snažit vyrobit co nej.. ptačí budku.
18. 12. Exkurze 7. třídy do Vlastivědného muzea v Olomouci
V příštím roce uplyne 700 let od narození Karla IV., českého krále a římského
císaře. Pokud se chcete tak jako my, žáci
VII. třídy, dovědět něco víc o době vrcholného středověku, o lucemburské vládě na Olomoucku, spatřit na vlastní oči
více než 200 archeologických exponátů
z našeho kraje a hlavně unikátní kopii
českých korunovačních klenotů, musíte
se vydat do olomouckého Vlastivědného
13
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muzea. Zde probíhá od 4. prosince 2015 do 21. února 2016 výstava a vzdělávací program
pro školy České korunovační klenoty na dosah... /Doba Karla IV. na Olomoucku. A cestou z nádraží se můžete stejně jako my pokochat katedrálou svatého Václava.  Jenom ten
výklad a záludné otázky od pí učitelky Krejčířové a Ostrčilové vám budou chybět...
18. 12. Ježíšek
18. prosince nás ve ŠD navštívil „Ježíšek“. Strávili jsme společně odpoledne spojené
se zpíváním koled, vánočními zvyky, tradicemi a na konec i s překvapením.
21. 12. Soutěž o nejhezčí adventní věnec
Školní parlament uspořádal v předvánočním čase novou soutěž, která měla napomoct vytvoření té nejsvátečnější nálady i v našich třídách. Jelikož bylo velice těžké
se rozhodnout, který věnec je nejhezčí, požádali jsme proto o spolupráci žáky, učitele
a všechny pracovníky školy, kteří byli v pátek 18. a v pondělí 21. prosince roku 2015
přítomni, aby svým hlasem rozhodli o vítězi. Nakonec o čtyři hlasy zvítězila 8. třída.
21. 12. Vánoční filmové představení
Letošní volba padla pro 1. stupeň na koprodukční film VB a USA Popelka. Klasická
pohádka předvánoční době odpovídala určitě lépe než americký film Noe, od kterého
jsme si slibovali pro žáky 2. stupně seznámení se s klasickým biblickým tématem. To
bylo pojato ale opravdu „americkým“ způsobem. Na druhou stranu to zavdalo příčinu
k povánočním diskuzím v hodinách dějepisu, což je ve výsledku možná ještě přínosnější.
11. a 13. 1. Návštěva předškoláků v 1. třídě
Jako už tradičně prvňáčci hostili své následovníky, a protože jich letos bylo opravdu
hodně, museli se rozdělit do dvou termínů. Snad se Vám u nás líbilo a rádi se k nám 1.
září zase vrátíte ☺.
18. 1. Exkurze deváťáků na SPŠ v Přerově
Žáci 9. třídy se seznámili se školou, přijímacím řízením, přípravnými kurzy pro
žáky, se všemi obory školy, moderně vybavenými učebnami, uplatněním na trhu práce.
Velmi se jim líbilo programování, které si vyzkoušeli se studenty ze SPŠ. Obrovský
zájem byl o moderně vybavené laboratoře měření, číslicové a automatizační techniky a
programovatelných obvodů a hlavně práce na CNC strojích.
18. 1. Okresní kolo v dějepisné olympiádě
Naši školu tento den reprezentoval Michal Musil z 8. třídy, který vyhrál školní kolo.
A i když se mu jeho premiéra příliš nevyvedla, doufáme, že na soutěžení a hlavně na
tento krásný předmět nezanevře.
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20. 1. Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce
Ve středu 20. 1. 2016 v učebně jazyků od 14 hodin vypuklo školní kolo anglické
olympiády. Pro soutěžící byly připraveny zajímavé a hodnotné ceny. V porotě zasedly
paní učitelky Přemyslovská a Kotásková a celkový počet přihlášených účastníků byl
8. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. Do první kategorie jsou zařazeni žáci 6. a 7.
ročníku, do druhé kategorie žáci 8. a 9. ročníku. Mezi tři nejlepší borce první kategorie
patří Kateřina Horáková (3. místo), Markéta Uhlířová (2. místo) a Vlastimil Hrabovský
(1. místo). V druhé kategorii byly vybrány tyto tři žákyně: Karolína Fialová (3. místo),
Ivana Miklendová (2. místo) a Tereza Horáková (1. místo). Všem výhercům gratulujeme.
20.1. Kostkovaná
20. ledna jsme s dětmi ve školní družině zavzpomínali na hry našeho dětství. Tentokrát los padl na „Kostkovanou“. Hra měla veliký úspěch. Zpočátku se děti potýkaly
s těžkými počty, ale za chvíli vše hravě zvládly. Odměnou vítězům byla souprava na
hraní kostek. Kostky měly úspěch i doma, kde si děti zahrály i s rodiči. Těšíme se příště
24. - 28. 1. Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz v Beskydech
Náš lyžařský kurz proběhl už
tradičně v Beskydech na chatě
Bačkárka v areálu Kasárna. Noví
lyžaři s hrůzou očekávali po vystoupení z autobusu cestu na chatu, protože jim jejich starší kolegové s gustem vylíčili, že půjdou
aspoň 10 km pěšky. Ve skutečnosti
se mohli projít jen něco málo víc
než 2 km, ale o to víc jim chutnal
určitě oběd. Po odpoledním rozčlenění lyžařů do dvou družstev
a po seznámení se snowboarďáků
se svými prkny se mohli všichni sportovci věnovat i svým estetickým schopnostem a
zasoutěžit si ve výrobě nejhezčí jmenovky.
Další dny už jsme se pilně věnovali pilování našich sjezdařských i běžkařských dovedností. Půldenní vycházka do sedla Gežov na běžkách se některým natolik zalíbila, že si
ji dobrovolně zopakovali a prodloužili až na rozhlednu Stratenec.
O atmosféře na kurzu se můžete přesvědčit i z básní, které zplodili sportovci z jednotlivých pokojů
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1. místo:

