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Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
Beňov, jede:
P, S
P
P
S, N
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
N
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
5.10 6.15 7.10 8.18 10.13 12.15
Přerov
5.14 6.19 7.14 8.22 10.17 12.19
P		
P				
15.10 16.18 17.10 18.15 20.13 22.31
15.14 16.22 17.14 18.19 20.17 22.35

P
13.13 14.15
13.17 14.19

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,
pěkným silvestrovským ohňostrojem a novoročním přípitkem jsme
uzavřeli rok 2016 a zároveň odstartovali začátek nového roku 2017.
Tímto Vám všem ještě jednou přeji, prostřednictvím tohoto zpravodaje, do nového roku
2017 co nejvíce pracovních i osobních úspěchů, příjemné rodinné zázemí, spokojenost,
pohodu a především pevné zdraví!
Zamyšlení nad tím, co dobrého či špatného nám přinesl rok 2016, ponechám na Vás
samotných - a já se budu spíše zabývat tím, co nás čeká v roce 2017.
Na rozšířeném jednání Rady obce byl projednán a doporučen ke schválení návrh
rozpočtu obce pro rok 2017. Ten byl následně vyvěšen na úřední desce obce a v druhé
polovině měsíce listopadu na zasedání zastupitelstva obce projednán a schválen v předloženém znění.
Jen v krátkosti uvedu některé podstatné skutečnosti:
Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2017 byl sestaven na základě objektivního
posouzení a propočtů závazných ukazatelů příjmů a výdajů skutečnosti roku 2015 a
2016. Výsledkem je návrh Rozpočtu obce Horní Moštěnice pro rok 2017, který je přebytkový.
OBLAST PŘÍJMŮ:
Daňové příjmy kopírují skutečnosti a předpoklad příjmů do konce roku 2016 a jsou
o něco vyšší než minulý rok (o 7 - 8%). Dle prognózy Ministerstva financí se budou
příjmy obcí v roce 2017 plnit velmi dobře (o 5 - 6%). Předpoklad vychází ze skutečností
letošního roku, který z hlediska ekonomiky byl příznivý. Novým příjmem budou podíly z akcií VAK ve výši 160.000,- Kč.
Takže předpokládané daňové příjmy a běžné příjmy pro rok 2017 činí: 22.184.000,- Kč.
OBLAST VÝDAJŮ:
Kromě běžných výdajů sloužících na zajištění chodu obce jsou plánovány tyto investiční akce:
- kapitálové výdaje:  
§ 2212 – Doprava - komunikace: 100.000,- Kč jako příspěvek pro občany na vybudování odstavných ploch pro parkování motorových vozidel.
§ 3639 - Nebytové hospodářství: 200.000,- Kč – Administrace žádostí o dotace na
víceúčelový sportovní areál ZŠ a MŠ, Protipovodňová opatření obce a Revitalizace
chodníků a veřejného prostranství v ulici Havlíčkova.
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Další kapitálové výdaje:
- splátky úvěrů na zateplení ZŠ a MŠ, chodníků a zateplení pošty ve výši 3.177.600,- Kč
- nákup akcií VAK ve výši 815.000,- Kč
- spoření do podílových listů ve výši 200.000,- Kč
- spoluúčast dotace na svozové vozidlo SDH ve výši 500.000,- Kč
- spoluúčast na dotaci „Stavební úpravy budovy pošty a obchodu“ ve výši 1.000.000,- Kč
- dokončení rekonstrukce zámecké zídky, včetně schodiště ve výši 500.000,- Kč
- výměna stolů a laviček v zámecké zahradě ve výši 200.000,- Kč
- odstavná plocha pro parkování u ZŠ ve výši 400.000,- Kč
- revitalizace chodníků na hřbitově ve výši 600.000,- Kč
- spoluúčast na dotačních investičních akcích (pokud budou realizovány): víceúčelové
hřiště, protipovodňová opatření, revitalizace chodníků a veřejného prostranství v ulici
Havlíčkova ve výši 1.800.000,- Kč.
Běžné výdaje a kapitálové výdaje celkem tedy pro rok 2017 činí: 21.284.000,- Kč.
Rozpočtový přebytek za rok 2017 bude činit 900.000,- Kč.
Velmi stručně jsem se pokusil rámcově naznačit, co nás čeká v oblasti financování
v letošním roce. I když to bude rok z hlediska financování stejně náročný jako minulý
rok, je mi jasné, že v obci máme ještě řadu dalších problémů, které se budou muset postupně v rámci ušetřených financí řešit, v návaznosti na zastupitelstvem obce schválený
„Program obnovy obce Horní Moštěnice pro roky 2015 – 2020“.
A nyní velmi krátce vzpomenu jen některé akce a postřehy z uplynulého posledního
čtvrtletí roku 2016:
Významnou akcí, kterou jsme dle smlouvy o dílo zahájili v polovině měsíce září,
byla dotační investiční akce „Stavební úpravy budovy pošty a obchodu v ulici Dr. A.
Stojana“.  Práce proběhly podle harmonogramu a celá akce byla předána v plánovaném
termínu, bez závad a nedodělků. Mimo výměny všech oken a vstupních dveří se provedla výměna otopné soustavy, včetně instalace úsporného tepelného čerpadla, uteplení stropů a obvodního pláště a fasáda budovy. Finanční spoluúčast, kterou obec do této
investiční akce vložila, bude splacena úsporami ve spotřebě plynu na vytápění během
následujících čtyř let.
Za zmínku taktéž stojí, že během nevlídného sychravého počasí byla provedena
demontáž starého nevzhledného pódia v zámecké zahradě a zahájena výstavba nového,
které bude dotvářet kulturní vzhled rekonstrukce zámecké zahrady.
V návaznosti na otevření přebudované restaurace U Kapličky bylo nutné dořešit
navýšení kapacity odstavných ploch pro parkování vozidel návštěvníků této restaurace,
což se podařilo v krátké době a zcela solidním způsobem vyřešit.
V souvislosti s připravovaným projektem „Revitalizace chodníků a veřejného prostranství v ulici Havlíčkova“ proběhlo koncem listopadu první společné jednání občanů této ulice s projektantem, k dořešení připomínek a námětů k tomuto záměru. Na
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základě těchto připomínek byla zpracována varianta č. 3, s kterou v měsíci lednu 2017
budou občané znovu seznámeni. Taktéž pokračují konzultace a postupné zpracování
projektové dokumentace na výstavbu dvou obecních bytů v budově nad poštou a prodejnou v ulici Dr. A. Stojana.                                                                            
Začátkem měsíce prosince byly podány žádosti o dotace pro rok 2017, na svozové vozidlo pro Sbor dobrovolných hasičů Horní Moštěnice, kde spoluúčast obce bude
50 %, minimálně 500.000,- Kč, a na vybudování mikrojeslí v ZŠ a MŠ, kde spoluúčast obce bude 5 %, maximálně 100.000,- Kč. Z kulturních a sportovních akcí bych
chtěl vyzvednout krásnou výstavu ovoce a zeleniny v kulturním domě, kterou připravil
ČSZ, setkávání starších a pokročilých okořeněné o zabíjačkové speciality, Kateřinskou
zábavu, vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu v režii SRPŠ a i obecní úřad
přispěl malým dílem – autobusovým zájezdem na jižní Moravu a do divadla. Závěr
roku se nesl v duchu adventních dnů, zpívání koled na setkání starších a pokročilých,
vánoční písničky v podání cimbálové kapely Primáš a nedělním adventním koncertem
v místním kostele.
V neposlední řadě musím zmínit událost, kterou ocenilo zastupitelstvo obce udělením odměny
za vzornou reprezentaci Obce Horní Moštěnice
na celostátní úrovni. Kapr tým ve složení p. Martin Ludva, p. Milan Nevrla a p. Petr Janků v soutěži nejlepších týmů z celé republiky na rybářských
závodech „Carp maraton Tovačov“ získal vítězství
v kategorii o nejvyšší váhu součtem pěti nejtěžších
ulovených kaprů v celkové váze 86,56 kg! Skvělý
úspěch, obzvláště když si uvědomíme, že soutěžili
s těmi nejlepšími nejen z České republiky, ale i se
zahraniční účastí a jako jediní bez sponzorů z řad
různých firem, zabývajících se výrobou rybářského
krmiva.  
Druhou takovou význačnou událostí pro obec
bylo obhájení vítězství na mezinárodní výstavě
drobného zvířectva v Nitře p. Jiřím Spáčilem v kategorii Belgický obr, za což mu byl
udělen titul „Šampion Slovenské republiky“.  
Ještě jednou děkuji všem za podporu, za pochopení, že některé věci nelze realizovat
ihned a na počkání, za Vaše náměty a připomínky k dalšímu zlepšování vzhledu a fungování naší pěkné obce.
Přeji Vám všem úspěšný a spokojený rok 2017!
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce
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Opakované varování obecního úřadu
Z důvodu, že neustále i v dnešní době dochází k podomní nabídce služeb, připomínám tímto občanům, že na území obce platí Tržní řád,
který zakazuje pochůzkový prodej a pochůzkové poskytování služeb,
podomní prodej a podomní poskytování služeb.  
!!! NA ÚZEMÍ OBCE HORNÍ MOŠTĚNICE JE ZAKÁZÁN PODOMNÍ PRODEJ ZBOŽÍ A NABÍDKA SLUŽEB!
!!! NENÍ PRAVDA TVRZENÍ PRODEJCŮ, ŽE TO MAJÍ POVOLENO OD
OBECNÍHO ÚŘADU!
Znovu připomínám občanům, že v naší obci je zakázáno podle schváleného Tržního
řádu všem prodejcům navštěvovat domácnosti za účelem nabídky nebo prodeje zboží.
Stejný zákaz platí pro předem neohlášené osobní návštěvy různých zprostředkovatelů,
kteří nabízejí změny dodavatelů elektřiny, plynu, mobilních operátorů a dalších služeb.
Vzhledem k tomu, že platný Tržní řád bývá v některých případech ze strany prodejců
porušován a fakticky nelze nečekanému příjezdu těchto osob do obce zabránit, uvádím
zde několik doporučení, jak se zachovat v případě, když neznámí lidé zvoní u domu
s nabídkou spotřebního zboží nebo jiné služby.   
PŘI KONTAKTU S PRODEJCI A PRACOVNÍKY FIREM BUĎTE VŽDY
OPATRNÍ A NEDÁVEJTE ŠANCI PODVODNÍKŮM!
Doporučuji občanům, zvláště starším lidem, kteří jsou navíc v dopoledních hodinách sami doma, aby při zvonění u jejich domu byli opatrní a před otevřením vstupních dveří zjistili, kdo se za dveřmi nachází. Když se jedná o neohlášenou cizí osobu,
která nabízí nějaké zboží k prodeji, z důvodu vlastní bezpečnosti je nejvhodnější vůbec
neotevírat. Zvláště velké ostražitosti je třeba, když se jedná o dvojici prodejců, kteří
nabízejí spotřební zboží k prodeji a současně si vymáhají vstup dovnitř domu, pod záminkou předvedení svého zboží.
V těchto případech může jít o podvodné jednání a nabídka zboží nebo služby je
záminkou pro snadný vstup do domácnosti. Jeden z takové dvojice nabízí zboží, odvádí
pozornost kupujícího a druhý společník využívá tuto příležitost ke krádežím finanční
hotovosti nebo cenných předmětů. Zvýšená pozornost je nutná také u předem neohlášených pracovníků, kteří se představují jako zaměstnanci firem a požadují vstup do domu
z důvodu provedení kontroly zařízení rozvodů plynu, elektřiny, odečtu stavů měřicích
přístrojů a podobně.
O termínu provedení plánovaného odečtu spotřeby energií nebo kontroly zařízení
by měl být zákazník vždy dopředu informován písemným vyrozuměním nebo hlášením obecního rozhlasu. Proto i v těchto případech by měli být občané ostražití a z důvodu vlastní bezpečnosti nepouštět cizí osobu do své domácnosti.
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Nevěřte, když Vám tvrdí, že pochůzku po obci mají povolenou od obecního
úřadu. Obecní úřad zásadně nedává taková povolení, ale naopak je upozorní na
platný zákaz pochůzkového a podomního prodeje, či poskytování služeb!
Nepodepisujte zástupcům firem bez důkladného uvážení žádné „výhodné
smlouvy“!
V období, kdy si začínají navzájem konkurovat firmy dodávající domácnostem elektřinu nebo plyn, rozšiřuje se také odběratelům možnost výběru dodavatele energií.
Stejná situace je i v nabídce telefonních služeb nebo výběru mobilních operátorů
apod. Pro každou změnu dodavatele takové služby je však nutno uzavřít novou smlouvu. Nedoporučuji přistupovat ke změně dodavatele unáhleně, hned při první návštěvě
takového zprostředkovatele. Návrh smlouvy bývá velmi podrobně vypracován a není
tedy možné se s rozsáhlým textem v krátké chvíli dokonale seznámit. V případě podpisu nevýhodné smlouvy je následné odstoupení velmi složité a v mnohých případech
možné až po zaplacení vysoké finanční sankce.
Jak tedy postupovat v případě nabídky na změnu dodavatele elektřiny, plynu nebo
služby mobilního operátora? Hlavně velmi opatrně. Když se nabídka zdá být výhodná,
požádejte toho, kdo službu nabízí, k předání písemné nabídky a návrhu smlouvy k důkladnému prostudování. Ponechte si dostatečně dlouhou dobu (několik dnů i týden)
k prostudování celého textu předložené nabídky nebo návrhu smlouvy. Tuto dobu využijte nejen k pozornému pročtení smlouvy, ale také k poradě s rodinou, odborníkem,
porovnejte novou nabídku se stávajícím poskytovatelem služby, využijte internet k informacím o firmě, která službu nabízí a podobně.
Pozor! Pokud je vytvářen ze strany zprostředkovatele nějaký nátlak k rychlému
podpisu smlouvy, tak uzavření takové smlouvy rázně odmítněte!
V případě, když zjistíte v obci pohyb osob nabízejících zboží nebo poskytování
služeb, upozorněte je na platný zákaz prodeje a nabídky služeb. Případně volejte
tel.: 581 2241 22, 602 514 359.
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce

Informace obecního úřadu
Svoz komunálního odpadu v roce 2017 bude probíhat, stejně jako dosud, vždy ve středu
v liché týdny.
Ing. Marta Ostrčilová
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Statistika pohybu osob
Leden 2016 – listopad 2016
Na počátku nového roku pro vás máme vždy připraveno několik čísel a stejně tak
je tomu i tentokrát. Je potěšující, že v roce 2016 došlo k velkému nárůstu počtu osob
přistěhovaných do naší obce. Bohužel byl tento nárůst také v počtu osob, které zemřely.
Celkově se počet obyvatel naší obce zvýšil o 13, což je nejvíc za posledních pět let.
Průměrný věk zůstává již několik let na téměř stejné úrovni a ženy ho mají vyšší než
muži.
Další informace jsou připraveny v tabulkách.
Ing. Marta Ostrčilová
POHYB OBYVATEL
Přistěhovaní

Narození

Odstěhovaní

Úmrtí

muži

ženy

hoši

dívky

muži

ženy

muži

ženy

17

35

6

8

18

16

9

10

Celkem 52

Celkem 14

Celkem 34

Celkem 19

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL
Věk

do
6

617

1829

3039

4049

5059

6069

7079

8089

9099

celkem

muži

50

104

139

127

138

108

98

50

26

5

845

ženy

50

94

104

119

134

104

91

87

35

2

820

celkem 100

198

243

246

272

212

189

137

61

7

1665

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL
DOSPĚLÍ
Počet
713

Muži
Průměrný věk

Počet

46,18

698

DĚTI
Ženy

Průměrný věk

49,09

celkem

dívky
chlapci
Počet Průměr- Počet Průměr- Počet Průměrný věk

ný věk

132

8

7,67

122

7,38

ný věk

1665

41,5
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Z historie obce
Králíci
Mezi pomocná zařízení v hospodářství nutno započítat též stavby králíkáren a chov
králíků, třebaže nevykazují žádné charakteristické znaky hanáckého stavebnictví.
Králíci se zastara u nás mnoho nechovali. Jen v chudobnějších vrstvách se tak dělo
u hoferů a dělníků pro maso. Proto také chovu králíků nebyla věnována zvláštní pozornost. Část byli chováni ve chlévě pod korytem a volně pobíhali i po dvoře. V tomto
století už jim bývají sbíjeny kotce ze starých beden nebo z desek a celý „králéčinec“,
někdy až o osmi kotcích ve třech řadách nad sebou, bývá zakryt pultovou střechou
s lepenkou. Velkého rozkvětu doznal chov králíků za obou světových válek, kdy byl
nedostatek masa. Možno říci, že i dnes mají králíci dobrý kurz, protože masa stále ještě
není dost.
Ploty
Zídky z válků, později z vepřovice, bývaly jen na hranici dvora a zahrady. Dnes
jsou téměř všechny nahrazeny, není-li jejich místo jinak zastavěno, desčeným nebo
drátěným plotem.
Zahrady za nejstarších dob ani plotů neměly. Hranice majetku jednotlivých usedlostí bývaly vyznačeny v rozích většími kameny nebo keřem či stromem. Málokdy bývaly
zahrady od sebe odděleny živým plotem. Později, hlavně aby se zamezilo přelézání
drůbeže do sousedovy zahrady a tím se předešlo věčným sporům, byly stavěny ploty
proutěné, pletené asi do výšky 1 m na způsob košů. Od 2. poloviny 19. století se stavěly
ploty desčené, asi 150 cm vysoké, a to tak, že se desky k sloupům – „soškám“ – přibíjely nebo vodorovně zapouštěly do drážek v soškách. Nejvrchnější deska pak přikrývala
plot i sošky a chránila jej tak před deštěm a zahníváním.
V plotech bývala pro přechod ze zahrady za humna primitivní vrata nebo vrátka
sbitá z desek. V nízkých plotech pletených bývaly „přélazky“ k přelézání plotu. Byla to
asi 60 – 80 cm dlouhá deska, prostrčená v polovině výšky plotu napříč, takže její půlka
byla v zahradě a druhá za humny. Na obou koncích byla podepře na kůly. Kdo přecházel, vystoupil na desku, přeskočil plot, stoupl na druhý konec desky a seskočil dolů.
Tyto přélazky zmizely už před 80 lety. Abychom zachovali intimitu domu, stavíme
dnes na dvorech buď zídky z pálených cihel nebo betonu, anebo ploty desčené asi 2 m
vysoké. Desky přibíjíme svisle na dno vodorovné rygle, které jsou zapuštěny do sošek.
V zahrádkách stavíme podobným způsobem ploty tyčkové (z rygloviny) nebo laťkové.
V poslední době se staví ploty z pozinkovaného drátěného pletiva se železnými soškami, zapuštěnými do betonových patek.
Za 1. republiky, kdy byl dostatek cementu, stavěli si někteří rolníci místo plotu cementové zídky asi 150 cm vysoké a jen 10 cm tlusté.  
Převzato z kroniky obce 1962
9
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R ady zahrádkářům
Základní kolekce bylin, léčivých rostlin – 1. díl
Kolekce obsahuje základní výběr léčivých rostlin, které by
neměly chybět ani v té nejmenší zahrádce.
Bazalka pravá
Jednoletá rostlina vyžaduje slunné, před větrem chráněné
stanoviště, stále mírně vlhkou půdu. Vyštipujeme květy, pak
rozvětvuje, nehořkne a nedřevnatí. Vysévá se v polovině března. Sklízí se mladé listy se špičkami výhonů. Bazalka se nesuší, zamrazují se listy potřené olejem, konzervuje se v oleji,
octě či soli.
Používá se při přípravě pokrmů, výluh z listů pomáhá při trávení a proti nadýmání, do posilujících koupelí.
Medvědí česnek
Jde o vytrvalou cibulovinu vyžadující polostín až stín, stále
mírně vlhkou, humózní a kyprou zem. Množí se samovýsevem nebo dělením cibulek. Sklízí se mladé listy, které se zamrazují potřené olejem, nakládají se do oleje.
Používá se při přípravě pokrmů, výluh z listů pomáhá při
trávení a proti nadýmání, do posilujících koupelí.
Divizna velkokvětá
Dvouletá rostlina potřebuje slunné a chráněné stanoviště,
lehkou půdu s dostatkem vápníku, vodou pod zemí. Vysévá se
v létě nebo na podzim přímo na stanoviště. Po zimě vykvétá,
dále se množí samovýsevem. Sklízí se žlutý květ bez kalichu,
nepomačkané květy se suší na slunci.
Používá se proti suchému kašli, k uvolnění hlenů, při zánětu vedlejších dutin.
Dobromysl obecná
Vytrvalá rostlina, vyžaduje plné slunce, suchou a propustnou půdu. Na jaře se hluboko seřízne. Vysévá se od února do
misek nebo od dubna přímo ven. Snadno se množí řízky, dě-
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lením trsů. Sklízí se špičky výhonů a listy, těsně před kvetením. Suší se, může se
mrazit, konzervovat v oleji.
Jako koření zvyšuje chuť k jídlu, je výborná do koupelí proti únavě.
Fenykl
Dvouletý, za příznivých zim i víceletý. Vyžaduje slunnou
polohu a mnoho tepla, mírně vlhkou půdu. Přezimuje seříznutý
a přikrytý chvojím. Vysévá se brzy na jaře do květináčů, po
otužení se vysazuje na stanoviště.
Mladé listy se hodí do salátů, k rybám, zralá semena do
kompotů, k ochucení chleba, do čaje proti nadýmání, pálení
žáhy, pro trávení, proti zácpě. Velké dávky způsobují křeče.
Výluh slouží k omývání znečištěné mastné pleti.
Kopr vonný
Jednoletý, vhodný na slunné až polostinné stanoviště chráněné před větrem, mírně vlhké. Vysévá se od dubna přímo na
stanoviště. Čerstvá nať se mrazí nebo nakládá do octa. Koření
se s ním saláty, pomazánky, vaječná jídla.
Nedozrálá a zralá semena se používají ke konzumaci i léčení. Nahrazují sůl, stimulují srdce, působí proti nadýmání.
Levandule
Vytrvalá, vyžaduje plné slunce, propustnou půdu. Vysévá
se na podzim, mladé rostlinky se v zimě uchovávají v mrazuvzdorném prostředí. Dobře zakořeňuje i z řízků. Sklízejí se
