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Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
Beňov, jede:
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P
P
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P
N
H. Moštěnice
5.09 6.11 7.18 7.24 10.54 13.04
Přerov
5.17 6.23 7.30 7.34 11.04 13.14
P
N
P
P
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16.59 17.29 17.59 21.24 21.29
17.09 17.39 18.10 21.32 21.37
Kostelec, jede:		
H. Moštěnice
5.05
Přerov
5.15
P
19.26
19.35

P
6.25
6.35

P, š			
7.07 7.26 13.25
7.20 7.37 13.35

P
15.45
15.55

P, S
P, š
13.29 14.24
13.39 14.35

P, š		
16.15 17.28
16.25 17.40

21.15
21.25

Zlín, jede:			
5		
H. Moštěnice
8.11 12.09 14.24 15.34 17.49
Přerov
8.18 12.20 14.30 15.40 18.00

Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
		
P, S P, S				
H. Moštěnice
5.11 6.11 7.11 8.18 10.15 12.15
Přerov
5.15 6.15 7.15 8.22 10.19 12.19
P		
P				
15.11 16.15 17.11 18.11 20.15 22.31
15.15 16.19 17.15 18.15 20.19 22.36

P
13.15 14.11
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P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s koncem teplotně příjemných dnů v měsíci červenci, srpnu a poloviny září, přichází pozvolna doba chladného podzimu a s tím i poslední vydání Zpravodaje v roce 2016.
V úvodu se vrátím k prázdninovým měsícům - co se dělo a co je ještě v plánu do
konce roku.
Kulturně - sportovní oblast:
Těsně před zahájením prázdnin slavnostním způsobem obecní úřad zorganizoval
v tomto roce již druhé vítání nových občánků obce. Další den, v neděli, hájilo barvy
obce nově složené družstvo občanů Horní Moštěnice na mikroregionálních slavnostech
mikroregionu Moštěnka v Želátovicích. Byla to taková generálka před příštím ročníkem, který se bude konat v naší obci.
Již tradičně, první prázdninový víkend se nesl ve znamení pivních slavností v zámecké zahradě, které za hojné účasti zájemců zajišťoval sbor dobrovolných hasičů. Další sobotu měsíce července zajistil obecní úřad večerní promítání pro děti v zámecké
zahradě. Počasí přálo, takže i účast byla nezvykle velká. V závěru měsíce července
připravil spolek místních rybářů na rybníku oblíbenou neckiádu. Počasí opět přálo,
takže rybník praskal pod náporem občanů ve švech.
V první srpnovou sobotu připravilo myslivecké sdružení „odpolední veselici s Českým rozhlasem Olomouc“ v zámecké zahradě. Ještě že tu zámeckou zahradu máme,
protože tolik účastníků, kteří se přišli pobavit, by se zdaleka do kulturního domu nevešlo! Mé velké poděkování patří všem, kteří se na organizačním zajištění podíleli.
Myslivcům a jejich rodinným příslušníkům, Medvíďatům, která předvedla krásné vystoupení, a nemohu zapomenout na Klub starších a pokročilých a jejich vysoce profesionální taneční vystoupení. Neodpustím si a musím veřejně poděkovat p. Tomáši
Jančíkovi, nejen za organizaci tohoto odpoledne, ale za dlouholetou aktivní účast na
téměř všech kulturních a sportovních akcích v obci! Děkuji.  
V polovině měsíce srpna, stejně jako každý rok, uspořádal obecní úřad ve spolupráci s dalšími organizacemi a složkami třídenní hodové oslavy. Páteční odpoledne to byly
sportovní soutěže dětí na hřišti TJ Sokol, v sobotu odpoledne sbor dobrovolných hasičů
v zámecké zahradě zajistil další dětské soutěže a atrakce, no a večer, jako tradičně, hodovou zábavu. Nedělní odpoledne se neslo ve znamení posezení s hudbou v zámecké
zahradě, kde mimo jiné vystoupil taneční soubor Colorédo.
O týden později nadšenci z řad fotbalových trenérů připravili velkolepý turnaj přípravek na hřišti TJ Sokol. V neděli, po odpoledním požehnání, nachystal p. farář pose3
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zení s občerstvením ve farské zahradě.
Poslední prázdninový víkend, a už se i to stalo tradicí, zajistili místní chovatelé
s rodinnými příslušníky v zámecké zahradě výstavu drobného zvířectva. Opět přálo
počasí, návštěvníků přišlo hodně, co víc si přát?
První sobota po prázdninách byla skutečně nabitá. Brzy ráno na místním rybníku
odstartoval spolek rybářů závody o největšího uloveného kapra. Odpoledne Hanácká kyselka připravila Den otevřených dveří, včetně prohlídky výrobních a skladovacích prostor, pro širokou veřejnost. Na pořadu byly dětské soutěže a atrakce, hudební
vystoupení a na závěr pěna pro skotačící děti od místních hasičů. Velké poděkování
vedení Hanácké kyselky za krásné odpoledne! A protože bylo opět nádherné počasí,
zorganizoval obecní úřad večerní promítání dětského filmu v zámecké zahradě.
Po prázdninové přestávce taktéž zahájil činnost klub starších a pokročilých již tradičním setkáním v kulturním domě s hudbou, občerstvením a samozřejmě dobrou náladou!
Druhou sobotu v září, i když byly nadprůměrné teploty a spíše to chtělo být někde
ve stínu a u vody, se sportovalo. Proběhl již pátý ročník „O pohár starosty obce“ v netradičních disciplínách. Zúčastnilo se devět soutěžních týmů, což byla největší účast
v historii. Vítězství si letos v závěrečném rozstřelu vybojovalo družstvo místních chovatelů, hned v závěsu skončili rybáři a za nimi hasiči. Těsně před uzávěrkou tohoto
Zpravodaje, v polovině měsíce, zajistil slavnostním způsobem obecní úřad v tomto
roce již třetí vítání nových občánků Horní Moštěnice.   
Po uzávěrce je naplánovaný zájezd obecního úřadu na jižní Moravu spojený s degustací moravských vín ve vinném sklípku a na následující víkend připraví místní zahrádkáři výstavu ovoce a zeleniny v kulturním domě.
A co napsat na závěr? Děkuji všem, spolkům a aktivním občanům, za přípravu a
obětavé zajišťování těchto akcí. Mám velkou radost a spokojenost, v obci to skutečně
žije!
Oblast veřejného pořádku:
Tak jako v minulém roce byl důraz v těchto měsících kladen na úklid veřejného
prostranství, a především sečení trávy v celém katastru obce. Stejně jako vloni jsme
během prázdnin využili na úklidové a další práce studenty - brigádníky.
Mimo ty běžné a úklidové práce proběhla během prázdnin - a ještě zbývá dokončení  
- rekonstrukce poloviny zídky zámecké zahrady.
Oblast životního prostředí:
Během celého období, jak je zvykem, pravidelně každý víkend byly přistavovány
kontejnery na odvoz bioodpadu a během týdne se tento zpracovával na kompost. Stejně
jako minulý rok plánujeme podzimní svoz větví z Vašich zahrádek a již nyní je připra4
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ven k odebrání kompost.
Znovu se musím již poněkolikáté opakovat - škoda jen, že v obci pořád ještě existují
jedinci, kteří nepochopili, co je tříděný odpad, bioodpad, komunální odpad a kam patří!
Pravidelně každých 14 dnů pracovníci obecního úřadu zajišťují domovní svoz plastového odpadu pomocí žlutých pytlů. Nemohu proto pochopit, jak je možné, že kontejnery na plasty jsou neustále přeplněné!
V rámci udržitelnosti dotačního programu „Revitalizace zeleně v obci Horní Moštěnice“ byl proveden ořez a údržba zeleně v zámecké zahradě. Nad rámec se provedla
údržba zeleně na místním hřbitově a na podzim je naplánována údržba zeleně a veřejného prostranství ulic Dr. A. Stojana a 9. května.   
Oblast stavebně - investiční:
Mimo rekonstrukci zámecké zídky proběhlo výběrové řízení na dotační investiční
akci „Stavební úpravy budovy pošty a obchodu“. Investiční akce bude zahájena dnem
19. září 2016 a ukončena do 30. 11. 2016. Během této akce se provede výměna všech
oken a dveří, zateplení celé budovy, výměna celého topného systému, včetně instalace
tepelného čerpadla a budova dostane nový kabát. V návaznosti na tuto akci se připravuje projekt pro vybudování dvou obecních bytů v podkroví nad poštou a obchodem.
V měsíci říjnu bude předložen ke konzultaci projekt na revitalizaci chodníků a veřejného prostranství v ulici Havlíčkova. Po dílčích úpravách jsme znovu podali žádost
o dotaci na projekt „Protipovodňová opatření“.   
Vzhledem k otevření zrekonstruované restaurace „U Kapličky“ se dvojnásobně navýšil počet parkujících vozidel v prostoru odstavné plochy pro parkování, a proto bylo
nutné tyto plochy rozšířit a přemístit mimo i kontejnery na tříděný odpad.
Z důvodu neustále plných kontejnerů na tříděný odpad rozhodla rada obce o zřízení
dalšího sběrného místa v prostoru končící ulice Zámostí a začínající ulice Havlíčkova
(u mostku přes Říku).
V podzimních měsících proběhne rekonstrukce zcela nevyhovujícího pódia v zámecké zahradě.
Ostatní:
Vzhledem k tomu, že se nesmlouvavě blíží závěr roku 2016, rada obce svolala na začátek října rozšířené jednání s výbory a komisí ke zhodnocení financování uplynulého
období, výhled do konce roku, a především záměr financování roku 2017, což bude
sloužit jako podklad pro sestavení rozpočtu obce pro rok 2017, který chci, aby Zastupitelstvo obce Horní Moštěnice schválilo ještě v tomto roce, abychom se nemuseli řídit
rozpočtovým provizoriem.                   
Co se týká financování, obec za 8 měsíců letošního roku hospodaří s přebytkovým
rozpočtem ve výši kolem 2 mil. Kč.
5
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    Na závěr Vám přeji prožití ještě hodně hřejivých podzimních dnů se sluníčkem, a
protože se závěr roku skutečně rychle blíží - přeji Vám všem spokojené a klidné prožití
adventních dnů, vánočních svátků a - pokud bychom se nepotkali u silvestrovského
ohňostroje - pevné zdraví do nového roku 2017!   
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce

Informace o třídění odpadů v roce 2015

EKO-KOM, a.s.
Naše obec vytřídila v roce 2015 a předala k využití 127,329 tun odpadu, a tím obdržela od společnosti EKO-KOM a.s. finanční odměnu ve výši Kč 235 197,50.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM,
a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme společně dosáhli, představuje:
- Emise CO2 ekv.   190,212 tun
- Úspora energie   4 675 493 MJ
ASEKOL, a.s.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL, a.s. vyplývá,
že občané naší obce odevzdali k recyklaci 123 televizí, 34 monitorů a 1 698 kg drobného elektra, a tím jsme společně výrazně ulevili životnímu prostředí.  
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Uspořili jsme:
- 65,24 MWh elektřiny
- 3 381,52 litrů ropy (úspora se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
49 729 km v běžném osobním automobilu)
- 279,84 m3 vody (úspora takového množství vody se rovná stejnému množství,
které je spotřebováno při 3 757 sprchováních)  
- 2,31 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,04 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 55, 49 tun.
6
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ELEKTROWIN, a.s.
Díky správnému přístupu našich občanů jsme společnosti ELEKTROWIN, a.s.
v roce 2015 odevzdali:
- 2, 834 tuny velkých spotřebičů (sporáky, pračky, myčky aj.)
- 2,05 tuny chlazení
- 2,214 tuny malých spotřebičů (vysavače, žehličky, varné konvice aj.)
Nejen, že jsme získali odměnu ve výši Kč 15 829,-, ale zároveň jsme mohli současně
zažádat o vyplacení odměny z Motivačního programu pro obce na podporu zajištění a
zvýšení zpětného odběru elektrozařízení do výše Kč 15 000,-.
Z této odměny jsme pro sběrné místo zakoupili manipulační skladový vozík v ceně Kč
4737,- a paletový vozík v ceně Kč 10 423,-.
Věříme, že Vás výsledky potěšily a budou také motivací pro zodpovědný přístup ke
třídění elektroodpadu v budoucnu.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci.
Hana Slabá

Svoz domovního plastového odpadu

Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak nešlapání obalů představuje
statisícové náklady? Jak je to možné?
V naší obci používáme pro domovní sběr plastového odpadu žluté igelitové pytle o objemu 120 litrů. Náklady na nákup
jednoho pytle a jeho svoz činí 12,- Kč. Příspěvek od autorizované obalové společnosti EKO-KOM činí přibližně 5,- Kč
za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední
informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle. Do 120 l pytle se vejde 1,2
kg nesešlápnutých PET lahví, nebo 3,5 kg sešlápnutých PET lahví.
Hmotnost
1,2 kg nepošlapaných PET
3,5 kg pošlapaných PET

Příjmy
1,2 x 5 = 6 Kč
3,5 x 5 = 17,50 Kč

Náklady
12 Kč
12 Kč

Zisk / Ztráta
6 – 12 = ztráta – 6 Kč
17,5 – 12 = zisk + 5,50 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou - 6 Kč na jeden pytel,
nebo se ziskem + 5,50 Kč na jeden pytel. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou
obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč! Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně
7
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předá k recyklaci 27,7 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou
peníze, které na zemi nenajdeme a nikdo nám je zadarmo nedá. Pokud se tyto peníze
musí vzít z rozpočtu obce, budou chybět na jiné užitečnější potřeby. Je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze.  Proto Vás občany opět prosím:
PET LÁHVE A OBALY – PROSÍM SEŠLÁPNOUT!!! Děkuji.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Povinné kontroly technického stavu a provozu kotlů
se blíží!!!

