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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,
rok 2016 se nám velice rychle přehoupl do druhé poloviny, začal
čas prázdnin a dovolených, takže hned v úvodu vám všem přeji příjemné počasí k načerpání nových sil a k odpočinku.
Půlka letošního roku utekla jako voda, takže v krátkosti velmi stručná rekapitulace
druhého čtvrtletí tohoto roku:   
Oblast kultury a sportu:
Těch akcí bylo opět taková spousta, že musím zalistovat v kalendáři a provedu krátkou bilanci.
Koncem měsíce března, Josefovským plesem, skončila bohatá plesová sezona, která
se stejně jako vloni vyznačovala skutečně velkou účastí místních, ale i cizích občanů.
První mé velké poděkování patří všem místním spolkům a taktéž Sdružení rodičů a
přátel školy za vzornou organizaci a zabezpečení těchto společenských akcí. Ještě před
tímto, zajistil obecní úřad v obřadní síni slavnostní vítání nových občánků Horní Moštěnice a autobusový zájezd na muzikál do Prahy.  
Již tradičně, začátek měsíce dubna patřil místnímu sdružení chovatelů, kteří ve spolupráci s obecním úřadem a ZŠ a MŠ Horní Moštěnice uspořádali v kulturním domě
výstavu drobného zvířectva a velikonočních prací, nazvanou „Vítání jara“. Zájem z řad
dětí a občanů nejen z Horní Moštěnice byl skutečně velký a kulturní dům během celé
akce byl neustále naplněný.
V polovině měsíce dubna, opět za nebývale velké účasti, připravila předsedkyně
kulturní a sportovní komise Mgr. Jana Bartoníková ve spolupráci s Mgr. Marií Špalkovou další poutavé povídání z historie, tentokráte o sv. Hostýnku. Poslední den měsíce
dubna stejně jako vloni patřil rejdění čarodějnic, které skončilo opékáním špekáčků u
táboráku na hřišti TJ Sokol.
V druhém víkendu měsíce května, kvůli nepříznivému počasí, musel být odložen
turnaj v nohejbalu starších pánů, který úspěšně proběhl v poslední sobotu měsíce.
I přes nepříznivou předpověď počasí – místní spolek chovatelů ve spolupráci s obecním úřadem připravili na závěr měsíce již druhý ročník májové veselice v zámecké zahradě.
V první sobotu měsíce června zorganizovalo Sdružení rodičů a přátel školy k mezinárodnímu dni dětí zábavné odpoledne a večer s diskotékou v zámecké zahradě. Opět
velké poděkování především předsedkyni SRPŠ, p. Faitové, celému výboru SRPŠ,
kamarádům a známým, za perfektně zorganizovanou a zajištěnou akci! Počasí vyšlo,
účast byla obrovská – zámecká zahrada byla naplněna dětmi s rodiči na 100%. Těsně
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před uzávěrkou tohoto Zpravodaje, stejně jako vloni, soutěžily děti ze základní školy
na místním rybníku o největší ulovenou rybu – pod pečlivým dohledem členů místního
spolku rybářů. Po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje je ještě v přípravě nová akce v obci
– „Zahrádkářská vycházka“ v patronaci zahrádkářského spolku.
Nemohu samozřejmě opomenout pravidelné měsíční setkání Klubu starších a pokročilých v kulturním domě. Chválit organizaci a zajištění těchto setkávání je zcela
zbytečné! To, že tato setkávání starších a pokročilých má již pět let stálou oblibu, dokladuje především velká účast a spokojenost všech zúčastněných.
Stejně jako v minulém a předminulém Zpravodaji - mé velké poděkování za veškeré
kulturní a sportovní akce patří aktivním spolkům, kulturní a sportovní komisi, Klubu
starších a pokročilých, pedagogickému sboru ZŠ a MŠ, vedení SRPŠ a především všem
aktivním občanům, kteří mají zájem a podílí se bez ohledu na úkor svého osobního
volna na organizaci těchto akcí! Ještě jednou děkuji.
I když to některým nejde pod vousy, prioritou Rady obce i v tomto volebním období
nadále zůstává a zůstane podpora veškerých aktivit směřujících do kulturního a sportovního vyžití občanů obce. Podpora nejen finanční, ale i organizační a materiální.
Oblast stavebně-investiční:
V době uzávěrky minulého Zpravodaje, jak jsem vás již informoval, bylo předáno
na Regionální operační program Olomouckého kraje Kolaudační rozhodnutí a Závěrečné vyhodnocení s Žádostí o platbu k dotační investiční akci „Revitalizace chodníků
a veřejného prostranství ulic 9. května a Dr. A. Stojana“. Po kontrole tímto orgánem
bylo konstatováno, že akce byla ukončena v souladu s podmínkami přidělené dotace, a
v měsíci dubnu celá finanční částka dotace připsána na účet obce.
Měsíc duben a květen proběhl ve znamení terénních úprav, oprav a drobných prací
na vylepšení vzhledu těchto ulic a náměstí Dr. Tyrše. Jako poslední tečka za celou akcí
byla nainstalována na náměstíčko fontána s vodotryskem. V návaznosti na ukončenou
akci byla taktéž koncem května dokončena rekonstrukce chodníků v ulici Revoluční (od dolní hospody k prodejně DAVAZ), včetně autobusové zastávky u kulturního
domu.  
Na základě žádostí a připomínek občanů Rada obce rozhodla o zřízení zastřešení
autobusových zastávek u Stadionu. Bohužel, kvůli zásadnímu nesouhlasu majitelů sousedících domů s autobusovou zastávkou směrem na Přerov, muselo být i druhé zastřešení instalováno na druhé straně.
Jak jsem v minulém Zpravodaji informoval, v polovině května jsme podali žádosti
o dotace na Státní fond životního prostředí na investiční akci „Snížení energetické náročnosti obecní budovy pošty a obchodu s potravinami“ a na Ministerstvo školství a
tělovýchovy na neinvestiční akci „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích“.
Nyní čekáme na jejich vyjádření a rozhodnutí. V případě kladného stanoviska bude
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následovat výběrové řízení na zhotovitele a stavební úpravy obecní budovy pošty a potravin, tak aby realizace proběhla v měsíci říjnu a listopadu, ještě před zahájením topné
sezóny. Tímto by veškeré obecní budovy splňovaly náročné požadavky energetických
auditů a samozřejmě na druhé straně to přináší značné finanční úspory v rozpočtu
obce. Jen pro názornost uvedu srovnání. Víceúčelová budova kina, knihovny a zdravotního střediska před zateplením protopila za rok finanční částku ve výši: 191.605,- Kč.
Po zateplení to za stejné období činilo: 75.077,- Kč. Roční úspora tudíž činí: 116.528,Kč. Obdobné je to u kulturního domu. Před zateplením se protopila finanční částka ve
výši: 118.910,- Kč. Po zateplení to za stejné období činilo: 39.209,- Kč. Roční úspora:
79.701,- Kč. Pokud sečteme obě uspořené částky, tak nám vyjde roční úspora ve výši
196.229,- Kč! To jsou nezanedbatelné finance, které můžeme použít k dalším investičním akcím nebo opravám na zvelebování vzhledu naší obce.
Zahájení činnosti mikrojeslí, v návaznosti na počty dětí v MŠ, je plánováno od
1. 9. 2017.
Na Krajský úřad Olomouckého kraje byla opětovně podána žádost o přidělení dotace na svozové vozidlo pro Hasičský záchranný sbor obce pro rok 2017, protože žádost,
kterou jsme podali pro rok 2016, byla zamítnuta z důvodu velkého množství žadatelů.
Naopak úspěšní jsme byli s žádostí o neinvestiční dotaci na nákup prostředků pro radiové spojení a komunikaci pro vyhlašování poplachu, spojené s přeladěním kmitočtů
analogové rádiové sítě Hasičského záchranného systému České republiky.
V nastávajícím letním a podzimním období je v plánu rekonstrukce části zámecké
zídky, projednání a dokončení projektu na revitalizaci chodníků a veřejného prostranství v ulici Havlíčkova, zabudování 10 ks nových laviček na břehu obecního rybníka,
během prázdnin vymalování školní jídelny a další drobnější úpravy na vylepšení vzhledu obce, které budou probíhat v režii pracovníků a brigádníků obecního úřadu.
Ostatní:
Na rozšířeném jednání Rady obce, za přítomnosti Finančního výboru zastupitelstva
obce, Kontrolního výboru zastupitelstva obce a Komise rady obce, jsme v polovině
dubna projednali plnění plánu rozpočtu obce za uplynulé období a rámcový výhled do
konce roku 2016, včetně plánovaných investičních akcí.
Na jednání zastupitelstva obce v měsíci květnu byl schválen Závěrečný účet a Účetní závěrka obce Horní Moštěnice za rok 2015 bez výhrad. Na jiném místě tohoto Zpravodaje předkládám informaci o činnosti orgánů obce za rok 2015.  
V oblasti údržby a veřejného pořádku mimo pravidelné zajišťování úklidu veřejných
ploch a prostranství v obci se pracovníci obecního úřadu podíleli na kácení přerostlých
stromů v katastru obce, na výsadbě nových stromků, na ořezu nebezpečných větví.
Začátkem jarních měsíců pracovníci obecního úřadu provedli, stejně jako každý
rok, svoz a drcení větví a zeleně po celé vesnici a po zimním období se plně rozjelo
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sběrné místo odpadů (za areálem bývalého JZD).
Ještě než skončím tento článek, chtěl bych tímto poděkovat všem občanům za
vyřčená slova chvály a uznání za zrealizovanou dotační akci chodníků, náměstí a zeleně v obci. Vážím si toho a ještě jednou děkuji.
A na závěr skončím tím, čím jsem začal. Ještě jednou přeji příjemné prožití prázdnin a dovolených, hodně sluníčka a pěkného počasí.  
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce

Informace o činnosti orgánů obce Horní Moštěnice
za rok 2015
přednesená starostou obce dle § 97 zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích), v platném znění, na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice.
Zastupitelstvo obce Horní Moštěnice
Za období roku 2015 se zastupitelstvo obce sešlo na své jednání 8x – 12. 01., 09. 02.,
23. 03., 18. 05., 22. 06., 14. 09., 12. 10. a 07. 12. 2015.
Na jednání dne 12. 01. 2015 ZO projednalo a odsouhlasilo usnesením č. 3 celkem 6
bodů z programu jednání, které byly naplněny, a uložilo 2 úkoly starostovi obce, které
byly splněny v termínu.  
Na jednání dne 09. 02. 2015 ZO projednalo a odsouhlasilo usnesením č. 4 celkem 11
bodů z programu jednání, které byly naplněny.
Na jednání dne 23. 03. 2015 ZO projednalo a odsouhlasilo usnesením č. 5 celkem 5
bodů z programu jednání, které byly naplněny, a uložilo 1 úkol starostovi obce, který
byl splněn v termínu.
Na jednání dne 18. 05. 2015 ZO projednalo a odsouhlasilo usnesením č. 6 celkem 11
bodů z programu jednání, které byly naplněny, a uložilo 2 úkoly starostovi obce, které
byly splněny v termínu.
Na jednání dne 22. 06. 2015 ZO projednalo a odsouhlasilo usnesením č. 7 celkem 9
bodů z programu jednání, které byly naplněny.
Na jednání dne 14. 09. 2015 ZO projednalo a odsouhlasilo usnesením č. 8 celkem 14
bodů z programu jednání, které byly naplněny, a uložilo 2 úkoly starostovi obce, které
byly splněny v termínu.
Na jednání dne 12. 10. 2015 ZO projednalo a odsouhlasilo usnesením č. 9 celkem 15
bodů z programu jednání, které byly naplněny, a uložilo 3 úkoly starostovi obce, které
byly splněny v termínu.
Na jednání dne 07. 12. 2015 ZO projednalo a odsouhlasilo usnesením č. 10 celkem
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12 bodů z programu jednání, které byly naplněny, a uložilo 3 úkoly starostovi obce,
které byly splněny. Veškerá usnesení jsou trvale vyvěšena na internetových stránkách
obce.
Kontrolní výbor ZO se v roce 2015 sešel celkem 2x. Provedl 1x kontrolu plnění
usnesení ZO (Zápis z kontroly č.1/2015) a 1x kontrolu plnění usnesení RO (Zápis z kontroly č. 2/2015). Zápisy z kontrol byly předloženy na jednání ZO.   
Finanční výbor ZO se v roce 2015 sešel 2x. Provedl 2x kontrolu finančního účetnictví obce (Zápis z kontroly č. 1/2015, 2/2015). Zápisy z kontrol byly předloženy na
jednání ZO.
Komise rady obce za účasti zástupců místních spolků se v roce 2015 sešla k upřesnění termínů kulturních a sportovních akcí na příští rok.
Rada obce Horní Moštěnice
Za kalendářní rok 2015 se Rada obce sešla celkem 31x na svém jednání a přijala
31 usnesení z jednání. Celkem projednala 441 bodů programu jednání. Z tohoto počtu
vzala na vědomí 202 bodů programu jednání, projednala a schválila 239 bodů programu jednání, uložila 46 úkolů starostovi obce a 18 doporučení zastupitelstvu obce. Veškerá usnesení Rady obce H.M. jsou trvale vyvěšena na internetových stránkách obce.
Zápisy a usnesení z jednání Rady obce byla pravidelně po každém jednání zasílána
v elektronické podobě všem členům Rady obce, předsedovi kontrolního a finančního
výboru a na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., - občanovi H.M. Mimo tato
pravidelná jednání proběhla dvě rozšířená jednání rady obce, za účasti finančního a
kontrolního výboru zastupitelstva obce a komise Rady obce (20. 04. a 30. 09. 2015) ke
zhodnocení financování - plnění Rozpočtu obce za rok 2015 a návrhu rozpočtu obce
pro rok 2016, včetně financování investičních akcí.  
Starosta obce Horní Moštěnice
V souladu s § č. 103 zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích) v platném znění,
v průběhu roku 2015 ve všech případech zastupoval obec navenek jako statutární zástupce obce.
Zúčastnil se všech jednání zastupitelstva obce a všech jednání Rady obce. Dále se
zúčastnil jako místostarosta Mikroregionu Moštěnka 16 jednání tohoto výboru a jako
člen programového výboru MAS Partnerství Moštěnka 9 jednání tohoto orgánu.
V souladu s bodem e) § 103 uvedeného zákona informoval veřejnost o činnosti obce
formou úřední desky obce, internetových stránek obce, místním rozhlasem a čtvrtletním zpravodajem. Dále na výročních schůzích spolků obce Horní Moštěnice podal
informace o stavu hospodaření obce a výhled na další období.
Podle bodu h) § 103 uvedeného zákona plnil další úkoly stanovené tímto zákonem a
zvláštními zákony.
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Obecní úřad Horní Moštěnice
V souladu s § č. 109 zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích) v platném znění
v roce 2015 plnil úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo Rada obce, pomáhal
výborům a komisím v jejich činnosti, pokud o to požádaly, a rozhodoval v případech
stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. Dále vykonával přenesenou působnost
podle § 61, odst. 1, písm. a) tohoto zákona.
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce

Z historie obce
Udírny, uzení masa, kotliny
Za starých časů se udilo nad otevřeným ohništěm v širokých komínech. Někteří
udívali maso v komíně nad černou kuchyňkou tak, že osekali do jehlanu jedli, podle
tvaru zužujícího se komína. Na její pahýly rozvěsili maso, špek i klobásy, vysadili do
komína a podepřeli příčným trámkem zapuštěným do stěn komína. V trámu byl zádlab,
v němž seděl osazený konec stromu, aby z komína nespadl. Později se věšelo maso až
do 5 řad na háčky upevněné na železných tyčích zazděných do komína. Otvor do komína býval později v kuchyni u stropu. Uzavíral se plechovými dvířky, tak velkými,
aby jimi prolezl člověk. Před uzením se muselo maso připravit. Rozkrájet na přiměřeně
velké kusy, dobře prosolit a uložit do škopku nebo na troky a polít „lákem“. Tak se ponechalo v komoře 2 – 3 týdny, přičemž se občas přeložilo. Po vyuzení se maso – „šrutky“ pověsilo na trámy ve vrchní komoře.
Od konce 19. století se staví úzké komíny a v těch už maso udit není možno. Proto
se stavěly v hospodářstvích udírny jednak zděné, jednak dřevěné. Zděných bylo více a
stavěly se leckde, vždy v koutě nějaké místnosti nebo aspoň u jedné již stojící zdi, aby
se ušetřilo co nejvíce materiálu. Najdeme je ještě dnes v hospodářské komoře nebo
třeba pod kůlnou. Dřevěné udírny stojí většinou o samotě v zahradě. Oba druhy jsou
uvnitř asi 80 cm široké, 1 m hluboké a 150 – 200 cm vysoké, přikryté sedlovou nebo
pultovou střechou s otvory po stranách na odvod kouře. Maso se do nich věší dvířky na
kulaté tyče z tvrdého dřeva. Kouř do těchto udíren se přivádí kanálkem v zemi z ohniště vzdáleného asi 1 m. Na ohništi polozakrytém plochým kamenem nebo plechem
se topí tvrdým dřevem bukovým. Udí se vždy celý den, někdy i dva. Dnes kupované
uzené a uzeniny se nevyrovnají domácímu uzenému a pravým hanáckým klobásám
uzeným v komínech.
Kotliny s kotly bývaly v minulosti důležitou součástí zařízení selského domu. Kotly
bývaly původně měděné, později litinové a v poslední době jsou z ocelového plechu a
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smaltované. Kotliny byly přistavovány dříve vždy poblíž komína v zadní síni, v kuchyni v hospodářské komoře, v koutě kůlny a podobně. Vařilo se v nich pro dobytek,
vyvařovalo prádlo, ovařovalo maso při zabijačkách a na podzim se v nich vařily trnky.
V posledních 40 letech se používá v hospodářstvích hodně pařáků na vaření brambor.
Ty stávají často volně na dvoře.
Převzato z kroniky obce 1962