Učitelé se ve zmatku
snaží o trochu pořádku.
Ptáte se nás, co se děje?
Vždyť na lyžák se přece jede!
Na Bačkárku, chatu naši,
všichni se už velmi těší.
Po naložení kufrů, lyží,
bylo možné nastoupit,
pak už jen rodičům zamávat
a na hory se natěšit.
Cesta busem dlouhá byla,
nebylo však o co stát,
k chatě jsme museli pěšky
a pak chtěli jenom spát.
Z ubytování pak na prášky učitelé jsou,
zajdou tedy do bačbaru
a malinovky se napijou.
Odpoledne rozdělí nás
podle našich schopností
a po pár dnech už můžem
jezdit podle libosti.
Na lyžích a na snowboardu
svištíme si dolů z kopce,
také běžky vyzkoušíme
a všechno jde celkem hladce.
Po večerech pak odpočinek
důležitý velmi bývá,
abychom plni sil byli
a mohli sjíždět z kopce znova.
TαT   Terky Horáková a Zlámalová

Jednou brzy ráno, snídaně nám nebylo
dáno.
Vyjeli jsme v neděli, všichni byli veselí.
Potom takhle z čista jasna vyjít kopec
byla volba jasná.
Ten, kdo měl hlad, běžel do kopce rád.
Potom takhle na večer ředitel k nám přikráčel.
Jestli alkohol máme, zeptal se nás,
ztratili jsme hlas. Však na pokoji 11 nebyl
ani plast.
Další den ráno Prochy šel s..t,
donesl Bellu, každý ji měl rád.
Bella šla na postel k Pavlovi spát.
Běžky nás čekaly, všichni jsme však padali.
Večeři jsme měli, ale pizzu jsme chtěli.
Študy byl rád, protože na pokoji už nevládl hlad.
Masy chce do kádě, ale nikdo není v náladě.
zoufale nás prosí, prachy s sebou pořád
nosí.
Teď už čekáme na konec lyžáku, až autobus nás hodí k baráku.
Masy, Pavel, Študy, Prochy ©2016

3. místo bylo uděleno třem básním:
Tenhle lyžák letošní,
ten je vážně senzační.
Je zde spousta žáků,
co se neumí obout do lyžáků.
my však věříme, že po lyžáku
spousta žáků se bude umět obout do lyžáků.

2. místo:
Bačlyžák
Autobus před školou stojí,
žáci se kolem něj rojí,
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A snowboardisté také věří,
že se nám to podaří.
Vašek Havlík a M +M + M Ludvovi

Lyže ty má každý rád,
budeme si spolu hrát.
Sjezdovka je veliká,
čas nám rychle utíká.
Na pomě tam jezdíme
a pár lidí srazíme.
Na chatě si oběd dáme
a potom si zazpíváme.
Radim Kuba, Michal Obrtel, Radek
Vajgl, Robert Nevřela (ten moc ne ☺)

Děti z školy tam na Hané
do hor cizích vyrazily,
aby se tam z kopce dolů
na prkně, lyžích naučily.
Děti z Hané nešikovné
z kopce sviští ze všech sil,
příroda je tady super
říká každý, kdo tu byl.
Naty Procházková, Barča Bubeníková,
Klárka Horáková, Míša Vlachová

