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Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
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H. Moštěnice
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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
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P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2017 se nám velice rychle přehoupl do druhé poloviny, začal
čas prázdnin a dovolených, takže hned v úvodu Vám všem přeji příjemné počasí k načerpání nových sil a k odpočinku.
Půlka letošního roku utekla jako voda, takže v krátkosti velmi stručná rekapitulace
druhého čtvrtletí tohoto roku:
Oblast kultury a sportu:
Těch akcí bylo opět taková spousta, že musím zalistovat v kalendáři a provedu krátkou bilanci.
Koncem měsíce března, Josefovským plesem, skončila bohatá plesová sezona, která
se stejně jako vloni vyznačovala velkou účastí místních, ale i cizích občanů. První mé
velké poděkování patří všem místním spolkům a taktéž Sdružení rodičů a přátel školy
za vzornou organizaci a zabezpečení těchto společenských akcí.
První týden v měsíci dubnu zajistil obecní úřad autobusový zájezd na muzikál do
Prahy a již tradičně, začátek měsíce dubna patřil místnímu sdružení chovatelů, kteří
ve spolupráci s obecním úřadem a ZŠ a MŠ Horní Moštěnice uspořádali v kulturním
domě výstavu drobného zvířectva a velikonočních prací, nazvanou „Vítání jara“. Zájem
z řad dětí a občanů nejen z Horní Moštěnice byl skutečně velký a kulturní dům během
celé akce byl neustále naplněný.
Další mé poděkování patří vedení ZŠ a MŠ, pedagogickému sboru a žákům 1. – 9.
třídy, kteří, i když počasí moc nepřálo, se zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“
a v katastru obce vysbírali neuvěřitelných 14 pytlů odpadu.
Konec měsíce dubna stejně jako vloni patřil rejdění čarodějnic, které skončilo soutěžením dětí ve sportovních disciplínách a opékáním špekáčků u táboráku na hřišti TJ
Sokol. Poděkování patří především manželům Horákovým a všem aktivním občanům,
kteří se na této akci podíleli. Poslední dubnová sobota patřila našim zahrádkářům, kteří
opět tradičně připravili pro občany zájezd na výstavu do Věžek.
V polovině měsíce května se kulturní dům zaplnil posluchači krásných písní v podání mladých hudebníků, které do obce přizval farní úřad ve spolupráci s obecním
úřadem. Po skončení koncertu následovala příjemná přátelská beseda a posezení s občerstvením.  
Taktéž velké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů, kteří na poslední sobotu
v měsíci květnu zorganizovali velkolepou slavnost – Kácení máje, která končila zábavným programem v zámecké zahradě. Děkuji taktéž za aktivní účast místních spolků,
ZŠ a MŠ, klubu starších a pokročilých a všem občanům za velkou účast.  
V první sobotu měsíce června zorganizovalo Sdružení rodičů a přátel školy k me3
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zinárodnímu dni dětí zábavné odpoledne a večer s diskotékou v zámecké zahradě.
Opět velké poděkování celému výboru SRPŠ, kamarádům a známým, za perfektně
zorganizovanou a zajištěnou akci! Počasí vyšlo, účast byla obrovská – zámecká zahrada
byla naplněna dětmi s rodiči na 100%. Těsně před uzávěrkou tohoto zpravodaje, stejně
jako vloni, soutěžily děti a mládež na místním rybníku o největší ulovenou rybu – pod
pečlivým dohledem členů místního spolku rybářů. Tentýž den, pod záštitou místních
zahrádkářů, odjel autobus se zájemci na pěkný výlet do Bratislavy. Po uzávěrce tohoto
čísla zpravodaje je ještě v přípravě druhý ročník – „Zahrádkářská vycházka“ v patronaci zahrádkářského spolku, výstava zvířectva a techniky v areálu SALIX MORAVA
a hned další týden nato „Mikroregionální slavnosti“ za účasti zástupců obcí Mikroregionu Moštěnka na hřišti TJ Sokol Horní Moštěnice.                                                                                                            
Nemohu samozřejmě opomenout pravidelné měsíční setkání klubu starších a pokročilých v kulturním domě. Chválit organizaci a zajištění těchto setkávání je zcela zbytečné! To, že tato setkávání starších a pokročilých má již pět let stálou oblibu, dokladuje
především velká účast a spokojenost všech zúčastněných.