R ady zahrádkářům
Cibule pro zdraví, její pěstování a uskladnění
Cibule nám dává nejen svou chuť, ale poskytuje také důležité
živiny a zdraví prospěšné látky. Má vysoký obsah vitamínu C, je
dobrým zdrojem vlákniny a kyseliny listové. Obsahuje také vápník, železo, ale na druhou stranu má nízký obsah sodíku a neobsahuje žádný tuk.
Cibule kuchyňská má mnohostranné účinky na lidský organismus. Působí močopudně, podporuje tvorbu žluči, snižuje hladinu krevního cukru, působí proti parazitům,
pomáhá při chorobách dýchacích cest a má dráždivé účinky na pokožku.
Tvorba cibule je podmíněna délkou dne. V našich podmínkách dlouhého dne je
vhodné pěstovat odrůdy dlouhodenní, které dorůstají tržní velikosti. Jsou většinou dobře skladovatelné. Krátkodobé odrůdy na naše podmínky dlouhého dne často reagují
tím, že vytvoří jen nízkou nať a drobné, předčasně zrající cibule. V našich podmínkách
mají většinou krátkou skladovatelnost.
Cibule je rostlina stepního charakteru, proto jsou pro ni vhodná stanoviště teplejší
a otevřená. Na uzavřených vlhčích stanovištích trpí houbovými chorobami. Příznivý je
dostatek srážek v období intenzivního růstu během června a července, teplejší a sušší
počasí během léta. Cibule nemá vyhraněné nároky na půdu, vhodnější je však středně
těžká až lehká půda. Měla by být dobře zásobená humusem, nevysychavá.
Zejména v počáteční fázi vývoje je cibule velmi citlivá na zvýšenou koncentraci
solí v půdě, způsobenou pozdní aplikací minerálních hnojiv. Mezi vhodné předplodiny
patří okopaniny, obilniny, lusková zelenina nebo košťáloviny. Po sobě cibuli
zařazujeme nejdříve za pět let. Kratší interval zvyšuje riziko napadení
krčkovou hnilobou.
Cibule je náročná na živiny.
V první polovině vegetace převládá
příjem dusíku. Významným prvkem
ve výživě cibule je draslík, který
9
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podporuje dobré dozrávání a prodlužuje skladovatelnost. Cibule je velmi náročná na hořčík,
jehož optimální zásoba v půdě zamezí vzniku
fyziologických poruch na nadzemní části a následnému snížení výnosu.
Jarní cibule
Cibule se pěstuje nejčastěji z přímých výsevů na jaře. Termín musí být včasný, tedy od
začátku března do poloviny dubna. Důležité je zpevněné seťové lůžko, aby se dosáhlo
kapilárního vzlínání vody. Osivo, které se dostane do vlhké půdy, nabobtná, ale pokud
nedostane další dávku vody, nevyklíčí a zaschne.
Ozimá cibule
Důvodem pěstování je ranější sklizeň než
u cibulí z jarního výsevu. Vhodnou předplodinou jsou například rané brambory. Termín
výsevu je od 20. 8. do 5. 9. a vzhledem k suššímu počasí bývá většinou nezbytná závlaha.
Na jaře je potřeba provést přihnojení dusíkem
a mechanickou kultivaci. Sklízet se začíná zelená cibule s natí, později se nať ořezává.
Cibule ze sazečky
Výhodou je ranější sklizeň, nevýhodou
vyšší náklady na sazečku a horší skladovatelnost cibule. Nároky na stanoviště a půdu jsou
obdobné jako při pěstování cibule z výsevů.
Důležitým předpokladem kvality sazečky je
nepřehnojovat ji dusíkem. Výsadba sazečky
probíhá brzy na jaře, po sklizni se předsouší na
poli. Vzhledem k tomu, že kořenový systém cibule
má velkou sací sílu, netrpí obvykle nedostatkem vody. Větší nároky na vláhu má cibule
jen na začátku vegetace. Cibule se zavlažuje nejlépe ráno, voda by neměla být výrazně
chladnější než vzduch.
Během vegetace je nutné zabezpečit bezplevelný stav až do sklizně.
Rukověť zahrádkáře
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
v době, kdy držíte v rukou toto číslo Moštěnského zpravodaje, zbývá do konce roku
již jen pár dnů. Žáci si převezmou vysvědčení, dokument, který podle mého soudu poměrně spravedlivě hodnotí píli a snahu svého držitele, ale také funkčnost či dysfunkčnost spolupráce trojúhelníku rodič – učitel – žák.
Ohodnotit si vlastní práci není snadné, proto vítám možnost konfrontace našich výsledků v přijímacím řízení na střední školy. Jsem velmi rád, že v letošním školním roce
naše zařízení dosáhlo výsledků, které nemohu charakterizovat jinak než nadstandardní. Z vycházející 9. třídy byli s jedinou výjimkou všichni žáci přijati na střední školy,
které si zvolili, a to již v prvním kole, a dokonce opět s jedinou výjimkou na obor, který
více preferovali. Platí to i pro školy, o které je tradičně eminentní zájem typu Gymnázia
J. Škody v Přerově. V příštím školním roce každý 12. žák 1. ročníku této školy je bývalým žákem naším. Ze svého okolí vím, že ne každá škola se může podobnou statistikou
pochlubit. Věřím, že naši absolventi volili odpovědně a v nových ústavech budou stejně
úspěšní a doufám i tak spokojeni, jako byli ve škole moštěnské.
Ve studijní oblasti je významný i výsledek Jana Botora, který zvítězil v Okresním
kole Pythagoriády a porazil tak své konkurenty nejen ze škol základních, ale i nižších
ročníků gymnázií. Podobně úspěšný byl i Petr Šimíček. Oběma do krajského kola postoupivším žákům přeji mnoho úspěchů.
Domnívám se, že i tato dvě fakta potvrzují správnost teze, že i vesnická škola může
být školou kvalitní.
Komplikace, i když příjemné, pak přinesl zápis do 1. třídy. Vzhledem k počtu zapsaných je velmi pravděpodobné, že v Horní Moštěnici budou po delší době otevřeny dvě
paralelní 1. třídy. Bohužel i v tomto případě platí, že toto řešení je výhodné z hlediska
pedagogického, avšak méně již z hlediska ekonomického. Je zřejmé, že v případě otevření dvou tříd se nevyhneme nutnosti provést některé dispoziční změny. V této souvislosti rovněž dojde, snad konečně, ke smysluplnému využití atria, které bude sloužit
coby ateliér pro potřeby výuky výtvarné výchovy.
Bohužel méně úspěšný byl zápis do MŠ. Pokles počtu zapsaných dětí s sebou nese
i nutnost organizačních, byť nepopulárních změn. Na druhé straně vítám, že zatím nebylo nutno sáhnout ke změnám v oblasti personální. Jsem pevně přesvědčen, že změny,
které nastanou od nového školního roku, budou ku prospěchu věci.
V rámci snahy o vlastní „produktivní“ činnost byl zorganizován sběr starého papíru
a pomerančové kůry. Finanční přínos, zejména první aktivity, bude nezanedbatelný a já
11
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děkuji všem zákonným zástupcům, kteří se do ní aktivně zapojili. S cílem výdělku byl
organizován už 3. ročník volejbalového kempu pro žákyně 6. tříd Olomouckého kraje,
stejně jako pronájem školní tělocvičny. V této souvislosti však musím konstatovat, že
naše zařízení stále registruje některé nedoplatky za pronájem, a to dokonce z února.
Apeluji na všechny hráče, kteří si nejsou jisti vyrovnáním pohledávek, nechť se informují u mne či ekonomky školy.
Další věcí, která mne trýzní, je neochota respektovat naše pravidla ze strany některých zákonných zástupců. Školní trampolína je určena pro jednoho cvičence. Nejvyšší
počet, který jsem zatím zaznamenal, byl 7 skákajících za blahosklonného přihlížení
rodičů. Přetěžováním se trampolína nejen ničí, ale výrazným způsobem vzrůstá riziko
úrazu, a to i vážného.
S blížícím se koncem školního roku chci poděkovat svým kolegům za odvedenou
práci. Snad ani ne za tu, kterou odvádí v době své přímé vyučovací povinnosti, ale spíše za tu, která mezi jejich povinnosti nepatří – konzultace, doučování, pomoc společenským organizacím při jimi organizovaných akcích i při nácviku četných vystoupení.
Kromě pravidelné údržby probíhá i zvelebování interiéru školy. Byla dobudována
učebna výpočetní techniky, došlo k zastínění části pískoviště, byla dovedena teplá voda
do keramické dílny, před dokončením je instalace venkovní sprchy pro žáky 1. stupně.
Jmenovitě děkuji p. Kysučanovi, Martínkovi, Pokornému, Vránovi za jejich operativní
přístup.
Na závěr mi dovolte popřát všem příjemné prožití léta i zasloužené dovolené. Těším
se na naši další spolupráci v novém školním roce. Moc.
Mgr. Libor Kubík
ředitel školy
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Akce ZŠ v březnu, dubnu a květnu roku 2016
14. 3. Vynášení Morany
Tak jako každý rok i letos nastal čas rozloučit se se zimou. S dětmi jsme ve ŠD