4. 2. 2016  Zápis do 1. třídy a Den otevřených dveří pro budoucí žáky zvláště 6.
třídy
K zápisu se dostavilo 37 budoucích žáčků
se svými zákonnými zástupci. Přivítaly je pohádkové postavičky, které je doprovodily do
prostor školní družiny i tříd nejmladších žáků
ZŠ. Poté budoucí prvňáčky přivítaly paní učitelky, se kterými si děti povyprávěly a předvedly jim své znalosti. Odměnou dětem byly
drobné dárky a sladkosti. Doufáme, že se dětem i dospělým v naší škole líbilo.
2. pavilon žil Dnem otevřených dveří hlavně pro žáky budoucí 6. třídy. A i když jich nepřišlo mnoho, snad se jim u nás líbilo.
7. -12. 2. Projekt EDISON
Co je EDISON?
EDISON  je  multikulturní  projekt, který poskytuje  mládeži  a  dětem  v České  
republice  prostor  a  motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na
poznání lidí z různých kultur a jejich chování, případně vytváří zázemí pro takovéto
prostředí.
V týdnu od 8. do 12. února se ZŠ a MŠ Horní Moštěnice účastnila mezinárodního
projektu EDISON, jehož cílem je umožnit setkání mladých lidí různých kultur a národ-
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ností. Naši školu navštívili dva studenti
z Gruzie a Indie a čtyři studentky z Brazílie, Číny, Tuniska a Turecka. Ubytování se zhostily rodiny našich žáků.
V pondělí se stážisté a děti navzájem
představili v jednotlivých třídách mateřské školy, kde také zhlédli část výchovně-vzdělávací práce. Dále na ně čekala
hodina tělesné výchovy ve 2. třídě, při
které se naučili hrát Na peška. Odpoledne si zahraniční studenti (někteří poprvé
v životě) zahráli bowling.
V úterý se konala první část společných aktivit našich žáků se studenty, při
nichž jsme se seznámili s jejich zeměmi,
tradicemi, písmem, společně jsme si zatancovali, zahráli oblíbenou brazilskou
hru peteca. Odpoledne jsme návštěvníky
utahali na přátelském badmintonovém
turnaji.
Ve středu si stážisté prohlédli přerovský pivovar a navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně. Jistě užitečnou zkušeností pro
ně byla také návštěva klasické české restaurace „U Labutě“.
Ve čtvrtek dopoledne se opět zapojili do společných aktivit s našimi žáky, kteří jim
na oplátku představovali českou historii, hymnu, slavné osobnosti; deváťáci se s brazilskou studentkou navzájem učili polku a sambu.
Na páteční akci „Global village“ se studenti připravovali již během čtvrtečního odpoledne, jejím hlavním cílem bylo předvedení národních specialit. Ty si „vychutnaly“
všechny děti, od Žabiček až po 9. třídu. Největším hitem byla brazilská čokoláda, které
se na osmáky nedostalo!
Celý týden, ač hektický, byl pro nás znamenitou zkušeností, žáci, učitelé, rodiče,
všichni si vyzkoušeli, jak obstojí se svými znalostmi angličtiny. Pro děti byl pak určitě
velkým zážitkem.
8. 2. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
8. února se ve SVČ Atlas konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V silné
konkurenci 44 účastníků obsadila Eliška Kovaldová pěkné 11. - 14. místo a Tereza
Horáková 27. místo. Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci naší školy.
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10. 2. Svět a my
V pondělí 8. února naši školu navštívili studenti z cizích zemí zapojeni do projektu
Edison. Navštívili i nás ve školní družině a návštěva to byla velmi milá. V poznávání
světa jsme ve ŠD pokračovali i ve středu 10. února odpolednem plným vědomostních
a dovednostních soutěží „Svět a my“. Děti si navzájem pomáhaly a celkem dobře si
poradily se všemi úkoly. Příštímu poznávání světa nazdar.
12. a 19. 2 Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce
12. a 19. 2. V pátek 12. a 19. února 2016 se ve středisku volného času ATLAS a BIOS
konalo okresní kolo anglické olympiády. V nižší kategorii naši školu zastupoval Vlastimil Hrabovský ze šestého ročníku a do vyšší kategorie byla vyslána ostřílená bojovnice
Tereza Horáková z deváté třídy. Vlastimil nakonec obsadil 10. místo a Terka 20. místo.
Zmíněným žákům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
15.2. Školní kolo v zeměpisné olympiádě
Poslední školní olympiáda patřila zeměpisu. V mladší kategorii si „oprášilo“ své
znalosti 21 žáků z 6. a 7. třídy a starší kategorii absolvovalo 27 žáků z 8. a 9. třídy. To,
že někdy nebylo co „oprašovat“, ukázala jak práce s atlasem tak i bez atlasu.
Nejúspěšnějšími řešiteli byli:
Za mladší kategorii Králíková, Nevřala, Kuba (všichni ze 7. třídy) a za starší
pak Zanáška, Metelka, Kovaldová (všichni z 9. třídy).
Vítězům byly předány drobné ceny.
16.2. Okresní kolo v zeměpisné olympiádě
V okresním kole zeměpisné olympiády reprezentovali naši školu J. Zanáška a R.
Metelka. Byť to byla jejich první zkušenost v této soutěži, patří jim velká pochvala,
neboť Josef Zanáška obsadil krásné 7. místo a Robertu Metelkovi patří 22. příčka.
Blahopřejeme.
19. 2. Projektový den Zdravé zuby
I letos si žáci na 1. stupni ZŠ nemohli nechat ujít
preventivní program věnovaný péči o zuby. Děti si zážitkovou a interaktivní formou připomněly, jak pečovat
o hygienu dutiny ústní, jaká je správná technika čištění
zubů, jaký vliv má výživa na zubní kaz a jak předcházet
zubnímu kazu.
Prvňáčkům a druhákům se nejvíce líbil nejenom
nácvik čištění zubů, ale i program na tabletech, kde se
na chvíli proměnili v doktory a ošetřovali dutinu ústní.
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Třeťáci si připravili scénky na téma – U zubaře.  Čtvrťáci vytvořili poutavé reklamy na
zubní pasty a páťáci si vyrobili papírové kelímky a kartáčky na zuby.
Cílem projektu je budovat u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.
24.2. Divadelní představení Pidínci a modrý kocour
Žáci 1. stupně se v tento den vydali do Olomouce do Moravského divadla, kde nasáli tu správnou kulturní atmosféru. Dozvěděli se, jak se chováme v divadle, jak se
oblékáme a zhlédli pohádku o zvířátkách a skřítcích v lese.

Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
Leden 2016
Do nového roku vstoupili jsme nově, s novým tancem, v nové garderobě. Kdyby byla
Morava, v podání Jarmily Šulákové, sálem zazněla a děvčata se jak profíci do rytmu vrtěla.
Tancovaly, ba skoro baletily, jen aby předvedly,
co se naučily.
Však nebylo toho dosti, přídavek si vyžádali
naši hosti. Který účinkující by takovému potlesku odolal? I naše tanečnice zpět na parket zavolal.
Vystoupení gradovalo, Šlapeto teď k tanci hrálo. Holku buclatou má každý rád,
super se na ni dá tancovat. Tak to naše holky rozbalily, jen aby diváky rozesmály a
pobavily.
Mnoha hodin nácviku nikomu líto není, netancujeme pro sebe, ale pro vaše potěšení.
Únor 2016
V únoru se námořnické písničky rozezněly v
sále jako na pravém námořnickém bále. Samé
známé jsme vybrali, aby s námi všichni hosté
zpívali. Krásné by bylo mít moře kousíček. Jak
velký? Asi tak, jako je o něm písniček.
za Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice
Zita Lásková
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Dětské šibřinky
Sobota před jarními prázdninami
patřila dětem. V kulturním domě se
konaly tradiční Dětské šibřinky. Pro
děti byla připravena spousta her a
soutěží.
Nejdříve začali přicházet tatínkové a
dědečkové, kteří měli zajistit ta nejlepší
místa k sezení. Před druhou hodinou již
začali přicházet ti, pro které bylo celé
odpoledne připraveno. Za doprovodu
maminek, babiček přicházeli princezny, kovbojové, mimoni, indiáni, čarodějnice a další krásné masky.
Na parketu probíhaly různé soutěže,
hry a diskotéka. Všichni návštěvníci
měli možnost využít malování na
obličej nebo tetování. Během odpoledne
jsme losovali tombolu. Největší
zájem byl o speciální cenu, kterou
byl perníkový mimoň. Tu do tomboly
věnovala paní Zdena, která se starala o
hladová a žíznivá bříška nejen dětí, ale
i dospělých v bufetu. Účinkující, kteří
se starali o zábavu, vyhodnotili jako
tři nejlepší masky malého kominíčka,
mimoně a dva mravenečky. Ti dostali
jako odměnu plyšáky. Musím říct, že
rozhodování měli velmi těžké, protože
všechny masky byly moc hezké a jejich
příprava určitě nebyla jednoduchá.
Děti se během odpoledne určitě
příjemně unavily a odcházely spokojené
domů. Věříme, že už teď se těší zase za
rok, kdy se určitě sejdeme zase.
Ing. Marta Ostrčilová
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Masopust u Medvíďat
Začátek nového roku se v našem kroužku nesl v duchu nácviku na vystoupení
na akci „Vesnické speciality“ pořádané mysliveckým sdružením Šance v sobotu
20. února. Secvičili jsme s dětmi krátké vystoupení pod taktovkou králíků z klobouku Boba a Bobka a při písni pánů Uhlíře a Svěráka jsme mile s malými zajíčky,
zpěvačkami, zpěváky, cvičenci, liškami a pejskem pobavili návštěvníky této akce.
Dále náš člen Adam Suk hrál poslechové písně na klávesy. Toto milé odpoledne,
které bylo provoněno výbornými zabijačkovými specialitami, dostal náš kroužek
od účastníků masopustního Vodění medvěda v naší obci finanční příspěvek. Peníze využijeme na výlet s Medvíďaty do záchranné stanice Buchlovice a do zajímavé
Kovo ZOO Staré Město. Moc za tento dar děkujeme všem účastníkům a hlavně
milým občanům naší vesnice, kteří tomuto průvodu masek otevřeli své dveře a
vřele je vítali.
Plán našeho kroužku na další měsíce školního roku je příprava dětí na mysliveckou soutěž Zlatá srnčí trofej, která proběhne v květnu ve Štěpánově. Dále náš
kroužek připravuje akci i pro veřejnost také v měsíci květnu, a to „Putování s Medvíďaty tentokráte za koleje“. Chtěli bychom tak navštívit naši další sousední vesnici
Bochoř. Bližší informace naleznete na plakátech před akcí a webu mysliveckého
sdružení.
Přejeme všem malým i velkým krásné a rozkvetlé jaro.
Foto z našich akcí naleznete na http://krouzeksance.rajce.idnes.cz/
Kateřina Jandová
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Ohlédnutí za vánočním turnajem v nohejbale
ŠTĚPÁN - CUP 2015
O vánočních svátcích na sv. Štěpána 27. 12. 2015 se uskutečnil 13. ročník
ŠTĚPÁN - CUP 2015. Tento turnaj se konal již potřínácté a účastníci turnaje byli
muži po středním věku. Turnaj byl rozlosován do čtyř družstev a hrál se systémem
každý s každým. V tomto ročníku se účastnilo celkem 16 hráčů, kde průměrný
věk hráčů byl 54 let, nejstaršímu hráči bylo 69 let. Organizaci a průběh turnaje
zajišťoval organizační výbor Štěpán-cupu ve složení:
Prezident:
Členové :  
                 
                 
                 

p. Uhlíř Vladimí
p. Tesař Ladislav    
p. Pospíšil Vlastimil                  
p. Doležel Josef                p. Juroška Jaroslav             
p. Vašek Miroslav            p. Vašek Zdeněk
p. Korytár Emil                              