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění z roku 2012 přinesl provozovatelům spalovacích zdrojů na pevná paliva nové povinnosti, které postupně vstupují v platnost. Cílem je snížení negativních dopadů spalování pevných paliv na životní
prostředí a zdraví lidí. Nesplnění těchto povinností může být spojeno se sankcemi.
Podle § 17 odst. 1 písm. h) tohoto zákona musí každý, kdo provozuje kotel nebo jiný
spalovací zdroj (např. krbovou vložku s tepelným výměníkem) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, zajistit první kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího zdroje, a to nejpozději do konce letošního roku. Provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje je podle zákona o ochraně ovzduší povinen tuto kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje ze strany odborně způsobilé osoby opakovat jednou
za dva roky. Povinnost provedení kontroly se vztahuje plošně na všechny tyto zdroje bez
ohledu na to, kde jsou umístěny, nebo jak jsou provozovány, tedy i na rekreační objekty, či
na kotle, které slouží jako náhradní zdroj a jsou provozovány jen po omezenou dobu roku.
Od 1. ledna 2017 musí každý provozovatel kotle na pevná paliva na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Přerova) předložit doklad o
provedené kontrole. V opačném případě se vystavuje riziku uložení pokuty, a to až do
výše 20 tis. Kč (u právnických osob až do výše 50 tis. Kč).
Kontrolu kotle a vystavení dokladu podle zákona může provést výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, která má od
něj udělené oprávnění. Kontakty na odborně způsobilé osoby shromažďuje Hospodářská komora ČR a ve spolupráci s Asociací podniků topenářské techniky je zveřejňuje
na internetových stránkách: http:/aptt.cz/opravneni-ozo.php, nebo přímo jsou uvedeny
na internetových stránkách výrobců kotlů.
Takže, vážení majitelé kotlů na pevná paliva, neotálejte s objednáním, neboť konec
roku 2016 se neúprosně blíží!!!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
8
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Z historie obce
Vaření trnek
Když trnky dozrávají, nechají se několik dní po otrhání odležet. Dříve se kostky před vařením nevylupovaly, dnes se
tak děje všeobecně. Pak se trnky nasypou
do kotle, ve kterém je uprostřed postaven
„kotóč“. Kotóč je dřevěný hřídel, na jehož
dolním konci jsou připevněna 2 – 4 ramena přizpůsobená oblině kotlu. Druhý konec je
buď volně zachycen v trámu nebo ve stolici nad kotlinou (viz. obrázek).
V prvním případě je zavrtáno do hřídele kotóče 25 cm dlouhé rameno, na němž je
připevněna volným kloubem asi 60 cm dlouhá tyčka. Tou se při vaření trnek kývavým
způsobem stále pohybuje. Tím se otáčí hřídel a s ní i jeho ramena, která tak stále čistí
dno kotle, takže se trnky nemohou připálit. Ve druhém případě je na konci klučka,
kterou se otáčí kotouč. Po celou dobu vaření trnek se nesmí pohyb kotouče zastavit,
protože trnky by se připálily a tím by se velmi znehodnotily. Proto se při kývání nebo
otáčení musí stále střídat aspoň dvě osoby.
Aby se do kotle vešlo víc trnek, je nadstaven nahoře „lubem“. To je asi 3 – 5 cm
vysoký pás z bukového dřeva stočený do kruhu o průměru kotle, k němuž je zvenku
dobře přimotán. Kotel je uzavírán poklopem ze dvou volných půlek. Jinak by totiž
trnky z kotle vystřikovaly a nejenže by všechno kolem znečišťovaly, ale mohly by také
nebezpečně popálit. Pod kotlem se topí v „pícce“ s železnými dvířky. Pod ní je popelník, který už bývá v důlku pod úrovní terénu.
Rozvařené trnky – lézanka – se přesívají na sítku, aby se zbavily kostek a šlupek.
Dříve se kostky vypíraly a sušily. V zimě se z nich vylupovala jádra a peklo cukroví.
Při vaření trnek se děti nejvíce těší na lézanku, na níž si pochutnávají dřevěnými vařečkami, až je z toho někdy bolí bříško.
Po přesítí se dá lézanka zpět do kotle a za stálého míchání a mírného přikládání
v pícce se nechá zahoustnout, až se drží na vařeše. To už jsou trnky uvařené. Oheň se
pak v pícce uhasí a trnky se z kotle vybírají do hliněných látek nebo dřevěných nádob.
Nechají se na povrchu obeschnout a pak se zaváží papírem nebo plátýnkem, aby se do
nich neprášilo a dají se na komoru nebo do spížky. Dříve se často dětem i dospělým
mazávaly na chleba místo másla. Dnešní děti už by s nimi spokojeny asi nebyly.
Trnky se vařily v kotle ve dne v noci bez přestání, jeden po druhém. Bývala to vítaná příležitost ke schůzkám mladé chasy. Často dlouho do noci zazníval z leckteré pícky
kromě smíchu i hudba a zpěv.
Převzato z kroniky obce 1962
9
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R ady zahrádkářům
Nedostatek draslíku u rostlin na zahrádce
Rostliny přijímají draslík ve srovnání s jinými živinami přednostně. Vedle dusíku je také živinou, kterou rostliny hromadí. Nejvyšší množství přijímají mladé rostliny až do květu. Nedostatek draslíku v mladém
stádiu nelze už později vyrovnat.
Draslíku se připisují zejména vlastnosti, které podporují rezistenci především proti
houbovým a bakteriálním chorobám. Velmi dobrá je pohyblivost draslíku ve vodivých
pletivech k transportu vody, živin a asimilátů v rostlinách. Tím jsou schopny samy si
regulovat hospodaření s draslíkem. Snaží se dostat draslík přednostně k vegetačním
vrcholům a ke kořenům. Draslík má příznivý vliv na bilanci vody v rostlinách. Při
jeho nedostatku se zvyšuje příjem vody. Stresy v důsledku teplot větru a vlhkosti se při
dobrém zásobení draslíkem zeslabují, pevnost a odolnost rostlin se zvyšuje.
Příznaky nedostatku draslíku
Nedostatečně zásobené rostliny draslíkem za slunných, teplých a suchých dnů rychleji vadnou. Výskyt nedostatku draslíku závisí zejména na druhu rostliny a spočívá na
tvorbě jemného kořenového vlášení, na rozmístění kořenů a jejich pronikání do hloubky. Rostliny trpící nedostatkem draslíku vykazují ochablý růst a jsou méně pevné. Příjem živin a jejich pohyb v rostlině neprobíhá dostatečně rychle, takže přítomný draslík
už nestačí a dochází k zastavení růstu. Častými příznaky nedostatečného zásobení jsou
bodové nekrózy, které se rozšiřují na plošné. Jejich tvorba začíná od špiček a okrajů
listů bez předchozích žloutenek. Dalšími příznaky je ohýbání listů dolů a listy mají tvar
šálku nebo naběračky.
Nápadné je, že rostliny s počínajícím nedostatkem draslíku mají zpočátku ještě zdravý
vzhled a teprve po vyčerpání
zásoby v půdě dochází k rychle
pokračujícímu chřadnutí.
U rajčat často pozorujeme
skvrnité dozrávání plodů. Tento „zelený límec“ se zelenými,
ostře odlišnými kolem konce
stopky jsou znamením nevyrovnaného zásobení draslíkem.