průběžně mladé listy až do rozkvětu, později nakvetlá květenství. Levanduli sušíme, nakládáme do oleje, zamrazujeme.
Listy v malém množství přidáváme k dušenému masu a
k rybám, květy kandujeme, přidáváme do sušenek. Olej používáme k masážím, nálev jako pleťovou vodu, do deodorantů a
repelentů.
Rukověť zahrádkáře
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Z činnosti základní organizace ČZS
Horní Moštěnice
Výstava ovoce, zeleniny, květin a zahrádkářských produktů v Horní Moštěnici 1. - 2. 10. 2016
O prvním říjnovém víkendu uspořádala základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Horní Moštěnici   tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin. I
přes špatnou letošní úrodu bylo na výstavě k vidění asi 400 exponátů. Výstava byla
zahájena ve 14 hodin, v 15 hodin jsme mohli zhlédnout vystoupení dětí ze zdejší ZŠ
a MŠ Horní Moštěnice. V sobotu se přišlo podívat asi 230 návštěvníků a v neděli
asi 120.  Již tradičně byla vyhlášena soutěž o
největší jablko výstavy, které vyhrálo jablko
odrůdy Ontario pana Františka Mikulčíka.
Další byla soutěž o nejkrásnější jablko výstavy, tentokrát zvítězilo jablko odrůdy Otava
pana Františka Martínka. Třetí soutěží byla
soutěž o největší dýni, kterou vyhrála dýně
pana Lukáše Vejrosty s váhou 43 kg. Protože někteří vystavovatelé mají přímo celou
kolekci svých výpěstků, byly vyhlášeny i tři
nejlepší kolekce výstavy. Na prvním místě
se umístila kolekce, kterou připravila rodina
Hradilíkova, na druhém místě se umístily
kolekce dvou účastníků se stejným počtem
hlasů, a to kolekce paní Zdeny Špundové
a paní Ludmily Mutlové, na třetím místě
se umístili opět dva účastníci se stejným
počtem hlasů, a to rodina Bubíkova a paní
Květoslava Lakomá. Všichni výherci dostali
diplom a malou pozornost. V průběhu obou
dnů si návštěvníci mohli zakoupit občerstvení a novinkou byly domácí bramboráčky,
které měly obrovský úspěch. Tímto bychom
rádi poděkovali OÚ Horní Moštěnice, MAS
– partnerství Moštěnka za podporu, ZŠ a
MŠ Horní Moštěnice za výstavku keramiky a krásné vystoupení a všem příznivcům,  
kteří donesli své exponáty. Nemalé díky pa12
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tří také návštěvníkům za hojnou účast a těšíme se za rok opět na shledanou.
Stříhání stromků
Další každoroční akcí našeho spolku bylo stříhání stromků kolem Moštěnky,
které se uskutečnilo čtyřikrát v průběhu měsíce října a listopadu. Poděkování patří
všem členům našeho spolku, kteří se zúčastnili stříhání.

Sázení stromků
V listopadu jsme provedli výsadbu stromků, které zakoupil OÚ Horní Moštěnice. Stromky sázeli zahrádkáři v aleji kolem Moštěnky a nad školou.
Pozvánka na zahrádkářský ples
Tímto Vás srdečně zveme na tradiční Zahrádkářský ples, který bude 4. 2. 2017
ve zdejším kulturním domě, zahraje nám hudební skupina Karolína, vystoupí členky Klubu pro starší a pokročilé Horní Moštěnice.
Na závěr mi dovolte Vám popřát úspěšné vykročení do roku 2017 a hlavně mnoho
zdraví a všem zahrádkářům krásné výpěstky.
Ilona Jančíková
ZO ČZS Horní Moštěnice

Posezení u cimbálu

V pátek 16. prosince jsme se opět po roce sešli ti ,
kteří si chtěli zpříjemnit adventní čas. Kulturní dům,
který byl vánočně vyzdobený, se postupně začal plnit
všemi, kteří si přišli posedět a zazpívat s cimbálovou
muzikou Primáš. A že jich letos bylo. Kulturní dům byl
téměř zaplněný. Vystoupení je rok od roku lepší a věříme, že si všichni odnesli kousek vánoční atmosféry také
domů.
Ing. Marta Ostrčilová
13
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
přestože si stále myslím, že níže popsaná aktivita by neměla býti
ve vzdělávacím zařízení aktivitou dominující, hlavní náplní činnosti vedení naší školy
byla a stále je snaha získat pro školu peníze z řady tzv. Evropských projektů.
Do této činnosti je zařazena jak škola Mateřská, tak i Základní.
V oblasti předškolního vzdělávání jde zejména o vybudování multimediální učebny
a další ozdravění prostředí MŠ.
Ve škole základní pak o celou sérii výzev, jejichž cílem je využít možností osobnostního rozvoje pedagogů, ale i vylepšení stávajícího zázemí školy, zejména v oblasti
jazykové učebny a sociálních zařízení. Bohužel obě tyto priority jsou vázány na zajištění bezbariérovosti celého objektu. To je v naší pavilónové, na kopci postavené škole,
oříšek sice řešitelný, ale za cenu značných investic a to bohužel i ze směru od zřizovatele.
Další změnou, chápu, že nikoli populární, bylo zpoplatnění účasti v některých zájmových kroužcích. Je třeba připomenout, že vedoucí kroužků tuto aktivitu provádějí
dobrovolně po splnění svých povinností, nicméně škola na zasloužené ocenění této
činnosti nedostává od nikoho žádné finanční prostředky. Proto tato symbolická částka
slouží na obnovu materiálního vybavení a částečně též na ohodnocení práce těchto
učitelů.
V rámci celkové modernizace mobiliáře došlo k zakoupení výkonného reproduktoru s vestavěným zesilovačem pro ozvučení školních akcí a do konce kalendářního roku
proběhnou ještě další nákupy z oblasti posílení interaktivity.
V souvislosti s legislativními změnami po aktualizaci ŠVP byl znovu vydán Školní
i Klasifikační řád, Rada obce i školská rada pak schválila Výroční zprávu za loňský
školní rok.
Vítám zapojení zejména žáků MŠ a 1. stupně do obecních aktivit formou drobných
vystoupení na akcích typu Vítání občánků, výstav i akcí souvisejících s probíhajícím
adventem.
Rovněž bych rád poděkoval OÚ Horní Moštěnice za sponzorskou úhradu vstupného na vánoční filmová představení žákům naší školy a též kolektivu aktivních rodičů
v čele s pí Faitovou za úspěšné zahájení plesové sezony Kateřinským retro bálem.
Bohužel se však opět musím dotknout pronájmu školní tělocvičny hráčům badmintonu, protože se stávajícím stavem nemohu být a také nejsem spokojen.
Pomíjím, že někteří hráči rozhodně neopustí zařízení ve stavu, v jakém jej našli.
Mám na mysli poházené papíry, pet lahve, nedopalky… To koneckonců „někdo“ uklidí.
14
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Hledání klíčů je již tradičním koloritem.
Větším problémem je, že minimálně jednou týdně zůstane tělocvična celou noc
odemčena, v horším případě i rozsvícena….
Apeluji na každého uživatele - chovejte se prosím tak, jakoby po Vás už nikdo nepřišel! Nelze spoléhat, že následující hráč vše uvede do požadovaného stavu. Je tisíc a
jeden důvod, proč se už žádný hráč nedostaví a tělocvična zůstane ve výše popsaném
stavu.
Pokud jste napsáni a nehráli z jakéhokoli důvodu, tak se prosím odepište. Vyhnete
se oboustranně nepříjemnému upomínání. V této souvislosti dodávám, že stále evidujeme nezaplacené hodiny z října i listopadu…
Připomínám, že ke hře slouží pouze určené časy. Mimo ně probíhá komerční pronájem a hra není možná.
Závěrem mi dovolte Vám všem – kolegům, žákům, zákonným zástupcům, ochotným řemeslníkům, kteří jsou připraveni odstranit jakoukoli závadu, zřizovateli i všem
občanům popřát příjemné prožití adventního času, požehnané Vánoce a do nového
roku mnoho štěstí, zdraví i pohody.				
Mgr. Libor Kubík
						