Účastníci turnaje se vždy musí řídit přísnými turnajovými pravidly, jako je:
čestnost, ohleduplnost, pravdomluvnost, slušnost. V průběhu celého turnaje je
přísný zákaz používání vulgarismů a vulgárních nadávek, a to i k vlastní osobě.
Porušení pravidel se trestá pokutou, eventuálním vyloučením hráče z turnaje.
Pro zpestření turnaje a navození vánoční atmosféry donesli někteří účastníci
vánoční produkty z domácí kuchyně. Průběh turnaje byl tak jak předešlé ročníky
podrobně zaznamenáván audiovizuální technikou a každý účastník si mohl
zakoupit turnajový záznam na DVD účastníků Štěpán Cupu.
Při závěrečném ceremoniálu byly hráčům na 1. - 4. místě předány medaile a
putovní pohár.
Letošní ročník Štěpán Cupu vyhrálo družstvo ve složení: Ing. Ščotka Jan,
Nevrla Milan, Valenta Evžen a Tobolík Pavel.
Za velmi zdařilý a sportovně hodnotný turnaj patří poděkování organizačnímu
výboru Štěpán-cupu, dále sponzorům turnaje: Obecnímu úřadu Horní Moštěnice,
Základní škole Horní Moštěnice, SEW - EURODRIVE Horní Moštěnice a i
přátelům sportu, kteří zajistili nepostradatelné technické zázemí celého turnaje.
Zpravodaj turnaje: Josef Procházka
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Vodění medvěda v Horní Moštěnici
V sobotu 30. ledna 2016 se v Horní
Moštěnici  od osmi hodin ráno ozývalo
zpívání a bubnování, to totiž začalo
tradiční vodění medvěda v této obci. Už
po třetí od znovuobnovení této tradice
se sešla skupina akčních jedinců, kteří
mají chuť něco dělat pro ostatní, obětují
svůj volný čas a nesedí jen tak doma.
Vodění proběhlo o týden dříve, protože
další týden se část hlavních organizátorů
podílela na přípravách a průběhu
zahrádkářského plesu.
Letos se sešlo asi dvacet masek, mezi kterými nechyběl samozřejmě medvěd,
myslivec, smrtka, babka s dědkem, čarodějnice, ježibaba, nevěsta se ženichem,
vodník a mezi dětmi jsme mohli vidět koblížka, lišku, piráta, klauna, princeznu.
Nejmladším účastníkům byly teprve čtyři roky a celou naši trasu ušli po svých. Po celý
den nás doprovázela hudba harmonikáře pana Mirka Hrubého, kterého vozil vláček
Moštěňáček, a tímto mu moc děkuji a zároveň musím poděkovat za ježdění vláčkem
panu Petru Rygalovi a starostovi p. Martínkovi za zapůjčení a všem obětavcům, kteří
se připravili a přišli v maskách nám pomoci.  Letos už nás lidé vyhlíželi a čekali na
návštěvu naší družiny před domy. To nás velmi potěšilo a všem, kteří nás pohostili a
věnovali do  kasičky nějakou korunku, moc děkujeme. Letošní výtěžek ve výši 3 701,Kč byl věnován dne 20. 2. 2016 na vesnických specialitách kroužku Medvíďata. Těšíme
se na příští rok, že se opět sejdeme alespoň v takovém počtu jako letos.    
Ilona Jančíková
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90. výročí organizovaného chovatelství drobných
zvířat v Horní Moštěnici
V letošním roce si MO ČSCH připomíná 90. výročí založení Spolku chovatelů
hospodářského zvířectva v Horní Moštěnici. Naše obec byla na počátku 20. stol.
převážně zemědělská s většími či menšími zemědělskými usedlostmi, několika
různými řemeslnickými provozy – kovárny, pekárny, krejčovství, zahradnictví,
pohostinství, obchody, holičství atd. a malými domky, např. „Chaloupky“. S rozvojem
průmyslových podniků a železniční dopravy v Přerově se mění i struktura povolání
obyvatel v obci. Zejména po skončení 1. světové války byla v obci postavena řada
rodinných domů, vyrostly celé nové ulice. U většiny těchto domů byla na dvorku menší
hospodářská stavba pro chov zvířat – prase, koza, drůbež, králíci, takže majitelé byli do
určité míry zásobováni potravinami z vlastních zdrojů. V téže době se v zemi dostává
do popředí snaha České zemědělské rady o zkvalitnění chovů hospodářských zvířat a
organizovaného chovatelství čistokrevných druhů. Za těchto podmínek byl v naší obci
založen v roce 1926 Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva.
Předsedou spolku chovatelů byl pan Karel Hrabina, železniční zaměstnanec z čp.
255. Spolek měl při svém založení 25 členů. Od České zemědělské rady moravské v Brně
dostal do vínku 16 mladých koziček, 4 dospělé kozy a 1 kozla s podmínkou, že za 2 roky
odvedou majitelé zvířat od nich odchované kusy ve stejném počtu a váze tam, kam určí
zemědělská rada. Zřejmě se tak v té době pomáhalo začínajícím spolkům. Nový spolek
se aktivně zúčastňoval svodů koz, výstav a aukcí. V Horní Moštěnici byl pořádán okresní
svod chovných zvířat. V posledních letech před okupací však spolek nevyvíjel žádnou
činnost. Avšak válečná léta s nedostatkem mléka, masa a krmiv donutila chovatele k