Stejně jako v minulém a předminulém zpravodaji - mé velké poděkování za veškeré
kulturní a sportovní akce patří aktivním spolkům, kulturní a sportovní komisi, klubu
starších a pokročilých, pedagogickému sboru ZŠ a MŠ, vedení SRPŠ a především všem
aktivním občanům, kteří mají zájem a podílí se bez ohledu na úkor svého osobního
volna na organizaci těchto akcí! Ještě jednou děkuji. Nadále prioritou číslo jedna Rady
obce Horní Moštěnice zůstává a zůstane podpora veškerých aktivit směřujících do kulturního a sportovního vyžití občanů obce. Podpora nejen finanční, ale i organizační a
materiální.
Oblast stavebně-investiční:
V době uzávěrky minulého zpravodaje, jak jsem vás již informoval, byla zahájena
investiční akce na vybudování inženýrských sítí Pod Skalkou, pro výstavbu rodinných
domů v této lokalitě. V současné době jsou práce dokončeny a řádně zkolaudovány.
Další takovou významnou akcí, kterou jsme zahájili v měsíci dubnu, bylo zhotovení
fasády severního křídla obecního úřadu. V době uzávěrky tohoto zpravodaje jsou veškeré práce provedeny, včetně barevného nátěru fasády.
Řada z vás, kteří jste se zúčastnili kulturní akce „Kácení máje“ si všimla, že byla
dokončena rekonstrukce druhé poloviny zámecké zídky, vyměněny lavičky a stoly
v zámecké zahradě a postaveno nové pódium pro hudebníky. Poslední část rekonstrukce zámecké zahrady – vstupní schodiště s bránou a drobné úpravy – plánujeme v návaznosti na finanční možnosti na jaro příštího roku. Tímto by byla rekonstrukce celého
areálu zámecké zahrady ukončena a jsem přesvědčen o tom, že nejen podle Vašich
ohlasů, ale především cizích návštěvníků se už nyní stala chloubou naší pěkné obce.
Od jarních měsíců pokračují práce na úpravě místního hřbitova. Chápu nespokojenost některých z vás, týkající se špatné chůze po kamíncích, které tam byly navezeny,
4
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ale na druhou stranu je třeba pochopit, že všechno nejde udělat najednou a hned. Nové
obrubníky a zámková dlažba je téměř u konce, zbývá dodělat vydláždění chodníčků
mezi hroby a další úpravy terénu. Takže vás laskavě žádám – hlavně ty věčné nespokojence – o chvíli strpení, než budou práce dokončeny. Je zajímavé, že v době, kdy
tam byly chodníky v dezolátním stavu, přerostlé túje, jejichž kořenový systém narušil
spousty hrobů, po dešti věčné bláto a klouzavá tráva mezi hroby, tak to nikomu nevadilo! Je to úplně stejné, jako když se budovaly nové chodníky v ulici Dr. A. Stojana a
náměstí Dr. Tyrše – to bylo řečí a nesmyslných argumentů proti! A dnes, kromě toho, že
vybudované odstavné parkování plní svůj účel, každý cizí návštěvník obce říká: „Máte
to tady krásné a je skutečně vidět, že obec jen vzkvétá.“
Jak jsem vás informoval v minulém zpravodaji, máme podanou žádost o dotaci na
celkovou rekonstrukci hřbitovní zídky a jakmile bude přidělena, tak v podzimních měsících proběhne výběrové řízení na zhotovitele a práce mohou započít co nejdříve.
V měsíci květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele dotační investiční akce
„Svozové vozidlo pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Moštěnice“.
K dnešnímu dni je podepsána smlouva na dodávku nového vozu FORD Transit Van,
které by mělo být předáno nejpozději do konce listopadu.
Začátkem měsíce června byla dopracována a obci předána projektová dokumentace na vybudování dvou bytových jednotek nad budovou pošty a obchodu. Nyní bude
následovat stavební řízení a zpracování žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj. V přípravě je taktéž zahájení činnosti mikrojeslí, na kterou jsme získali 100%
dotaci z Ministerstva školství - v návaznosti na počty dětí v MŠ, které je plánováno od
1. 9. 2017.