ředitel ZŠ a MŠ
P. S.: pokud jsem napsal v předchozím řádku všem, tak myslím samozřejmě i zákonného zástupce, který v oddělení Sluníček odcizil vystavenou baterku….

Akce ZŠ v září, říjnu a listopadu 2016
16. 9. Odborná exkurze v Ostravě Mošnově
V pátek 16. 9. měli deváťáci jedinečnou možnost navštívit letecký simulátor v Ostravě - Mošnově, kde
se cvičí letecký a pozemní personál vrtulníku. Odborná exkurze proběhla díky panu Rotreklovi, kterému tímto děkujeme za čas, který s námi strávil,
a všechny zajímavé informace, které nám poskytl.
Žáci získali vhled do zajímavého a náročného povolání jak leteckého instruktora, tak vojenského pilota
a měli možnost si trenažér osobně vyzkoušet.
21. 9. Preventivní program Městské policie v Přerově „Bezpečná jízda na kole“
Dne 21. 9. 2016 se žáci 4. třídy zúčastnili preventiv15
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ního programu Bezpečná jízda  na kole, který probíhal v prostorách Městské policie v
Přerově. Žáci si nejen zopakovali pravidla silničního provozu, ale také si připomněli
správné vybavení jízdního kola a chování cyklisty na silnici. Své znalosti a vědomosti
si ověřili pomocí interaktivní tabule a vědomostního testu. Program byl precizně připraven a žákům se moc líbil.
21. 9. Podzimní netradiční olympiáda ŠD
21. září proběhla s dětmi ve školní družině první společná akce. Připravily jsme pro
ně netradiční sportovní disciplíny. Všechny děti plnily úkoly s chutí a radostí. Bohužel
počasí nám moc nepřálo, a tak muselo dojít k předčasnému ukončení. I tak se akce zdařila
a všichni si to užili. Těšíme se na příště. Zdraví všichni ze školní družiny.
22. 9. Závod v běhu O pohár ředitele školy
V rámci Dne bez aut, který se každoročně
slaví 22. 9., a Týdne mobility naše škola uspořádala jako každý rok běh O pohár ředitele
školy. Do soutěže se zapojili žáci a žákyně 2.
stupně a soutěžili ve třech kategoriích. Dívky
a mladší hoši (6. a 7. třída) běželi kolem školy
1 km. Kdo je z Horní Moštěnice, ví, že naše
škola je na kopci a je školou pavilonovou tedy rozlehlou. Oběhnout kolem ní znamená
zdolat na první pohled jednoduchý kilometr, ale už na druhý vidíte náročnost terénu
a s ní se museli závodníci vypořádat. Nejlépe se umístily na 3. místě Vanesa Švédová
z 8. třídy, na 2. místě Ivana Miklendová z 9. třídy a v kategorii dívek zvítězila Alice
Drozdová ze 6. třídy. V kategorii mladších hochů se neudělovalo 3. místo, protože o to
2. se dělili hned 3 žáci: Matouš Ludva a Petr Schneider z 6. třídy a Ladislav Polýnek ze
7. třídy. Vítězem kategorie se stal Patrik Duvač ze 7. třídy. Kategorie starších hochů (8.
a 9. třída) si musela sáhnout ještě hlouběji do svých energetických zásob a uběhnout kolečka 2 - tedy 2 km. S tímto se nejlépe porvali na 3. místě Lukáš Darebníček z 9. třídy,
na místě druhém Robert Nevřala z 8. třídy a vítězem kategorie se stal Vojtěch Mikulčík
z 9. třídy.
Vítězové všech kategorií obdrželi od pana ředitele pohár, který není putovní, a můžou
se z něj tedy těšit, jak dlouho je libo. Ale ocenění patří i všem ostatním žákům, kteří
sice neměli nejlepší výsledky, ale snažili se ze všech svých sil, aby si neudělali ostudu
a aby prokázali, že i děti na vesnici umí běhat.
26. 9. Preventivní program Městské policie v Přerově - Co vědět v patnácti letech
V přednášce Městské policie v Přerově se žáci 9. třídy dozvěděli, jaký je rozdíl mezi
16
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přestupkem a trestným činem. Byly jim přiblíženy druhy přestupků a jejich řešení.
Seznámili se s pojmem mladiství a s opatřeními, která jsou jim ukládána. Zjistili, že
existuje Rejstřík trestů a kurátor pro děti a mládež. Doufejme, že ani jedno v budoucnu
nevyužijí.
26. 9. Evropský den jazyků
V pondělí 26. 9. v hodině anglického jazyka v VI. A  proběhl Evropský den jazyků.
Na začátku jsme si popovídali o tom, proč se učíme cizím jazykům a jaké zkušenosti
z cizích zemí mají jednotliví žáci. Následně žáci pracovali v malých skupinkách a měli
za úkol spojit překlad slovíčka „dobrý den“ a „na shledanou“ v různých evropských
jazycích, jako je např. maďarština, dánština, švédština apod.
V 8. třídě se děti ve výuce německého jazyka věnovaly rozpoznávání 32 různých písem. Ti nejlepší uhádly 10 písem, ale nutno přiznat, že to byl těžký úkol. Neméně
úspěšný byl test, který se vztahoval přímo k Evropskému dni jazyků. Pár otázek Vám
taky dáme. Naschvál, budete rychlejší než Vaše děti? Těm se podařilo všechny odpovědi najít do 15 minut.
1. Kdy se slaví Evropský den jazyků?
2. Kdo ho organizuje?
3. Od kdy se Evropský den jazyků slaví?
4. Proč se slaví?
5. Kolik zemí se zapojuje do propagace/ oslav?
6. Kolik existuje na světě jazyků?
7. Kolika jazyky se mluví v Evropě?
8. Kolik procent lidstva je bilingvní (mluvící dvěma jazyky jako mateřskými)?
9. Vyjmenuj 3 nejdůležitější skupiny evropských jazyků. U každé jmenuj alespoň tři
příklady.
10. Jaké písmo používá většina evropských jazyků? Znáš i jiná písma?
Následující týden jsme pokračovali nad mapou Evropy a naučili se
všechny země v němčině a zjistili
jsme, že některé idiomy vůbec nejsou stejné v češtině a němčině a už
vůbec ne v jiných jazycích. Věděli jste například, že když Čechům
šplouchá na maják, tak Němci nemají všechny šálky ve skříni a Rusové
nemají v hlavě cara a Angličané mají
na pikniku málo sendvičů?
I v ruštině jsme si letos připomněli
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EDJ. Žáci 9. ročníku vyhledali jednoduchá slova, která běžně používají, v různých
evropských jazycích. A protože jazyků máme v Evropě téměř 40, zvolili si jen některé
a daná slova  zajímavou formou znázornili. A povedlo se.
Pokud jste nevěděli, že české ano odpovídá maďarskému ígen, dobrý den je řecky kaliméra nebo že obrigado je portugalsky děkuji, tak teď už to víte.
O tom, že některá slova znějí podobně nebo dokonce stejně se přesvědčili osmáci. Jen
pro zajímavost:
Život znamená v ruštině břicho, rodinka mateřské znaménko a májka je tričko.
Sedmáci se blíže seznámili s některými zajímavostmi země, jejíž jazyk se učí. Vše
vyhledali na PC a rovněž výtvarně ztvárnili. Téměř všichni žáci přistoupili k zadaným
úkolům zodpovědně a doufám, že pro mnohé to bylo i poučné.
Evropský den jazyků očima  4. A
Každoročně slaví naše škola Evropský den jazyků a my (skvělá třída 4. A) jsme
pojali tento svátek formou celotýdenního projektu. Vize byla jasná, každý tým bude
prezentovat jednu zemi, kterou si vylosuje kapitán týmu.  Úkolem bylo zjistit o dané
zemi co nejvíce informací a podělit se o ně se svými spolužáky. Děti se chopily úkolů
s obrovskou vervou a nadšením. Nejenže projekty byly bilingvní, ale děti si také vyrobily vlajky, zazněly dokonce i hymny a mezipředmětové vztahy se nám podařilo naplnit
včetně kuchařského umění. Děti odvedly úžasnou práci, posuďte sami.
30. 9. Bezpečně doma i na ulici + Právní vědomí
Poslední zářijový den se v 3. a 8. třídě konaly preventivní přednášky a besedy  
s Mgr. Zajícovou z Policie ČR. Třeťáčci si povídali o osobním bezpečí, pravidlech slušného chování, ochraně zdraví a pravidlech chování účastníka silničního provozu. Ti
velcí, kterým se blíží 15 let, by měli znát rozdíl mezi přestupkem a trestným činem,
pojem mladistvý, nezletilý, trestní odpovědnost a problematiku související se sociálními sítěmi.
1. 10. Výstava zahrádkářů
Stejně tak jako každý rok i letos byly děti ze školy a školky v Horní Moštěnici požádány
o kulturní vystoupení na Výstavě zahrádkářů.