10
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Listy květáku jsou zbarveny modro až tmavozeleně, jsou
ohnuté dolů a zvlněné. Zelí
vykazuje podobné příznaky.
Hlávky zůstávají malé a měkké.
Také mladší listy jabloní
jsou modrozeleně zbarvené a
zvlněné. Na starších listech se
rozšiřují červenohnědé okrajové nekrózy. Plody jsou malé a
kyselé.
Nadbytek draslíku
Rostliny snášejí relativně vysoký obsah draslíku, aniž by došlo k jejich poškození.
Také v půdě je draslík velmi silně vázán, takže rostliny mohou velmi zřídka přijímat
větší množství. To je také příčinou toho, že v polních podmínkách nejsou známa žádná
přímá poškození v důsledku přehnojení.
Nadbytek draslíku se projevuje jen výjimečně v místech skladování chlévského
hnoje a zrání kompostu. V tom případě dochází ke světlezelenému mozaikovému zabarvení s následným zhnědnutím a zasycháním v důsledku omezeného příjmu živin.
Prevence
Prevence by měla být na prvním místě, abychom zabránili poklesu výnosu a jeho
kvality. Pokud zjistíme nedostatek draslíku, měli bychom jej co nejrychleji odstranit.
Okamžitým ošetřením rostlin trpících silným nedostatkem je zálivka rostlin 2% roztokem síranu draselného. Půdu bychom měli vyhnojit draselnými hnojivy a pak provádět
pravidelný přísun draslíku dle požadavku pěstovaných rostlin.
Rukověť zahrádkáře
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
ač se to nám všem zdá již pradávno, rád bych se ještě pár slovy
vrátil do měsíce června.
Již tradičně se tento měsíc rozpadá na poměrně dvě nesouvisející části. Ta první je
ve znamení úporné snahy naprosté většiny žáků prospěchově co nejúspěšněji završit
své celoroční úsilí. Že toto úsilí bylo naplněno i loňskou 9. A, dokládají výsledky přijímacího řízení, jednoho z nejúspěšnějších v posledních letech.
Druhá polovina měsíce je pak ve znamení škol v přírodě, školních výletů a řady
jiných sportovních i kulturních aktivit, které dle ohlasu jejich účastníků skončily ke
všeobecné spokojenosti. Více mají zájemci možnost si přečíst v následujícím příspěvku
Mgr. Vlasty Krejčířové.
Ve škole se však nezahálelo ani v průběhu prázdninových měsíců. Byť za cenu větších investic se nám snad podařilo najít smysluplné využití atria v pavilonu 2. stupně.
Tento prostor byl přebudován na výtvarný ateliér a bude tak sloužit jako další odborná
učebna.
Jsem potěšen faktem, že v letošním školním roce budou v naší organizaci po velmi
dlouhém období otevřeny dvě 1. třídy.
Jsem rád, že mohu poděkovat SRPŠ za drobné dárky pro prvňáčky, zejména pak
děkuji zastupitelstvu obce, poněvadž i letos každý nastupující žák obdržel hodnotný
dárek – tablet. Ty bezesporu usnadní první kroky žáků v oblasti elektronické gramotnosti a dozajista přispějí ke zpestření, ale i ke zkvalitnění výuky.
V této souvislosti došlo i k rozšíření pedagogického sboru, kdy se nově nastoupivší
kolegyně Bc. Chodilová ujímá třídnictví ve třídě 4. A.
Zásadní změnou v letošním školním roce je to, že byl učiněn definitivní krok v oblasti elektronizace veškerého výkaznictví. Toto opatření umožňuje, že po obdržení
kódu všichni zákonní zástupci získají možnost seznámit se s děním ve škole daný den.
A to jak s tématem hodiny, aktuální absencí, ale rovněž, což je zřejmě nejdůležitější,
s prospěchem i chováním svých potomků. Všichni jsme si samozřejmě vědomi, že nově
zaváděný systém má a musí mít své dětské nemoci.
Tento rok tak bude rokem testovacím a poté, co se systém zaběhne, bude hrát zásadní úlohu ve zkvalitnění interakce mezi pedagogickými pracovníky a Vámi, zákonnými
zástupci. Odvrácenou stránkou této změny je to, že se na smetišti dějin ocitly předměty
dosud se školou nerozlučně spjaté jako třídní knihy, žákovské knížky etc.
Od 1. 10. bude v obvyklé podobě dána zájemcům možnost badmintonové hry v tělocvičně školy. Veškeré finanční pohledávky byly v průběhu léta likvidovány, takže
12
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mohu popřát všem hráčům pouze kvalitní sport, prost jakýchkoli zranění. Ta by měla
eliminovat i rekonstrukce stávajícího osvětlení. Po vyhodnocení vytíženosti tělocvičny
v loňském roce počítám najisto s těmito termíny – pondělí, středa 19.00 – 21.00, čtvrtek
– 20.00 – 21.00. Rovněž nemám problém na základě individuálního požadavku s víkendovým pronájmem, samozřejmě nebudou-li v tělocvičně probíhat komerční akce.
Já i všichni mí kolegové rádi vyjdeme vstříc již snad i tradičním požadavkům na
výpomoc společenským organizacím v Horní Moštěnici ve smyslu nácviku kulturních
vystoupení, kopírování, ruličkování atd., pouze opětovně prosím, aby požadavek zazněl s dostatečným časovým předstihem.
Poměrně netradičně bych část svého příspěvku chtěl věnovat i úseku mateřské školky. Nejen v souvislosti s vyhodnocením ankety jsem se rozhodl, že do letošního školního roku dotyčné paní učitelky nastoupí v obměněných sestavách, a jsem pevně přesvědčen, že toto opatření ještě zvýší kvalitu a srovnatelnost všech oddělení. Na druhé
straně mě nemile překvapilo, že někteří zákonní zástupci poukazují na absenci kroužků
typu pohybové výchovy, keramiky či logopedie, jejichž činnost je běžně realizována
v řízené části pobytu dítěte v našem zařízení.
Domnívám se, že nad všemi uvedenými dotazy stojí ten zásadní. Chodí Vaše dítě
rádo do školky, či ne a pokud ne, pojďme udělat společně vše pro to, abychom tento stav
změnili.
Dále bych chtěl všechny zákonné zástupce upozornit s dostatečným předstihem,
že dne 6. 9. jsem ve formě nařízení ředitele organizace vydal kritéria pro zařazování
dětí do oddělení pro školní rok 2017/2018. Rozhodujícím kritériem se stává pouze věk
dítěte, pomocným pak přítomnost přímého sourozence v budově. Ve všech ostatních
případech bude postupováno v souladu s vyhláškou 14/2005 O předškolním vzdělávání.
Všem přeji krásný a ještě krásnější podzim….
						
Mgr. Libor Kubík
						
ředitel ZŠ a MŠ

Akce ZŠ v červnu roku 2016
30. 5. Jarní Olympijské hry - ŠD
Blíží se celosvětová letní olympiáda v Riu, a proto i my jsme si ve ŠD vyzkoušeli některé olympijské disciplíny. Ačkoli jsme měli disciplíny netradiční (např. hod raketou,
slalomová dráha, dřepy/min., hod na cíl...), nechybělo slavnostní zahájení, kde zazněla
naše česká hymna a děti si vyzkoušely nést olympijský oheň. Důraz jsme kladli na fair
play a naším heslem bylo „Není nutné vyhrát, ale zúčastnit se.“
Sportu zdar.
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1. 6. Výlet 2. třídy do Rymic
Žáci 2. třídy se vydali na výlet do nedaleké vesnice Rymice, kde se nachází muzeum v přírodě. Letos jsme byli prvními návštěvníky a děkujeme paní průvodkyni za
krásnou procházku s poutavým výkladem. Prohlédli jsme několik lidových domečků
s doškovou střechou a dobovým vybavením.   Navštívili jsme starý větrný mlýn. V
rymické tvrzi jsme obdivovali modely větrných mlýnů, krásné kočáry i tehdejší zemědělskou techniku. V kovárně nás ohromila veliká pec. V zahradní restauraci jsme se
občerstvili i pobavili na prolézačkách. Počasí nám přálo a výlet se všem líbil.
1. 6. Výlet 1. třídy za zvířátky aneb Den u Dočkalů
Ráno jsme se probudili do slunného dne a těšili se na překvapení, které nás očekávalo
na „Ranči“ u Dočkalů. Již při vstupu jsme byli mile přivítáni. Po pár krocích se před námi
otevřel pohled na perfektně přichystaná stanoviště. Děti jásaly radostí nad tím, co vše je
pro ně připraveno. Hochy nejvíce zaujala jízda na čtyřkolce, střílení ze vzduchovky na
terč a střílení z kuše, ale ani děvčata při těchto disciplínách nezůstala pozadu. Jen jízdu na
čtyřkolce přenechaly dívky Michalovi, který je rád povozil. Vrcholem dne byla projížďka na koni. Také jsme se podívali na králíky a společně šli nakrmit ovečky. Ve volných
chvilkách si děti užívaly trampolíny, houpaček a jiných her. Během celé návštěvy měly
děti možnost využít bohatého občerstvení. Na závěr čekalo na děti překvapení v podobě
odměn, které pro ně přichystala paní Dočkalová. Děti byly z celého dne nadšeny. Velmi
si všechny aktivity užívaly a jistě budou na tento den dlouho vzpomínat.
Obrovské poděkování patří paní Dočkalové a jejím rodičům za úžasně připravený
program a pohoštění. Moc děkujeme!
3. 6. Litter Less
Den činu probíhal na školní zahradě, kde Ekotým připravil stanoviště na předcházení vzniku odpadu pro žáky školy i pro širokou veřejnost. Každý žák dostal kartičku,
kam se mu zapisovaly body za splnění úkolu. Pro žáky byl připraven třídicí AZkvíz,
test, twister, stavění obrázků z vršků nebo z krabic, origami, opičí dráha, třídění a
další aktivity. Podle počtů bodů, které získali na stanovištích, si mohli vybrat dárek
(krabičku na svačinu, ekoláhev, pastelky,
tužky, bločky a mnoho dalších krásných
cen). Test se hodnotil zvlášť. Ti, kteří odpověděli správně, byli vylosováni a dva žáci z
prvního a dva žáci z druhého stupně dostali
balíček plný cen. Žákům se den moc líbil a
byli z něj nadšeni, rádi by si ho příští rok
zopakovali.
14

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 4/2016

4. 6. Otevřený přebor Zlínského kraje ve střelbě
V sobotu 4. 6. 2016 se v Napajedlích konal otevřený přebor Zlínského kraje ve střelbě ze vzduchovky. Této soutěže se zúčastnilo celkem 22 střelců. Naši školu reprezentovali 2 žáci - členové střeleckého kroužku.
V kategorii 13 - 17 let otevřená mířidla zvítězila Adéla Pitnerová z 9. A se 176 body,
Nikola Popelová z 8. A se umístila na 3. místě se 161 body.
V kategorii 13 - 17 let dioptr se Nikola Popelová z 8. A umístila na 2. místě se 138
body, Adéla Pitnerová z 9. A se umístila na 4. místě se 136 body.
Absolutní vítězkou ze všech věkových kategorií včetně dospělých se stala Adéla
Pitnerová z 9. A nástřelem 176 bodů. Adéle blahopřejeme, s pohárem jí to opravdu sluší.
10. 6. Výlet 5. třídy – Občan a bezpečnost Přerov
V pátek 10. června 2016 se žáci 5. třídy zúčastnili akce Občan a bezpečnost, která
se konala v budově Územního odboru policie ČR a v přilehlém okolí u přerovského
výstaviště. Cestou k výstavišti jsme měli zastávku u loděnice, kde se žáci svezli na
motorovém člunu Plavební správy Přerov po řece Bečvě, což se setkalo s velkým nadšením. Poté naše cesta pokračovala k budově Policie ČR. Tam jsme si prohlédli celu
předběžného zadržení, výstavu o historii policie a nechali jsme si sejmout otisky prstů.
Před budovou byla vystavena technika Hasičského záchranného sboru, Vojenské policie, Armády ČR, Záchranné služby atd.
10. 6. Výlet 7. třídy do Pevnosti poznání
V pátek 10. června jsme si vyjeli vlakem do Olomouce do interaktivního muzea
vědy - Pevnosti poznání. Čekaly na nás originální exponáty z dílny olomoucké přírodovědecké fakulty, ale také to nejzajímavější z historie dobývání Olomouce. Mohli jsme si
vyzkoušet vojenské kostýmy, které nám velmi slušely, ale bylo v nich horko :). Potrápila
nás spousta hlavolamů a rébusů. Odměnou nám byla radost z vyřešení. Také jsme se
dozvěděli spoustu nových informací ze světa fyziky, biologie, lidského těla, optických
klamů a mnoho jiného.
Takže, všem zvídavým kamarádům
i rodičům tento výlet vřele doporučujeme.
9. - 11. 6. Výlet 9. třídy do Bratřejova
Ve čtvrtek 9. 6. se celá 9. A vydala stanovat na chalupu k Jančíkovým. Ráno
jsme vyjeli vlakem a po přestupu na autobus jsme se dostali do Bratřejova. Po
vybalení, postavení stanů a obědě nás
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čekala krátká procházka na seznámení se
s okolím.
Po návratu proběhla vodní bitva, hrály se
karty a grilovalo se. Zkrátka jsme se bavili. A i když jsme na spánek skoro ani nepomysleli, nakonec šli všichni přece jen na
kutě.
Páteční budíček byl velmi, velmi „příjemný“, jelikož pár našich milých spolužáků
nás probudilo o 2 hodiny dříve a všichni
jsme je za to měli „moc rádi“. A máme. Po
snídani a příjezdu pana a paní Jančíkových jsme se pod jejich vedením vydali na Klášťov. I přes strmé kopce jsme tam šťastně dorazili a opekli si špekáčky. Mňam.
Cestou zpět nám sice trochu pršelo, ale dalo se to přežít. Očista bot a nohou jen tak
venku hadicí - to byl zážitek. Pak následovalo opět grilování a hrály se různé hry. V
místním hostinci nám připravili pizzu, po které se jen zaprášilo, za tmy jsme se vydali
na stezku odvahy a nechybělo ani pár ploužáků.
Sobotní ráno bylo už ve znamení balení a skládání stanů. Autobusem jsme se přesunuli
do Vizovic, kde byl rozchod. Čekání na vlak si většina z nás zkrátila návštěvou restaurace či cukrárny. Pak už jen cesta do Otrokovic a následně do Přerova, kde nás čekali
rodiče. Vydali jsme se, i když celkem neradi, domů.
13. 6. Výlet 3. třídy na statek
Ve 3. třídě už všechny děti poznají domácí zvířata a ví, čím se živí, ale neškodí jim
to sem tam připomenout. Proto jsme využili pozvání a vydali se na statek do Dobrčic,
kde jsme si mohli nakrmit kozy i králíky, pomazlit se s nimi. Protože místní jsou i
včelaři, prohlédli jsme si místnost, kde se stáčí med. Se včelkami jsme se ovšem raději
nemazlili. Na závěr si naše spolužačky sestry Janďourkovy z Dobrčic připravily soutěž
o poznávání přírody.
duben – červen: Plavání
I letos se žáci 3. a 4. třídy učili na přerovském plaveckém bazénu plavat. Každou
hodinu začínali rozcvičkou, pak zkoušeli různé plavecké styly a na závěr se ve vodě
vydováděli s různými pomůckami. Lekce se jim moc líbily, což je vidět z jejich spokojených tváří.
13. - 14. 6. Poznávací zájezd do Rakouska a Německa
Dne 13. 6. jsme spolu se základní školou z Kroměříže vyrazili v ranních hodinách
na dvoudenní zájezd do Rakouska a bavorského Německa. Cesta autobusem byla po16
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měrně dlouhá, ale páni řidiči byli moc příjemní. Do oběda už jsme byli v Salzburgu
a po krátké procházce přes zahrady Mirabellgarten jsme došli k Domu přírody, který měl několik pater se sekcemi jako například Vesmír, Podmořský svět nebo Zvířata Rakouska. Dále jsme po prohlídce celého historického centra lanovkou vyjeli na
místní pevnost Hohensalzburg, kde nám bohužel začalo pršet, ale naštěstí se dalo kam
schovat. Poté děti uvítaly krátký rozchod a po odbití zvonů znějících jako Mozartova symfonie jsme autobusem vyrazili na cestu do horského hotelu kousek od města.
Nutno podotknout, že naše paní průvodkyně byla velmi milá a vše ochotně zařídila.
Ubytování se dětem velmi líbilo, stěžovali si pouze na chybějící wifi. Výhled na alpské
údolí toto zklamání ale předčil. Druhý den jsme hned po snídani a úklidu přejeli přes
hranice a po pár minutách cesty se ocitli u solných dolů Berchtesgaden. Prohlídka byla
zajímavá díky jízdě vláčkem, který nás zavezl do dolu a také díky skluzavkám a lodi
plující solným jezerem. Děti byly z této prohlídky nejvíce unešeny. Následoval přejezd
do hor, do Dokumentačního centra Obersalzberg, kde jsme zjistili spoustu zajímavostí
o 2. světové válce, a především o Hitlerovi a jeho spolupracovnících. Také v centru
byla zpřístupněna velká část podzemních bunkrů těchto pohlavárů. Poté jsme místním
autobusem poměrně strmou cestou a 150 metrů dlouhým výtahem vyjeli na Orlí hnízdo, Hitlerovo druhé nejoblíbenější sídlo. Z Orlího hnízda se stala restaurace. Čajovna,
kterou Hitler dostal k narozeninám od pana Mussolliniho, ale zůstala zachována. Děti
zde měly spoustu času prozkoumávat alpský vrchol a někteří se vydali na krátkou turistickou procházku. Bohužel bylo špatné počasí a přes mlhu jsme bavorské Alpy spatřili
až ke konci naší návštěvy. Ve 4 hodiny jsme z Orlího hnízda sjeli a byl čas na odjezd do
České republiky. Cesta byla opět dlouhá, ale filmy ji docela zpříjemňovaly. Do Horní
Moštěnice jsme dorazili až před půlnocí.
17. 6. Florbalové utkání se ZŠ Kokory
Už po několikráte se žáci základní školy utkali ve florbale s žáky z Kokor. Na zápas
se vždy těší, protože síly jsou vyrovnané. Po dvouhodinovém boji, kdy stav byl 7:6 pro
Kokory, naši kluci minutu před koncem zápasu vyrovnali na 7:7. Už teď se těší na další
utkání, které se uskuteční na podzim školního roku 2016/2017.
17. 6. Krajské kolo Pythagoriády
V pátek 17. 6. 2016  se na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí 177 konalo krajské
kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2016.
V kategorii 5. ročník se zúčastnilo 15 žáků. Naši školu reprezentoval Petr Šimíček
z 5. A. Obsadil  krásné 4. místo.
V kategorii 6. ročník se zúčastnilo 9 žáků. Náš žák Jan Botor z 6. A  obsadil  7.
místo. Oběma hochům děkujeme za reprezentaci školy.

