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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,
skončila plesová sezona a doufejme, že skončilo i zimní období,
které mělo i typický zimní průběh včetně silných mrazů a sněhu v lednu a únoru, a je těsně před největším křesťanským svátkem – Velikonocemi.  
S nástupem jara dochází k jarnímu úklidu kolem domů a dvorků, začínají práce na
zahrádkách, s kterou také souvisí pálení různých materiálů a vypalování trávy, které je
přísně zakázáno! Každý občan je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Pálení plastů a nebezpečných
látek je zakázáno jak v kamnech, tak i v otevřených ohništích!
Od 1. dubna je centrální sběrné místo odpadů (za areálem bývalého JZD) otevřeno
stejně jako minulý rok – každou středu od 15.00 do 18.00 hodin a sobotu od 08,00 do
12,00 hodin.  Stejně jako každé jaro, probíhá svoz větví a biologicky rozložitelných odpadů od domů a zahrádek a je taktéž připraven opět bezplatný odběr kompostu.  Kontejnery na zeleň jsme letošní rok díky příznivému počasí začali rozmisťovat po obci již
od počátku měsíce března.
Ještě jednou Vás žádám o důkladné třídění odpadů, ukládání tam kam patří a nevytváření černých skládek.  Ušetříte tím náklady z obecní pokladny, přispějete k ochraně
životního prostředí a k pořádku a čistotě v obci!
Opět a znovu upozorňuji a žádám Vás – do kontejnerů na zeleň patří skutečně jen
zeleň!!! - a ne jak se tam běžně objevují zbytky koberců, plastové židle, další domovní
odpad a dokonce tam nějaký občan koncem února vyvezl kolečko střepů skla!!! Je to
pro mne nepochopitelné, když si uvědomím, že tyto kontejnery na zeleň přistavujeme
v obci pravidelně každý týden už téměř šest roků, a navíc, velkoobjemový kontejner na
sklo je jen pár metrů vedle!
A když už jsem u těch nepříjemných věcí, tak co se mě nelíbí a co mě rozčiluje:
Za dobu, co dělám starostu obce, jsem si již zvykl na řadu příjemných, ale především spoustu nepříjemných věcí. Ale na co si nehodlám zvyknout, co se mě nelíbí a
rozčiluje, je že tady v obci máme některé spoluobčany – čuňátka. Jinak to prostě nejde
nazvat! Nepochopím například to, že před i za podchodem obchvatu k železniční zastávce máme odpadkové koše a přesto každý týden musí zaměstnanci obecního úřadu
sbírat odpadky vyhozené přímo v podchodu! Obdobně to vypadá před obchody a u
kontejnerů na tříděný odpad. Dokonce tady máme i takové jedince, kteří nemají žádnou
domovní popelnici na komunální odpad a tento tajně, večer za tmy, pohodí v igelitové
tašce ke kontejnerům s tříděným odpadem. Nechápu myšlení takového jedince, který
veze vozík stavební suti až na konec obce, ke Štulbachu a tam udělá černou skládku!
A přitom to může odvést do sběrného dvora, nebo stačí zavolat na obecní úřad a odvoz
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zajistíme.
Pořád mezi sebou máme jedince, kteří aby ušetřili pár korun, tak v době, kdy je
největší inverze v ovzduší, topí v kamnech na pevná paliva vším možným a zamořují
pachem celou obec!
Dalším takovým nešvarem jsou procházky se čtyřnohým miláčkem, který po sobě
zanechává stopu nejen na komunikacích, ale i na chodnících a osazených parcích!
A už vůbec nechápu rodiče, kterým ve večerních hodinách nechybí nezletilí potomci, kteří vysedávají hlavně tam, kde je není vidět, popíjejí alkohol a kouří jako o závod.
A podle toho to tak vypadá – poničené lavičky, poházené PET láhve a plechovky od
alkoholu, krabičky od cigaret a hromada nedopalků.
Už pět roků provádíme domovní sběr plastového odpadu pomocí žlutých pytlů. I
přes to, že každý rok zveřejňujeme, co do tohoto žlutého pytle patří, tak některá čuňátka tam z pohodlnosti dávají zbytky jídel, textil, papír a všechno možné, čeho se chtějí
zbavit.
Dalším názorným příkladem lidské bezohlednosti jsou pojízdné kontejnery na zeleň
na hřbitově. Pravidelně z těchto kontejnerů zaměstnanci obecního úřadu vyloví dětské
pleny, kelímky od jogurtů, zbytky jídel a i plechovky od piva. A takto bych mohl pokračovat dále. Vážení spoluobčané, buďme k sobě odpovědní a chovejme se skutečně jako
civilizovaní lidé. Jen tak můžeme žít jeden vedle druhého jako spokojení občané naší
pěkné obce. Nebuďte nevšímaví ke svému okolí! Uvědomte si, že i když tady máme na
obecním úřadě pracovníky na úklid, že to stojí především peníze nás všech! Na místo,
aby vytvářeli pěkné prostředí a zázemí v obci, neustále každý týden uklízí nepořádek
po některých čuňátkách!
Ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ jsme naplánovali na celostátní akci „Ukliďme
Česko“ úklid katastru obce žáky prvního až devátého stupně, pod názvem „Za pěknější
obec Horní Moštěnice“. Při minulé akci bylo nasbíráno téměř třináct pytlů odpadků.
V krátkosti se vrátím k uplynulému prvnímu čtvrtletí letošního roku:
Rok 2017 jsme zahájili na náměstí Dr. Tyrše českou hymnou a silvestrovským ohňostrojem. I když byla silná inverze, ti kteří přišli, nelitovali.  Ale ještě před tím, těsně
před svátky, zorganizoval dorost a muži Horní Moštěnice vánoční turnaj v malé kopané
v tělocvičně ZŠ a MŠ za účasti družstev okolních obcí. Tečkou za končícím rokem byl
již tradiční Štěpán-Cup, turnaj starších pánů v nohejbalu, taktéž v tělocvičně ZŠ a MŠ.
Koncem roku 2016 se sešla kulturní a sportovní komise Rady obce za účasti zástupců obecních spolků, k sestavení a upřesnění plánu kulturních a sportovních akcí na rok
2017. Kromě těch již zaběhlých, které se opakují každý rok, čeká nás v měsíci červnu
velká kulturní a sportovní atrakce „Mikroregionální slavnosti“ za účasti obcí z dobrovolného svazku „Mikroregion Moštěnka“.  Toto slavnostní setkání zástupců obcí se
uskuteční 24. června v areálu TJ Sokol Horní Moštěnice.
Velmi rád jsem se zúčastnil všech výročních schůzí místních spolků, kde jsem po4
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přál mnoho zdaru, poděkoval za jejich aktivitu při zajišťování veškerých akcí pro občany obce a přislíbil finanční, organizační a materiální podporu i v roce 2017. Skutečně
jsem spokojený, že to co jsem si postavil jako jednu z priorit při nástupu do funkce starosty obce – zapojit a podpořit všechny spolky v obci k aktivní činnosti – se podařilo a
je vidět neustálé zlepšování!
Tak jako minulý rok, tak i v roce 2017, pravidelně každý měsíc zajišťuje klub starších a pokročilých setkávání starších občanů v kulturním domě. Nechce se tomu věřit,
ale v únoru tomu bylo kulatých pět let, kdy se sešli poprvé! Moje velká úcta a poděkování všem, kteří se podílí na těchto akcích! Za zmínku taktéž patří poděkování
mysliveckému spolku a všem rodinným příslušníkům za zajištění velké akce v kulturním domě „Vesnické speciality“, včetně doprovodného zábavného programu.  Taktéž
nemohu zapomenout poděkovat všem obětavým jedincům, kteří stejně jako minulý rok
uspořádali „vodění medvěda“.
Obecní úřad začátkem února ve spolupráci se ZŠ připravil vítání nových občánků
Horní Moštěnice a již tradičně zajistil oblíbený zájezd na muzikál do Brna a Prahy.
Na lednovém jednání Zastupitelstva obce byla slavnostním způsobem předána
„Cena obce Horní Moštěnice“ p. Hedvice Petříkové, za celoživotní pedagogickou činnost v ZŠ Horní Moštěnice a dlouholetou aktivní a obětavou práci při nacvičování hudebních a pěveckých vystoupení na veřejnosti.
A nyní v krátkosti výhled investičních akcí na jarní období, které jsou naplánovány
v návaznosti na rozpočet obce:
Během nepříznivého počasí zimních měsíců pokračovaly konzultace na projektové
dokumentaci bytových jednotek nad poštou a revitalizaci chodníků a odstavných ploch
v ulici Havlíčkova.
Začátkem měsíce března, kdy to už počasí dovolilo, byly zahájeny práce na výstavbě inženýrských sítí nad statkem a zhotovení odstavné plochy pro parkování před
areálem základní školy.
Taktéž se rozjely práce na zlepšení vzhledu hřbitova, včetně nových chodníků.
V zámecké zahradě byla zahájena rekonstrukce pódia a postupně se rozjíždí práce na rekonstrukci druhé poloviny zámecké zídky. V návaznosti na plnění „Programu
obnovy obce Horní Moštěnice pro roky 2015-2020“, se v dubnu zahájí oprava fasády
obecního úřadu v severní části.
Vzhledem k tomu, že v lednu tohoto roku byla Olomouckým krajem vyhlášena dotační výzva na opravy hřbitovních zdí, byl urychleně zpracován projekt, včetně všech
potřebných dokladů a podána žádost o přidělení dotace, která činí až 700.000,- Kč.
Pokud bude dotace přidělena, proběhne výběrové řízení na zhotovitele a na podzim by
se mohla začít rekonstrukce.
Koncem měsíce ledna jsme obdrželi vyrozumění od Ministerstva vnitra ČR, že
naše žádost o dotaci na nové svozové vozidlo pro Sbor dobrovolných hasičů Horní
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Moštěnice byla schválena. Nyní čekáme na písemné rozhodnutí a podmínky přidělené
dotace a po obdržení bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Přidělená dotace
činí 450.000,- Kč a přibližně 700.00,- Kč bude obecní spoluúčast.
V době vegetačního klidu se v katastru obce provedly ořezy stromů a samozřejmě
průběžně budou pokračovat úklidové práce, péče o zeleň a další drobné akce na vylepšování vzhledu naší obce.  
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné prožití velikonočních svátků, hodně sluníčka a
pohody v práci i v osobním životě.     
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce

Informace obecního úřadu

Upozornění: Žádám všechny majitele psů, aby při procházkách se svými miláčky nenechávali po sobě zaneřáděné místní komunikace a chodníky, které mají sloužit nám
všem! V obci jsou k tomuto účelu rozmístěny odpadkové koše s papírovými pytlíky!
Děkuji za pochopení. Pokud se situace, která už je v některých úsecích neúnosná, nezlepší, budeme nuceni od příštího roku zvýšit poplatek ze psů!   
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce
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Z historie obce
Zvyky a obyčeje - Tři králi
TŘI KRÁLI
chodili u nás ještě před 60 lety. Pravidelně kolem 6. ledna, někdy i několik dní před
nebo i po tomto datu. Za první republiky tento zvyk už dožíval a ve 40. letech zanikl
úplně.
Tři králi byli ustrojeni jak je kreslil Mikoláš Aleš – dlouhé tatínkovy košile, papírové zubaté čepice, uzlíky na rukou. Jeden byl ve tváři a na rukou počerněný. Byli to
obyčejní větší školáci z chudých rodin. Zpívali při tom známou písničku. Hospodyně je
podělovala chlebem, koláči, ovocem nebo drobnými penězi. Po obchůzce dědiny se pak
podělovali rovným dílem.
SV. DOROTA
Kolem 6. února chodívala po domech sv. Dorota. Od konce 19. století tento zvyk pomalu zanikal. První světová válka značila jeho definitivní konec u nás.
S Dorotou chodily větší děti z chudobných rodin a zacházeli často i do sousedních
vesnic. Před 1. světovou válkou z místních dětí nechodil nikdo, ale chodily k nám téměř
každoročně děti jedné početné rodiny z Čech u Přerova. Hospodyně je podělovaly jako
tři krále, něčím od jídla nebo menšími penězi, a tak si přilepšovaly ke svému skromnému domácímu živobytí. Podle pamětníků chodil král, sv. Dorota a kat. Král měl
papírovou korunu olepenou žlutým nebo zlatým papírem. Přes kalhoty měl oblečenou
dlouhou (tatínkovu) košili (bílou nebo páskovanou). Někdy měl namalovány pod nosem
vousy. Dorotka bylo děvčátko s věnečkem z umělých květin a závojem na hlavě. Oblečena byla ve svých nejlepších „božíhodových“ šatech. Tvářičky mívala pěkně načerveňané mokrým papírkem z „kolínské“ čikorky. Kat měl celkem normální oblek. V ruce
držel až loket dlouhý dřevěný meč vlastní výroby.
Když vešli do světnice, začali zpívat písničku o sv. Dorotě. Během ní si Dorotka
klekla a sehla hlavu, ruce měla složeny jako k modlitbě. Kat se rozmáchl mečem a
srazil jí věneček z hlavy.
CHOZENÍ S MÁJEM (nebo také se stromkem)
Odjakživa se chodilo a dosud chodí v Moštěnici na Květnou neděli (v jiných dědinách na Smrtnou neděli) s májem. Dříve říkali také se stromkem. Máj je asi 50 cm
dlouhá, jako malíček tlustá hůlka. Na jejím konci je upevněna kytička z umělých květin
s barevnými stuhami, obyčejně papírovými. Tyto máje dělávali rodiče nebo babičky
dětem doma, nebo častěji je dávali dělat chudobné rolce v obci za trochu živobytí, nebo
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je kupovali od „bab“, které je prodávaly po domech.
Pro chudobné děti býval tento zvyk vítanou příležitostí k získání lepšího kousku
jídla i menšího obnosu peněz, čímž je hospodyně v ten den podělovaly.
Bývaly i takové případy, že chudobní rodiče velmi početných rodin sami posílali své
děti po domech jako na žebrotu. A to nejen o Velikonocích, ale i o Vánocích, o Třech
králích nebo s Dorotkou. Někdy dětem získané peníze odebírali a pořizovali jim za ně
potřebné věci, jako šaty a obuv.
Tak tomu ovšem už dávno není. Dnes chodí děti také s májem, ale zdaleka ne všechny, a to ponejvíce po příbuzných, sousedech a známých. Dnes nechodí, aby něco vyzískaly, ale aby se příbuzní neurazili (hlavně stařenky), že k nim děcka nepřišly.
S májem chodí jenom děvčata od kolébky asi do 10 let. Starší už se stydí chodit.
Když přijdou do domu, tak zazpívají písničku.
Převzato z kroniky obce 1963

Informace o produkci odpadů za rok 2016
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o množství vytříděného odpadu včetně
obalové složky, který naše obec vytřídila v období od 1. 1. – 31. 12. 2016 a předala
k využití:
Papír
25,22 t
Plastové obaly
29,56 t
Kompozitní obaly
1,06 t
Skleněné obaly
26,04 t
Směsný komunální odpad 303,04 t
Tím naše obec získala do svého rozpočtu odměnu za zajištění zpětného odběru a za
zajištění využití odpadů z obalů od společnosti EKO-KOM a.s. ve výši Kč 230 966,KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po
letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do
popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické
wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a
lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí,
nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém
8
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množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji na sběrném
místě. Obsluha sběrného místa od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální
sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale
navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou
likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až
o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně
životního prostředí okolo nás.
Hana Slabá