vyrobili Moranu a za krásného slunného počasí se vydali ji vynášet. Průvod vedl od
školy celou vesnicí až k řece Moštěnce, kde byla Morana vhozena do řeky. Tím jsme se
definitivně rozloučili se zimou a již netrpělivě očekávali, až skutečně přijde jaro.
16. 3. Naší přírodou - finále
6. 3. 2016 se ve Středisku volného času Atlas - Bios odehrávalo finálové kolo přírodovědné soutěže Naší přírodou plné záludných otázek. Do tohoto kola postoupily
naše 3 žákyně 7. třídy z 1. míst kvalifikačních kol a ani ve větší konkurenci se neztratily. Markéta Uhlířová obsadila v oblasti Společenstvo vody 3.
místo a jako dárek si odnesla batoh. Eliška Králíková se poprala
s konkurencí v oblasti Společenstvo polí, luk a pastvin a usadila
se na 4. místě a stejně dopadla i Kateřina Horáková ve Společenstvu lidských sídlišť. Děvčata získala cenné zkušenosti a už si
brousí zuby na příští rok.
22. 3. Jarní slavnost
V úterý 22. 3. 2016 byla devátou třídou pořádána „Jarní slavnost“. Své si tu našli děti i dospělí. Pletly se tatary, skákalo v pytlích, chodilo na chůdách a malovalo na obličej. Nechyběl ani prodej velikonočních dekorací či mlsání nebo jednoduché dílničky.
Uskutečnilo se také jedinečné hudební vystoupení 9. třídy. Díky
počasí a dostatečné účasti se akce povedla.
22. 3. Velikonoční dílny na 1. stupni
Žáci 1. st. si v tento den už tradičně vyrobili spoustu drobností na velikonoční stůl. Jeden výrobek dělali všichni žáci ve
své třídě společný a druhý si vybírali podle svého přání. Žáci
si odnášeli beránky, slepičky, kraslice, košíček nebo malované
vajíčko v trávě. Snad jim i rodičům jejich výtvory zpříjemnily
velikonoční čas.
22. 3. Okresní kolo Pythagoriády 5. tříd
Petr Šimíček, žák 5. třídy, se 22. 3. 2016 utkal v okresním
kole soutěže Pythagoriáda se stejně starými konkurenty z jiných
škol. Prostředí Gymnázia Jakuba Škody v Přerově nebylo pro
13
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Petra nijak svazující, protože si z 15 možných bodů nechal uniknout pouze jeden a
umístil se tak spolu s třemi stejně úspěšnými luštiteli na děleném 1. - 4. místě.
Petrovi moc gratulujeme a doufáme, že mu to tak dobře bude počítat i na 2. stupni ZŠ.
29. 3. Jarní závody
Jaro se už ohlásilo, a tak jsme ve ŠD uspořádali s dětmi „Jarní závody“.
Strávili jsme spolu hezké a vydařené sportovní odpoledne, kde děti plnily na sedmi
stanovištích nejrůznější úkoly (přeskok přes lavičku, hod na plechovky, žebříkový běh,
skoky v pytli, válení sudů, přenášení míčků a dřepy). Velkou pomocí nám byli chlapci
6. a 7. třídy spolu s panem ředitelem, kteří společně s námi zajistili kvalitní zázemí
dnešního sportovního dne. Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne a sportu ZDAR.
1. 4. Noc s Andersenem
1. 4. 2016 se žáci 1. a 2. třídy sešli v 17 hodin ve školní družině, aby prožili Noc
s Andersenem. Na naší škole se tato akce pořádala již po páté. O večeři se nám postaral Scolarest a
pití jsme dostali od manželů Havránkových. Tímto
jim děkujeme. Jako každý rok jsme šli do místní
knihovny, kde na nás čekala naše knihovnice paní
Hana Slabá. Tento rok slavilo tolik slavných spisovatelů svá významná výročí, že jsme jim nemohli
všem věnovat dostatek pozornosti:
Jedna z nejkrásnějších Andersenových pohádek
Malá mořská víla byla napsána před 180 lety.
Zdeněk Svěrák slavil osmdesátiny. Rádi jsme zavzpomínali na jeho filmy a písničky.
Miloš Macourek se svými pohádkovými postavičkami Machem a Šebestovou a
opičkou Žofkou nemohli chybět.
Samozřejmě jako každý rok jsme nezapomněli číst z nově vydané knížky. Tentokrát
to byla Expedice z pohlednice od Vratislava Maňáka.
U čtení na pokračování z knížky Tatínku, ta se ti povedla od Zdeňka Svěráka se
vystřídali starosta obce Ing. Vladimír Martínek, knihovnice Hana Slabá a Mgr. Vlasta
Krejčířová.
Zasoutěžili jsme si a na dobrou noc děti zhlédly pohádku Malá mořská víla. Děkujeme všem, kteří pomáhali při organizaci této pěkné akce, a už se těšíme na další Noc
s Andersenem.
8. 4. Výchovný koncert se skupinou Arrhythmia
Kdo trošku zná dnes už slavnou přerovskou skupinu čtyř violocellistů a jednoho bu14
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beníka, tuší, že výchovný koncert v podání této
skupiny nebude obvyklým poučným pásmem
skladeb vhodných pro violoncellový kvartet.
Převážně rocková skupina nás sice nechala 8.
4. 2016 nahlédnout i do období baroka a klasicismu, ale nejvděčnější odezva se nesla po
výrazně mladších skladbách skupin AC/DC,
Metallica nebo Bon Jovi. Děti si spontánně vytleskaly i přídavek a žáci 4. a 5. třídy nenechali
hudebníky odejít bez autogramů.
23. 4. Okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů
V pátek 23. 4. 2016 proběhlo v Přerově ve Středisku volného času ATLAS a BIOS
okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou vyhlašuje Ministerstvo dopravy - BESIP. V I. kategorii (10 - 12 let) družstvo našich žáků ve složení - Jan Botor,
Tomáš Darebníček, Alice Drozdová a Michaela Pitnerová - obsadilo 3. místo. Všichni
žáci dobře zvládli jízdu na dopravním hřišti a i v jízdě zručnosti byli výborní. Pozlobily
je však dopravní testy.
Ve II. kategorii (13 - 16 let) družstvo našich žáků ve složení - Jakub Procházka, Martin
Ludva, Karolína Janků a Markéta Vaculíková bylo ještě úspěšnější. Byli zruční ve zdravovědě, dařilo se jim v testech, dobře zvládli jízdu na
dopravním hřišti i jízdu zručnosti. Naši žáci obsadili 2. místo a postoupili do oblastního kola,
které proběhlo 4. 5. 2016 v Lipníku nad Bečvou.
26. 4. Okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev
Tento den nás už na tradiční akci reprezentovali žáci z 5. a 4. třídy: Tomáš Darebníček, Matouš Ludva, Josef Suchánek, Zdeněk Suchánek, Petr Šimíček, Jan Vinklárek,
Jakub Bernát, Radek Brychta, Ondřej Kalovský, Radim Netopil, Tomáš Svěchota, Richard Zámoravec, Valentýna Nevřelová. I přes velkou snahu jsme se umístili na předposledním 8. místě, což ale při velikosti naší školy není až tak překvapující. Podstatné
je, že jsme si dobře zahráli, snažili se a dopoledne si užili.
27. 4. Slet čarodějnic
Slet čarodějnic - koště nutné!
Program:
1. Přivítání všech čarodějů a čarodějnic
15
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2. Rozcvička s košťaty, protažení celého těla
3. Pokřik --) následný let na košťatech po areálu školy
4. Kyselá žížala--) o nejlepší kyselý úsměv
5. Dovednostní let na koštěti--)průlet pod tyčí
6. Piškotový dezert --) soutěž ve skupinách, která skupina dříve sní piškoty
7. Vymýšlení básničky, verše --) opět ve skupinách --)
následná prezentace díla
Děti se zapojily do soutěží a činností s chutí a nadšením. Počasí nám přálo a snad
jsme si všichni užili proměny v čarodějnice /čaroděje a zúročili své dovednosti jak
pohybové, tak i fantazijní. Děkujeme za pomoc při organizaci akce Kubovi Svobodovi
(praktikant SPGŠ) a žákyním 8. třídy - Káji, Kačce a Anetce.
3. 5. Finále technické soutěže
Dne 3. 5. proběhlo finále Technické soutěže na katedře
Technické a informační výchovy UP v Olomouci. Jan Haflant a
Martin Ludva v prvním kole vytvářeli koloběžku. Do druhého
kola postoupil pouze Martin a jeho úkolem bylo vyrobit krmítko pro ptáky. To se mu podařilo a postoupil i do finálového
kola, kde bylo zadání úkolu „vodní dopravní prostředek“.
Martin měl k dispozici nejrůznější materiály (dřevo, plast,
papír, kov, textil), na vytvoření svého výrobku měl 3,5 hod. Do
soutěže se přihlásilo kolem 40 žáků a Martin skončil na krásném 8. místě. Jako dárek dostal přímočarou pilu a další drobné
ceny.
10. 5. Den matek
10. května proběhlo v prostorách Scolarestu kulturní vystoupení ke „Dni matek“. Na
přípravách se podíleli žáci i paní učitelky.
Jako první s přáním pro maminky vystoupili
naši prvňáčci s paní učitelkou Petrášovou a
pásmem krásných básniček i písničkou „Máminy oči“. S písničkou „Chytré děti“ se předvedly děti z druhé třídy s paní učitelkou Kalovskou. Vystoupili také žáci ze čtvrté a páté
třídy s kytarovým doprovodem paní učitelky
Přemyslovské. Krásnými písničkami nás po16