Nemohu zde nevzpomenout tu fámu, která byla záměrně šířena některými občany ohledně školního stravování, že se školní jídelna zavře a nebudou obědy. Dokonce byli i takoví jedinci, kteří rozšiřovali, že od 1. 9. 2017 se zavře celá škola. Prosím
vás, to si opravdu někdo myslí, že jsem padlý na hlavu a něco takového bych dovolil? Právě naopak – ZŠ a MŠ byly, jsou a vždy budou pro mne a celou Radu obce
Horní Moštěnice prioritou číslo jedna! Proto tam obec celé roky z rozpočtu investuje
nemalé finanční náklady a dovolím si tvrdit, že naše základní škola a mateřská škola
patří mezi nejpěknější v Olomouckém kraji. Jen namátkou - v poslední době to bylo
vybudování odstavné plochy pro parkování, bezbariérový vstup, výměna osvětlení v celém pavilonu prvního stupně, vybudování mikrojeslí a pokud bude schválena
dotace, o kterou žádáme, tak vybudování víceúčelového sportovního areálu. A co se
týká školní jídelny, provedla se změna poskytovatele služeb ze dvou zásadních důvodů:                                                                                                                                                             
1) dlouhotrvající připomínky rodičů a pedagogického sboru ke kvalitě a množství vydávaných porcí
2) končící nájemní smlouva stávajícího poskytovatele – firmy Scolarest, s.r.o. Z tohoto
5
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důvodu Rada obce Horní Moštěnice vyhlásila záměr pronájmu na další období a nová
firma, taktéž zajišťující školní stravování, GTH catering, předložila nabídku s podstatně lepšími podmínkami a garancemi.
Jsem plně přesvědčen o tom, že tato změna bude ku prospěchu a spokojenosti dětí a
pedagogického sboru ZŠ a MŠ.
Ostatní:
Na jednání zastupitelstva obce koncem měsíce dubna byl schválen Závěrečný účet a
Účetní závěrka obce Horní Moštěnice za rok 2016 bez výhrad. Rozpočet obce na rok 2016
byl sestaven jako přebytkový, skutečnost byla dodržena a výsledek běžného hospodaření obce je kladný.                                                                                                                                                              
Plnění rozpočtu příjmů – příjmy celkem: 38.097.295,- Kč
Plnění rozpočtu výdajů – výdaje celkem: 29.456.031,- Kč
Zůstatek na běžném účtu obce k 31. 12. 2016 činil: 3.185.969,- Kč.
Taktéž byla schválena „Zpráva o výsledku hospodaření obce Horní Moštěnice za
rok 2016“ provedená Krajským úřadem Olomouckého kraje s výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ještě než skončím tento článek, chtěl bych tímto poděkovat všem občanům za vyřčená slova chvály a uznání na adresu zaměstnanců obecního úřadu, za pravidelný úklid
areálu obce, údržbu zeleně a především velký kus práce při realizaci rekonstrukce zámecké zídky a hřbitova. Vážím si toho a všem Vám děkuji.                               
A na závěr skončím tím, čím jsem začal. Ještě jednou přeji příjemné prožití prázdnin a dovolených, hodně sluníčka, pohody a odpočinku.  
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce
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Z historie obce
Rybaření v Horní Moštěnici
Rybníkářství bylo u nás značně rozšířeno, neboť každá vrchnost chtěla být v tom
ohledu soběstačná a chovala pro zámeckou potřebu ryby ve vlastních rybnících, které
byly na území dnešního katastru asi čtyři. Svědčí o tom dosud u nás jméno trati „V
rybníkách“. Mnohem později, když nastal hlad po půdě, byly rybníky rušeny a měněny
na orná pole.
Nejen v rybnících, ale i v našich řekách prý bývalo dříve mnohem více ryb než
dnes. Příčinou úbytku ryb jsou hlavně továrny, které vypouštějí různé jedovaté odpadky. V tom směru naší Moštěnce škodí nejvíce dřevohostický cukrovar.
Při dokončování regulace Moštěnky r. 1927 byl za zemské subvence 6 000 Kčs
z jednoho zákrutu řeky utvořen obecní rybník a osazen rybami.
Roku 1953 byl dokončen nový obecní rybník a také zarybněn.