Žáci 4. A zahráli divadelní představení O Červené karkulce na motivy Zdeňka Svěráka z pohádky Tři bratři. Divadelní výkon dětí byl přímo profesionální a byl patřičně
odměněn a to nejen potleskem všech zúčastněných.
Děti z mateřské školy z oddělení Berušky se představily s pásmem básniček a písniček s tématem zahrady, ovoce a zeleniny. Děti překonaly počáteční trému a podaly
nejlepší výkony. Vystoupení se jim povedlo, byly odměněny hlasitým potleskem a sladkou odměnou.  
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3.10. Návštěva knihovny
Na pozvání paní knihovnice Slabé jsme
navštívili v pondělí 3. 10. místní knihovnu,
kde na nás čekala spousta úkolů a tvoření.
Zopakovali jsme si nejen, jak si můžeme vyhledat tu „správnou knihu“ a jak se musíme
chovat ke knížkám, ale také jsme si potrénovali abecedu, kterou se nyní ve 2. třídě učíme.
Četli jsme z knížky Chaloupka na vršku příběh „Jak jsme pekli brambory“ a poté jsme
dle fantazie tvořili obrázky z listů, hledali jsme schované barevné podzimní listy a
také jsme paní Slabé přednesli básničku „Už je podzim“ od Františka Hrubína. Na závěr jsme napsali, jakou máme svoji nejoblíbenější knížku a otiskli jsme společně svou
ruku na strom, abychom i do knihovny přinesli krásné barvy podzimu. Vždyť není nic
příjemnějšího v tomto podzimním počasí, než si zalézt pod deku, uvařit si dobrý čaj a
číst si pěknou knížku...
Děkujeme paní Slabé za příjemné chvíle v knihovně a také za dáreček - hezkou
záložku do knížky.
3.10. Rybářský kurz
V měsíci září probíhal na naší škole rybářský kurz, díky kterému si mohly děti
splnit rybářské zkoušky a získat tak rybářský lístek. Tento kurz vedl pan Jiří Balusek
(vedoucí rybářského kroužku na Biosu v Přerově) ve spolupráci s místními členy rybářského spolku p. Jemelkou a p. Uhlířem. Děti se během 3 lekcí, které probíhaly jak
v učebně naší školy (teorie), tak i na místním rybníku (praktická část) připravily na relativně náročné zkoušky, které všichni 3. 10. úspěšně složili a byli slavnostně pasováni
do cechu rybářského.
Děkujeme místnímu rybářskému spolku za vstřícnost a panu Baluskovi za jeho trpělivost a ochotu. Petru zdar!
5. 10. Okresní kolo v přespolním běhu
5. 10. vyrazilo 20 statečných ze 6. - 9. třídy ve velmi nepříznivém počasí na zkušenou
do Hranic. Našim cílem byla restaurace Na
Střelnici, ale to jen proto, že tady probíhala
prezence závodu v přespolním běhu. Dívky a
mladší hoši běželi trasu kolem místního Pískáče, což dělá asi 1500 m. Starší hoši pak museli uběhnout kolečka 2 - tzn. 3000 m. Počasí
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nejenže bylo chladné, ale v 2. rozběhu u mladších hochů začalo dokonce pršet. Nicméně
děti byly velmi zodpovědné a snažily se ze všech sil dobře reprezentovat svoji školu.
Za to jim všem děkujeme a oceňujeme, že letošní výsledky jsou zase o chlup lepší než
ty loňské, i když to na poháry ještě nestačilo. V jednotlivcích se úžasně umístili Alice
Drozdová a Vojtěch Mikulčík - oba na 2. místě.
6. 10. Okrskový přebor v kopané
Na přerovské „umělce“ byla 6. 10. odehrána skupina A v minikopané. Skupina B se
hrála v Hranicích.
Mužstvo ZŠ HM zahájilo turnaj mimořádně úspěšně, když porazilo výběr Gymnázia
Jakuba Škody poměrem 3 : 1. V dalším utkání bylo poraženo týmem ZŠ U Tenisu poměrem 0 : 2.
Tyto výsledky posunuly náš výběr k utkání o 3. místo, kde byl opět poražen týmž soupeřem a dokonce i stejným poměrem, když obě branky padly v posledních minutách
obou poločasů.
Z těchto výsledků rezultovalo celkově solidní 4. místo.
Ústav reprezentovali: Botor, Duvač, Fešar, Kuba, Mikulčík, Musil, Nevřala, Obrtel,
Pitner, Študent.
Naše branky vsítili Mikulčík, Nevřala a Obrtel.
Závěrem je dobré dodat, že naše škola byla jedinou „venkovskou“ školou v celém turnaji...
7. 10. Sběr starého papíru
Letošní podzimní sběr starého papíru byl zhruba stejně úspěšný jako jiné podzimní
sběry obecně. Nenasbíráme nikdy tolik jako v létě, nicméně do našich třídních fondů
je to významná částka a našim rodičům uspoří nejednu korunu. Letošní sběr vyhrála
7. třída. Asi zapůsobila motivace třídní paní učitelky, která je zároveň koordinátorkou
EVVO a tudíž má k třídění odpadu velmi blízko. Na druhém místě stanula třída 4. A a
na třetím 5. A. V MŠ zvítězilo tentokrát na plné čáře oddělení Berušek. Ale ani oddělení Sluníček nezahálelo.
Za nejlepší sběrače jmenujme vítěze za ZŠ Štefana Tivadara ze VII.A a vítěze za
MŠ Viléma Rygala.
Na 2. a 3. místech se umístili Adéla Stískalová ze IV.A a Tereza Valentová ze VII.A
a z MŠ Elena Rytířová z Berušek a Tomáš Hromada ze Sluníček. Oceněny byly děti až
do 12. místa, nicméně děkujeme všem, kteří přinesli byť jen pár kilo. Sbírat mohou děti
i během školního roku ve sběrně Tomeček s.r.o. na Kojetínské ulici v Přerově. Zde nahlásíte pouze školu, třídu a jméno žáka. Dostanete ústřižek, který předáte buď třídnímu
učiteli, nebo zástupkyni ředitele.
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11. 10. 3. třída v muzeu
V úterý 11. října 2016 jsme se vydali
do Muzea Komenského v Přerově, kde
jsme se seznámili se způsobem života
v době pravěku. Zajímavý byl hned začátek programu. Abychom se dostali do
pravěké expozice, museli jsme zvládnout
cestu tmou, pouze jsme se drželi „vodicího“ lana. V expozici jsme se pak dověděli
plno zajímavostí, prohlédli jsme si zub a
kosti z mamuta, pravěké obydlí, nádoby,
sošky (Věstonickou Venuši, Venuši z Předmostí) a mnoho dalšího. Na závěr programu
jsme si vyzkoušeli práci archeologa.
18. 10. Divadelní představení ve Zlíně – 1. stupeň
Žofka Orangutanová, neobyčejně chytrá, sympatická, spravedlivá a vynalézavá
opička je oblíbenou hrdinkou dvou knížek pro děti od Miloše Macourka (Žofka a Žofka ředitelkou ZOO) i televizních večerníčků.
Žofka se svými zvířecími kolegy a kamarády Karolínou Myšovou, Květoslavem
Slonem, Bořivojem Pandou, Emilem Tučňákem a Standou Klokanem tvoří v Zoologické zahradě nerozlučnou a nepostradatelnou partu. Kromě toho, že Žofka dovede
vymyslit nejednu báječnou zábavu, umí také vyřešit kdejakou zapeklitou situaci. A že
se jich v zoo přihodí hodně!
20. 10. Kurz sebeobrany
Ve čtvrtek 20. 10. 2016 nás navštívili pan Pavel Kužela se svou asistentkou Zuzanou
Adámkovou, aby nás děvčata ze 2. st. ZŠ seznámili v rámci prevence kriminality se základy sebeobrany. Předem nám bylo jasné, že za hodinu a půl čistého času se asi nenaučíme bránit se silou a mrštností, ale i tak
jsme byly zvědavé, co nám může Spolek
Mapaj, reprezentovaný již zmíněným
panem Kuželou, nabídnout. Naše zvědavost byla navíc vystupňována faktem, že
hoši si svoji hodinku a půl odbyli již před
týdnem a zážitek to byl veliký. Někteří
se dali slyšet, že si s nimi pan instruktor
pěkně pohazoval a na vlastní oči jsme viděly i dost slušnou modřinu. Zvědavost
se tedy mísila trošku i s obavami.
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Hned na začátku dostala děvčata lekci, že se s cizími lidmi zbytečně nevybavujeme
a už vůbec jim nesdělujeme osobní informace. Pár rad, jak se zachovat v případě, když
máme pocit, že nás někdo sleduje, se bude určitě taky hodit. Poté holky zkoukly  video,
které je mohlo inspirovat k návštěvě nějakého pořádného kurzu sebeobrany, a pak už
došlo na pár ukázek „ naostro“. Pan Kužela nejdřív vyzkoušel, jestli jsou schopny dívky
vůbec někoho kopnout. Nutno přiznat, že to některým dělalo velký problém. Bodejť
by ne, instruktor byl sympatický a těžko se pod ním představoval zlosyn. Ale realita
bohužel může být jiná, a proto to nakonec vyzkoušela všechna děvčata. A když už se