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 3/2016

těšil školní sbor pod vedením paní učitelky Ostrčilové, která svým klavírním doprovodem provázela celé odpoledne. Na závěr se představily děti z dramatického kroužku s
hrou „Jamie a upíři“, pod vedením našich šikovných vychovatelek Y. Běhalíkové a M.
Ludvové. Děkujeme všem za příjemně strávené odpoledne.
11. 5. Český den proti rakovině
Naše škola se letos zapojila do akce Ligy proti rakovině a žáci ze školního parlamentu 11. 5. prodávali známé žluté kvítky a rozdávali letáčky s informacemi o prevenci
rakoviny. Podařilo se jim v tento den vybrat 1 985,- Kč. Všem moc děkujeme a doufáme, že jsme aspoň malou kapkou na mlýnské kolo přispěli ke správnému chodu celého
mlýna. A těšíme se na další ročník.
11. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 11. 5. 2016 se v Lipníku nad Bečvou uskutečnilo okresní kolo DSMC, kam
postoupilo i naše družstvo ve složení Karolína Janků, Markéta Vaculíková, Jakub Procházka a Martin Ludva. I když byli žáci výborní v jízdě zručnosti a ve zdravovědě,
celkově se jim soutěž nevydařila, protože udělali chyby na dopravním hřišti a v testech.
13. 5. Mladý zdravotník
Dne 13. 5. 2016 proběhla v sídle Oblastního spolku   Českého červeného kříže
v Přerově soutěž „Mladý zdravotník“, které
se zúčastnily i žákyně naší školy.
1. stupeň reprezentovaly žákyně ve složení: Kateřina Odložilová - 3. tř., Veronika
Valášková - 3. tř., Lucie Janďourková - 3. tř.,
Jana Havránková - 2. tř. a Simona Danišová
- 2. tř.
Za 2. stupeň soutěžily žákyně: Kateřina
Jančíková - 9. tř., Karolína Fialová - 9. tř., Michaela Valentová - 9. tř., Markéta Uhlířová
- 7. tř. a Klára Horáková - 6. tř.
Družstvo dívek 1. stupně obsadilo velice pěkné 2. místo. Dívky z 2. stupně skončily
na 4. místě.
Všechny soutěžící prokázaly velmi dobré odborné znalosti, praktickou připravenost
a dovednost v poskytování 1. pomoci.
13. 5. EKOTým v Pevnosti poznání
V pátek 13. 5. se holky z Ekotýmu rozhodly, že přespí v družině. Přespání mělo
důvod, potřebovaly jsme pracovat na projektu Litter Less. Celé odpoledne a večer hol17
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ky připravovaly jednotlivá stanoviště ke Dni činu pro své spolužáky. Za odměnu jsme v sobotu ráno vyrazily do Pevnosti
poznání v Olomouci.
23. – 27. 5. Sběr starého papíru
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali za Vaši
účast ve sběru starého papíru a tím pádem za Váš příspěvek do
třídních fondů Vašich dětí.
V úporném klání zvítězila tentokrát 3. třída paní učitelky
Skřehotové, jejíž žáci se mohli těšit z výborného dortu. Oceněni byli také všichni sběrači jak z mateřské, tak základní školy, kteří nasbírali více než
200 kg papíru.
Nejlepšími sběračkami základní školy byla tentokrát 3 děvčata. Na 3. místě se umístila Klára Horáková z 6. třídy. 1. místo uteklo Adélce Stískalové ze 3. třídy o 7 kg a
mohla tak vyhrát Klaudinka Čechová z 1. třídy.
Ve školce nejvíce nasbíraly a o 1. a 2. místo se dělí Lucinka a Julinka Danišovy. Na
3. místě se umístila Barborka Dosedlová. Nejúspěšnějším oddělením bylo oddělení Koťat.
Děkujeme všem sběračům, kteří pomohli své třídě k příspěvku na školní pomůcky,
třídní výlety a jiné akce.
24. 5. 2016 Okresní kolo Pythagoriády 6. tříd
Blahopřejeme žáku 6. třídy   Janu Botorovi   ke krásnému
umístění v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda.
Honza se v konkurenci patnácti jiných borců z okresu Přerov
umístil na 1. místě  a nechal za sebou žáky nejen jiných základních škol, ale i gymnázií. Pokračuje tak v úspěšném tažení
z loňska a my jen doufáme, že mu to zůstane už napořád. Honzovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a nenecháváme
ho bez ocenění.
26. 5. 2016 Návštěva divadelního představení Charleyova teta
V 2. pololetí jsme opět vyrazili do Zlína do divadla, tentokrát na velmi pěkné představení známé „viktoriánské retrokomedie“ Brandona Thomase Charleyova teta, které
se všem velmi líbilo.
27. 5. Návštěva knihovny
Žáci 1. třídy se seznámili s prostory místní knihovny, s výpůjčním řádem, s umístěním knih pro svou věkovou kategorii, systémem uspořádání knih. Dále byli poučeni
18
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o tom, jak s knihou správně zacházet. Měli možnost si knihy prohlédnout a krátce se
i začíst.  Paní knihovnice pro žáky připravila pracovní listy, hádanky a nakonec jim
přečetla pohádku. Na rozloučenou si každý odnesl drobnou odměnu.
31. 5. Návštěva 3. třídy v muzeu v Přerově
Výsledek: Žáci se seznámili s historií Přerova, spatřili expozice zaměřené na pravěk, sbírky motýlů a hmyzu, minerálů. Posadili se do lavic ve třídách zrekonstruovaných od 17. stol. až do 20. stol. Na závěr uviděli Přerov a okolí z věže zámku.
Všichni žáci si zapamatovali některé z nových poznatků o Přerově a jeho historii.
Každého zaujalo něco jiného, ale všichni byli spokojeni.
ŠKOLNÍ PARLAMENT
Školní parlament ve školním roce 2015/16 funguje v tomto složení: předseda – Kateřina Jančíková, zástupce – Karolína Fialová a ostatní členové jsou Michal Ludva,
Eliška Králíková, Markéta Vaculíková, Kateřina Sedlačíková, Klára Horáková a Vlastimil Hrabovský. Pedagogický dohled zajišťuje Mgr. Jana Kotásková.
Školní parlament pořádal ve školním roce 2015/2016 tyto akce:
Září – Na stopě – stezka přírodou plná úkolů, vědomostí a šikovnosti ve spolupráci se
ŠD
Říjen – soutěž – pozvánka na Kateřinský ples
Listopad – Halloween – spolupráce se ŠD
Prosinec – soutěž – nejhezčí adventní věnec – soutěž tříd, Mikuláš
Leden – soutěž - nejlepší zimní fotografie  
Únor – soutěž – nejhezčí narozeninové přání
Březen – Den učitelů
Duben – soutěž – foto s nejoriginálnějším domácím mazlíčkem, Noc s Andersenem
Květen – soutěž – „zamilovaný obrázek“, Český den proti rakovině
Červen – Den dětí
V průběhu celého školního roku probíhá soutěž o nejlépe uklizenou třídu. V každém pololetí probíhají namátkové kontroly.
Během školního roku již bylo rozdáno mnoho cen a diplomů výhercům jednotlivých
soutěží a společně se školní družinou byly uspořádány dvě akce. Na podzim proběhla akce Na stopě a Halloweenské odpoledne, na které si zájemci mohli přijít vytvořit
podzimní dekorace, ochutnat anglické speciality nebo jen strávit příjemné odpoledne. V dubnu společně s prvním stupněm proběhla akce s názvem Noc s Andersenem.
V květnu se poprvé naše škola zapojila do celostátní akce Český den proti rakovině
pořádnou společností Liga proti rakovině Praha. Celkově byla vybrána částka ve výši
1 985 Kč.
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Výherce, akce i výtvory si můžete prohlédnout na webových stránkách školy v sekci
Školní parlament. Všem, kteří nás podporují nebo se zúčastňují soutěží a akcí, děkujeme.
Webové stránky ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
O všech akcích, soutěžích i výletech se můžete dočíst na našich webovkách a kromě
toho si tam můžete prohlédnout fotografie a někdy taky pustit video, které Vám o atmosféře a úspěšnosti dané události určitě napoví víc než slova.
Na našich webových stránkách si taky můžete polistovat ve školním časopise Smajlík a prohlédnout si práce našich žáků. Kromě klasických výtvarných děl zde můžete
najít taky kuchařské výtvory, projekty vytvořené v předmětech Člověk a jeho svět nebo
Svět práce. Kdo by si chtěl oprášit znalosti cizích jazyků, přijde si taky na své, neboť
jsme si začali dopisovat s francouzskými žáky v němčině a jejich i naše korespondence
stojí za podívání. Ale najdete tu určitě i dílka v ruštině či angličtině.

Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
Na březen, měsíc jarní, připravili jsme
přehlídku módní.
Co dům dal, v tom duchu naše přehlídka byla, módu současnou i dávno minulou
představila. Aby předváděné modely šmrnc
měly, klobouky, bižuterie ani další doplňky
nechyběly.
Naše přehlídka trvala asi půl hodiny a
vyvrcholila příchodem paní Haliny.
Na MDŽ jsme také nezapomněli. I když
jeho oslava už před týdnem byla, každou
dámu v sále květina jistě potěšila.
V dubnu do našeho Kulturního domu
král s královnou zavítali, aby zhlédli představení, kde hlavní roli texty písní hrály.
Všichni účinkující se snažili, aby své pohádkové, filmové či exotické role co nejlépe
ztvárnili. Princeznami představení začalo,
s Tornádo Lů zas obrátky nabralo. Na závěr
20
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výpravčí Mašince volno dala a ta se všemi účinkujícími vagonky celý sál roztleskala.
V květnu k nám opět paní Halina zavítala a ve svých Banánových rybičkách
hvězdy hudebního světa přivítala.
S písní Za tú horú, za vysokú se jako
první Jožka Černý představil a Pepíček
Zíma ho s dechovkou doplnil.
Poté skupina Holki tancovala, pak Michalu Davidovi parket přenechala. Suprově to na něm rozbalil, svým hitem Non stop
diváky pekelně nažhavil.
Po Michalu Davidovi nám Eva s Vaškem Bílou orchidej zapěli, i když jsme vždy jen
jednoho z nich viděli. Jejich vystoupení bychom 2 v 1 nazvali - zepředu Evu, zezadu
Vaška jsme poznali.
Ani legendární Abba chybu neměla, jako vždy perfektně válela. Hudba, tanec, kostýmy - fakt světoví byli, svým zjevem publikum přímo okouzlili.
Božský Kája s Darinkou naše srdce uchvátili a písní Zvonky štěstí nás něžně naladili.
Závěr celé show Jarmila Šuláková s Moravou obstarala. Měli jste ji vidět, jak se do
toho dala! Ten elán a verva, no vystoupení parádní - celý kulturák tleskal a zpíval s ní!
K závěrečnému defilé během své písně účinkující přivedla a na maximum obecenstvu
náladu pozvedla.
Po zásluze bouřlivý potlesk všichni účinkující sklidili, byli skvělí a moc se všem
líbili.
za Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice
Zita Lásková