Vodění medvěda Horní Moštěnice 2017
Letos se skupina aktivních občanů naší obce rozhodla již po páté v pokračování již
dávno zapomenuté tradice - Vodění medvěda. Letos šlo v průvodu asi třicet masek a
jel jeden vláček Moštěňáček. Mohli jste vidět masky jako medvěd, myslivec, ponocný,
vodník, řezník, čarodějnice, zajíc, čert, doktor, stará bába, ženich, nevěsta, ježibaba,
smrtka a mnoho dalších. Počasí nás letos překvapilo, kdy po ranní sněhové přeháňce
nám svítilo sluníčko celý den a bylo teplo. Při návštěvách v domácnostech jsme se
setkali s usměvavými tvářemi a milým přivítáním a proto bych ráda poděkovala všem
občanům, kteří nás už vyhlíželi před domy, pohostili a přispěli do kasičky. Letos jsme
nezvonili u každého domu, protože náš bubeník dlouho dopředu dával znamení, že se
blížíme a ti, kteří měli zájem, na nás již čekali.   Dále děkuji všem zúčastněným v průvodu, bez nichž by se nic neuskutečnilo a také obecnímu úřadu za zapůjčení vláčku a
za jeho řízení Peťovi Rygalovi a za hudební doprovod Janě Velímové. Finanční výtěžek
akce bude věnován kroužku Medvíďata, který pracuje pod Mysliveckým
spolkem Horní Moštěnice a všichni
pojedou na výlet.
Těšíme se na příští rok a snad se
setkáme alespoň s takovým zájmem
jako letos.
Ilona Jančíková
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R ady zahrádkářům
Základní kolekce bylin, léčivých rostlin – 2. díl
Kolekce obsahuje základní výběr léčivých rostlin, které by neměly chybět ani v té nejmenší zahrádce.
Libeček lékařský
Vytrvalá rostlina, vyžaduje plné slunce, mírně vlhkou a
propustnou půdu, hnojení draselnými hnojivy. Množí se výsevem a dělením rostlin na podzim. Sklízejí se mladé listy,
kořeny 2 – 3 letých rostlin. Listy se v malém množství mohou
přidávat do salátů, pomazánek, polévek, omáček. Čaj z kořene
podporuje vylučování tekutin, usnadňuje trávení.
Majoránka zahradní
Jednoletá až dvouletá rostlina, náročná na světlo a teplo.
Vyžaduje dostatek vláhy, lehčí, výživnou a vápenitou zem.
Dobře se pěstuje v nádobách. Vysévá se na povrch v březnu a
v dubnu, ven se vysazuje o ledových mužích, potřebuje pořádně zalít. Sklízí se před květem (koncem července), po sestřižení opakovaně obráží k další sklizni. Usušené lístky se odrolí
z natě, uchovávají se v neprodyšně uzavřených nádobách. Koření se s ní pokrmy, vyrábí mast pomáhající při rýmě, čaj proti
dýchacím potížím a kašli.
Máta peprná
Vytrvalá, vhodné je slunné i polostinné stanoviště s vlhkou
půdou. Silně odnožuje, proto je vhodné pěstování v ohraničeném prostoru nebo nádobě. Nejlépe se množí oddělky na jaře.
Čerstvou nať je možné sušit, zamrazovat, nakládat do octa a
oleje. Připravuje se z ní sirup, koření se s ní masitá i sladká
jídla, saláty. Čaj uklidňuje křeče trávicího ústrojí, pomáhá při
zánětech horních cest dýchacích, přidává se do pleťových vod
a koupelí.
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Meduňka lékařská
Vytrvalá bylina, daří se jí na slunci i v polostínu. Vyžaduje
vlhčí, hlubokou a humózní půdu, dobře se pěstuje i v nádobách.
Množí se oddělky na jaře. Listy sklizené před kvetením se používají k výrobě sirupu, ke kořenění salátů, na čaj uklidňující
nervy i srdce, snižuje krevní tlak a je účinný při nepsavosti.
Pažitka
Vytrvalá cibulovina, vhodná do polostínu, vlhké a výživné
půdy. Zálivkou a vyštipováním květenství se podpoří růst listů. Na jaře a na podzim přihnojujeme kompostem. Je mrazuvzdorná, raší a roste již při dosti nízkých teplotách. Množí se
z výsevů na jaře, dělením trsů. Sklízí se mladé listy i jedlé květy. Aroma se dobře uchová zamražením. Je vhodná k tvarohu,
sýrům, vaječným jídlům. Je bohatá na minerální látky, vitamin
C.
Petržel kadeřavá
Dvouletá rostlina rostoucí nejlépe v polostínu, ve vlhké,
humózní nebo písčité půdě. Vysévá se pozdě na podzim nebo
časně na jaře. Listy se sklízejí průběžně, suší se a uskladňují ve vzduchotěsné nádobě, zamrazují se do kostiček s vodou.
Čerstvá i konzervovaná nať se používá ke kořenění velkého
množství slaných a kyselých pokrmů.
Rozmarýna lékařská
Stálezelený keřík, vhodný na světlé a teplé stanoviště s lehkou, hlinitopísčitou půdou s přídavkem vápníku. Není mrazuvzdorná, vyžaduje přezimování ve světlé a chladné místnosti,
pěstuje se tedy v nádobách. Množí se řízkováním, v květnu.
Sklízí se mladé konce výhonů. Koření se s ní pečená a dušená
masa, nakládá se do oleje, používá do prokrvujících koupelí,
olej k masážím revmatických kloubů.
Saturejka zahradní
Jednoletá bylina, která potřebuje slunce, kyprou živnou,
sušší půdu. Dobře se pěstuje v nádobách. Vysévá se v dubnu
do misek, na povrch. Od poloviny května je možný výsev i
ven. Čerstvé lístky a výhonky se sklízejí průběžně. Uchovává
11
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se zamrazená nebo naložená v oleji. Nahrazuje pepř a sůl, působí proti nadýmání.
Pomáhá při zažívacích potížích, desinfikuje. Výluh se používá jako kloktadlo, odvar k omývání mastné pleti a do uvolňujících koupelí.
Šalvěj lékařská
Vytrvalý polokeř, potřebuje slunné sušší stanoviště s vápenitou a živnou půdou. Na jaře se hluboko seřízne. Vysévá se
přímo na záhon, množí se i oddělky nebo řízky. Naď se sklízí
před vyrašením květních stvolů, listy po celé léto. Suší se nebo
zamrazuje. Používá se jako koření do drůbežích nádivek, na
ryby, tučná masa. Odvar slouží jako kloktadlo při bolestech
v krku, nálev proti nachlazení. Při delším užívání je toxická,
je nevhodná pro těhotné ženy a epileptiky.
Tymián obecný
Trvalka, která prospívá na slunci v sušší, mírně vápenité,
písčité půdě. Po hlubším jarním řezu rostliny dobře obrážejí.
Vysévají se v dubnu do misek, klíčí na světle. Výsadba je koncem května. Nať se sklízí těsně před rozkvětem, v poledne.
Suší se, nakládá do oleje, koření se s ní masité pokrmy, marinády. Čaj zmírňuje kašel, uvolňuje hleny, pomáhá při trávení,
nadýmání, průjmech. Nedoporučuje se těhotným ženám a při
srdeční slabosti. Odvar v koupeli zlepšuje stav pokožky.
Rukověť zahrádkáře
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
právě minuvší zimní měsíce rozhodně nebyly v našem zařízení
obdobím zimního spánku či povánočního rozjímání.
Poměrně napilno měli všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu, i když každý jinak a „ po své linii“.
Většina žáků a zejména žáci letos končící finišovali ve své snaze zlepšit své pololetní vysvědčení a vyspravit si tak svou pozici pro nastávající přijímací řízení na střední
školy, které letos poprvé proběhne pod gescí MŠMT a v jednotné formě.
Pedagogičtí pracovníci pak uzavírali klasifikaci, připravovali školní soutěže i naše
reprezentanty, kterým se podařilo probojovat se na okresní úroveň. Rovněž probíhala
příprava mimoškolních aktivit, z nichž organizačně nejnáročnější byl lyžařský zájezd.
Ten již tradičně proběhl v oblasti Javorníků s ubytováním na chatě Bačkárka.
Učitelky na 1. stupni pak nacvičovaly se svými žáčky vystoupení na akce Obecního
úřadu i místních společenských organizací.
Pomalu si začínáme zvykat na to, že v závěru roku dochází i na krajské úrovni k
„porcování medvěda“. Letošní přísun finančních prostředků byl nasměrován kromě nákupu učebnic, na dovybavení školy další sadou interaktivních tabulí a pořízení dalších
dataprojektorů. Tím i v naší škole byla definitivně ukončena dlouhá éra kříd, tak jak si
je pamatujeme my, dříve narození.
Radost z těchto nákupů byla poněkud zkalena poměrně masivní havárií střechy pavilonu 2. stupně, ta však byla již ve spolupráci s OÚ odstraněna. Výmalba zatečených
stěn pak proběhne v prvním dubnovém týdnu.
V těchto dnech firma Sisko zahájila budování odstavného parkoviště v ulici Pod
Vinohrady. I když stavba z objektivních důvodů bude poněkud menšího rozsahu, než se
původně předpokládalo, určitě alespoň částečně vyřeší latentní problémy s parkováním
v okolí školních budov, a to i co se týče občanů žijících ve zmíněné ulici i návštěvníků
školy.
V prvním březnovém týdnu pak proběhla za účasti p. starosty akce 6. třída nanečisto. Jejím cílem bylo představit areál školy i její aktivity žákům blízkých škol, které
nedisponují druhým stupněm. Školu tak navštívilo 18 žáků stávajících 5. tříd z Beňova
a Staré Vsi, a to včetně vedení obou škol. Ještě jednou tímto oběma pí ředitelkám děkuji
za vstřícnost a spolupráci.
V týdnu uzávěrky příspěvku finišují rovněž přípravy Josefovského plesu, který je
organizován SRPŠ. Těm, kteří spolek podpořili zakoupením vstupenky, děkuji a těším
se na příjemné setkání.
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Kolegyně zejména na 1. stupni zahájily přípravu zápisu do 1. třídy. K tomu by se
mělo letos dostavit více než 30 dětí z obou oddělení naší MŠ, počet žáků z mimospádových oblastí je prakticky neodhadnutelný. V každém případě tento počet zřejmě předpokládá otevření dvou prvních tříd stejně jako v loňském roce.
Ve vztahu k veřejnosti jsem rád, že jako každý rok mohu nabídnout starším a pokročilým kurz uživatelské obsluhy PC, který bude otevřen v případě dostatečného počtu
zájemců. Tyto prosím, aby se hlásili u ředitele školy, lektorkou bude opět Mgr. Mraznicová. Uzávěrka přihlášek je do 7. 4. 2017. V jednání je rovněž organizace 2. ročníku
příměstského tábora, který měl loni premiéru.
Z větších úkolů, které před námi stojí, je kromě zajištění běžného provozu zejména
zabezpečení bezbariérovosti pavilonu 1. stupně. To je nezbytné vzhledem k předpokládanému nástupu žáka se sníženou pohyblivostí. V souladu s finančními možnostmi
zřizovatele je jednáno o rekonstrukci osvětlení tříd v pavilonu 2. stupně.
Vzhledem ke změně zaměstnání lektorky pohybových aktivit pí Drozdové, se uvolnil prostor pro možný pronájem školní tělocvičny – časy a termíny, případní zájemci
naleznou na školním webu.
Bohužel mě mrzí, že momentálně nemohu podat žádnou informaci na téma zamýšlených mikrojeslí. Žádná validní informace ke zřizovateli, ani k nám dosud nedorazila,
dosti zásadní bude pak počet dětí zapsaných do MŠ.
Naopak jsem nesmírně rád, že se začíná opět jednat o věci, která je pro mě jako
ředitele školy, vyučujícího tělesné výchovy a celoživotního trenéra zcela prioritní – vybudování víceúčelového venkovního sportovního areálu sloužícího potřebám našeho
ústavu, ale i sportovcům celé obce.
Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemné prožití snad již nastupujícího jara, jakož
i požehnané velikonoční svátky.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ

Akce ZŠ v prosinci 2016 - březen 2017
2. 12. Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
V pátek 2. prosince se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Jedenáct žáků z 8. a 9. třídy si lámalo hlavy nad vylomeninami českého jazyka, právo utkat
se s dalšími mladými milovníky našeho jazyka získaly nakonec Ivana Miklendová a
Aneta Zapletalová z 9. třídy. Na třetím místě skončil další deváťák, Lukáš Darebníček.
Všem gratulujeme a děvčatům budeme držet palce v únoru v okresním kole.
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5. 12. Mikuláš
Ani naší základní a mateřské škole se nevyhnul Mikuláš s čerty a anděly. Tato akce proběhla v pondělí 5. prosince a nadílkou byly
obdařeny děti 1. stupně i děti z mateřské školy. Všem se tato akce moc líbila a vy ji můžete
zhodnotit na fotkách na našem webu.
5. 12. Mikulášská nadílka v ŠD
Letošní Mikulášská nadílka ve ŠD byla
velmi pěkná. Zásluhu na tom měli i vybraní žáci z deváté třídy, kteří nás v družině
navštívili a pomohli dotvořit příjemnou atmosféru tohoto speciálního dne. Děkujeme :-)
13. 12. Turnaje O pohár starosty Troubek ve florbalu
Vzhledem k dosahovaným výsledkům
na florbalových turnajích, obdržely naše
výběry pozvání na 1. ročník turnaje O pohár starosty Troubek ve florbalu, který se
uskutečnil ve dnech 13. a 14. 12. v místní
hale.
Turnaj byl zároveň koncipován jako turnaj
venkovských škol.
První termín, ve kterém sehrály svá utkání
výběry starších žáků, nebyl pro naši školu
příliš šťastný, poněvadž kolidoval se zájezdem na školní divadelní představení do Zlína.
Proto bylo nutné vytvořit tým z mladších hochů (a jednoho děvčete). Ten bojoval udatně, nicméně proti věkově starším soupeřům z obcí Tovačov, Dub nad Moravou a domácím Troubkám to stačilo pouze na 4. místo.
Mladší výběr o den později dvakrát prohrál s týmiž soupeři, po vítězství v závěrečném,
nervydrásajícím utkání proti Lobodicím pak obsadil místo 5.
V každém případě obě mužstva bojovala, což se odrazilo v jejich pozvání i na další
ročník turnaje.
13. 12. Divadelní představení Prodaná nevěsta
V úterý 13. prosince vyrazil autobus plný kulturymilovných žáků 2. stupně opět do
Městského divadla Zlín. Zde jsme zhlédli národní operu Prodaná nevěsta Bedřicha
Smetany ve velmi netradičním provedení. Činoherní soubor podával velmi kvalitní
výkony jak po pěvecké, tak po pohybové a herecké stránce. Vše bylo doprovázeno živou hudbou v nevšední úpravě, slyšeli jsme akordeon, cimbál, dudy, ale i např. basovou
15
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kytaru. Nebudeme vzpomínat jen na Jeníka a Mařenku na kole, ale i na všechny známé
melodie a cirkusová vystoupení. Prodaná nevěsta stále žije.
19. 12. Vánoční setkání 1. tříd s dětmi ze Sluníček a Berušek
Dne 19. 12. 2016 navštívila třída 1. A děti z oddělení Sluníček. Společně jsme si vyrobili
skládaný vánoční stromeček a zazpívali si koledy. Prvňáčkům se u Sluníček moc líbilo
a už se těší na brzkou návštěvu předškoláčků ve škole.
Vánoce se blížily i v oddělení Berušek a proto byly pozvány děti z 1. B na vánoční
tvoření svícínků z pomeranče či jablka. Náramně se bavily a po dobře odvedené práci
následovalo společné foto obou tříd, občerstvení a zpěv vánočních koled.
21. 12. Ježíškův vánoční den – ŠD
Den, na který čekají snad všechny děti, se pomalu blížil a my s dětmi ze ŠD netrpělivě
očekávali, zda Ježíšek zavítá i k nám do družiny.
Ačkoli k nám do ŠD družiny letos Ježíšek opět přišel a přinesl spoustu krásných dárků,
myslíme si, že asi vůbec chodit neměl, jelikož většina hraček je již zničena a některé
dokonce nevydržely ani jeden den. Není to kvalitou hraček, ale způsobem, jak si děti
s hračkami hrají a jak se k nim chovají. Je to k zamyšlení.
9. - 19. 1. Bruslení a Běžkování
První slušnou nadílku sněhu jsme v Horní
Moštěnici okamžitě využili v předmětu Tělesná
výchova a děvčata z 6. – 9. třídy vyrazila (některá
poprvé v životě) na běžkách v areálu školy a pak
přes cestu na pole. Nadílka nebyla ještě dostatečná
a proto jsme si mnohé kromě zážitku donesly taká
pěknou nálož bahna na skluznici. Ale co, za tu psinu to stálo.
A protože zima není jenom sníh ale také led,
využili jsme i zamrzlého rybníku. Jako první se
na led vydaly děti ze 4. a 5. třídy. V následujících
dnech si mrazivé počasí užila i děvčata z 6. - 9.
třídy. Nutno poznamenat, že mnohem odvážnější
byly mladší dívky a brusle vyzkoušely všechny,
i když některé poprvé v životě. Byla to zábava.
Starší děvčata přišla ve skromném počtu. Škoda,
pravděpodobně dnes už neplatí, že děti z vesnice
se pohybu tak nebojí. Nebo že by se víc báli rodiče
a nepustili je?
16
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12. 1. Turnaj v piškvorkách aneb „rozum
v hrsti“- ŠD
Letos jsme opět ve ŠD uspořádali piškvorkovou soutěž. Měla velký úspěch a díky
starším kamarádům se piškvorky úspěšně
naučili hrát i všichni malí žáčci :-).
16. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády
Další z vědomostních soutěží určených
pro žáky základních škol, tentokrát Dějepisná olympiáda, proběhla dne 16. 1. 2017 v prostorách přerovského Atlasu.
Právo reprezentovat náš ústav si ve školním kole vybojovala Agáta Rotreklová ze
třídy 9 A.
Letošní ročník olympiády byl tematicky zaměřen na 18. století, osvícenství, tereziánské a josefínské reformy. Soutěže se účastnila téměř čtyřicítka žáků ze základních
škol i nižších ročníků gymnázií.
Naše reprezentantka se v silné konkurenci neztratila, umístila se v první polovině
soutěžního pole a postup do kola krajského jí unikl o pouhého půl bodu.
Gratulujeme a věříme, že Agátu zájem o historii neopustí.
19. 1. Olympiáda v anglickém jazyce- školní kolo
Ve čtvrtek 19. ledna 2017 od 14. hodin v učebně jazyků proběhlo školní kolo anglické olympiády. Účast v tomto ročníku byla velice malá. Dostavilo se pouhých pět
účastnit z šestého ročníku. Míša Pitnerová, Lucka Velímová, Verča Čevelová, Alička Drozdová a Venda Kunderová po krátkém úvodu konverzovaly na téma můj volný