17
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20. - 24. 6. Škola v přírodě
Od 20. do 24. června jsme prožívali
spoustu zábavy a dobrodružství ve škole
v přírodě na Bílé v Beskydech. První den
nám sice trošku pršelo, ale ostatní dny
nám sluníčko přálo (někdy až moc) a my
jsme si mohli užívat spousty aktivit s našimi instruktory, ale i aktivní odpočinek
s našimi p. učitelkami. Instruktoři pro nás
připravili mnoho krásných aktivit, úkolů,
her a naučili nás mnoho nového. Např. naučili jsme nová přísloví, poznávat ptáky, hledali jsme poklad – zlatou cihlu, také jsme
se dostali na Pašeráckou stezku a hledali jsme zloděje. Museli jsme zdolávat fyzicky
náročné cesty a prověřovali jsme si naši hbitost, odvahu a sílu. Za odměnu jsme si
mohli v SUN OUTDOOR centru užívat super atrakcí (např. dětský lanový park,  letní
tubing, vzduchovou trampolínu, vodní svět s Archimedovou spirálou, šlapací auta,
dětskou lezeckou stěnu, aquazorbing, bazén s lodičkami a jiné).
Na čtvrteční dopoledne pro nás paní učitelky přichystaly sportovní olympiádu. Za
naše sportovní výkony nás všechny čekala sladká odměna a „čvachtání se v potoce“.
Čtvrteční večer jsme zakončili pohádkovou stezkou, na níž jsme museli plnit úkoly
a na které jsme potkali vodníka Česílka, čertíka Bertíka, bílou paní Leontýnku, vílu
Pavoučnici a starou čarodějnici.
Páteční ráno bylo plné balení, ale ještě i celé dopoledne jsme trávili s našimi fajn
instruktory a užívali jsme si poslední okamžiky školy v přírodě, než přišlo loučení. Ač
jsme se všichni těšili domů, bylo nám líto, že je konec prima her, dobrodružství a legrace… Ale útěchou nám může být, že jsme si ve škole v přírodě našli nové kamarády a
naše vzpomínky a zážitky nám také zůstanou.
Děkujeme všem rodičům, kteří se sponzorsky podíleli na odměnách pro nás.
22. 6. Olympijský běh
Ve středu 22. 6. 2016 se ZŠ v Horní
Moštěnici, byť neoficiálně, zapojila do
celorepublikové akce Olympijský běh.
Zdrcující většina žáků 2. stupně i
žáci mladší, neúčastnící se školy v přírodě, ba dokonce i odvážnější z řad pedagogického sboru v rámci Olympijského
běhu absolvovali v individuálním tempu
trasu vytýčenou v okolí školy v délce
18
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cca 1 km. Po doběhu, bez ohledu na umístění pak byli oceněni drobnou cenou.
Účastníci akce tak učinili něco pro své zdraví a přispěli k šíření olympijské myšlenky jak svou aktivitou sportovní, tak i výtvarnou.
23. 6. Krajský přebor mládeže v šachu
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se na Gymnáziu Hejčín v Olomouci konal krajský přebor
školní mládeže v šachu. Této soutěže se zúčastnilo přes 100 šachistů z celého Olomouckého kraje.
Naši školu reprezentovalo 5 žáků - členů šachového kroužku. Hrálo se švýcarským
systémem na 7 partií.
V kategorii 1. - 3. tříd startovalo 36 šachistů, Robin Botor ze 3. A se umístil na 22.
místě se 3 body.
V kategorii 4. - 6. tříd startovalo 42 šachistů, Daniel Bartoník z 5. A se umístil na
23. místě se 3 body, Petr Šimíček z 5. A se umístil na 26. místě se 3 body, Jan Botor z 6.
A se umístil na 31. místě se 3 body a Vlastimil Hrabovský z 6. A se umístil na 40. místě
s 1 bodem.
Děkujeme všem šachistům za vzornou reprezentaci školy.
24. 6. Výlet 8. třídy do Brna
Osmáci si vyrazili zařádit v pátek 24. června do brněnského JumpParku. Cesta tam
a zpět probíhala vlakem sice v obrovském vedru, ale přesto v družné zábavě. Docela
nás to hopsání zmohlo...
27. 6. OMU
Dne 27. 6. 2016 proběhl v ZŠ Horní Moštěnice projektový den OMU. Projektový
den byl zaměřen na ochranu člověka za mimořádných událostí – požáru, povodně, chemické havárie, živelné pohromy. Akce byla zahájena ukázkou práce jednotky psovodů
Městské policie Přerov, při které největší úspěch sklidila imitace zadržení ozbrojeného
zloducha pomocí služebního psa. Poté se
účastníci rozešli na připravená pracoviště,
kde se žáci 1. st. se seznámili s činností
při těchto událostech, žáci 2. st. si pravidla připomenuli a zopakovali.
Všichni pak v průběhu projektového
dne prošli školením v poskytování urgentní 1. pomoci.
Projektový den byl zakončen cvičnou
evakuací školy z důvodu vypuknutí požáru v pavilonu 2. stupně a následným pře19
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sunem do evakuačních prostor. Tam žáci zhlédli ukázku hašení požáru.
Poděkování za participaci na akci patří jednotce psovodů Městské policie Přerov, SDH
Horní Moštěnice za provedení ukázky a studentkám SZŠ Přerov za zdravotnické proškolení.
28. 6. Divadelní představení skupiny historického šermu Renegáti
Poslední, předprázdninové úterý jsme se všichni od nejmenších prvňáčků po vycházející deváťáky vrhli společně se skupinou historického šermu Renegáti do víru husitských válek. Velmi srozumitelně a přitom poutavě nás jak křižácký rytíř, tak husitský
bojovník seznámili se svou výzbrojí i výstrojí a bojovou taktikou. Některé děti se přímo
zúčastnily boje na vozové hradbě a nechyběla ani nejoblíbenější část - ukázka souboje
rytíře a husity s různými zbraněmi. Renegáti nám ovšem také připomněli, že konflikty
by se měly řešit hlavně mírovou cestou.
29. 6. Cvičební hodina na airtracku
29. 6. se už tradičně organizoval dobrovolný výjezd na cvičební hodinu na netradiční sportovní pomůcce – airtracku. I když
si všechny děti na podzim mohly zaskákat na náklady školy, nelenily některé, a
poslední školní den před vysvědčením si
vyjely do přerovské Sokolovny tento zážitek zopakovat. Protože zájem byl velký,
střídaly se děti po cca 35 minutách na
třech stanovištích: airtrack, pétanque a
posilovna. A protože už máme tuhle akci
„zmáknutou“, nezapomněli jsme ani fotit. O tom se můžete přesvědčit na našem
webu v sekci Archiv – Akce 2015-2016.
29. 6. Rozloučení se s 9. třídou
Předposlední den školního roku je na naší škole tradičně v režii nás nejstarších –
deváťáků. I letos jsme se sešli v Kulturním domě v opravdu hojném počtu spolu s rodinnými příslušníky, kamarády, pedagogickým sborem i zástupci obce a SRPŠ.
Tento den, pro většinu běžné odpoledne, byl pro nás plný emocí. Na jedné straně radost z toho, že jsme spolu, že se nám povedlo společně připravit doslova nabitý
program, že jsme dosáhli určitého cíle, na straně druhé smutek z toho, že něco končí,
obavy z nového začátku. Ale to život prostě s sebou přináší.
Jak jsme prožívali školní léta, mohli všichni přítomni vidět prostřednictvím hudebních i tanečních vystoupení, scének a originálních vstupů. Myslíme si, že to všechno
přispělo k příjemně uvolněné atmosféře v sále.
20
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Slavnostní předání vysvědčení se neobešlo bez upomínkových předmětů. Obdrželi
jsme sadu psacích potřeb, na které přispěla obec, sovu - keramický tužkovník a pamětní list s pečetí. Ještě jednou bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celého odpoledne, zvláště pak našim rodičům za podporu,
obětavost, pochopení, ochotu a v neposlední řadě za bohaté občerstvení.
Písní Goodbye ti dávám jsme se rozloučili a rozešli vstříc novým začátkům.
   …….
Dnes to tu končí, je to poslední den,
já chci říct díky za to, že tady jsem.
Vážně to stálo za to zpívat a hrát,
bylo tu fajn, prostě tak akoráát.
Dnes to tu končí, je to poslední noc,
zítra mi bude smutno asi fakt moc.
Vzpomínky mi zůstanou snad napořád,
tak ještě jednou zpívám, byl jsem tu ráád.
Ref:
Goodbye ti dávám,
goodbye jdem dál.
My jdeme dál,
sbohem a mávám.
Ten čas za to stál,
ten čas za to stál.