Desáté povídání z historie
…bylo tentokrát věnováno historii Svatého Hostýna. Už v dobách Jantarové stezky,
která propojovala sever Evropy se Středozemním mořem, bylo na vrcholu hory Hostýn
vybudováno opevněné hradisko. Původ jména je pořád opředen tajemstvím a s největší
pravděpodobností Hostýn nebyl nikdy trvale osídlen, protože se zde nenachází žádné
historické pohřebiště ani jeho zbytky, pouze předměty běžné potřeby, mince a ozdobné
šperky. Historie místa byla poznamenána osídlením dávnými Kelty, velký strategický
význam mělo místo pro řádění Tatarů na území Moravy. Po bitvě u Olomouce a prohře
na Hostýně se krutí Tataři z našeho území stáhli a jejich výpady na západ skončily.
21
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Svatý Hostýn je odjakživa chápán jako významné poutní místo, najdeme zde církevní
i světské budovy, místa pro stánky s drobnými dárky a občerstvením. Nejvýznamnější
duchovní a kulturní památkou je bazilika Nanebevzetí Panny Marie, za jejímž oltářem
najdeme reliéf hostýnské madony se zobrazením porážky Tatarů, dalšími stavbami jsou
novobarokní kaple svatého Jana Sarkandra, poutní domy, křížová cesta, Jurkovičova
vodní kaple se sochou P. Marie Svatohostýnské, rozhledna a nejnověji postavená větrná
elektrárna a Cesta světla. Schody k bazilice byly vybudovány s pomocí dobrovolných
sbírek poutníků. V současnosti o poutní místo pečuje Duchovní správa a Matice svatohostýnská, což je občanské sdružení, které se stará především o světské objekty a
budovy a jejich provoz.
     Vyprávění paní Mgr. Marie Špalkové bylo opět strhující, hosté i ostatní diváci se
aktivně zapojovali do příběhů, doplňovali, upřesňovali… Všechno jsme samozřejmě
nestihli, tak se těšíme na další pokračování.
     Děkuji tímto za nás všechny přítomné paní Špalkové za další krásné povídání.
     Poznámka závěrem: Doufám, že jen malým škraloupem na této akci bylo přesunutí
besedy z horního sálu kulturního domu do nově rekonstruovaného bufetu, kde jsme se
pro velký zájem diváků skoro nevešli. Ještě jednou se všem přítomným omlouvám a
slibuji, že další povídání bude ve větších prostorách.
Mgr. Jana Bartoníková
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Pálení čarodějnic 2016
Dovolte, abych ty, kteří neměli možnost být
letos s námi, seznámil, co se 30. dubna 2016
vpodvečer v Moštěnici vlastně dělo.
     Na rozdíl od některých jiných obcí se snažíme pojmout pálení čarodějnic jako hranou pohádku pro děti za účasti dobrovolníků z řad ochotných
spoluobčanů a rodičů dětí. Příběh je vlastně jednoduchý. Syn
z místní šlechtické rodiny se zamiluje do krásné dívky, která má ale tu
smůlu, že je chudá. Knížecí tatík má se synem vlastní plány, a tak chce krásku jakýmkoliv způsobem odstranit. Drábové, dnešní mluvou obecní zaměstnanci
či obecní policie, svědomitě eskortují odsouzenou dívku. Cestou jsou zastaveni a
zmasakrováni skvěle vycvičeným milým odsouzené krásky. Rozsudek nakonec
musí vykonat sám vyslanec pekla, který nebohou dívku upálí. No, jako v životě –
pravda a láska vždy nezvítězí nad lží a nenávistí.
     Po programu děti soutěží v pohádkových disciplínách, následuje nezbytné opékání špekáčků. Vytrvalci mohou uplatnit své taneční umění dlouho do noci na
diskotéce.
Trocha statistiky:
JEDNA - jako vždy dobře postavená hranice z dříví pro nezbytný oheň (poděkování stavitelům) a na ní figurína čarodějnice, za to dík mé dceři, manželce a sousedce.
DEVĚT - tolik chlapů a kluků letos navléklo kostýmy a zahrálo naši pohádku
(vlastně i my starší jsme se na chvíli stali kluky).
DESET - tolik bylo pohádkových stanovišť, kde děti plnily zadané úkoly, a za to si
odnášely drobné sladkosti.
DVACET - aspoň tolik bylo maminek, kamarádek, tatínků a bráchů, kteří na stanovištích přísným i vlídným okem hodnotili a pomáhali.
PADESÁT (a možná i více) - bylo dospěláků a dětí, kteří se drželi za ruce v kruhu
kolem hořící hranice a tancem se tak loučili s nebohou odsouzenou Aničkou.
STO - téměř tolik dětí soutěžilo. Bylo jich na hřišti ještě víc, ale některé daly přednost skákacímu hradu před soutěžemi. No, ale hrad vlastně do pohádky taky patří,
byť je nafukovací.
HODNĚ (nepočítáno) - bylo malých i velkých čarodějnic a černokněžníků.
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Poděkování
Rád bych tímto poděkoval současnému i předchozímu vedení Hanácké kyselky, že
nám vždy darovali pití pro děti.
Dále děkuji vedení i zaměstnancům obecního úřadu, že finančně i svou prací podporují naši akci, která by jinak těžko mohla mít dnešní podobu.
Dále děkuji všem těm desítkám báječných lidí, kteří se za uplynulých šest let na
pálení čarodějnic podíleli, bez jejich nadšení by to nešlo… Děkuji, že jste mi umožnili
vidět ty rozzářené dětské oči, když jsme jim nakonec v sobotu vpodvečer mohli dát
takovou obyčejnou věc, jako je kobliha. Už jen proto člověk zapomene na předchozí
námahu a nervy.
Jestli bude i sedmý ročník, chtěl bych poprosit i ostatní dospěláky v naší obci, aby se
na pár chvil přestali brát vážně, navlékli kostýmy a šli do toho s námi. Na to, jak se táta,
brácha nebo strejda z ulice ohání dřevěným mečem, z hlavy mu padá hasičská helma a
nakonec se válí po zemi, mohou děti vzpomínat hodně dlouho.
Nejde přeci jen o to, tady na vesnici bydlet, ale i v ní a s ní žít.
PS: Někdo mi řekl, aby se program změnil, že se to má vymyslet nějak jinak. Dovolte
mi můj vlastní názor. To, že si hrajeme sami, pro své děti, je přece fajn. A příběh samotný? My přece hrajeme pro malé děti, a ty se naštěstí stále rodí a dorůstají do pohádkového věku. Máme tak stále nové obecenstvo.
A nakonec jedna zkušenost z letoška. Mladí kluci, kteří se mnou letos šermovali jako
dospělí, před pár lety přišli oblečení za malé čaroděje se svými rodiči.  Podle mě je
dobře, že se i ti mladí kluci začínají účastnit veřejných věcí pro druhé, i když je to „jen“
pohádka pro děti…
Petr Horák