čas, moje rodina a kamarádi, můj domácí mazlíček, hudba a filmy a můj denní režim.
Poté následoval popis různých obrázků. Celá akce skončila vyhlášením výsledků a
předáním cen. Nejlépe se se všemi úkoly poprala Venda Kunderová, která postupuje do
okresního kola v Přerově konané 17. února 2017.
19. 1. Beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem
V pořadí již třetí besedu s cestovatelem, fotografem a novinářem p. Kubešem jsme
si domluvili na druhou polovinu ledna. Bylo to tak trochu záměrně, neboť jsme si chtěli
poslechnout zcela nové povídání z jeho poslední cesty, kterou absolvoval na podzim
2016.  A tak jsme se z našich mrazivých krajin přesunuli do těch teplých na východ  do
daleké Papuy  a na západ do střední Ameriky.
Papua Nová Guinea, východní část ostrova Nová Guinea, je zemí divokou, nespoutanou civilizací, kde ještě do nedávné minulosti praktikovali kanibalismus. Je to země
andělů a démonů. A právě zde zažil náš přednášející neuvěřitelná dobrodružství.
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Procházel pralesem, brodil se divokými řekami, navštívil  bahenní muže (na hlavách měli masku uplácanou z bahna a na rukou něco, co připomínalo střihorukého
Edwarda), stromové lidi či bojovníky kmene Huli, kteří opravdu naháněli hrůzu. To
vše do kontrastu s nádhernou přírodou, sopkami, korálovým mořem a pestrobarevnými
čelenkami z peří rajek, které pocházejí z Nové Guiney.  Pan Kubeš nám prozradil, že by
se do této země rád podíval ještě jednou.
I na opačné straně zeměkoule, ve střední Americe, se ukázalo, že tu nic není nemožně.
V rádoby civilizovaném světě je zde patrná, podobně jako u Papuy, divokost, pestrost barev i překvapení. Putovali jsme z Nikaraguy přes Honduras až do Guatemaly.
Cestou byly k vidění kvetoucí banány, kakaové boby nebo kávovník. Zajímavé byly
rovněž kohoutí zápasy, pyramidy či fiesty plné divoké hudby. Země, až na Guatemalu,
jsou to prý nebezpečné a doporučuje se nevycházet po 5. hodině z domu.
To je střední Amerika – svět tradic a legend Mayů i současný „moderní“ svět.
Obě přednášky určitě rozšířily zeměpisné znalosti žáků.
Ukázky videa a fotografií k nahlédnutí zde:  www.tomaskubes.cz
23. - 27. 1. Lyžařský zájezd
V termínu 23. – 27. 1. 2017 uspořádala naše škola lyžařský zájezd do Javorníků. Ubytování bylo zajištěno v chatě Bačkárka, sportování pak probíhalo v lyžařském areálu
Kasárna. Kurzu se zúčastnilo 40 žáků z 6. – 9. třídy. Účastníci kurzu byli rozděleni
do dvou lyžařských a dvou snowboardových družstev. V průběhu týdne prošli všichni
základním i rozšiřujícím výcvikem na zvoleném náčiní, součástí kurzu byla rovněž
vycházka na běžeckých lyžích. Doplňujícími aktivitami byla pak přednáška člena HS a
promítání filmů s lyžařskou tematikou. V pátek všichni frekventanti absolvovali soutěž
zaměřenou na procvičení lyžařských dovedností. Ubytování i stravování bylo na standardní úrovni. Zájezd proběhl za podmračného, mrazivého počasí s dostatkem sněhu.
Domníváme se, že se zájezd účastníkům, pedagogickému dozoru a instruktorům líbil,
a to i přes drobné zranění jedné z účastnic. Jako důkaz můžete shlédnout na našem
webu fotky i kreativní častušky na různé melodie (Lyžařský a snowboardový zájezd 3. den – Společenský večer).
25. 1. Moudrá sova – ŠD
Dnes jsme pro děti v rámci „Moudré
sovy“ připravily několik stanovišť, na kterých plnily ve skupinách nejrůznější úkoly. K některým úkolům musely děti využít
i přiložené encyklopedie. Opět se osvědčila kombinace starších a mladších dětí ve
skupinách, které si vzájemně pomáhaly.
18
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1. 2. Okresní kolo – ČJ
Ve středu 1. února nás dvě děvčata z 9. třídy, Ivana Miklendová a Aneta Zapletalová,
reprezentovala v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Tohoto nelehkého zápolení se zúčastnilo celkem 38 žáků ze základních škol a osmiletých gymnázií. Obě naše
děvčata si vyzkoušela, jak to na takové soutěži chodí, a jsou zase o něco zkušenější...
11. 2. Vítání občánků
Vítání občánků zpestřilo vystoupení žákyň 3. ročníku. Děvčata přednesla básničky
s přáním k narození děťátek a zazpívala ukolébavky.
14. 2. Návštěva 8. třídy v MŠ
14. února si měli možnost žáci 8. ročníku
v rámci předmětu Svět práce - Volba povolání, vyzkoušet náročnost učitelského povolání v MŠ. V oddělení Sluníček pomáhali žáci
vyrábět dětem srdíčka pro své blízké - stříhali, kreslili, skládali a lepili. Druhé oddělení Berušek sportovalo. A že to bylo někdy
opravdu hodně náročné, můžete posoudit na
fotografiích na školním webu.
16. 2. Sněhulanda
Sněhulanda, tak zněl název pro zimní dovádění ve ŠD. Připraveny byly boby, sáně a
vymyšleno mnoho zábavy, kterou si jen dokážete se sněhem představit.  Počasí nám ovšem nepřálo a sníh zmizel. Ale i tak jsme si
užili s dětmi odpoledne na čerstvém vzduchu
a nechyběly ani sněhové koule, které jsme si
vyrobili z papíru na pořádnou koulovačku.
17. 2. Okres Aj
Vendula Kunderová z VI. A postoupila jako vítězka školního kola do toho okresního a soutěžila v kategorii IA spolu s ostatními šesťáky a sedmáky ze základních škol.
Ač byl její výkon reprezentativní, nestačila na ostatní v poslechu a gramatické části.
Výborně rozuměla porotě a reagovala bez chyb, nicméně je potřeba se zlepšit ve schopnosti rozvinout myšlenku, více komunikovat. Jelikož je do příštího roku moře času,
19
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věříme, že se Vendy na příští rok dobře připraví a všem to natře.
17. 2. Zdravé zuby – projektový den
Jako každý rok i letos žáci 1. stupně ZŠ
věnovali jedno celé dopoledne péči o chrup.
Prostřednictvím interaktivního programu
Veselé zoubky si připomněli, z čeho se zub
skládá, jaké jsou zásady prevence zubního
kazu, jak pečovat o zuby, jaká je správná
technika čištění zubů a jakou roli v prevenci
hraje správná výživa.
Prvňáčci si vytvořili model spodní čelisti z plastelíny a fazolí, poskládali si papírový kelímek s kartáčkem na zuby a pastou.