Žáci  9.A

„ŠKOLKA PLNÁ POHODY aneb ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
Kapacita naší mateřské školy činí 97 dětí. Bohužel kvůli očekávanému snižování
počtu dětí naši mateřskou školu toto září začalo navštěvovat 88 dětí. Z tohoto důvodu
muselo také dojít k úpravám pracovních úvazků učitelek i k menším provozním úpravám, které však nenarušují chod MŠ.
Děti jsou rozděleny do čtyř tříd:
věkové skupiny dětí 3-5 let (třídy Koťata a Žabičky) a 5-6 let (třídy Sluníčka a Berušky)
• třída Sluníčka = učitelky Marta Bradáčová a Jiřina Jurečková, asistentka pedagoga
Bortlíková Jana
• třída Koťata = uč. Jana Nevrlová a Danuše Fešarová
21
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• třída Berušky = uč. Vladimíra Uhlířová a Anna Vokáčová
• třída Žabičky = uč. Jarmila Krejčí a Jitka Stoklásková
Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb. To vše v úzké součinnosti s rodinou.
Zajišťujeme všestrannou péči dětem realizací výchovně vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte.
Již druhým rokem naši mateřskou školu navštěvuje chlapec s těžkým tělesným postižením, který v prvním roce své předškolní docházky do MŠ bez problémů zvládl
integrační proces zařazení do „života“ MŠ s ohledem na respektování jeho individuálních potřeb a možností. Jelikož je to chlapec předškolák, tento školní rok jej budeme
připravovat v co nejvyšší možné míře na zdárný vstup do základní školy.
Mezi pravidelné akce mateřské školy, které jsou aktuálně doplňovány, patří:
* tematické výstavy
* drakiáda
* mikulášská a vánoční nadílka
* karneval – tematický bál
* návštěva divadelních představení
* sportovní dny
* tvořivé odpoledne společně s rodiči
* naučné, poznávací, prezentační akce
* společné akce s rodiči, místní základní školou, veřejností
* školní výlety
Plán činností MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2016 – 2017
Společné dopolední projektové akce tříd Sluníčka, Koťata, Žabičky a Berušky
* říjen: „Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu“
* listopad: „Strašidelná školka“
* prosinec: „Šijí s námi všichni čerti“, „Vánoce přicházejí“
* leden: „Zimní olympiáda“, „Škola na nečisto“
* únor: „Karneval“
* březen - duben : „Vítání jara“, „Velikonoce“
* duben: „Čarodějnice“
* květen: „Maminka (tatínek) má svátek“, „Škola v přírodě“, školní výlety
* červen: „MDD“, „Rozloučení se školním rokem – Pasování předškoláků“
Odpolední dílničky s rodiči
* říjen: „Drakiáda“
22
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* prosinec: „Mikulášská - Vánoce s rodiči“
* únor: „Karneval s rodiči“
* březen -duben (dle domluvy): „Jaro  - Velikonoce s rodiči“
* květen: „Oslava Dne matek - otců“
* červen: „Rozloučení se školním rokem + Pasování předškoláků“
Náš základní plán činností, ve kterém se zaměříme na rozšířenou spolupráci s rodiči, základní školou a veřejností, rozšíříme o nabídku * Plaveckého výcviku „předškoláků“ – krytý bazén Přerov
* Tvořivé hrátky v keramické dílně
* Cvičení v místní tělocvičně ZŠ
* Výuku anglického jazyka (předškoláci)
* Taneční a pohybové aktivity s „Ondrou“
* Logopedickou prevenci (uč. Uhlířová)
* Sezonní sporty – bruslení, in-line bruslení (předškoláci)
* Společné akce MŠ a ZŠ, MŠ a veřejnosti, prezentační akce
* Školu v přírodě

Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
Školní rok jsme snem o exotické dovolené ukončili a řádně jsme se na takové snění
vystrojili. Havaj, Nový Zéland, celé Tichomoří pro nás inspirací bylo. Obecenstvo naše
úsilí opět ocenilo.
Aby naše show ten správný náboj měla, ani tentokrát slavná osobnost nechyběla:
Dan Nekonečný, toť showman jedinečný! Jeho havajské tanečnice se ladně na parket
přivlnily a s písní Hafavana se krásně roztančily.
Když se trojice mužů (Dan a dva maorští bubeníci) k tanečnicím přidala, při
Vaikiki reggae naše show na obrátkách
nabrala. Její ukončení vskutku impozantní bylo, když nad hlavy všech stovky barevných papírků vystřelilo.
S přáním pěkných prázdnin a ještě
lepší dovolené jsme se rozloučili a všem,
co na ni nepojedou, popřáli, aby o ní aspoň snili.
Veselice s Českým rozhlasem Olo23
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mouc zajímavá určitě byla, i když hudební produkce každému neseděla. Někde
možná tradiční dechovku zvolili, u nás
však na country a hlavně rock vsadili.
Nejen výše zmíněná hudba Zámeckou zahradou zazněla, i malá Medvíďata
svým vystoupením k dobré náladě přispěla. Jenom nic nezkazit, o to se děti
moc snažily, povedlo se, úsměvy a velký
potlesk sklidily.
I další představení návštěvníci vidět
chtěli. Mnozí totiž Klub pro starší a pokročilé ještě tančit neviděli. Naše vystoupení z
exotického soudku bylo a řekla bych, že diváky přímo uchvátilo. Tanečnice to na parketu rozbalily a showman Dan Nekonečný se svými Maory je skvěle doplnili. Tryskající
fontány a vystřelené konfety, to nádherná tečka byla, která naši show ukončila.
Že umíme pobavit nejen starší a pokročilé, o tom jsme snad přesvědčili všechny,
kdo v Zámecké zahradě byli.
za Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice
Zita Lásková

Cvičení s Pavlínou

každý čtvrtek 18.00 – 20.00 v tělocvičně ŽS
Milé ženy a dívky,
chtěla bych vás informovat o cvičení, které probíhá již několik sezon v tělocvičně ZŠ a
zároveň vás pozvat mezi nás. Jedná se o cvičení, kdy si protáhneme opravdu celé tělo.
První hodinu vystřídáme všechny důležité prvky – cvičení s činkami na posílení rukou
i nohou, strečink - cviky  na protažení zkrácených svalů, poskoky pro dobrou kondici i
náladu, cviky na páteř a na závěr na karimatce celkové posílení a protažení hýžďových,
břišních a zádových svalů. Druhá hodina je věnována cvikům na velkém gymnastickém
balonu – některé často připomínají bezmála artisticko-cirkusové výkony. Cvičíme
při příjemné hudbě. Na konci cvičení si
společně řekneme naše heslo:
Jsem zdravá, mladá a krásná!
Platí se jednorázový příspěvek 50,- Kč na
začátku sezony a závěr celoročního snažení vždy zhodnotíme společným posezením v hospůdce.
Přijďte si s námi zacvičit!!!
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Z činnosti místní organizace Českého zahrádkářského svazu
Výroční členská schůze
Dne 10. 1. 2016 se uskutečnila výroční schůze ČZS. Zúčastnilo se 72 členů spolku. Byl rozšířen členský výbor o 2 nové členky. Poslechli jsme si zprávu o činnosti
a hospodaření naší organizace a plán na nadcházející rok.  
Zahrádkářský ples
Dne 6. 2. 2016 se uskutečnil tradiční Zahrádkářský ples, tentokrát v pořadí již
desátý. K tanci a poslechu hrála známá skupina Karolína.  Náš ples navštívilo asi
150 osob místních i přespolních.  Večer nám zpestřilo vystoupení taneční skupiny
Atlas a Bios Přerov. V dalším vstupu nás svým tanečním vystoupením pobavily
členky Klubu pro starší a pokročilé z Horní Moštěnice svým vystoupením na píseň Jarmily Šulákové Kdyby byla Morava.  Byla připravena bohatá tombola, která
uspokojila mnoho návštěvníků. Občerstvení bylo jako vždy výborné a všechno se
snědlo.  Návštěvníci se dobře bavili a to je to hlavní. Děkujeme všem, kteří přispěli
k jeho uspořádání.
Stříhání stromků
19. 4. 2016 bylo provedeno stříhání stromků v aleji nad školou, kterého se zúčastnili 4 členové výboru.
Zájezd Věžky
Po loňské návštěvě jarní zahrádkářské výstavy v Kroměříži jsme se letos
opět vrátili k lidmi velmi oblíbeným
Věžkám. Zájezd se uskutečnil 30. 4.
2016 a zúčastnilo se 45 osob z naší vesnice. Všem se zájezd moc líbil a můžeme se těšit zase za rok na opakování.
Zájezd do Brna
Dne 11. 6. 2016 se jako každý rok konal zájezd místní organizace ČZS. Letos
jsme navštívili město Brno. Hned v úvodu jsme s paní průvodkyní prošli centrum
tohoto města a navštívili Labyrint pod Zelným trhem, kde jsme se dozvěděli o
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životě v této části v dřívějších dobách.
Poté jsme přejeli na prohlídku Jurkovičovy vily, která byla velmi zajímavá,
dozvěděli jsme se o životě a práci tohoto architekta z doby dávno minulé, který
po sobě zanechal mnoho dalších pamětihodností. Po těchto prohlídkách jsme
se přesunuli do krásného sklepa U Vrbů
v Hustopečích u Brna, kde jsme strávili
zbytek dne při dobrém vínu, jídle i hudbě
našeho kamaráda Mirka Hrubého, za což
mu moc děkujeme. Jeho hra na harmoniku oživila toto naše posezení až do pozdních
nočních hodin, kdy jsme všichni odjížděli plni dojmů a dobré nálady z celého dne.
Zahrádkářská vycházka
Dne 18. 6. 2016 uspořádali členové ČZS Horní Moštěnice první ročník akce
nazvané Zahrádkářská vycházka, aneb
Poznej okolí naší vesnice. Smysl byl
velice jednoduchý, projít se, pobavit a
prožít krásný sobotní den. To se v sobotu rozhodlo asi 80 občanů místních
i z okolí.   Ráno v osm hodin se pořadatelé sešli u své klubovny na obecním
úřadě, rozdělili si stanoviště a vyrazili.
Trasa byla dlouhá asi osm kilometrů a
šlo se z  Horní Moštěnice přes Švédské
šance do Beňova, Dobrčic a přes kopec Kamenec zpět do Horní Moštěnice
k rybníku. Na trase bylo pět stanovišť,
na kterých musely děti i dospělí splnit
různé úkoly se zahrádkářskou tématikou.  Po příchodu k místnímu rybníku
dostal každý účastník pamětní medaili,
špekáček a něco sladkého na zub. Děti
si mohly zaskákat na skákacím hradu,
zasoutěžit s vedoucími z kroužku Medvíďata. Akce se vydařila, děkujeme za
podporu OÚ, za kyselky firmě Hanácká kyselka, za výrobu pamětních medailí p.
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vychovatelce Běhalíkové, za zázemí rybářům
Horní Moštěnice a všem, kteří se zúčastnili a
na akci jakkoliv podíleli, a doufáme, že příští
rok si naše vycházka najde ještě více příznivců a stane se tak tradiční akcí v naší obci.
Ukázka stříhání stromků
Dne 10. 9. 2016 uspořádala naše organizace ukázku stříhání stromků pro občany,
které se zúčastnilo asi 25 osob, byly ukázány způsoby řezů a stříhání různých druhů
stromů. Děkujeme všem za účast.
O pohár starosty obce Horní Moštěnice
V sobotu 10. 9. 2016 se od 14 hodin
uskutečnilo na místním hřišti soutěžní klání místních spolků s názvem O pohár starosty obce, kterého jsme se jako obvykle
také účastnili, a tentokrát jsme se umístili
na krásném pátém místě. Děkujeme zástupcům našeho spolku za krásné umístění.
Rybářské závody
Dne 3. 9. 2016 se konaly na rybníku
v Horní Moštěnici tradiční rybářské závody,
na kterých měl každý moštěnský spolek své
zastoupení.
Náš spolek vzorně reprezentovali zkušení
zahrádkáři Radomír a Adam Bubíkovi. Prvně jmenovaný skončil na celkem pěkném 9.
místě, ovšem syn Adam po dlouhém a urputném boji udolal nádherného zlatého šupináče
s mírou 78 cm, který se stal největší chycenou rybou nejen v den závodů, ale zároveň
i v celé historii rybářských závodů v Horní
Moštěnici! Za tento obdivuhodný výkon obdržel Adam Bubík zlatý trofejní pohár, navíc
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jeho jméno bude vyryto na zlatou plaketu umístěnou na velkém skleněném putovním
poháru místního rybářského spolku.
Ilona Jančíková