obnově činnosti, protože jen organizovaní chovatelé měli nárok na příděl krmiva. Mělli spolek při svém založení 25 členů, měl za války 126 členů. Předsedou byl opět p.
Hrabina. Dále byli zvoleni: místopředseda Čeněk Slováček, jednatel Miroslav Stejskal,
pokladník Jindřich Schneider, Rudolf Fikr, Josef Vepřík, Rudolf Lajda, Odřich Rajtr a
Vavřín Nebl. Pan Josef Zatloukal byl znám jako schopný chovatel a asistent při tetování
koz. Spolek měl 4 odbory: kozařský, králíkářský, drůbežnický a holubářský. V těchto
letech byl značně rozšířen chov angorských králíků. Úspěšným chovatelem králíků byl
pan Miroslav Stejskal, který byl zapisovatelem do „Knihy zápisů“ o činnosti spolku.
Tato kniha je jediným písemným dokumentem o chovatelském spolku a je uložena v
Okresním archivu v Henčlově. Bohužel poslední zápis je nedokončen. Pan Stejskal
zahynul 8. května 1945 při odminování silničního mostku mezi Horní Moštěnicí a
Říkovicemi. Předtím se 2 hasiči úspěšně zneškodnili miny pod železničními mosty
od Přerova až po Hulín. Zpět se vraceli pěšky po silnici, když pod silničním mostkem
objevili další minu. Nálož explodovala, tělo p. Stejskala bylo doslova roztrháno. Hlava
byla nalezena v obilí až v době žní a dodatečně pohřbena. P. Stejskal je pochován na
místním hřbitově. Hasičům, kteří stáli stranou a stačili zalehnout, se nestalo nic.
Po osvobození začíná činnost spolku ochabovat a klesá počet členů. V roce 1946
bylo 76 členů a v roce 1953 jen 22 členů. Chovatelé koz však nadále obesílali aukční
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trhy, tetovali chovné kusy a také kontrolovali dojivost. Ve vedení spolku v té době
pracovali průběžně tito chovatelé: František Roubalík, Metod Glozyga, Jan Havlík,
Ferdinand Obadálek, Josef Nezhyba, Josef Velím, Rudolf Kavka. Ve výboru pracovali
také od roku 1957 ženy: Hedvika Bernátová, Františka Kovaříková a Bedřiška
Chrastinová. V roce 1958 byl přijat nový zákon o zájmových spolcích, takže chovatelé
působili pod názvem Místní pobočka Československého svazu chovatelů. Rozšířila se
činnost i členská základna (30 členů). Chovatelé se zúčastnili v roce 1960 a v dalších
letech výstav hospodářského zvířectva v Přerově. V roce 1962 byl zvolen předsedou p.
Vladimír Němeček, místopředsedou p. Josef Nevěřil, jednatelem p. Květoslav Petřík,
pokladníkem p. Rudolf Kavka. V revizní komisi pracovali p. František Novák, Antonín
Pumprla a Karel Bernát. V roce 1966 byl zvolen nový výbor: předseda Oldřich  Rajtr,
jednatel ing. Štěpán Blabla, pokladník Karel Bernát, dále ve výboru pracovali: Josef
Valigura, Antonín Pumprla a Václav Popela. V organizaci bylo 75 členů. Chovatelé
psů – kynologové byli přeřazeni ze SVAZARMU do ČSCHDZ, psy cvičili na louce
za „Štulbachem“. I ostatní odbory byly aktivní. Chovatelé králíků vystavovali na
výstavách v okrese, exotáři uspořádali výstavu exotického ptactva v kulturním domě
šlechtitelské stanice, chovatelé poštovních holubů se zúčastňovali závodů v tuzemských
i zahraničních závodech. Chovatelé dostávali příděl krmiv, ale proti tomu byli povinni
dodávat plemenný materiál, vlnu, kůže, vejce a holoubata k dalšími chovu nebo pro
průmyslové zpracování a na konzum (do nemocnic apod.).
Z předcházejícího výčtu chovatelské činnosti v rozmezí čtyřiceti let (1926-1966)
můžeme konstatovat, že v obci byla řada občanů, kteří chovatelství a práci pro spolek
věnovali mnoho let. Rodiny některých z nich v obci již nežijí – např. Obadálkovi,
Blablovi, Glozygovi, Roubalíkovi … Potomci jiných někdejších chovatelů již nejsou
chovateli. Do dnešních dnů v obci žijí pí Bedřiška Chrastinová, p. Václav Popela, p.
Josef Valigura a p. Květoslav Petřík.
Vážení občané, s historií dalších 50 let chovatelské organizace budete seznámeni v
příštím Zpravodaji. K letošnímu významnému jubileu připravují chovatelé řadu akcí
pro veřejnost:
2. 4. 2016 již tradiční Vítání jara v kulturním domě ve spolupráci s Obcí Horní
Moštěnice a ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
30. 4. 2016 ve spolupráci s CHS Přerov s názvem JAMPADAMPA evropská výstava
morčat
28. 5. 2016 Májová veselice v zámecké zahradě
14. 8. 2016 v rámci hodového odpoledne ukázka drobného zvířectva
27. - 28. 8. 2016 Místní výstava drobného zvířectva
listopad 2016 zájezd na Celostátní výstavu drobného zvířectva Slovenska v Nitře s
účastí zájemců z řad občanů.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Z kroniky ZO ČSCH Horní Moštěnice sestavila Pavla Brázdová.
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SENIOR
SENIOR PŘEROV
PŘEROV
Soukromá služba pro seniory, handicapované a
osamocené lidi v domácnostech