odvážila, tak se do toho některá pořádně obula. Jednu dívčinu musel pan instruktor
strhávat až z hlavy. Ač se nejmenovala Káča, taky se nechtěla pustit. Základní chvaty
a způsoby reakce jsme sice vyzkoušely, ale pod kůži se nám asi úplně nedostaly. I když
kdo ví, třeba nám jednou tu kůži zachrání… Méně oblíbené byly úseky se škrcením
a taháním za vlasy. Díky nim si ovšem všechny budeme pamatovat, kam a jak přesně
kopnout, aby to opravdu bolelo. A taky, že kdo uteče, vyhraje. Možná se nám teď bude
chtít v tělocviku i víc běhat… Každopádně děkujeme spolku Mapaj za novou zkušenost
a těšíme se, že se třeba někdy příště naučíme něco víc.
1.11. Dějepisná exkurze
1. 11. se vydali šesťáci ověřit si své
naučené znalosti do terénu.
Jako první si prohlédli v instituci,
kde se shromažďují hmotné prameny
(tedy v muzeu, konkrétně v Muzeu J.
A. Komenského v Přerově), expozici
pravěku. Zážitkový edukační program
jim umožnil nejenom prohlédnout si
pravěké artefakty z Předmostí a jižní
Moravy, ale také ohmatat si pravý mamutí zub a kousek jeho stehenní kosti nebo si zahrát na archeology a zkusit si vydobýt z písku
kousky nádob nebo kostí. Výlet do temné pravěké jeskyně taky na mnohé silně zapůsobil.
Po muzeu nastal čas navštívit instituci, kde najdeme písemné prameny, a tou je
archiv. Státní okresní archiv Přerov, který je vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě, se nachází v Henčlově. Návštěva byla sice krátká, ale působivá.
Kromě publikací vytvořených z archivních materiálů k jednotlivým obcím z okolí si
děti mohly prohlédnout staré školní kroniky, obecní kroniky, třídní výkazy i soupisy
obyvatelstva. Největší úspěch sklidila návštěva depozitáře, kde se našly tak těžké knihy, že je samotný šesťák neuzdvihl. Prohlédli jsme si i staré mapy Horní Moštěnice a
vyzkoušeli si potočit posuvnými regály. Někteří by pravděpodobně vydrželi točit až do
teď, ale na to nebyl čas, neboť autobus nečeká...
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3. 11. Haloween – viz článek školního parlamentu
8. 11. Používám mozek – fyzikálně - přírodopisný program
„Používej mozek“ byl naučný zábavný program, kterého se žáci ZŠ zúčastnili v úterý 8. 11. 2016. Jak fungují
smysly, jak a kdy se informace získané
smysly dostávají do mozku a jak získané informace náš mozek zpracovává?
To si mohli žáci sami prakticky vyzkoušet. Nahlédli do zvětšeniny ucha,
položili se na fakírské lože, vyzkoušeli
si svou bdělost, bránili se strachu... Odměnou za interaktivní zapojování do
programu jim byla placka „Používáme
mozek“ a hlavně prakticky vyzkoušené informace, které se z toho MOZKU hned tak
nevypaří. Že by odteď byly v přírodopise už jen samé jedničky?
7. 11. a 10. 11. Okrskové kolo ve florbale
Druhý listopadový týden byl ve znamení okrskových kol v momentálně nejpopulárnějším sportu - florbalu. Tato kola proběhla v tělocvičnách ZŠ U Tenisu (starší žáci III.)
a SŠGS (starší žáci IV.) v Přerově. Vystoupení obou našich výběrů lze zhodnotit téměř
totožně. Hoši prokázali snahu a bojovnost, nicméně na své soupeře, žáky sportovních
škol či týmy s aktivními hráči, většinou nestačili a do okresních kol nepostoupili. Nicméně i tak 3. místo v kategorii III. a 5. místo starších žáků v kategorii IV. nelze hodnotit
jako neúspěch.
14. 11. Den prevence – Nekuřácký den
V pondělí 14. listopadu probíhal na
škole Den prevence - nekuřácký den.
Přijeli za námi studenti Střední zdravotnické školy v Přerově, kteří si pod
vedením paní učitelky J. Doleželové
připravili preventivní programy pro 1. 7. třídu. Vše probíhalo interaktivní formou, děti byly přiměřeně svému věku
vtaženy do rozmanitých činností, aby
pochopily škodlivost kouření a vzniku
závislosti.
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14. 11. Burza škol + Exkurze na Střední školu gastronomie a služeb
Opět je tu doba rozhodování se o budoucím povolání. Žáci 9. ročníku se zúčastnili
14. 11. 2016:
- Scholarisu – Prezentace SŠ Olomouckého kraje
- Dne otevřených dveří – SŠ gastronomie a služeb v Přerově
Tyto akce se u nich setkávají každoročně s velkým ohlasem. Seznamují se s novými
učebními obory, podmínkami přijímacího řízení. Mají možnost promluvit si osobně
se studenty, vyučujícími, mistry. Nechybí samozřejmě ani ochutnávka výrobků žáků
oboru cukrář a kuchař. A že jim to opravdu chutnalo! Podívejte se sami.
18. 11. Měsíc filmu
V rámci Měsíce filmu na školách jsme se tento rok pustili do Příběhů lidí, kteří
opustili nebo museli opustit své domovy. Projekt uvedla beseda s pamětníkem RNDr.
Milanem Gerykem, který musel po Mnichovu v roce 1938 se svou rodinou opustit
Nový Jičín a přestěhovat se k tetě do Přerova. Pan doktor se rozpovídal u nižších ročníků o době, která tomu předcházela, a u vyšších ročníků o době, která poté následovala.
Žáci měli pak možnost zhlédnout ukázky ze dvou filmů. Prvním byl dokumentární
film Zabíjení po česku o nelichotivých skutcích, které se udály v rámci vysídlování
Němců u nás po 2. světové válce na Žatecku. Druhým filmem byl pak hraný snímek
Swingtime, který mapoval ďábelský plán StB s falešnou státní hranicí uvnitř republiky.
V obou případech naši republiku opouštěli či chtěli opustit její občané ať už dobrovolně
či nikoli. Protože i v následujících letech tak učinilo na desítky tisíc dalších, stojí toto
téma určitě za připomenutí.
18. 11. Školní kolo Dějepisné olympiády
Dne 15. 11. proběhlo v naší škole školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 15 zájemců o historii z 8. a 9. třídy. Tématem pro letošní rok byla Marie Terezie
a její doba. I přes poměrnou obtížnost se většina soutěžících se záludnými otázkami
poprala statečně. Maxima 60 bodů sic nedosáhl nikdo, ale výsledek vítězky akce - Agáty Rotreklové - 31 bodů je solidní. Na dalších místech se umístili žáci 8. třídy Michal
Ludva a Eliška Králíková. Vítězce v OK přejeme mnoho štěstí.
25. 11. Outsider
Naše škola již několik let spolupracuje s olomouckým Sdružením D, které zaměřuje
svou činnost na školní preventivní aktivity. Poslední listopadový pátek se pod vedením
jejich lektorů uskutečnil preventivní prožitkový program So-n (Outsider) v 6. třídě. Byl
směrován na práci se vztahy ve skupině, řešení šikany.
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29. 11. Exkurze na Úřad práce
Na Úřad práce do Přerova již míří naši deváťáci pravidelně. Mají možnost se tu
seznámit s projektovými dny, stipendijními programy jednotlivých učebních oborů,
s obory, které jsou vyhledávané na trhu práce, zaměstnaností v Olomouckém kraji,
s důležitostí studijních výsledků na ZŠ, se způsobem vyhledávání učebních oborů a
středních škol z jiných krajů, s přijímacím řízením, s termínem podávání přihlášek na
SŠ do 1. 3. 2017. Pomůckou bylo i promítání zkušebních testů na SŠ ze školního roku
2015/2016, seznámení se se stránkami MŠMT, možností využití přípravných kurzů
k přijímacímu řízení na některých středních školách v Přerově. Doufáme, že si deváťáci
odnesli z této akce pocit důležitosti a zodpovědnosti v jejich dalších životních krocích.
Zatím jim v rozhodování pomáhají rodiče, ale doba, kdy budou zodpovědni sami za
sebe, se rychle blíží. Tak přejeme, ať není to rozhodování příliš těžké.
30. 11. Česká balada
Ve středu 30. listopadu proběhl literární program pro 4. - 9. třídu s názvem Česká balada. V komponovaném pořadu nám představili čtyři herci z Umělecké agentury Aleny
Bastlové vývoj české balady od Karla Jaromíra Erbena přes kramářskou píseň až po
Jiřího Wolkera. Pomocí hraných a zpívaných scének nám ukázali, že balada není jen
nudná smutná báseň.