Akce Mysliveckého spolku Horní Moštěnice
V letošním roce jsme uspořádali již
několik akcí pro veřejnost, první z nich
byl tradiční Myslivecký ples, který se konal 16. ledna 2016 ve zdejším kulturním
domě.   Svojí účastí nás poctilo asi 300
návštěvníků z naší obce, ale především
z blízkého i dalekého okolí. Bylo přichystáno výborné občerstvení, hlavně oblíbená myslivecká kuchyně, bohatá myslivecká tombola a Klub pro starší a pokročilé
nám předvedl krásné vystoupení se svým
novým tancem na píseň Jarušky Šulákové Kdyby byla Morava. Moc se jim to opět povedlo a seniorky sklidily obrovský aplaus, jako vždy.
Další  akcí byly  Vepřové speciality,
které se uskutečnily 20. února 2016. Opět
byla zakoupena 3 prasata, vyrobeny výrobky a vše přichystáno na sobotu, abychom uspokojili všechny návštěvníky,
což, můžu říct, se nám, dle ohlasů, opět
dokonale povedlo. Jako tradice na této
akci je slivkošt, bylo dodáno 15 vzorků,
na prvním místě se umístila pálenka Miroslava Matyáše. Byla změněna soutěž o
nejlepší štrůdl na soutěž o nejlepší koláč,
buchtu apod. Do této soutěže bylo dodáno 12 vzorků, na prvním místě se umístil koláč
Martiny Bartoníkové. Nechyběla ani bohatá myslivecká tombola. Úsměvy na tvářích
návštěvníků a dobrá nálada nás ujistily v tom, že za rok se sejdeme znovu.  
Poslední v tomto roce a zatím největší akcí, kterou náš spolek za dobu svého fungování zatím uspořádal, byla akce s názvem Obecní veselice, která se konala dne 6.
8. 2016 od 15 hodin v zámecké zahradě v Horní Moštěnici, a pořádali jsme ji společ28
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ně s Českým rozhlasem Olomouc a obcí
Horní Moštěnice. Akce se zúčastnilo asi
500 osob. Tato akce byla propagací našeho spolku, Českého rozhlasu Olomouc,
obce a všech účinkujících, kterých bylo
plno. Pořad uváděla známá moderátorka
Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová. Jako první vystoupily děti z našeho
kroužku Medvíďata a sklidily i s vedoucími obrovský potlesk, posléze na podiu zahrála country kapela Freďáci.   Po jejich
vystoupení si podium obsadil známý violoncellový kvartet Four Roses, jejichž struny a
bubny rozduněly celou zahradu.  Mezitím si své nástroje do zámecké zahrady dopravila, pro nás neznámá, mladá kapela Hope Astronaut, ale svým výkonem nás velmi překvapila. Po mládí nastoupilo ne stáří, to bych členy Klubu pro starší a pokročilé urazil,
protože svými výkony ukázali, že nikdo z nich ještě zdaleka nepatří do starého železa.
Tento klub je znám v naší obci i mimo ni svými tanečními vystoupeními a právě dnes
se v zámecké zahradě předvedl s krásným, energií nabitým vystoupením havajských
tanců Hula hop. Nechyběl ani známý zpěvák Dan Nekonečný, jeho dva pomocníci
Maurové a jejich ohňová šou.  Kdo neviděl, o moc přišel.  Po našich pokročilých přišla
na scénu rocková kapela Atom-Rock ze Zábřehu, která zaplnila parket oblíbenými hity
různých kapel naší populární scény. V průběhu odpoledne byl pro děti připraven skákací hrad, soutěže, pro všechny návštěvníky bohatá tombola, jedinou podmínkou získání
lístku do tomboly bylo vyplnění dotazníku Českého rozhlasu Olomouc a odevzdání při
vstupu do zahrady. Dále bylo připraveno bohaté občerstvení, kde nechyběl zvěřinový
guláš, pečená zvěřinová žebra a grilované speciality, které připravil náš člen p. Petřík
se svým týmem Ilčou a Martou, a nápoje všeho druhu. Zábava v naší krásně opravené
zahradě probíhala až do pozdních nočních hodin. Tímto musím poděkovat všem, kteří
se jakkoliv na akci podíleli, pomáhali a přišli. Děkujeme Českému rozhlasu Olomouc
za to,  že nám dal šanci ukázat, co na takové malé vesnici dokážeme, jak se bavíme.
Děkuji za vstřícnost p. starostovi Martínkovi, p. Ostrčilové a ostatním zaměstnancům
OÚ. Hanácké kyselce za poskytnutí nápojů. A především děkuji všem členům MS a
jejich rodinným příslušníkům, našim kamarádům a známým za pomoc a obětování
svého volného času ve prospěch nás všech a hlavně mé rodině a manželce za podporu
a pochopení. Velké díky, bez Vás by to nešlo.
A posledním bodem mého článku je pozvánka na Myslivecký ples, který se koná 21. 1.
2017, hraje skupina Big Mžik. Myslivecká kuchyně i tombola zaručena. Vystoupení v podání členů Klubu pro starší a pokročilé již zajištěno. A novinka - půlnoční překvapení.
Tomáš Jančík
předseda MS Horní Moštěnice
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SRPŠ Horní Moštěnice
Vážení rodiče,
ráda bych Vám jménem SRPŠ Horní Moštěnice sdělila několik málo informací o práci
našeho spolku.
Finanční prostředky získáváme pořádáním akcí:
• Kateřinský bál,
• Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou a vánočním jarmarkem,
• Josefovský ples
• Dětský den v Zámecké zahradě.
Zisk z těchto akcí činí asi 70% celkového příjmu, 6% činí dotace obce a zbytek tvoří
členské příspěvky a sponzorské dary.
Členské příspěvky byly pro rok 2016/17 stanoveny na 100 Kč na žáka na rok. Celá
částka členského příspěvku plus dalších 100 Kč navíc zůstává k dispozici třídnímu
učiteli na výdaje (vstupné na kulturní akce, drobné nákupy školních potřeb aj.)
V loňském školním roce (2015/16) byly z pokladny spolku proplaceny tyto akce:
Příspěvek na trička pro žáky 9. třídy - 100 Kč na žáka 2 000 Kč
Příspěvek třídám na celý rok - 200 Kč na žáka 53.200 Kč
Autobusy na LV, ŠvP, plavání, instruktor na LV 53 532 Kč
Celkem vydáno za školní rok 2015 - 2016
108.732 Kč
Pro školní rok 2016 - 2017 byly Výkonným výborem SRPŠ schváleny tyto výdaje:
1. Stálé platby – autobusy na plavání, školu v přírodě, lyžařský výcvik, úhrada
instruktora snowboardu, příspěvek na trička pro 9. třídu, dárky pro prvňáčky.
2. Příspěvek třídám 200 Kč na žáka.
3. Další příspěvky na školní vybavení – vzájemnou dohodou na základě žádosti p.
ředitele a dle momentální finanční situace spolku.
Bližší informace o práci sdružení, zápisy ze schůzek, příjmy a výdaje za minulá
období lze nalézt na internetových stránkách www.srpshm.cz.
Vítáme každého nového zájemce o rozšíření našeho týmu. Můžete se na nás obrátit
na emailové adrese srpshm@seznam.cz.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům obce, školy a školky a všem z týmu
našeho spolku. Vážím si každé pomoci a ochoty přispět.   
Jana Faitová, předsedkyně spolku
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HODOVÉ SLAVNOSTI NA HŘIŠTI
V pátek 12. srpna si mohly děti na hřišti
od 16.00 hod. zasoutěžit a v 8 disciplínách si
vyzkoušet svoji šikovnost a fyzickou zdatnost.
Za splnění všech disciplín čekala na soutěžící
sladká odměna. Poté dobrovolní hasiči města
Přerova prezentovali hasičský vůz a největší
úspěch u dětí sklidily ukázky poslušnosti
psů, pod vedením p. Brázdila a také ukázky
výcviku služebních psů psovody Městské
policie. Po celou dobu mohly děti využívat
skákacího hradu nebo si nechat namalovat
něco hezkého na obličej.
Také sobota 13. srpna byla na hřišti plná
aktivit. Od 14.00 hod. probíhala ukázka
závodního auta pana Ladislava Ludvy a pro
děti byl opět připraven skákací hrad. Všichni
příchozí si mohli zahrát badminton nebo
florbal. Od 16.30 se hrálo fotbalové utkání
čtyřicátníků mužů Horní Moštěnice a mužů
Vlkoše. Jelikož mužů z Vlkoše bylo málo,
naši fotbalisté díky sportovnímu duchu a
smyslu pro fair play jim propůjčili své 2 hráče,
ale ani to jim nebylo nic platné. Naši muži
zvítězili krásných 8:1. Je vidět, že i ve svém
věku dávají do hraní fotbalu své srdce a také
výbornou fyzickou zdatnost. Blahopřejeme a
jen tak dál!
Děkujeme všem zúčastněným za jejich
prezentace, panu Janků (fa Jankusport) za
zapůjčení sportovních potřeb a OÚ Horní
Moštěnice za poskytnutí skákacího hradu. :-)
Yveta Běhalíková
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90. výročí organizovaného chovatelství drobných
zvířat v Horní Moštěnici – 3. část
Po roce 2000 stále ubývá v okrese Přerov organizovaných chovatelů. Naše
organizace se drží s počtem 10 členů, schůze se konají pravidelně v jídelně pohostinství
U Kapličky. V letech 2002 - 2003 se z pracovních důvodů odhlásili 2 členové, takže
počet klesl na 8 členů – nejnižší za dobu trvání chovatelského spolku. Chovatelé chovali
zvířata většinou pro svou potřebu, pouze př. Zlámal tetoval a vystavoval králíky,
drůbež kroužkoval př. Uhlíř a exotické ptactvo př. Slováčková.  Až do roku 2006 se
ZO podílela spolu se Zahrádkáři na pořádání společenského plesu.   Na tematicky
zaměřených zájezdech jsme v průběhu let navštívili chovatelské výstavy ve Výklekách,
Bochoři, Malhoticích, Brně, Lipníku n. B., Hodslavicích, Hodoníně, Slušovicích,
Uherském Brodě, Želatovicích. Při těchto zájezdech jsme se zaměřili i na poznávání
historických a přírodních zajímavostí v daném místě nebo okolí.  Tradicí se také staly
společné oslavy významných životních jubileí členů. V roce 2008 byli přijati 2 noví
chovatelé a to v říjnu př. J. Štievko a v prosinci př. J. Spáčil. Předseda ZO př. Zlámal
Antonín obdržel za dlouholetou aktivní a úspěšnou práci v chovatelství od ÚV ČSCH
Praha vyznamenání I. stupně „Zlatý odznak“. Téměř všichni členové ZO se podíleli na
přípravě a průběhu významných chovatelských akcí OV ČSCH v Přerově, hlavně na
zabezpečení každoroční Moravskoslezské výstavy.
V roce 2010 bylo v okrese Přerov jen 12 základních organizací s počtem 200 členů.