Kontakt: tel. 724 212 424

e-mail: vladimira.vilimkova@seznam.cz
www.seniorprerov.cz

Soukromá služba pro seniory

SENIOR PŘEROV
zajistíme
✔ Tělesnou aktivizaci
✔ Stravu
✔ Návštěvu seniora v nemocnici
✔ Doprovodíme seniora na kulturní, společenské
akce, k lékaři, na úřady, ke kadeřníkovi, na
pedikúru, na nákupy či jiné pochůzky
✔ Péči o rodinu a domácnost 24 hodin denně
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Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné
rady.  
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se
cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný
čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem
násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i
obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod.
Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí,
ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních
trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také
svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou
podporu a informace o svých právech a ochraně.  
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci
kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou
stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open
Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských
fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .

LS KAMENICTVÍ
L ukáš s t e i n i n g e r
• 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
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DOSTALA JSEM DOPIS
Dostala jsem dopis. To je věc,
která se Vám určitě stala taky. Ale
z ministerstva? Od samotné paní
ministryně Michaely Marksové? Asi
ne. Co mi tak může chtít? Hned v první
větou jsem pochopila: „…dovolte, abych
Vás upozornila na problémy, které Vám
mohou nastat v důchodovém věku.“
V dopise uvádí rozdíly mezi zaměstnanci a OSVČ (osoba samostatně výdělečně
činná). Hlavně vypočítává, jaký může být můj důchod, pokud budu tomuto státu
odvádět minimální pojistné. Tento dopis je hlavně reakcí na nespokojené OSVČ,
kteří žádají o důchod. Jsou totiž moc rozčarovaní, když je jim důchod vyměřen ve
výši 6.000 – 6.500 korun. Ono je to dáno tím, že státu odvádí jen minimální částku
a jsou na to sami. Za zaměstnance přispívá totiž i zaměstnavatel.
Jak si má tedy živnostník, který se sám o sebe celý život stará, zvýšit svůj
důchod, aby na zaslouženém odpočinku nestrádal? Možností je několik - buď
zvýšit částku, kterou za 1. odvádí Správě sociálního zabezpečení, nebo za 2. se
sám na rentu připravit.  
K bodu č. 1: Pokud se chcete jako živnostník spoléhat jen na stát a pobírat např.
průměrnou penzi, která v loňském září byla 11.334 Kč, tak byste do systému musel
po dobu 40 let přispívat částkou 6.149 korun měsíčně. To je celkem 2.951.520 Kč.
Nevím jak vy, ale tato cesta se mi moc nelíbí. Nechci být sobecká, vím, že nynější
odvody slouží pro nynější důchodce, ale všichni v tomto státě si důchod a různé
sociální dávky zaslouží? Potřebným raději pošlu částku přímo. Já se rozhodla pro
cestu druhou (i ta je zmíněna v dopise).
K bodu č. 2: A odkládám si prostředky tak, aby se co nejlépe zhodnotily a
vynášely mi pokud možno doživotní rentu, nejlépe dřív než bude, dle státu, můj
důchodový věk. A věřte mi, nemám na mysli penzijní spoření. Navíc, stojí mě
to měsíčně o hodně méně, než uvádím v bodě č. 1, ale hlavně, tyto prostředky
v případě mé smrti zdědí moje rodina. A to je i jeden z důvodů, proč volím tuto
variantu.  Odkládat si peníze tak, aby se zhodnotily a byly mi k užitku v době, kdy
to budu nejvíc potřebovat, není jen pro OSVČ.
A jak tedy mít doživotní rentu, o jejíž výši si rozhodnete Vy? Ukáži a naučím
Vás, jak mít svůj stabilní pasivní příjem již po 12 až 14 letech. A to jen díky
používání vlastního bankovního účtu. Tento směr se osvědčil již několika tisícům
lidí, kteří jej využívají od roku 2001. Jde o směr, který zabezpečí budoucnost nejen
Vám, ale i Vašim dětem.
Jak to funguje?
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Používáte svůj účet stejně jako svůj běžný účet ve své bance.
Jaký máte měsíční obrat na svém účtu, taková bude Vaše měsíční renta po 12
– 14 letech (důležitý je obrat, tedy odchozí platby (např. za plyn, nájem..). Zde se
peníze nehromadí, ale odesílají. A to umíme moc dobře).
Stáváte se spoluvlastníkem celého majetku, který je dnes téměř 4 milióny EUR
Spoluvlastnické podíly jsou dědičné, včetně výplaty renty.
Závěrem
Vyrůstala jsem v době, kdy jsme se učili a všichni nám říkali: „Stát se o tebe
postará“. Tato doba je však dávno pryč. Navíc, jak se o mě někdo může postarat,
když nic nemá nebo spíš má velký dluh? Jakou cestu si zvolíte, to je jen a jen ve
Vašich rukou.
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

Tajenka
Protipovodňové bariéry byly postaveny pozdě, …tajenka má 8 písmen.
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AKARA, ALBUM, ALKANY, ARTIKL, BRILIANT, DRUMS, KAROSÉRIE,
KATAKLYSMA, KURÁT, MAJORITA, PERDA, POJISTKA, PŘEDSTÍRAT, RAZIČ,
RYSKA, RYTMIKA, SAMOVARY, SMYSL, TRŽBA, UCHAZEČI, ZÁPACH, ZBROJ,
ZISKY
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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
Čtvrtek
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 dubnu se významného životního jubilea dožívají:
Miloslava Doleželová
Josefa Horáková
Veronika Horelicová
Jiřina Knápková
Zdeněk Kotůlek
František Lorenc
Jiří Neumann
Emilie Pešková
Anna Plhalová
Jaroslav Rygal
Zdeněk Vaculík
V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívají:
Milan Pastva
Vladimíra Pospíšilová
Marie Rytířová
Marie Szostáková
Hana Vašková
Jana Velímová
V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívají:
Bedřich Dufka
Anna Gazdíková
Dušan Goduš
Josef Horák
Bohuslava Hrůzková
Oĺga Hublarová
Vratislav Chrastina
Emil Koritar
František Mikulčík
Eva Rašková
Ludmila Vilímková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (prosinec – březen):
Anna Jochcová, Antonie Valentová, Jan Hána
Kolik nás přibylo (listopad – březen):
Zoe Smějová, Marianna Klímková, Veronika Vlachová
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
35

Moštěnský Zpravodaj 2/2016

Kultura
Duben:
2. 4.
13. 4.
30. 4.
30. 4.

vítání jara
Klub pro starší a pokročilé
pálení čarodějnic
výstava morčat

Květen:
18. 5.
28. 5.

Klub pro starší a pokročilé
Májová veselice

Červen:
4. 6.
11. 6.
18. 6.
22. 6.