Jarní Medvíďata
Největší událostí letošního jara v našem kroužku bylo místní kolo myslivecké soutěže „Zlatá srnčí trofej“, kterou jsme uspořádali v kulturním domě ve čtvrtek 28. 4. 2016.
Soutěžilo se v kategoriích školáci a předškoláci. Školáky čekal náročný vědomostní
test a poté praktická část. Předškoláci soutěžili v praktických dovednostech, jako jsou:
poznání sokolnických pomůcek, druhů stromů, hudebních nástrojů používaných v myslivosti, popsání srnce mysliveckou mluvou a shozy zvěře. V kategorii školáci se na 1.
místě umístil Adam Suk, 2. místo patřilo Anetě Andělové a 3. příčku obsadila Veronika
Valášková. V kategorii předškoláci si krásné diplomy a poháry odnesli za 1. místo Mi-
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chaela Pospíšilová, 2. místo
Jakub Knap a 3. místo Klára Vejrostová. Všem ještě
jednou moc gratulujeme!
O týden později se našich 8 nejstarších školáků
vydalo spolu s vedoucími
na místní kolo této soutěže
do Štěpánova.   Byl to pro
nás opět významný zážitek.
Poznali jsme děti i z jiných
takto zaměřených kroužků
a strávili jsme příjemné odpoledne. Nejlepší umístění
si odnesl Adam Suk, a to ve střelbě ze vzduchovky porazil i největší borce a patří mu
krásné 1. místo, opět veliká gratulace.
Soutěž ve střelbě jsme uspořádali pro všechna naše Medvíďata na konci měsíce
května. Zastříleli si i ti nejmenší, zde jsme děti opět rozdělili na školáky a předškoláky
a nejlepší mušku v kategorii školáci si vystřílela Aneta Andělová, druhý byl Adam
Suk a třetí Martin Suk. V předškolácích si první místo odnesl Lukáš Valášek, druhý se
umístil Michal Macejko a třetí Bára Andělová.
Během našich jarních schůzek jsme toho s dětmi stihli mnoho. Spolu s myslivci
jsme osévali políčko, poznávali jsme stromy a rostliny naší blízké přírody, hráli hry a
učili se, plnili úkoly a hledali poklady.
Ve čtvrtek 5. května 2016 jsme si vyslechli příjemný výklad pana Uhlíře na místním
rybníku, dozvěděli jsme se zajímavé věci o našem rybníku: Jaké zde najdeme ryby a
také trošku jeho historii. Dokonce se podařilo i nějakou tu rybku ulovit.  Moc děkujeme
místnímu rybářskému spolku.
Na další schůzce jsme přivítali naše oblíbené divadélko a zhlédli představení Kikiriki plné úsměvných, ale i vážných situací. Všem se moc představení líbilo a už se
těšíme na další.
Letošní školní rok jsme ukončili prima výletem do Kovo Zoo ve Starém Městě a
návštěvou zámku Buchlovice, dopravu na tento výlet jsme uhradili z příspěvku, který
jsme obdrželi od účastníků akce Vodění medvěda. Tímto jim ještě jednou děkujeme.
Naše poděkování patří i obecnímu úřadu a našim kamarádům myslivcům za podporu v našem úsilí.
Fota z našich akcí naleznete na: https://krouzeksance.rajce.idnes.cz/
Kateřina Jandová
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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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90. výročí organizovaného chovatelství drobných
zvířat v Horní Moštěnici – druhá část
Po roce 1968 (srpen 1968 okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy) nastala léta tzv.
normalizace s upevňováním vedoucí úlohy KSČ. Společenské a zájmové organizace
pracovaly pod vedením Národní fronty. V těchto i následujících letech řada občanů
vyplňuje volný čas budováním chat, zahrádkařením a chovem zvířat. V okrese Přerov
bylo registrováno 57 základních organizací s 1970 členy. Chovatelé psů byli převedeni
z ČSCHDZ do samostatné organizace a chovatelé poštovních holubů také.
V roce 1976 dochází ke změně názvu: z Českého svazu chovatelů drobného zvířectva
(ČSCHDZ) na Český svaz chovatelů /ČSCH/.
O činnosti základní organizace ČSCH z té doby se nezachovaly žádné písemnosti,
ani v obecní kronice nebyly nalezeny žádné údaje. Postupně končí chov čistokrevných
koz. Zůstává chov králíků, drůbeže, exotického ptactva a začíná se rozvíjet chov nutrií.
Do základní organizace přišli noví chovatelé: J. Pősinger, V. Hrabálek, T. Malaník, E.
Strnad, R. Slováček, F. Martínek, F. Javůrek, K. Bělohradský, J. Odložilík, J. Brychta,
ing. O. Talach, Ant. Zlámal, F. Smoček, ing. J. Doležel, J. Brázda, V. Uhlíř a další.
Celkově bylo chovatelství značně rozšířené a na vysoké úrovni. V roce 1981 měla
základní organizace 38 členů v těchto oborech: chov králíků přibližně 80% členů, chov
drůbeže přibližně 90% členů, chov nutrií přibližně 20% členů, chov exotického ptactva
přibližně 10% členů. Předsedou byl Ed. Strnad, pokladníkem R. Slováček. Výdej
krmiva prováděl př. Zlámal, který také organizoval pravidelný výkup jatečních králíků.
V srpnu 1982 byla uspořádaná první místní výstava společně s taneční zábavou. V roce
1983 se ZO rozrostla na 62 členů. V červnu byla opět místní výstava spojená s dětským
odpolednem. V listopadu byl uspořádán zájezd do Nitry, na zpáteční cestě bylo zajištěno
posezení ve vinném sklípku v Blatničce. V roce 1984 bylo registrováno 68 členů včetně
8 mladých chovatelů. Př. Ant. Zlámal vykoupil 380 králíků, chovatelé nutrií odevzdali
290 kůží a na akcích “Z“ v obci odpracovali chovatelé 500 brigádnických hodin. V roce
1985 byl uspořádán 1. společenský ples chovatelů a zahrádkářů. Dosavadní předseda
př. Strnad odjíždí na dlouhodobou služební cestu do Brazílie, proto dochází ke změně
výboru ZO. Předsedou se stává ing. O. Talach, ve výboru dále pracovali T. Malaník, R.
Kavka, J. Pősinger, Ant. Zlámal, F. Martínek, J. Brázda.  
K aktivním členům ZO patřili J. Janda, R. Slováček, V. Hrabálek a V. Uhlíř.     
V letech 1986-1988 se snažila ZO získat pozemek pro vybudování chovatelského
areálu. Z ÚV ČSCH v Praze získala ZO dotaci na zakoupení části bývalého zahradnictví
p. Zdařila. Jednalo se o skleník a přístavek na pozemku p.č. 601 odděleného od pozemku
– role obdělávaného JZD Haná. 1. 7. 1988 byla uzavřena tzv. Hospodářská smlouva o
převodu majetku JZD Haná jako majetek přebytečný za dohodnutou cenu 40.000 Kčs,
který přejímající organizace, tj. ZO ČSCH Horní Moštěnice účelně využije. Na podzim
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byl uspořádán autobusový zájezd na výstavu v Rapoticích. Počet členů ZO činil 45. Rok
1989 byl rokem významných změn ve společnosti i v naší organizaci. V průběhu roku
se odstěhoval obětavý člen ZO př. Malaník, budování chovatelského areálu probíhá
pomalu, areál byl opakovaně „navštíven“ vandaly.
Se změnou společenských poměrů a s novými možnostmi naplnění volného času i
se širokou nabídkou potravin, ale také s přibývajícím věkem chovatelů na jedné straně
a naopak s malým zájmem o chovatelství mezi mládeží se výrazně snížila chovatelská
základna v zemi i v naší ZO.  
Ve světě módy ubývá poptávka po přírodních kožešinách, výrazně se snížila
výkupní cena kůží, adekvátně se snížil chov kožešinových zvířat, který v příštích letech
úplně zanikl. V letech 1990 – 1997 se neustále snižoval počet členů ZO. Ve většině
případů chovali naši členové králíky, husy, kachny a slepice pro vlastní spotřebu.
Výstav se zúčastňoval pouze př. Brázda a př. Zlámal. Nebyla také dořešena situace
kolem chovatelského areálu. Pozůstalí bývalého vlastníka požádali v rámci restitucí
o vrácení majetku. Předsedou ZO byl ing. Talach, ve výboru pracovali R. Kavka, R.
Slováček, Ant. Zlámal. Členské schůze se konaly 1x za 2 měsíce, počet členů byl 13.
V roce 1998 byla advokátní kanceláří JUDr. Tšponové uzavřena smlouva o odprodeji
chovatelského areálu, dotace ve výši 40.000 Kčs byla vrácena ÚV ČSCH v Praze. Tím
skončil plán o vybudování vlastního chovatelského zařízení. V roce 1998 požádal př.
Talach o uvolnění z funkce předsedy ze zdravotních důvodů. Byl zvolen nový výbor ve
složení: předseda – J. Brázda, jednatel – R. Kavka, místopředseda – V. Uhlíř, hospodář
– A. Zlámal, pokladní – J. Pősinger. Do odborných komisí při OV ČSCH byli zvoleni
př. Zlámal a př. Uhlíř. Rok 1998 byl pro české chovatele velmi významný, protože
ČSCH byl z pověření Evropského svazu chovatelů pořadatelem XXV. Evropské
výstavy králíků, holubů, drůbeže a drobných hlodavců v Brně ve dnech 20. - 21. 11.
1998. Uskutečněním této výstavy v České republice mohli naši chovatelé srovnávat své
chovy se zahraničními chovateli. Např. králíků na této výstavě bylo 17000 ks. Z naší
ZO se výstavy zúčastnil př. Brázda, který v silné konkurenci získal Čestnou cenu za
chovného samce VSS.
V prosinci požádali př. Talach a př. Kavka o ukončení členství ze zdravotních
důvodů, takže počet členů klesl na 10. V roce 1999 se konaly členské schůze 1x měsíčně.
V březnu náhle zemřel ve věku 54 let dlouholetý člen a bývalý pokladní ZO př. R.
Slováček. Do řad chovatelů byla přijata jeho manželka pí L. Slováčková, která se stala
pro ZO velkým přínosem svou aktivní prací při pořádání všech akcí. Naši chovatelé
se zúčastnili v průběhu roku všech výstav v okrese Přerov, národní výstavy mláďat
v Lounech a meziokresní soutěžní výstavy – Přerov – Olomouc – Prostějov – Kroměříž
a Zlín v Přerově. Garantem expozice králíků byl př. Zlámal. Při této náročné akci mu
pomáhala většina členů ZO. Spolupráci s OV ČSCH zajišťoval př. Uhlíř. Tradičně byl
připraven se zahrádkáři společenský ples. Rok 2000 je začátkem milénia. Přáním
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našich chovatelů bylo nadále udržet chod organizace, získat nové členy, rozšiřovat chov
čistokrevných zvířat, spolupracovat se Svazem zahrádkářů. V březnu zemřel náhle ve
věku 62 let př. J. Brázda. Téměř 40 let choval králíky plemeno Francouzský stříbřitý,
dnes VSS. Novým předsedou byl zvolen př. Zlámal, dosavadní hospodář ZO. Na jeho
místo byl zvolen př. J. Janda.
Do ČSCH byla přijata P. Brázdová, takže počet členů je nadále 10. V listopadu
byl uspořádán zájezd na celostátní výstavu do Brna. Na zpáteční cestě jsme navštívili
Arcibiskubské vinné sklepy v Kroměříži. Prohlídku, odborný výklad a příjemné
posezení zajistil př. Martínek.
Vážení spoluobčané, v dnešním příspěvku jsem vás stručně seznámila s další,
přibližně pětadvaceti letou historií chovatelské organizace v obci. Jestliže v roce 1976 bylo
v okrese Přerov 57 základních organizací s téměř 2000 členy, tak v roce 2000 se snížil
celkový stav téměř na polovinu. Snaha našich chovatelů o zachování jedné z nejstarších
společenských organizací v obci si proto plně zaslouží obdiv.
S novodobou historií ZO vás ráda seznámím v příštím zpravodaji.
Srdečně jste zváni na následující akce:
14. 8. 2016 v rámci hodového odpoledne ukázka drobného zvířectva a druhá akce 27.
- 28. 8. 2016 Místní výstava drobného zvířectva v zámecké zahradě.
Z kroniky ZO ČSCH Horní Moštěnice
zpracovala P. Brázdová