Předseda naší ZO př. Zlámal na výroční schůzi v únoru 2010 požádal ze zdravotních
důvodů o uvolnění z funkce předsedy. Novým předsedou byl zvolen př. Ján Štievko.
Zanikla kdysi silná ZO v Beňově, z které přichází do našich řad př. Kubík Slavomír,
známý a výborný chovatel holubů plemene Koburský skřivan.
V tomto roce se podařilo odchovat jen 42 mláďat králíků. Chovy v celém okolí
byly postiženy myxomatózou, lepší byla situace v líhnutí drůbeže a exotického ptactva.
V říjnu jsme využili akce ZŠ a MŠ „Příroda na podzim“ prezentací naší organizace.
Všichni přítomní obdivovali vystavená zvířátka.  V listopadu se uskutečnila v Přerově
Moravskoslezská výstava, na které se naši členové organizačně podíleli.  Angažovanost
našich členů byla ze strany OV ČSCH Přerov velmi kladně hodnocena. Dotace obce
Horní Moštěnice umožnila i další rozvíjení činnosti v odborné i kulturně – vzdělávací
oblasti.
V roce 2011 jsme se zúčastnili brigády při jarním úklidu místní zámecké zahrady.
Novou tradicí v obci se stalo Vítání jara, pořádané v kulturním domě. Tuto akci
zajišťovali naši chovatelé spolu se sociální a kulturní komisí obce Horní Moštěnice
a ZŠ a MŠ Horní Moštěnice. Protože k jaru patří kuřátka, začínala výstavka kuřátky,
která si mohli zájemci po skončení akce zdarma odnést. Velkým zpestřením výstavky
byla ohrádka s jehňátky a kozičkou. Pro žáky druhé až páté třídy byl připraven pí
uč. Brázdovou kvíz s chovatelskou tématikou, 25 úspěšných řešitelů obdrželo diplomy.  
Při nedělním hodovém odpoledni v zámecké zahradě jsme pro děti připravili „malou
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zoologickou zahradu“. Největší pozornost u dětí získala opět kuřátka a obdiv všech
africké husy př. Uhlíře. Zájezd na výstavu do Zdounek jsme spojili s odpoledním
pobytem v Kroměříži, kde právě probíhaly Krajské dožínky.
Poslední akcí tohoto roku byl zájezd na Krajskou výstavu v Hodoníně. Členská
základna se rozšířila o mladou a úspěšnou chovatelku morčat Kláru Vidlákovou.  
Mimořádně byla pro naši organizaci úspěšná Moravskoslezská výstava v Přerově. Př.
Štievko získal Pohár za nejlepší kolekci králíků, plemeno Belgický obr a př. Kubík
získal Čestnou cenu za kolekci holubů. Významného úspěchu dosáhla nejmladší členka
ZO Klára Vidláková. Na Celostátní výstavě v Pardubicích získala 3. místo v chovu
ušlechtilých morčat plemene Scheltie Adult a 3. místo pro dlouhosrsté morče Junior.
V roce 2012 byla naše ZO ve společenském dění obce opět aktivní. V březnu jsme
úspěšně zorganizovali Vítání jara ve spolupráci se sociální a kulturní komisí, ZŠ a MŠ
Horní Moštěnice a za finanční podpory MR - MAS Moštěnka. V srpnu jsme znovu ve
spolupráci s obcí Horní Moštěnice připravili výstavku drobného zvířectva při hodových
slavnostech. V listopadu jsme se opět zúčastnili Moravskoslezské výstavy v Přerově
jak vystavovatelé, tak organizátoři.   V tomto roce se naši chovatelé také zúčastnili
jako vystavovatelé i jiných výstav: Malhotice, Pravčice, Lysá nad Labem, Pardubice a
Bohuňovice.  
V roce 2013 byli přijati další 3 noví členové: Slováček R., Procházka J., Štievková J.,
takže počet členů organizace činil 15. Přítel Kubík potvrdil, že právem patří k nejlepším
chovatelům Koburských skřivanů získáním Čestné ceny za kolekci na výstavě v
Bochoři.
Klára Vidláková získala na specializované výstavě chovatelů morčat ČR 1. místo
pro samičku Sally plemene Scheltie a další 1. místo v kategorii dlouhosrsté morče
Junior.
Zájmem a touhou nově zvoleného našeho předsedy př. Štievka bylo, aby i u nás
se opět začaly pořádat výstavy drobného zvířectva. A to se mu podařilo. Za pomoci
všech členů spolku tato tradice znovu ožila po dlouhé pauze 25 let a věříme, že bude
pokračovat i nadále.
Zkušenosti s organizací takové výstavy získával předseda hlavně od členů ZO
ČSCH v Pravčicích, kteří již dlouhá léta výstavy organizují. Pro tento záměr získala
naše ZO plnou podporu u pana starosty ing. Martínka. Výstava se uskutečnila 7. - 8.
9. 2013 v zámecké zahradě. Zúčastnilo se jí 27 chovatelů z okresu Přerov a Kroměříž.
Bylo vystaveno 109 králíků 29 plemen, 51 holubů 10 plemen, 40 ks drůbeže 14 plemen.
Naši chovatelé získali na této výstavě tato ocenění: př. Kubík – Čestná cena za nejlepší
kolekci holubů, přítel Spáčil Čestná cena za nejlepší kolekci králíků Belgický obr, př.
Štievko Čestná cena za nejlepšího jednotlivce králíka Francouzský beran.
Na tematickém zájezdu 16. 11. 2013 na Celostátní výstavě drobného zvířectva v
Lysé nad Labem čekal naše chovatele překvapující výsledek. V silné konkurenci získal
př. Spáčil nejvyšší ocenění: Mistr ČR pro rok 2013 a druhé ocenění Šampion ČR pro
rok 2013 za špičkovou kolekci králíků Belgický obr. Úspěchy roku 2013 se staly silnou
motivací pro další práci.
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V měsíci březnu 2014 jsme se rozloučili s dlouholetým členem a bývalým předsedou
př. Ant. Zlámalem, známým chovatelem králíků, obětavým přítelem s bohatými
chovatelskými i životními zkušenostmi. Čest jeho památce!
V dubnu se uskutečnilo již tradiční Vítání jara v kulturním domě. Tato akce se těší
velkému zájmu dětí i dospělých. Z rozhodnutí Rady obce Horní Moštěnice získala ZO v
červnu do pronájmu upravené prostory bývalé školní jídelny v budově obecního úřadu.
OV ČSCH Přerov požádal naši ZO v tomto roce o uspořádání okresní výstavy. Ta se
uskutečnila 23. - 24. 8. 2014 v místní zámecké zahradě. Na výstavě byly prezentovány
expozice:
- expozice králíků – 169 ks, 36 plemen
- expozice holubů – 56 ks , 11 plemen
- expozice drůbeže – 104 ks, husy, kachny, kur domácí
Vystavovalo 45 chovatelů z okresu Přerov, Vyškov a Olomouc.  Bylo uděleno 25
čestných cen a v každé expozici 1 pohár. Z naší ZO získal Pohár za nejlepšího holuba
př. Kubík, čestné ceny získali př. Spáčil, př. Štievko, př. Štievková, př. Uhlíř a mladý
chovatel Jakub Procházka. V prosinci jsme se rozloučili s př. Kubíkem, který zemřel
po krátké a těžké nemoci. Členem naší ZO byl sice od roku 2010, ale dlouhá léta byl
známým a úspěšným chovatelem holubů Koburský skřivan po celé republice. Čest jeho
památce! V tomto roce byli přijati 3 noví členové: ing. Martínek Vladimír a mladé
chovatelky Karolína Janků a Markéta Slováčková. V roce 2014 byli naši členové aktivní
a vystavovali na 13 výstavách jak místních, tak okresních a celostátních. Z těchto
výstav získali př. Kubík 2 poháry a 5 čestných cen, př. Spáčil 2 poháry a 10 čestných
cen – obhájil titul Mistr ČR v Lysé nad Labem, získal titul Mistr SR a Šampion SR v
Nitře, př. Uhlíř 1 čestnou cenu, př. Štievko 3 čestné ceny a l pohár. Největší úspěchy
v tomto roce měli naši noví členové, a to mladý chovatel /MCH/ Jakub Procházka – 1
pohár a 3 čestné ceny a Jarmila Štievková – 1 pohár a 8 čestných cen.
Rok 2015 přinesl řadu změn pro všechny zájmové organizace. Byl přijat nový zákon,
dle kterého všechny organizace budou v následujících letech používat název „spolek“
se zaměřením. Tato změna si vyžádá novou registraci funkcionářů, proto 24. 5. 2015
byla při doplňkových volbách zvolena nová revizní komise a ostatní výborové funkce.
Předsedou revizní komise se stal př. Slováček R. ÚV ČSCH připravil k diskuzi návrh
nových stanov. V jarních měsících jsme se podíleli na tradičním Vítání jara a 5. ročníku
výstavy morčat Duo chovná stanice Jampadampa Přerov v místním kulturním domě.
Této výstavy se zúčastnili chovatelé morčat jak z České republiky, tak i některých
evropských států. V rámci hodových slavností jsme malou ukázku drobných zvířat
rozšířili o ohrádku s kozou př. Uhlíře, kterou si odvezl po skončení akce hodovým
vláčkem k pobavení všech zúčastněných dětí.
Ve dnech 29. - 30. 8. 2015 byla uspořádána místní výstava drobného zvířectva.
Průvodcem výstavy byl opět velmi vkusný a přehledný katalog. Výstavy se zúčastnilo
43 chovatelů nejen z Horní Moštěnice a blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst.
Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení, bohatá tombola, živá hudba. V expozici
králíků z 11 čestných cen získali naši chovatelé 3 ceny, v expozici holubů z 9 čestných
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cen 2 ceny, v expozici drůbeže z 5 čestných cen 1 čestnou cenu. Nejlepší výsledek
- Pohár za nejhezčího holuba - získal mladý a úspěšný chovatel Jakub Procházka. V
průběhu roku získali naši chovatelé řadu ocenění i na místních výstavách v Pravčicích,
Troubkách, Holešově, Rymicích, Bochoři, Výklekách, Lipové a Želatovicích. Největšího
úspěchu bylo dosaženo na Moravskoslezské výstavě v Přerově, kde Jakub Procházka
získal Pohár za nejlepšího holuba Koburský skřivan a př. Radek Slováček Pohár za
Českou husu. Na Celostátní výstavě Slovenska v Nitře získal př. Jiří Spáčil titul Mistr
SR s plemenem Francouzský beran a Šampion SR s plemenem Belgický obr.  
89 let uplynulo od založení spolku v naší obci. Je to kus historie obce i jejich
obyvatel. Do 90. jubilejního roku vstupuje početně nevelká, ale úspěšná skupina 17
členů, kteří mají rádi přírodu, své chovy, ale také se aktivně zapojují do společenského
dění v obci.       
S hodnocením letošního roku k devadesátileté historii chovatelství drobného
zvířectva v naší obci budou čtenáři seznámeni v dalším čísle Zpravodaje.
Pavla Brázdová
ČSCH Horní Moštěnice