Dětský den
rybolov a spolková soutěž mládeže
125 let SDH (den otevřených dveří)
Klub pro starší a pokročilé

Zadáno pro ženy
Ostré vepřové nudličky
se zeleninou
400 g vepřové kýty, 1 lžíce vepřového sádla, 1 cibule,
3 stroužky česneku, hrst mražených hub (můžou být
i žampiony, popřípadě sušené, předem namočené houby), 2 lžíce sterilizované červené
kapie bez nálevu, 1 čili paprička, asi 10 cm pórku ze zelené části, 1 bílá paprika, sůl,
pepř, 1 lžička sójové omáčky, 2 rajčata, 1 lžíce nastrouhaného parmazánu nebo podobného sýra
• kýtu nakrájíme na nudličky, česnek utřeme se solí a přidáme do nudliček, necháme
marinovat asi hodinu,
• na pánvi rozpustíme sádlo, přidáme nudličky s česnekem, promícháme a přiklopíme
poklicí, necháme opékat na plný výkon tak 5 minut,
• přidáme cibuli nakrájenou na půlkolečka a houby, opět přiklopíme poklicí a zatím
stále bez podlití dusíme asi 10 minut,
• asi po 15 minutách přidáme červenou kapii, nakrájená rajčata, pórek, čili papričku a
zakápneme sójovou omáčkou,
• sem tam přidáme malinko vody, a když je maso měkké, přidáme ještě lžíci nastrouhaného parmazánu a už jen prohřejeme
• podáváme s opékanými bramborami a tatarkou.
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Leopardí buchta
250 ml mléka, 25 g vanilkového pudinku, 2 lžíce cukru, vanilkový lusk, 1 lžíce čerstvé
strouhané pomerančové kůry, 50 g másla, půl kostky droždí (nebo přiměřené množství
droždí suchého), 370 g hladké mouky, kakao, mléko, čokoláda na vaření, lžíce másla,
lžička mléka, ořechy
• do mléka důkladně rozmícháme pudink, dvě lžíce cukru, vyškrábnutý vanilkový lusk
a uvaříme hustý pudink,
• odstavíme z ohně a vmícháme máslo, necháme přikryté folií trochu vychladnout - tak
na 30 stupňů,
• vlažný pudink přesuneme do mísy, rozdrobíme droždí, vidličkou důkladně promícháme, necháme pár minut odpočinout a pak zapracujeme pomerančovou kůru a mouku,
vypracujeme pevné pružné těsto, které rozdělíme na dvě poloviny,
• první půlku těsta dáme do misky, zakryjeme folií a necháme kynout, druhou polovinu ještě rozpůlíme a do každé části zapracujeme kakao, rozmíchané ve lžíci horkého mléka - jedna část bude světlejší (s jednou rovnou lžící kakaa) a druhá tmavší
(použijeme kakaa více), obě kakaová těsta necháme také samostatně přikryté folií
vykynout,
• každé z vykynutých těst rozdělíme na osm dílů a vytvarujeme do válečků - dovnitř
přijde váleček světle hnědého těsta, obalí se vyváleným těstem tmavým a nakonec
těstem světlým,
• vzniklých osm válečků ještě „poválíme“ na přiměřenou délku tak, aby byly dlouhé
jako forma, ve které budeme péci, tu si vyložíme pečicím papírem tak, aby přesahoval boční dlouhé strany, a válečky těsta do ní naskládáme, přikryté necháme ještě
minimálně půl hodiny kynout, mezitím zapneme troubu na 180 °C,
• po vložení buchty do trouby snížíme teplotu na 160 °C, pečeme asi 25 minut,
• upečenou buchtu vyndáme pomocí přesahujícího pečicího papíru z formy, necháme
trochu zchladnout, polijeme čokoládovou polevou a posypeme drcenými ořechy.

Vtipy
Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku.
Přisedne si k němu stará paní. Po 5 minutách mu stařenka řekne: „To je od tebe
moc hezké, že mi tu tolik věcí vyprávíš, ale já jsem hluchá.“
Spejbl vyčítá Hurvínkovi:
„Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé! Mánička ti upekla bábovku a ty jsi jí rozbil
okno kamenem!“
Hurvínek si jen odkašle. „To nebyl kámen. To byla ta bábovka.“
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Omyly známé a neznámé
Zmrzlou mořskou vodu nelze pít
Led se pije špatně a je jedno, zda se jedná o led ze sladké nebo slané vody. Kry plující
po moři jsou většinou z ledovců, které vznikly zmrznutím sladkých vod. Ale pokud
ztroskotáte a zachráníte se na slané kře, neznamená to, že vás čeká smrt žízní. Nechte
slané kusy ledu roztát a můžete pít. Při ochlazení nenasycených roztoků pod bod mrazu se obě složky od sebe oddělí. V tomto případě je to sůl a voda. Po roztátí si můžete
uvařit třeba čaj nebo naopak můžete delším mícháním znovu získat mořskou vodu.

Zrnka moudrosti na závěr
Se svými starostmi občas i radost a veselí střídej, abys měl dosti sil a snesl kdejakou
svízel
Cato
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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
P
Přerov
5.20 6.25 10.00 12,35 13.55 14.50 16.00 16.40 17.30
H. Moštěnice 5.30 6.35 10.10 12,45 14.07 15.01 16.11 16.49 17.38
N
P
P,N
18.30 18.45 22.30
18.40 18.55 22.39
Kostelec, jede: P
P
Přerov
5.30 6.25
H. Moštěnice 5.40 6.33
P, š
P
15.55 16.00
16.08 16.12

S, N
6.30
6.41
P
18.25
18.35

S, N
9.30
9.41
S, N
18.30
18.40

P
P, š S, N P
10.00 12.55 14.40 14.45
10.12 13.02 14.50 14.56
P		
20.00 22.30
20.10 22.40

Zlín, jede:					
Přerov
8.00 12.00 14.00 17.10
H. Moštěnice 8.08 12.08 14.10 17.18

Přehled vlakových spojů
Přerov - Horní Moštěnice
		
P, S
N
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)
39

P
12.44 		
12.48		

Moštěnský Zpravodaj 2/2016

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 
Moštěnského Zpravodaje je 15. 6. 2016.
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