VÝMLUVY
1. NEROZUMÍM INVESTOVÁNÍ
Mnoho lidí se s ní spokojí, jako s hlavním důvodem, že když něčemu nerozumím,
tak to dělat nebudu. V 90. letech se na český trh dostalo stavební spoření. Do té doby
ho téměř nikdo neznal. A nyní neznám nikoho, kdo by někdy nějaké neměl uzavřené.
Nebojte se zeptat, prostudovat si základy investování, třeba díky internetu, knížkám
nebo kurzům. Jde přeci o vaše peníze a vaši budoucnost. Díky finanční gramotnosti se
naučíte správně se svými penězi zacházet. Budete vědět jak na to, aby peníze pracovaly
pro vás. Nemusíte být investičním specialistou, ale díky takto získaným znalostem
poznáte kvalitního finančního poradce od toho nekvalitního.
2. NEMÁM DOST PENĚZ NA INVESTOVÁNÍ
Lidé, kteří mají se svými penězi problémy a základům investování se nenaučili,  
tuto výmluvu používají. V případě pravidelného investování stačí obvykle měsíčně pět
set korun. Vše je otázkou priorit, jestli peníze, které měsíčně utratíte, vydáváte na nutné
a potřebné věci, zda si něco můžete pořídit později nebo za menší částku. Začněte vždy
s malou částkou, postupně ji můžete navýšit.
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Je důležité vědět, kdy investování smysl má (např. fondy,
stavební spoření, penzijní spoření) a kdy ne (často je to
spoření v rámci pojištění – životní nebo kapitálové).
3. INVESTOVÁNÍ JE VELICE RIZIKOVÉ
Ano, investování není bez rizika. Stejně tak ani náš
život. Naučte se rizika podstupovat a řídit je, nikoliv se jim
vyhýbat. Rušnou cestu v městě také musíte přejít, abyste
se dostali na druhou stranu. Zvolíte-li vhodné investiční
nástroje a budete se řídit prověřenými pravidly, vč. pravidla nechat si poradit, tak vaše
riziko investování výrazně snížíte. Nehledejte jistotu. Kdo se bojí rizika investic a
neinvestuje, má jistotu, že zůstane chudý. Jak se říká: „Kdo se bojí, nesmí do lesa.“
3.1. INVESTOVÁNÍ MŮŽE POČKAT, ZAČNU AŽ….
Výmluva typická pro mladé lidi. Investování může počkat, ale bude vás to stát
peníze navíc. Každý rok, o který investování posunete, budete muset zaplatit. Příklad:
Je vám 20 let a budete investovat 100 Kč měsíčně s 10% ročním zhodnocením, ve svých
65 letech budete mít 1 048 250 Kč. Odložíte investování o 5let, tak částka bude už jen
632 408 Kč. Chcete mít stejnou částku? Tak místo 100 Kč budete muset investovat 165
Kč měsíčně. Čím později začnete, tím se vám investování více prodraží.
Mladí lidé mají nejcennější aktivum. A tím je ČAS. Čas, který svým investicím můžete
dopřát, aby pracovaly pro vás.
3.2. INVESTOVÁNÍ JE PRO BOHATÉ
Lidé si vytvářejí alibi, že oni nejsou těmi správnými pro investování. Investování je
ale právě pro ty, kteří potřebují své bohatství budovat a pro ty, kteří ještě bohatí nejsou.
Pro tyto lidi je důležité, aby se naučili, jak jim investice pomohou bohatnout. Bohatí
lidé to už umějí, naučte se to i vy.
4. STÁT SE O MĚ POSTARÁ
Výmluva pro ty, kteří se rozhodli spoléhat na stát místo na sebe. Stát je, ale velmi
nejistá opora, která svou podporu může v čase různě měnit. Změny se mohou týkat
např. vyplácení sociálních dávek, vyplácení vašeho budoucího důchodu. Pro ty z vás,
kterým je méně jak 40 let, je spoléhání na stát doslova hazardem, protože demografická
situace (více seniorů, méně dětí) bude v budoucnu stát nutit k přehodnocení výše
vyplácení důchodů. Pochybuji, že to bude směrem nahoru.
Čím jste mladší, tím naléhavěji pro vás platí – nepostarám-li se o sebe sám, nikdo
jiný to za mě neudělá.
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; www.
rentaprozivot.cz.
Ing. Jitka Novodomská,
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Ohlédnutí za květnovým turnajem v nohejbale
Květen – CUP 2016
V sobotu 28. května se uskutečnil KVĚTEN – CUP 2016. Tento turnaj se konal
ji pošesté a účastníci turnaje byli muži po středním věku. Turnaj byl rozlosován do
tří družstev. Nejstaršímu hráči bylo 76 let. Organizaci a průběh turnaje zajišťoval
organizační výbor KVĚTEN – CUP.
Úvodní slovo a zahájení turnaje provedl starosta obce Ing. Vladimír Martínek.
Účastníci turnaje se vždy řídí turnajovými pravidly.
Při závěrečném ceremoniálu a vyhlášení výsledků se na prvním místě umístilo
družstvo ve složení – Josef Konečný, Miroslav Matyáš, Vlastimil Pospíšil a Ing. Zdeněk
Švéda.
Za zdařilý a sportovně hodnotný turnaj patří poděkování jak organizačnímu výboru
ŠTEPÁN – CAP, tak sponzorům: Obecnímu úřadu Horní Moštěnice, ředitelství
Základní školy Horní Moštěnice a SEW – EURODRIVE Horní Moštěnice. Poděkování
patří také divákům a divačkám, kteří tento turnaj navštívili.
Zpravodaj turnaje
Josef Procházka
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Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz
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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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8.00 - 10.00
7.15 - 9.00
7.15 - 9.00
7.15 - 9.00 		
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Společenská kronika
V měsíci červenci se významného životního jubilea dožívají:
Hana Tycová
Ludmila Nováková
Milada Jandová
Eva Vařáková
Miroslava Perlová
V měsíci srpnu se významného životního jubilea dožívají:
Ladislav Rédr
Olga Zatloukalová
Daniel Oravec
Boris Veselý
Oldřiška Valigurová
Eduard Strnad
Františka Spáčilová
Pavel Kotyza
V měsíci září se významného životního jubilea dožívají:
Jarmila Frgalová
Magda Dokoupilová
Karel Kavka
Marie Nevřelová
Josef Doležel
Václav Uhlíř
Miroslav Nevřela
Eva Dašková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (březen – květen):
Zdeňka Možíšová
Zdeňka Kavková
Zdeněk Kužela
Věra Oláhová
Jitka Plhalová
Stanislav Bubeník
Kolik nás přibylo (březen – květen):
Natálie Ležáková
Lukáš Gába
Martin Knapek
Nikita Novotná
Agáta Novotná
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
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Kultura
Červenec:
  2. 7.
29. 7.
30. 7.

pivní slavnosti
půlení prázdnin
neckiáda

Srpen:
  6. 8.
odpoledne s Českým rozhlasem
HODOVÉ SLAVNOSTI:
12. 8.
sportovní odpoledne
13. 8.
hodová zábava
14. 8.
hodové odpoledne
27. 8.
turnaj přípravek
27. – 28. 8.
výstava drobného zvířectva
Září:
  7. 9.
  9. 9.
17. 9.

Klub pro starší a pokročilé
memoriál Fr. Vrány
turnaj v malé kopané o pohár starosty

Zadáno pro ženy
ŽAMPIONOVÝ KOLÁČ
200 g polohrubé mouky, 100 g másla, 500 g čerstvých
žampionů, 1 lžíce oleje, 150 g Nivy, 150 g zakysané
smetany, 100 ml mléka, 4 vejce, 2 lžíce strouhanky, 1
rajče, sůl, pepř, česnek, majoránka
• z mouky, tuku, 1/2 lžičky soli a asi 5 lžic studené vody připravíme hladké těsto,
• necháme je asi hodinu odpočinout a mezitím očistíme žampiony, nakrájíme je na
plátky a podusíme na oleji,
• sýr nastrouháme na hrubém struhadle,
• smetanu ušleháme s mlékem, vejci, špetkou soli, pepřem, česnekem a majoránkou,
• těsto rozválíme na placku, dortovou formu vymažeme lehce tukem a vyložíme těstem (nezapomeneme vytvarovat vyšší okraj),
• dno několikrát propíchneme vidličkou, těsto posypeme strouhankou a poklademe
dušenými žampiony, zalijeme smetanovým přelivem a v předehřáté troubě pečeme,
dokud se nevytvoří kůrka,
• ještě teplý koláč nakrájíme na dílky, ozdobíme kousky rajčete a hned podáváme.
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VEPŘOVÁ LÍČKA S ČERVENÝM VÍNEM A BYLINKAMI
1 kg líček, sůl, pepř, olej, 1 lžíce másla, 3 cibule, 2 mrkve, 1 petržel, celer, asi 10 cm
pórku, 2 lžíce rajčatového protlaku, 2 snítky tymiánu (sušeného 1 lžička), 1 snítka rozmarýnu (sušeného 1/2 lžičky), 3 kuličky jalovce, 0,5 l suchého červeného vína, horký
vývar masový na podlití, hladká mouka na obalení a zahuštění
• kořenovou zeleninu a cibuli si očistíme a nakrájíme na kostky, pór nakrájíme na půlkolečka,
• troubu si zapneme na 190 °C, líčka si očistíme a zlehka obalíme v hladké mouce,
• v kastrolu vhodném do trouby si rozehřejeme olej a líčka v něm rychle opečeme, poté
je vyjmeme na talíř a odložíme stranou,
• do výpeku si přidáme máslo, vsypeme cibuli a restujeme ji, poté přidáme kořenovou
zeleninu a necháme jí za občasného promíchání pár minut restovat,
• nakonec vsypeme pórek, promícháme a přidáme rajčatový protlak, ten za stálého
míchání zasmahneme a ihned trochu zalijeme horkým vývarem,
• přidáme opečená líčka, tymián, rozmarýn a jalovec, dolijeme do 2/3 výšky masa
vínem, osolíme, zlehka opepříme, přiklopíme poklicí a vložíme do horké trouby, po
10 minutách troubu ztlumíme na 175 – 180 °C a pečeme za občasného podlévání vývarem a vínem doměkka - asi hodinu,
• poté maso vyjmeme, šťávu vydusíme na tuk, zasypeme moukou, pár minut za stálého
míchání restujeme, podlijeme chladnějším vývarem a vínem, dobře rozmícháme a
necháme ještě asi 15 min v troubě provařit (bez poklice),
• provařenou šťávu přepasírujeme přes cedník, dochutíme solí, pokud je potřeba tak i
špetkou cukru, přidáme ještě trošku vína a necháme už jen lehce táhnout, aby nám
na povrchu vystoupil tuk. Podáváme s vařeným bramborem.

Vtipy
Povídá celník turistce na hranicích:
„Paní, musíte si nechat prodloužit pas.“
„Dobře, ale vejde se mi pak do kabelky?“
Na policii zazvoní telefon. Náčelník zvedne sluchátko a slyší: „Pane veliteli, dnes
odpoledne přivezou Novákům dřevo!“
„Ale proč mi to říkáte, na tom přece není nic trestného,“ diví se náčelník.
„Ale, pane veliteli, v jednom polínku je ukryto půl kila heroinu!“
„No, to už je zajímavé, děkuji za informaci,“ říká náčelník a za chvíli už zvoní telefon u Nováků: „Nazdar Karle, tady Pepa. Hele, přijedou ti pořezat to dřevo. Bude
to ta samá parta, co ti minulej tejden zryla zahradu!“
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Omyly známé a neznámé
Za nejdůležitější vynález lidstva ženoucí nás vpřed je často považováno kolo nebo
ovládnutí ohně. Oba objevy mají nesporně svůj význam, ale největší objev lidstva byl
pěstní klín. Nikoliv proto, že to byl asi první nástroj a že jím bylo možné rozpoltit něčí
lebku, ale pro uvědomění si technického postupu výroby. Zrodila se nejen myšlenka
využívat nalezené předměty, ale také je vyrábět. I bez objevení kola dokázalo lidstvo
vytvořit životaschopnou kulturu, jako byli například Mayové v Americe. Jejich děti si
hrály s malými vozíky, ale v praxi se kolo nepoužívalo. Stavěli pyramidy, vyvinuli písmo a byli dobří matematici. Ale kultura bez nářadí by byla nucena zůstat na stromech,
podobně jako naši příbuzní – šimpanzi.

Zrnka moudrosti na závěr
Proti narození a smrti nemáš léku. V mezidobí zachovej radost.

Sudoku
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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
P, S
Přerov		
4.46
5.38
5.44
H. Moštěnice 4.50
5.42
5.48
			
P		
		
13.44 14.44 15.44
		
13.48 14.48 15.48

P				
6.44
7.44
9.44
11.44
6.48
7.48
9.48
11.48
P			
16.44 17.44 19.00 22.42
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 3/2016

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:
OÚ Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 41
Horní Moštěnice 751 17, IČO 00301264  
e-mail: ouhornimostenice@cbox.cz, petrjankupetr@seznam.cz
www.hornimostenice.cz
Redakční tým: Ing. Marta Ostrčilová, Petr Janků
Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová
Vychází čtyřikrát ročně – náklad 700 výtisků.
Zaregistrováno pod číslem MK E-12659.
Ročník XV, číslo 3/2016. Horní Moštěnice, červen 2016.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 16. 9. 2016.
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