Druhá skupina prvňáků si ozdobila kelímky na zuby pěknými samolepkami. Největší
radost však měli z balíčků, které obdrželi od společnosti DM. Byl v něm kartáček,
pasta, žvýkačky, přesýpací hodiny a brožurka pro rodiče. Druháci si vytvořili plakát
na téma: co zubům škodí a co jim prospívá. Třeťáci modelovali dutinu ústní i se všemi
zuby. Čtvrtá třída vytvořila lapbook na téma zuby. Pátá třída nakreslila myšlenkovou
mapu na téma zdraví. Na závěr si všichni žáci ještě na sobě vyzkoušeli správnou techniku čištění zubů.
Cílem projektu je zlepšit zubní zdraví u dětí a vést je k pravidelným preventivním
prohlídkám u zubního lékaře.
21. 2. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ekotopfilm
Dne 21. 2. 2017 se 4. A zúčastnila Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
Ekotopfilm, který se uskutečnil v Kině Hvězda v Přerově.
Nedílnou součástí Ekotopfilmu je i festival pro děti tzv. „Junior festival“ který je
vzdělávací, zábavný a inspirující. Organizátoři této akce si pro děti připravili zábavný
filmový a doprovodný program. Kromě filmů, které odpovídaly věku žáků, se děti
mohly zapojit do týmové soutěže plné aktivit na téma třídění odpadů, a někteří dokonce
vyhrály i zajímavé ceny.  
Dětem se akce moc líbila a já věřím, že
v nich tento festival zanechal pozitivní stopu. Vždyť budoucnost planety leží v rukou
našich dětí.
23. 2. Karneval v ŠD
Ve čtvrtek 23. 2. na nás všechny ve ŠD
čekalo karnevalové odpoledne. Sešla se nás
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spousta krásných masek, výborně jsme si zatančili, zasoutěžili a užili legraci. Stihli
jsme si vyrobit i slušivé karnevalové brejličky.
1. 3. Šestá třída nanečisto
1. března se k nám do školy přijeli podívat žáci 5. tříd ze ZŠ Beňov a ZŠ Stará Ves.
Učitelé naší školy si pro ně připravili ukázkové hodiny, kterých se zúčastnili zároveň
s páťáky naší školy.
Po příjezdu se všichni žáci sešli v ateliéru, kde byli přivítáni panem ředitelem a panem starostou. Poté si prošli celou školu, seznámili se s keramickou dílnou a nahlédli
do tělocvičny, cvičné kuchyně a jídelny. Po celou dobu jim dělali průvodce naši páťáci.
2. vyučovací hodinu se žáci rozdělili do 5 skupinek, které se každých 7 minut prostřídaly.
První skupina si vytvořila svůj preparát pokožky cibule, kterou žáci pozorovali pod
mikroskopem.  Ve druhé skupince mezitím probíhal souboj ve stylu AZ kvízu. Otázky
byly směřovány na třídění odpadů. Ve třetí skupině se žáci zaobírali pracovním listem
s tématem - zvířata u lidských sídlišť. Následně se mohli přesunout k mikroskopu, aby
pozorovali trepku velkou. A tuto hodinu ukončili poznávačkou, kdy se snažili přiřadit
název k jednotlivým předmětům.  Všechny mohli prozkoumávat pomocí lupy a terénních mikroskopů. Kdo byl úspěšný, mohl se za odměnu „pomazlit“ se strašilkami.
Třetí hodinu v učebně jazyků proběhla hodina anglického jazyka. Žáci se nejprve
představili, následovala rozehřívací hra Simon says, poté si žáci doplňovali slovíčka do
textu písničky Lemon Tree od Fool´s Garden, kterou si i společnými silami nakonec
zazpívali. Stihli taktéž skupinovou práci, kdy byli „naši“ a „cizí“ žáci rozděleni do šesti
skupin a třídili kartičky do různých témat jako je např. rodina, ovoce, zelenina, lidské
tělo, sporty atd. Hodina byla ukončena popřáním hezkého dne a rozloučením. Vše probíhalo v příjemné a pohodové atmosféře.
Po vyčerpávající práci ve vědomostních předmětech dostali naši hosté možnost protáhnout si tělo ve školní tělocvičně. Hodina byla koncipována jako práce na stanovištích, kdy měli žáci po rozběhání formou dovádivých her možnost zastřílet si ze vzduchovky, zahrát florbal a zkusit – někteří poprvé, co obnáší hrazda. Účastníci projevili
jak snahu, tak i značnou míru šikovnosti.
Doufáme, že se našim budoucím žákům projektový den líbil a že se s úsměvem
potkáme 1. září v 6. třídě.
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Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici - Březnové překvapení
LEDEN 2017
I letos jsme nový rok originálním vystoupením přivítali. Z filmu Sestra v akci
jsme si inspiraci vzali. Černé hábity našili
a dirigentku určili. Pod jejím vedením “řádové sestry” s rozsvícenými kahánky a za
zvuku zvonů na potemnělý parket nastoupily, odložily světla a pokorně se seřadily.
Malou změnu jsme si dovolili a trojici
mnichů k sestrám přiřadili. Dva zpívali ve
sboru, třetí všechny doprovázel na klávesy u stolu. Známou a krásnou píseň ztvárnili.
Měli jste je vidět, jak do rytmu se vlnili! S hudbou jim pohyb do žil vjel. Takové jeptišky a mnichy ještě svět neviděl!
Když tóny písně dozněly, všichni se zklidnili, vzali své kahánky a ze sálu zmizeli.
Ani přes velký aplaus se na parket nevrátili,
místo nich tu tanečnice v krojích byly. Za
velký potlesk divákům odměnu daly a jako
přídavek Holku buclatou tancovaly.
Pouze dvě zkoušky, víc času na nácvik nebylo. Přesto doufáme, že se vystoupení líbilo.
ÚNOR 2017
Tentokrát jsme si taneček z filmu Slunce, seno, jahody vypůjčili a po našem ho
zatančili. Volně jsme se tímto filmem inspirovat nechali a také pana faráře k vystoupení přizvali. Děvčata se v kole vesele vrtěla,
Trnky brnky sborově zapěla. To nebyl text,
který by pan farář pro své ovečky ke zpěvu
vybrat chtěl, pohoršeně k nebi oči obracel.
Nic mu to platné nebylo, žádnou zpěvačku
to neodradilo. Dokud tančily a zpívaly, na
faráře ohled nebraly. Až nakonec se postaral, aby tu “Sodomu, Gomoru” za dveře vy23
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kázal.
První písnička byla docela krátká, u druhé jsme si vzali na pomoc Ivana Mládka.
“Včera večer u sila, já to prvně zkusila … “ sálem zaznělo, a ta choreografie… no věřte
mi, bylo veselo. Sukně nahoru dolů létaly, myslím, že se všichni hodně nasmáli.
Trable a smutky nejlépe zahání smích. Jestli nevíte, kde jej brát, přijďte se na nás do
kulturáku podívat.
Zita Lásková
Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice

Ohlédnutí za vánočním
PÁN – CU 2016

turnajem v nohejbale

ŠTĚ-

O vánočních svátcích na sv. Štěpána 27. 12. 2016 se uskutečnil 14. ročník ŠTĚPÁN –
CUP 2016. Turnaje se zúčastnili muži po středním věku. Turnaj byl rozlosován do čtyř
družstev a hrál se systémem každý s každým. V tomto ročníku se účastnilo celkem 18
hráčů. Organizaci a průběh turnaje zajišťoval organizační výbor Štěpán – Cupu ve složení:
Prezident – p. Vladimír Uhlíř
Členové – p. Ladislav Tesař, p. Josef Doležel, p. Miroslav Vašek, p. Emil Koritar, p.
Vlastimil Pospíšil, p. Jaroslav Jurošek, p. Zdeněk Vašek.
Účastníci turnaje se vždy musí řídit přísnými turnajovými pravidly, kde kromě pravidel nohejbalu se dbá na čestnost, ohleduplnost, pravdomluvnost a slušnost. V průběhu
celého turnaje je přísný zákaz používání vulgarismů a vulgárních nadávek, a to i k vlastní osobě. Pro zpestření turnaje a navození vánoční atmosféry donesli někteří účastníci vánoční produkty z domácí kuchyně. Průběh turnaje byl tak jak předešlé ročníky
podrobně zaznamenáván audiovizuální technikou a každý účastník si mohl zakoupit
turnajový záznam účastníků Štěpán – Cupu na DVD. Při závěrečném ceremoniálu byly
hráčům na 1. – 4. místě předány medaile a putovní pohár.
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Výsledky 14. ročníku ŠTĚPÁN – CUPU:
Na 1. místě se umístili hráči: Zdeněk Vašek, Tomáš Houser, Miroslav Mik, Miroslav
Matyáš a Petr Tesař.
Na 2. místě: Jiří Bednář, František Martínek a Josef Konečný.
Na 3. místě: Zdeněk Kužela, Ing. Jan Ščotka, Josef Procházka, Petr Jirsa a Evžen Valenta
ml.
Na 4. místě: Vladimír Uhlíř, Pavel Tobolík, Ladislav Tesař, Ing. Zdeněk Švéda a Jaroslav
Jurošek.
Za velmi zdařilý a sportovně hodnotný turnaj patří poděkování organizačnímu výboru Štěpán – Cupu, dále sponzorům turnaje – obecnímu úřadu Horní Moštěnice, základní
škole Horní Moštěnice, firmě SEW – EURODRIVE Horní Moštěnice a také přátelům
sportu, kteří zajistili nepostradatelné technické zázemí celého turnaje.
Josef Procházka

90. výročí organizovaného chovatelství
v Horní Moštěnici – závěr
19. 2. 2017 se konala výroční schůze Základní organizace ČSCH, která zhodnotila
jubilejní rok chovatelství v naší obci. S bohatou historií jedné z nejstarších zájmových
organizací v obci byli občané seznámeni během uplynulého roku v jednotlivých číslech
Moštěnského Zpravodaje. Jaký byl poslední rok tohoto jubilea?
Všechny akce roku 2016 byly motivovány tímto výročím. Tradicí se stalo Vítání
jara v kulturním domě ve spolupráci s Obcí Horní Moštěnice, ZŠ a MŠ Horní Moštěnice a dalšími obětavými občany. Velkým zájmem a obdivem dětí byla ohrádka s
jehňátky p. Petra Janků a Dušana Gottfrieda i ukázka zvířátek pro děti v rámci hodových slavností v zámecké zahradě. V měsíci dubnu a říjnu se chovatelé organizačně
podíleli na výstavách ušlechtilých morčat chovné stanice Jampadampa Přerov v kulturním domě. Na obou výstavách byli zastoupeni chovatelé z ČR, ale i ze Slovenska
a Polska. Mladá členka našeho spolku Katka Sedlačíková na těchto výstavách získala
cenu ČSCH. Mimo to se zúčastnila dalších 5 výstav – Žilina, Lučenec, Trenčianské
Teplice, Nitra a v Polsku, na kterých získala vždy vynikající ocenění. V září se naši
chovatelé zúčastnili již tradičně pořádaného turnaje O pohár starosty a tento vyhráli. K
90. výročí (1926-2016) organizovaného chovatelství v Horní Moštěnici byla zaměřena
hlavní akce roku. Místní výstava drobného zvířectva v krásném prostředí zámecké zahrady se stala ukázkou současné práce spolku a také závazkem pro další léta. Z finančního příspěvku Obce Horní Moštěnice byly pořízeny další klece a vybavení potřebné
pro organizaci výstav (krmítka, napáječky, zastřešení klecí), takže technické vybavení
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a sociální zařízení, osvětlení a upravená
zeleň zámecké zahrady vytvořily více
než vhodné podmínky pro tuto akci.
Výstava pořádaná 27. - 28. 8. 2016 byla
vysoce oceněna odbornými posuzovateli,
zástupci OV ČSCH Přerov, chovateli i veřejností.  Výstavy se zúčastnilo 44 chovatelů z okresu Přerov, Kroměříž, Olomouc
a Nový Jičín a bylo oceněno 338 kusů
chovných zvířat ve 3 expozicích: expozice králíků 39 plemen, expozice holubů 17
plemen, expozice drůbeže 32 plemen. Všichni vystavující chovatelé získali kovovou
plaketu k 90. výročí založení chovatelského spolku v obci. Naši chovatelé obhájili 6
čestných cen a ze 3 pohárů 2 poháry zůstaly „doma“. Jakub Procházka získal pohár za
nejlepšího holuba výstavy a J. Štievko získal pohár za nejlepšího králíka výstavy.
7 aktivních členů ZO se zúčastnilo dalších 12 soutěžních výstav různých typů – 8x
místní, 2x okresní, 1x krajská a 5x zahraniční, na kterých získali významná ocenění.
Bylo to 34 čestných cen a 5 pohárů.
Z mladých chovatelů byl úspěšný Jakub Procházka – 9x čestná cena a 1x pohár,
Vlastimil Hrabovský 2 čestné ceny a Katka Sedlačíková. Úspěšní byli chovatelé J.
Štievko, Radek Slováček, J. Štievková a především Jiří Spáčil, který 26. 11. 2016 na
Celostátní výstavě v Nitře získal pro svého Francouzského berana již po třetí titul Šampion Slovenské republiky. V předcházejících letech jeho Belgický obr získal 2x titul
Mistr SR. Přítel Jiří Spáčil byl za reprezentaci obce oceněn starostou Ing. Vladimírem
Martínkem. Na výstavu v Nitře byl uspořádán autobusový zájezd, kterého se zúčastnilo 40 osob – chovatelé, rodinní příslušníci a příznivci z řad občanů. Zájezd byl spojen
s návštěvou moderního vinařství v Boršicích u Buchlovic. V době od 28. 11. do 5. 12.
2016 se členové spolku Slováčková L., Slováčková M., Sedlačíková K., Hrabovský V.,
Procházka J., Uhlíř V., Štievko J. a Janda J. účastnili přípravy a průběhu 13. Moravskoslezské výstavy v Přerově.
K 31. 12. 2016 měla ZO 18 členů, z toho 4 mladé chovatele a 4 chovatele v aktivním
věku, což výrazně snížilo věkový průměr a je předpokladem další aktivní činnosti.
S jubilejním 90. rokem organizovaného chovatelství v Horní Moštěnici jsme se
společně rozloučili 28. 12. 2016 v klubovně ZO s dobrým pocitem odvedené práce a s
plány na další činnost v roce 2017.
Předem zveme a těšíme se na účast spoluobčanů na akcích pořádaných spolkem
chovatelů v průběhu roku.
Pavla Brázdová
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SENIOR
SENIOR PŘEROV
PŘEROV
Soukromá služba pro seniory, handicapované a
osamocené lidi v domácnostech