Školní parlament
Školní parlament ve školním roce 2016/17 funguje v tomto složení: předseda – Kateřina
Sedlačíková, zástupce – Aneta Zapletalová a ostatní členové jsou Vendula Kunderová,
Matouš Ludva, Michal Ludva, Eliška Králíková, Klára Horáková a Vlastimil Hrabovský. Pedagogický dohled zajišťuje Mgr. Jana Kotásková.
Zároveň se parlament dohodl na tomto programu pro školní rok 2016/2017:
Září – výběr nového zvonění
Říjen – Halloween – spolupráce se ŠD
Listopad – soutěž - nejlepší podzimní fotografie  
Prosinec – soutěž – originální vánoční stromeček – soutěž tříd, Mikuláš
Leden – výtvarná soutěž – Tři králové
Únor – soutěž – nejhezčí „Valentýnka“
Březen – Den učitelů, soutěž – nejhezčí velikonoční vejce
Duben – Noc s Andersenem
Květen – akce se ŠD, Český den proti rakovině
Červen – Den dětí
25

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 1/2017

V průběhu celého roku probíhá soutěž o nejlépe uklizenou třídu. V každém pololetí
budou probíhat namátkové kontroly.
V září jsme ve spolupráci s firmou pana Pavlíka vybrali nové zvonění. Jako první
jsme zkoušeli ústřední melodii ze seriálu Simpsnovi, ale jelikož nebylo možné sehnat
kvalitní nahrávku, byli jsme nuceni uchýlit se k náhradnímu řešení a tou je klasické zvonění. Podle původního plánu jsme měli Halloweenské odpoledne pořádat před
podzimními prázdninami, ale z důvodu nemocí a také stanoveného ředitelského volna,
jsme tuto akci přesunuli na čtvrtek 3. listopadu. Sešli jsme se ve školní družině v hojném počtu oblečeni do různých kostýmů. Žáci procházeli různými stanovišti, na kterém byli rozmístěni členové ŠP. Žáci si vyrobili malého „Jacka-o-Lanterna“, košťátko,
ducha, lucerničku a otestovali svůj strach v nádobě plné překvapení. Na konci akce
došlo k hromadné fotografii a také ochutnávce lektvaru a všelijakých dobrot. V listopadu se všichni žáci mohou zúčastnit soutěže o nejhezčí podzimní fotografii a vyhrát
nějakou pěknou cenu. Účastnici jsou rozděleni do dvou kategorií (1. - 4. třída a 5. - 9.
třída) a musí být součástí fotografie. Děkujeme všem, kteří se podílí na fungování ŠP a
společných akcí se ŠD.

Informace místní knihovny
Začátkem měsíce října se uskutečnila v knihovně celostátní akce Týden knihoven
2016.
Cílem celostátního projektu byla podpora knih a čtenářství formou netradičních
setkání a aktivit. Připravili jsme tvořivou dílnu pro děti, kde jsme přivítali jak děti z
mateřské školy, tak i žáky ze zdejší základní školy a družiny. Zopakovali si nejen, jak
si mohou vyhledat tu „správnou knihu“ a jak se mají chovat ke knížkám, ale také si
potrénovali abecedu, společně tvořili dle vlastní
fantazie obrázky z listů, malovali a četli.
Akce dopadla na výbornou, zúčastnilo se 87
dětí a 7 dětí se přihlásilo do našeho klubu čtenářů.
Současně jsme nainstalovali stálou expozici nazvanou „Zpátky do minulosti aneb Retro 1. třída“
Vážené čtenářky a čtenáři, děkuji za přízeň a
přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a budu se na Vás opět těšit v novém roce.
							
Hana Slabá
knihovnice
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Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
ZÁŘÍ - DOŽÍNKY
Konec sklizně, to vždy velká událost byla
a jako taková se i náležitě oslavila. Různé
zvyky a tancovačky naši předkové dodržovali, aby se i v roce příštím dobré úrody dočkali.
Dle svých skromných možností jsme pro
vás dožínkovou slavnost připravili, abychom
se s vámi o tuto tradici podělili. Hospodář a
hospodyně dožínkový věnec přijali a pak si s
chasou společně zavdali. Na závěr vystoupení jsme chuťové pohárky našich hostů polechtali a každému po koláči dali.
Jsme rádi, že i my jsme k oživení lidových tradic troškou přispěli, bylo by velmi
smutné, kdybychom je neměli.
ŘÍJEN - VINOBRANÍ
Od zimy do zimy ve vinohradu práce je a
každý vinař se z dobré úrody raduje. Není to
jenom tak hrozny pěstovat a dobré vínečko
z nich udělat. Kdyby se přimlouvali všichni
svatí, sama příroda občas vinařům práci zhatí.
Jaká bude letošní úroda a jak moc sluníčko hroznům přálo, to zajisté všichni poznali,
kteří na svatého Martina mladé víno chutnali.
Stejně jako vloni jsme snahu měli, abychom alespoň malým koštem čas vinobraní
připomněli. Víme, bylo to málo, ale doufáme, že všem zachutnalo.
LISTOPAD - ZABÍJAČKA
I letos nejmladší z našeho klubu pro vás
domácí zabíjačku připravili a vynikající pochoutky z čuníka navařili. Jeden a půl dne
27
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volna obětovali, aby pro vás všechno „za děkuju“ schystali.
Naše zabíjačka velká není, je jen na polechtání chuti a potěšení. Kdo by si chtěl těch
dobrot dopřát více, musí počkat do nového roku na myslivce. To oni mnohem větší akci
na starosti mají a každý rok vepřové hody pořádají.
Aby odpolední pohoda kompletní byla, káva s dezertem jídlo doplnila. A když naše
muzikantské duo zapělo, nebylo nic, co by našim hostům chybělo.
Doufám, že si každý pochutnal na všem, co si k jídlu i pití dal.
PROSINEC - MIKULÁŠ
Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška
sukňu … Tak jsme jako malé děti meldovali, že se ani trošku nebojíme, sobě i
druhým nalhávali. Jak rostli jsme, obava
z čertů tatam byla, ale nad mikulášskou
nadílkou se naše srdíčka tetelila. Velkým
zklamáním by pro naši dětskou duši bylo,
kdyby se radostné očekávání nesplnilo.
I naše taneční odpoledne Mikuláš s
anděly a čerty navštívil, aby všechny přítomné pozdravil a dárky je podělil. Bylo to hezky milé a bylo veselo, když nejmenší
anděl přidal políbení na tvář či na čelo. Voňavé rohlíčky, vánoční výzdoba a koledy,
které všichni zapěli, zajisté k dobré, skoro sváteční náladě přispěly.
Děkujeme všem našim hostům za přízeň, kterou nám v roce 2016 věnovali a přejeme jim do nového roku hodně pevné zdraví, aby se ze života radovali.
Zita Lásková
Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice

Akce „Česko zpívá koledy 2016 „ v Horní Moštěnici
Dne 14. 12. 2016 se naše obec již třetím rokem připojila k celostátní akci  s názvem Česko zpívá koledy
s regionálním Deníkem.  Je to akce, která není ohraničena mnoha pravidly, ale jediné pravidlo musejí
dodržet všichni, kteří se chtějí přidat, a to je to, že se
přesně v 18 hodin začne zpívat šest určených koled
na všech přihlášených místech celé naší republiky.
Je to naprosto nutné proto, aby se podařilo alespoň
pomyslně spojit celou Českou republiku takovým pomy28
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slným zpěváckým telemostem. To je důvod, proč je to
naprosto nezbytné. Představte si, že všechna města,
obce, prostě všichni zpěváci začnou zpívat stejnou koledu ve stejný okamžik a vzpomenou si přitom na své
příbuzné a kamarády na druhé straně naší republiky,
kteří právě dělají to stejné.  Není to krásné? Vždyť o
tom je předvánoční čas. O potkávání se s lidmi, zastavení se a vzpomínání na ty, kteří tu už nemůžou s námi
být.         
Protože tohoto dne se v naší obci konalo pravidelné setkání Klubu pro starší a pokročilé, spojili jsme
tyto dvě akce dohromady.   Seniorky si ještě před akcí
nacvičily všechny koledy s hudbou. Před šestou hodinou se do kulturního domu začali scházet rodiče
s dětmi, kteří si chtěli zazpívat a podpořit tuto akci.  Kromě asi 150 důchodců, kteří pravidelně navštěvují setkání, přišlo asi 50 dalších osob, všech věkových kategorií.  Všichni
se dostavili do sálu na pódium a přesně ve stanovenou dobu se začalo zpívat.  Myslím si,
že se tato akce moc líbila, společně jsme si zazpívali, navodili vánoční čas s vůní svařáku a strávili pár příjemných chvil s přáteli.  Děti za odměnu dostaly sladkou odměnu.
Děkuji všem, kteří se odhodlali a věnovali svůj čas této akci, a doufám, že se v příštím
roce dostaví ještě větší počet zpívajících a pomůžeme se takto spojit s celou naší republikou.
Ilona Jančíková

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. Svatý Hostýn je
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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
slibuju, že další povídání bude ve větších prostorách.
Jana Bartoníková

Už po jedenácté

na nás dýchla minulost v podobě emotivního vyprávění paní Mgr. Marie Špalkové. Na chvilku jsme se vrátili do velmi dávné historie vrcholu hory Svatý Hostýn, připomněli jsme si v krátkosti řádění Tatarů, jejich prohru a tím ukončení
výpadů na západ. Připomněli jsme si krátce historii šlechtického rodu Troyerů, bývalých vlastníků moštěnského zámku a jejich potomků Loudonů, kteří dosud žijí
v Rakousku a i dnes rádi navštěvují Českou republiku. Prohlédli jsme si dobovou
fotografii hodně velké zvláštnosti – elektrifikovaného světelného kříže z roku 1939,
který zde vybudovali společně s poutníky zaměstnanci Středomoravské elektrárny
Přerov, bohužel ale z důvodu válečných událostí nesměl v noci svítit. V roce 1947
ho vítr vyvrátil a rok na to byl odstraněn. Další zmíněnou osobností byl Václav
Zbořil – bystřický rodák a starosta, poslanec, podnikatel a vynálezce autopedu,
auta se „šlapkami“ – pédy.  Byl meziválečným politikem a velkým aktivistou v turistickém ruchu a propagaci poutních míst. Vybudoval např. silnici na Hostýn.
Velká část povídání byla věnována beňovskému rodáku ThDr. Antonínu Cyrilu
Stojanovi, velmi zbožnému, skromnému, pracovitému a obětavému člověku. Celý
svůj život věnoval práci pro blaho druhých, zasloužil se o rozvoj několika farností,
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působil jako poslanec rakouského sněmu a senátor československého Národního
shromáždění. Založil Matici svatohostýnskou, věnoval se rozvoji exerciční činnosti na Velehradu. V současnosti probíhá proces jeho blahořečení, v červnu 2016
podepsal papež František dekret o jeho heroických ctnostech.
Děkujeme za krásný zážitek.
Jana Bartoníková