K rajské volby, ano – či ne?

Vážení spoluobčané,
přemýšlíte, zda má cenu jít ke krajským volbám? Jít, nebo nejít?
Nechci nikomu vnucovat svůj názor, ale cenu a svůj význam jít volit, to určitě má!
Každý, byť jediný hlas má svoji váhu a význam. Nebo raději zůstanete doma u
televize a chcete nadále sledovat to neustálé hašteření a handrkování, nemohoucnost a
neschopnost lídrů politických stran prosadit věci, které by sloužily nám občanům?
Není žádným tajemstvím, že každý kandidát politické strany je vázán kolektivní
odpovědností vůči své straně, která ho nominovala, a koalici, kterou po volbách
utvoří. A to bez ohledu na své přesvědčení a volební program, který před volbami
tolik propagovali. Přirozená prosperita země se odvíjí především od těch, kteří dovedou
zdolávat překážky a vypořádat se s nepřetržitými změnami, které před ně často
paradoxně stavějí ti, kteří by naopak měli vytvářet co nejlepší podmínky. A to jsou
dnes současní představitelé politických stran a sdružení úzce spojená s nimi.
Uvedu jen jediný příklad: Dotační politika státu a potažmo i kraje.
Úředníci orgánů této státní správy (mimo jiné - dosazení z přátel a kamarádů
vítězného politického koaličního uskupení) mají absolutně nulovou motivaci čerpat
dotace z EU. Druhým důvodem je naprostá neznalost podmínek a potřeb občanů a
obcí. Vymýšlejí se složité podmínky a nesmyslná byrokracie, zvyšuje se riziko vrácení
přijatých dotací a snižuje se možnost a schopnost dotaci čerpat. Takový stav já označuji
jako „sabotáž čerpání peněz z EU byrokratickými papaláši“. A to nejsou jen mé osobní
zkušenosti, ale názory i ostatních starostů obcí, s kterými mám tu možnost hovořit.
Názorný případ byla naše dotační investiční akce na chodníky a veřejné prostranství
v minulém roce. A znovu se to opakuje. Dotační akce na zateplení pošty a obchodu. Od
března letošního roku do dnešního dne nejsou schopni rozhodnout, zda dotaci přidělí.
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Vůbec je nezajímá, že topná sezona je již za dveřmi, a to se má provést výměna všech
oken, výměna topení, zateplení celé budovy. Důležité pro tyto úředníky bylo, že jsme
dodatečně museli dodat písemné stanovisko odborně způsobilé osoby – ornitologa, že
v budově nehnízdí rorýs a netopýři. Ten jsme jim samozřejmě dodali, i když nás ten
papír stál 6.000,- Kč. Možná, že příští rok budou požadovat potvrzení od NASA, že tam
náhodou nepřistálo UFO. K tomu už skutečně není co dodávat. Snad jen jediné – kde se
poděl zdravý rozum?
Opět nikomu nevnucuji svůj názor, ale nestojí za to už konečně odstranit tyto
pijavice ekonomiky, tyto neschopné vládnoucí garnitury a jejich příznivce od korýtek?
Ale to musíme v první řadě začít krajskými volbami. Přijít k volbám a zvolit nikoliv politickou
stranu, nebo její uskupení, ale tak jak je zvykem v komunálních volbách - volit a kroužkovat ty
osobnosti, které přinášejí prosperitu a spokojenost nám, občanům obcí a měst ČR.
Nabízí se nám nové nepolitické sdružení „Volba OK“ – občané pro Olomoucký
kraj, které nemá žádné politické ambice, ale chce odpovědně pracovat a dokázat, že
má na to změnit současný neutěšený stav naší ekonomiky a řešit skutečné potřeby nás
občanů – voličů.
A protože jsem měl možnost seznámit se s těmito kandidáty osobně, přesvědčil
jsem se, že to myslí upřímně a především, že jedná o odborníky, rozhodl jsem se i já,
že toto sdružení podpořím jako kandidát.
Tímto vyzývám především ty, kteří mi důvěřují a podporují mě, přijděte k volbám
a podpořte svým hlasem sdružení nezávislých kandidátů „Volba OK“ – občané pro
Olomoucký kraj!
Vážení spoluobčané, těším se, že se setkáme v hojném počtu u krajských voleb,
které se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016!
Přeji Vám šťastnou volbu, protože budoucnost máme jen a jen v našich rukou!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

LS KAMENICTVÍ
LUKÁŠ STE I N I N GE 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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ZMĚŇTE PŘÁNÍ V ROZHODNUTÍ A PŘIJĎTE SI ZACVIČIT

TANEČNÍ FIT KOKTEJL
JEDNODUCHÉ CHOREOGRAFIE INSPIROVANÉ RŮZNÝMI TANEČNÍMI
STYLY ZAMĚŘENÉ I NA POSILOVÁNÍ A TVAROVÁNÍ TĚLA. JE URČENÉ PRO
VŠECHNY, CO SE CHTĚJÍ UDRŽET V DOBRÉ FYZICKÉ KONDICI A HLÍDAJÍ SI
VÁHU. U TÉTO LEKCE JEDINÉ TRIKO NEZŮSTANE SUCHÉ

STŘEDA 18.00 - 19.00 HODIN

ABY TĚLO NEBOLELO
PREVENTIVNÍ CVIČENÍ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ OCHABLÝCH A PROTAŽENÍ
ZKRÁCENÝCH SVALŮ, K ROZHÝBÁNÍ „ZATUHLÝCH“ KLOUBŮ. NEBĚHÁ SE
ANI NESKÁČE, VHODNÉ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY. (NEJEDNÁ SE O
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ)

PONDĚLÍ 18.00 - 19.00 HODIN
KDE: Tělocvična ZŠ Horní Moštěnice
CENA: 40 Kč/hod
S sebou pevnou obuv,
pohodlné oblečení,
pití, podložku
a dobrou náladu.

Těší se na vás Edita!
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TÝKÁ SE VÁS PŘEDČASNÝ DŮCHOD?
V posledních letech došlo v oblasti důchodů k řadě významných změn. Proč má
většina lidí  nižší státní důchod, než by tomu bylo v minulosti? A proč bude tento trend
nadále pokračovat?
Odpovědí je několik:
1. Prodlužuje se věk odchodu do důchodu, lidé jsou však unavení, a tak raději vstoupí
do předčasného důchodu, který je pro ně finančně nevýhodný.
2. Neustále se prodlužuje odchod do důchodu, věková hranice důchodu se odráží na
ochotě a schopnosti realizovat na maximum pracovní úsilí a pracovní výkon.
3. Mnoho lidí nenajde uplatnění, protože jim chybí energie a „drive“. Ve výkonnosti
a schopnostech, které zaměstnavatelé požadují, prostě zvítězí mladší jedinci.
Zájemce o práci se tak stane časem uchazečem o zaměstnání evidovaným na úřadu
práce a po čase přemýšlejícím nad předčasným důchodem.
Předčasný důchod:
Investování pro poklidné stáří by mělo hrát důležitou roli ve finančním plánování
každé zodpovědné rodiny. Vzhledem k neustále se prodlužujícímu důchodovému
věku je vhodné počítat s tím, že bude zřejmě  nutné odejít do finančně nevýhodného
předčasného důchodu.
Kolik lidí bude ochotno pracovat ve věku nad 65 či 67 let? A kolik profesí to vůbec
umožní?  Lidé jsou unaveni a nemají takovou výkonnost, jakou zaměstnavatel očekává.
Proto začnou uvažovat, zda nevyužít možnosti předčasného důchodu. Sice je tento
důchod díky krácení nízký, ale pro mnoho lidí je to řešení. Kolik lidí toho využívá, je
vidět za poslední roky na tomto grafu.
Myslím si, že i přes nižší výměr za předčasný důchod se může jednat o jisté řešení.
Hodně ovšem záleží na tom, jak jste byli zodpovědní ve svém finančním plánování.
Vlastní spoření a investování je velmi důležité a právě tento přístup vám může pomoci
v rozhodování. Až přijde daný čas udělat krok směrem k odpočinku, budete plně
připraveni.
Zdroj: www.rentaprozivot.cz
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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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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7.15 - 9.00
8.00 - 10.00
7.15 - 9.00
7.15 - 9.00
7.15 - 9.00 		
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Společenská kronika
V měsíci říjnu se významného životního jubilea dožívají:
Květoslava Lorencová
Marta Šnejdarová
Danuše Tesařová
Věra Frieberová
Zdeněk Jakubek
Jiří Láska
Dagmar Pospíšilová
V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívají:
Stanislav Vaďura
Milan Kacr
František Bajcar
V měsíci prosinci se významného životního jubilea dožívají:
Jarmila Veselá
Emilie Klímková
Naděžda Pospíšilová
Ludmila Smočková
Krista Matyášová
Jaroslava Pösingerová
Emilie Malantová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (červenec – září):
Václav Komárek
Eva Růžičková
František Lorenc
Růžena Pospíšilová
Kolik nás přibylo (červen – září):
Daniel Hasala
Julie Hrbková
Bartoloměj Šimoník
Kateřina Netopilová
Šimon Ulrych
Karolína Sedlářová
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
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Kultura
Říjen:
1., 2. 10. výstava ovoce a zeleniny
12. 10.
Klub pro starší a pokročilé
Listopad:
  9. 11.
17. 11.
19. 11.
27. 11.

Klub pro starší a pokročilé
lampionový průvod
Kateřinský bál
rozsvícení ván. stromu s Mikulášem a vánoční jarmark

Prosinec:
14. 12.
Klub pro starší a pokročilé
16. 12.
posezení s cimbálem
26. 12.
Štěpáncup

Zadáno pro ženy
KUŘECÍ MASO S KARI OMÁČKOU
300 g kuřecího masa, 2 lžíce tuku, 1 lžíce hladké
mouky, 200 ml mléka nebo smetany, 1 lžíce hořčice, 1 lžička kari, sůl, plátek ananasu
• nejdříve připravujeme omáčku,
• základ tvoří bešamel - rozpustíme máslo (margarín) za stálého míchání metlou přisypáváme hladkou mouku a potom pomalu za stálého míchání přiléváme smetanu nebo
mléko, přisypeme kari koření a sůl, stále mícháme do zhoustnutí,
• nakonec dochucujeme hořčicí a trochou šťávy z ananasu, který buď na kousíčky rozkrájíme do omáčky, nebo jím zdobíme hotový pokrm,
• omáčku krátce povaříme a odstavíme,
• na závěr opečeme kuřecí maso na pánvi a ochucujeme pouze solí,
• hotové maso a omáčku podáváme s rýží nebo vařeným bramborem.
JABLEČNÝ ZÁVIN
těsto: 450 g hladké mouky, prášek do pečiva, 200 g zakysané smetany, 1 žloutek,
180 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 vanilkový puding, 180 g másla nebo
Hery, 1 lžička citronové kúry, 10 jablek, skořicový cukr, ořechy, kokos, rozinky
• z hladké mouky, kypřidla, cukrů, kůry, pudinku, změklého másla, smetany a žloutku
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vypracujeme hladké, vláčné těsto, které rozdělíme na dva díly,
• ty vyválíme na obdélníkové pláty, posypeme strouhanými jablky, skořicovým nebo
vanilkovým cukrem, ořechy, kokosem, rozinkami (každý dá to, co mu chutná) a svineme,
• obě šišky dáme na plech s pečicím papírem, potřeme rozšlehaným bílkem a dáme péct
do předehřáté trouby na 170 stupňů dozlatova.
• závin před pečením můžeme posypat nasekanými mandlemi nebo ořechy.

Vtipy
Prvňáček byl první den ve škole.
Další den ráno ho matka budí: „Honzo, vstávej, musíš jít do školy!“
„Cože? Ještě jednou?“
Jede blondýnka a zastaví ji policajt. „Dobrý den, víte, že jste jela nepovolenou
rychlostí? Ukažte mi vaši občanku.“
Blondýnka chvíli hledá a pak vytáhne zrcátko, mrkne se do něj a povídá: „To by
mělo být ono.“
Policajt se koukne do zrcátka a povídá: „To jste rovnou měla říct, že jste od policie.“

Omyly známé a neznámé

Krade jako straka
Ačkoliv se obecně věří, že straky kradou náušnice a prsteny, pravděpodobně byly a
jsou z této činnosti podezřívány neprávem. Německý ornitolog W. Makatsch tvrdí, že
straky určitou zálibu v lesklých předmětech mají a to je také vše. Během své dlouholeté
profesní dráhy prozkoumal mnoho stračích hnízd, ale bohužel v nich žádné předměty
tohoto druhu nenašel. Člověk zůstane nepřekonatelným, zvláště někteří nenechavci,
kteří nepohrdnou ani věcmi nelesklými.

Zrnka moudrosti na závěr
Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád.
London
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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)
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Informace občanům:
Webové stránky obce Horní Moštěnice umožňují zasílání aktuálních informací na
vaši e-mailovou adresu. Pokud o tuto službu máte zájem, můžete se zaregistrovat na
www.hornimostenice.cz, odkaz aktuality. Tato služba je poskytována zdarma.
Chcete přijímat aktuální zprávy?

Vydává Obec Horní Moštěnice – adresa redakce:
OÚ Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 41
Horní Moštěnice 751 17, IČO 00301264  
e-mail: ouhornimostenice@cbox.cz, petrjankupetr@seznam.cz
www.hornimostenice.cz
Redakční tým: Ing. Marta Ostrčilová, Petr Janků
Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová
Vychází čtyřikrát ročně – náklad 700 výtisků.
Zaregistrováno pod číslem MK E-12659.
Ročník XV, číslo 4/2016. Horní Moštěnice, září 2016.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
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