Kontakt: tel. 724 212 424

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

Soukromá služba pro seniory

SENIOR PŘEROV
zajistíme
✔ Tělesnou aktivizaci
✔ Stravu
✔ Návštěvu seniora v nemocnici
✔ Doprovodíme seniora na kulturní, společenské
akce, k lékaři, na úřady, ke kadeřníkovi, na
pedikúru, na nákupy či jiné pochůzky
✔ Péči o rodinu a domácnost 24 hodin denně
27
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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
581 224 124

MUDr. Jitka Kleinerová
739 012 729

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pondělí
Úterý  
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 11.00
14.00 - 18.00
7.00 - 12.00
12.30 - 15.00
7.00 - 12.00
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Společenská kronika
V měsíci dubnu se významného životního jubilea dožívají:
Věra Horáková
Karel Kužela
Hana Kuželová
Jaroslav Lukáš
Věra Minaříková
Vlastimil Pospíšil
Ludmila Ryparová
Ladislava Stojanová
V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívají:
Marie Fešarová
Zdeněk Hudeček
Petr Matlocha
Břetislav Podhorný
Vladimír Spáčil
V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívají:
Metoděj Dolák
Olga Mikulčíková
Vladimír Možíš
Marta Petříková
Irena Tšponová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Opustili nás (leden - březen):
Anna Galková, Kateřina Jandová, Ferenc Szosták, Daniel Oravec, Jiří Kaďorek

Kolik nás přibylo (leden - březen):
Eliáš Ladislav Němec
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
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Kultura
Duben:
  8. 4.
12. 4.
29. 4.

vítání jara
Klub pro starší a pokročilé
pálení čarodějnic

Květen:
17. 5.
27. 5.

Klub pro starší a pokročilé
kácení máje

Červen:
  3. 6.
10. 6.
14. 6.
17. 6.
24. 6.

Dětský den
rybolov a spolková soutěž mládeže
Klub pro starší a pokročilé
zahrádkářská vycházka
mikroregionální slavnosti

Zadáno pro ženy
NEDĚLNÍ KOTLETY
4 x vepřová kotleta, 6 lžic oleje, 2 lžičky soli, 2 lžičky
mleté papriky, žampiony, lžička kari, 1 lžíce hořčice (plnotučná), 2 lžíce solamylu,
mletý pepř, 1 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce kečupu
• všechny suroviny v míse důkladně promícháme, vytvoříme marinádu, do které plátky kotlet naložíme na několik hodin, ideálně přes noc,
• kotlety vyjmeme a osmažíme na rozpáleném tuku doměkka, pokud máme k dispozici
gril, pak kotlety grilujeme a během grilování potíráme marinádou,
• žampiony osmahneme na pánvi a přidáme k masu,
• podáváme s různě upravenými bramborami, grilované třeba i s pečivem.
„ROZETKY“ - ŠNECI S TVAROHEM A ŠVESTKAMI
500 g polohrubé mouky, 50 g cukru krupice, 30 g droždí, 250 ml mléka, 1 vanilkový
cukr, špetka soli, ½ lžičky citronové kůry, 1 žloutek, 80 g másla nebo Hery, olej na
vymazání formy
• náplň – 250g tvarou, 80 g cukru krupice, ½ balíčku vanilkového pudingu, 1 rozšlehané vejce, cca 15 ks vypeckovaných švestek (lze použít i jiné ovoce)
• mouku dáme do mísy, uprostřed uděláme důlek, do kterého rozdrobíme droždí, přidáme lžíci cukru a zalijeme částí vlažného mléka, trošku promícháme a necháme
vzejít kvásek,
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• potom přidáme vlažný tuk, zbylý cukr a mléko, vanilkový cukr, kůru, sůl a vypracujeme hladké nelepivé těsto, které necháme na teplém místě kynout,
• mezitím si umícháme náplň z uvedených ingrediencí,
• vykynulé těsto vyválíme na pomoučněném stole na obdélníkový plát, který potřeme
tvarohovou náplní, svineme, nakrájíme na stejně velké plátky, které naskládáme do
vymaštěné formy nebo pekáčku,
• pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů cca 35-40 minut dozlatova.

Vtipy
Hurvínek šel na očkování, a křičí přes celou ordinaci.
Spejbl ho uklidňuje: „Hurvajs, nekřič, vždyť ani nevíš proti čemu tě očkují.“
„Vím. Proti mé vůli!“
Blondýna vyplňuje test, kde odpovědi mohou být pouze ´ano´ nebo ´ne´. Zoufale
přemýšlí a pak ji napadne řešení: vezme minci a hází. Když padne panna, je odpověď ´ano´, když orel, tak napíše do testu ´ne´. Za chvilku má celý test hotový,
zatímco zbytek třídy se ještě pekelně soustředí nad svými papíry.
Když zbývá posledních pár minut do konce hodiny, blondýna najednou zbledne,
panicky začne vyhazovat minci do vzduchu a nesouvisle si mrmlá. Učitel to vidí
a jde se podívat, co se to děje: „Nějaký problém, slečno?“ „Ano,“ pláče zoufalá
blondýna, „kontroluji si správné odpovědi a skoro všechno mám špatně!“

Omyly známé a neznámé
Pohádka o tříokém
Jedna z pohádek, jejíž kořeny jsou kdo ví kde a která nakonec může být pravda. Někteří ještěři a ptáci mají na čele lebky jedno místo, které je tak tenké, až je průsvitné
a pokusy nasvědčují tomu, že zvířata tímto „třetím okem“ vnímají čas a roční období.
Pokusným kachnám bylo toto místo zakryto malou čepičkou a tento zásah zcela změnil
rytmus jejich života. Kachny nevěděly, kdy mají začít stavět hnízdo, ani kdy je na čase
začít dělat podkožní zásoby na zimu.

Zrnka moudrosti na závěr
Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic.
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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 2/2017. Horní Moštěnice, prosinec 2016.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 16. 6. 2017.
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