Hypotéky v roce 2017

Počátkem prosince začal platit nový
zákon o spotřebitelském úvěru, který se
výrazně dotýká i hypotečních úvěrů (HÚ).
Klienti tak musí počítat s několika změnami. Lze říci, že hypotéky budou méně
dostupné, dražší, ale bude je možné snáze
splácet.
ČNB se již delší dobu obává toho, že se
lidé, kteří si pořídí tzv. stoprocentní hypotéku, tedy hypotéku bez vlastních úspor, mohou někdy v budoucnu dostat do potíží se
splácením. Proto se rozhodla zatlačit na banky, aby HÚ poskytovaly jen klientům, kteří
mají určitou část peněz z ceny nemovitosti naspořenou. Pár základních změn:
Úvěry budou hůře dostupné
ČNB doporučila, aby banky po žadatelích o HÚ požadovaly vlastní úspory ve výši
alespoň pět procent z ceny nemovitosti (jedná se o tzv. 95procentní HÚ). Od dubna
2017 se bude jednat o deset procent (90procentní HÚ). A navíc jich banky nebudou
smět poskytovat neomezené množství.
Daň z nabytí nemovitosti
Nároky na zájemce o koupi nemovitosti, respektive na jeho úspory, už od listopadu
2016 zvyšuje platba daně z nabytí nemovitosti (s výjimkou prvního prodeje), která ve
výši 4% kupní ceny přešla na kupujícího.
Od jara tak bude muset být zájemce o nemovitost schopný minimálně 14% z její
ceny financovat jiným způsobem než HÚ. Daň z nabytí se totiž do hodnoty nemovitosti
nezapočítává, a nejde ji tak HÚ financovat, pokud klient nemá další nemovitost, kterou
by dal do zástavy. Alternativou je financovat nákup např. kombinací HÚ a úvěru ze
stavebního spoření či neúčelového úvěru.
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Přísněji posuzované žadatelovy příjmy
Zásadní změnou pro banky je podmínka prověření úvěruschopnosti klienta. Pokud
důkladně nevyhodnotí schopnost klienta splácet a úvěr klientovi poskytne, stává se
smlouva neplatnou. Klient může uplatnit námitku neplatnosti do tří let od uzavření
smlouvy. V takovém případě je klient povinen vrátit poskytnutou jistinu úvěru v době
přiměřené jeho možnostem. Většina bank z tohoto důvodu ruší tzv. „bezpříjmovky“,
tedy HÚ, kde klient nemusel prokazovat své příjmy nějakým potvrzením.
Dalším produktem, jehož poskytování je omezováno, jsou „obratovky“, tedy HÚ,
kde se příjem OSVČ počítal z obratu v daňovém přiznání a ne ze základu daně. Pro
živnostníky, kteří využívají vysoké daňové paušály, se tak ztíží přístup k úvěrům, ačkoliv na splácení v reálu většinou bez problému mají.
Snazší splácení
Zákon umožňuje jednou za rok splatit 25 procent úvěru bez jakékoliv sankce i mimo
termín konce fixačního období. Při úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invaliditě dlužníka
půjde ukončit celou hypotéku zcela zdarma.
Banky se obávají, že při předčasném splacení HÚ přijdou o část úroků. I když se nedá
očekávat, že by nyní Češi začali ve velkém HÚ splácet předčasně, pro řadu bank byla tato
změna signálem, aby začaly zvyšovat úrokové sazby. Některé velké banky tak zvedly
hypoteční sazby u úvěrů s dlouhou fixací o několik desetin procenta už od prosince.
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

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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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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pf 2017
Krásné vánoční svátky
a úspěšný vstup
do nového roku
přeje všem občanům
Obec Horní Moštěnice
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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 Hrbáčková, 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
MUDr. Jitka Kleinerová
581 224 124
739 012 729
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 11.00
14.00 - 18.00
7.00 - 12.00
12.30 - 15.00
7.00 - 12.00

Pondělí
Úterý  
Středa
Čtvrtek
Pátek
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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 lednu se významného životního jubilea dožívají:
Jiří Diatka
Marie Dohnalová
Miroslav Habrmann
Bedřiška Jurčíková
Světlana Kavková
Jaroslav Klvač
Jarmila Ludvová
Věra Novotná
Marie Pánková
Božena Vaďurová
Jana Žižlavská
V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívají:
Karel Apelt
Eliška Hložková
Luděk Klein
Bohumila Kopečná
Emilie Krutilová
Jiřina Kuželová
Zdenka Lužová
Emil Macejka
František Martínek
Oldřich Netopil
Marie Ostrčilová
František Slováček
V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívají:
Josef Brychta
Zdeněk Horák
Jaroslav Janda
Ivo Kostrunek
Bohumír Kovařík
Jaroslava Macejková
Zdenka Macháčková
Vlasta Mlčáková
Marie Neumannová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás:
Ludmila Buršíková, Karel Stojan, Florian Hrubý, Josef Tyšlic, Božena Ščotková, Vladimír Janda, Jana Slováčková
Kolik nás přibylo (říjen – prosinec):
Matyáš Halaš, Linda Olšová, Ela Kropelová
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
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Kultura
Leden:
11. 1.
21. 1.

Klub pro starší a pokročilé
myslivecký ples

Únor:
  4. 2.
  8. 2.
10. 2.
18. 2.
25. 2.
25. 2.

zahrádkářský ples
Klub pro starší a pokročilé
obecní ples
vesnické speciality a slivkošt
vodění medvěda
Šibřinky

Březen:
  4. 3.
10. 3.
15. 3.
18. 3.

dětské šibřinky
hasičský ples
Klub pro starší a pokročilé
Josefovský ples

Zadáno pro ženy
HOVĚZÍ STROGANOFF
800 g odkrojků ze svíčkové nebo roštěné, 200 g žampionů, 100 g rajčatového pyré, 4
šalotky, 4 kapary, šťáva z jednoho citronu, 500 ml zakysané smetany, 100 ml koňaku
nebo vodky, 1 lžíce pikantní hořčice, 2 lžíce olivového oleje, 100 g másla, bobkový list,
sůl, pepř, petrželka na posypání
• na másle s olejem zprudka opečeme proužky hovězího masa, přelijte alkoholem a
flambujeme,
• v hrnci opečeme šalotku, žampiony a kapary
• přidáme cukr, rajčatový protlak a krátce podusíme
• smetanu smícháme s hořčicí, citronovou šťávou, bobkovým listem a přidáme do hrnce,
• osolíme, opepříme a vaříme do zhoustnutí
• na závěr vmícháme maso, prohřejeme a podáváme s hranolky.
ČOKOLÁDOVO-MANDLOVÉ POKUŠENÍ
těsto: 180 g mandlí, 5 vajec, 125 g moučkového cukru, 2 lžíce kakaa
pěna: 180 g hořké čokolády, 250 ml smetany ke šlehání, 1 polévková lžíce moučkového
cukru
• mandle nastrouháme najemno,
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• vyšleháme žloutky s polovinou cukru a poté přidáme kakao a opět promícháme,
• vyšleháme bílky se zbylým cukrem,
• vše smícháme (trochu mandlí necháme na posyp), dáme na plech, posypeme zbylými
mandlemi a pečeme na 180 °C,
• čokoládu rozlámeme na kousky a rozpustíme,
• šlehačku vyšleháme, přidáme cukr a rozpuštěnou čokoládu,
• vychladlé těsto rozřízneme na dvě poloviny, první část potřeme šlehačkou a přiklopíme druhou částí.

Vtipy
Zvířátka se v lese domlouvají, že pojedou na výlet.
Lev velitel říká: „Nezapomeňte si vzít pití, svačinu a pláštěnku.“ Žába opakuje:
„Nezapomeňte si vzít pití, svačinu a pláštěnku.“
Lev dodá: „A provázek.“ Žába opakuje: „A provázek.“
Lev se naštve a řekne: „A ta zelená obluda zůstane doma!!!“ A žába: „Chudák
krokodýl, tolik se těšil.“
Pepíčku, ty jsi zase dělal domácí úkol s tatínkem, že?“
„Kdepak, paní učitelko. Včera večer ho tatínek dělal úplně sám!“

Omyly známé a neznámé
Úřední šiml
Na každého z nás už někdy zařehtal. Procházka po úřadech se může někdy podobat procházce po maštali. Bohužel úřední šiml nemá s koňmi nic společného. Jinak by asi nebylo těžké
popohnat ho k větší rychlosti. Svůj původ má v době Rakouska – Uherska a vyvinul se pravděpodobně ze slova „Simile“, čímž se v úřadech císaře pána označoval předtištěný formulář.
Proto se úředníkům, kteří pracovali přesně podle předpisu, posměšně říkalo „Similereiter“.
To byl někdo, kdo „rajtoval“ na předpisech, přehnaně dodržoval předepsané postupy bez
jakékoliv flexibility. A naše flexibilní čeština z něj udělala úředního šimla.

Zrnka moudrosti na závěr
Mladí si myslí, že s nimi přichází lepší svět. Staří mají pocit, že s nimi lepší svět odchází.
Čapek
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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		
Přerov		
4.45
5.40
H. Moštěnice 4.49
5.44
		
P		
		
13.40 14.43
		
13.44 14.47

P				
6.43
7.35
9.40
11.43
6.47
7.39
9.44
11.47
P			
15.40 16.43 17.35 19.08
15.44 16.47 17.39 19.12

P
12.43 		
12.47			
22.43
22.47

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 XVI, číslo 1/2017. Horní Moštěnice, prosinec 2016.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
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