Nejdříve patřilo právo rybolovu na řece i rybnících jedině vrchnosti. Po zrušení roboty r. 1848 udržovali si toto právo majitelé – nájemníci zdejšího velkostatku za malý poplatek. Teprve po parcelaci r. 1920 byla konána první veřejná dražba rybolovu na Moštěnce
od mostu v Čechách až po hranici katastru moštěnského a řikovského. Tehdy získal právo
rybolovu za 200 Kčs dřevohostický cukrovar. Tím se chránil proti případné náhradě škody za uhynutí ryb následkem vypouštění jedovatých splašků do vod Moštěnky.
Když byl dokončen starý rybník r. 1927, utvořil se v obci rybářský spolek o 18
členech. Jeho předsedou byl dlouhá léta Julius Novotný. Tomuto spolku pronajala obec
rybolov na rybníku za 100 Kčs ročně. Rybolov na Moštěnce měl však dále pronajat dřevohostický cukrovar. Místní rybáři sice na Moštěnce chytali ryby, ale jen za poplatek
jmenovanému cukrovaru. Teprve r. 1943 podařilo se předsedovi spolku při veřejném
pronájmu rybolovu na okresním úřadě v Přerově přebrat rybolov i na Moštěnce pro
místní rybářský spolek za 30 Kčs ročně a zbavit se tak nedůstojného doprošování cukrovaru. Od roku 1943 obhospodařoval místní rybářský spolek tedy Moštěnku i obecní
rybník (starý a od roku 1954 i nový). Roku 1951 byl spolek přejmenován na Lidový
spolek rybářský v Horní Moštěnici. Měl 23 členů. Jeho předsedou byl Miloš Strnad.
Místní spolek se organizačně spojil se spolkem v Přerově, protože tím členové získali
větší výhody. Rada MNV s tímto opatřením souhlasila, ale upozornila spolek, že je
nutno, aby byl rybník na zimu napuštěn vodou, aby měla mládež kde bruslit. Sloučení bylo provedeno takto – v Moštěnici bude odbočka rybářského spolku přerovského.
Zdejší odbočka spolku bude míti ve výboru přerovského spolku jednoho člena jako
svého zástupce a druhý člen (hospodář) bude zástupcem hospodáře přerovského spolku
pro rybniční hospodářství moštěnské. Oba rybníky budou jen chovné.
Převzato z kroniky obce 1956
7
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Místní knihovna
Tak jako v minulých letech i letos se uskutečnil již 6. ročník Noci
s Andersenem, tentokrát tématem
byl časopis Čtyřlístek, který vychází již od roku 1969.
Akce v knihovně se zúčastnili
žáci prvních a druhých tříd. Zde
na ně čekali Myšpulín, Fifinka,
Pinďa a Bobík (zástupci školního
parlamentu). Užili si s nimi spoustu legrace, ale zároveň se mnoho
dozvěděli. Skládali z písmenek jejich jména i puzzle, luštili křížovku o Čtyřlístku. Soutěžili o pěkné odměny. Letošní ročník se opět vydařil.
V rámci akce „Čtení dětem“ jsem navštívila zdejší mateřskou školu, oddělení Sluníček a Berušek, abych jim před spaním přečetla pohádku o víle Amálce a loupežnickém
synkovi Cipískovi.
Významná a zajímavá beseda se uskutečnila ve 4. třídě základní školy.
Žáci se v tomto školním roce učili o historii a pověstech, čehož jsem využila a spolu
s třídní učitelkou Martinou Chodilovou připravila pro ně překvapení. Jsem velmi potěšena, že mé pozvání přijala paní učitelka Hedvika Petříková, která žákům povyprávěla
o historii naší obce, spolu jsme představily knihu Příběhy našich kronik a z ní přečetly
nejzajímavější pověsti – např. nejznámější - bochořskou pověst - “O králi Ječmínkovi“.
Povídání paní učitelky bylo velmi poutavé a zajímavé, ale vyučovací hodina byla
bohužel krátká na to, abychom povyprávěly všechno, co jsme si připravily.
Paní učitelce děkuji za její ochotu
a vstřícnost, věřím, že i pro ni to
byla pěkná změna, že se opět ráda
podívala do naší školy, a budu doufat, že tato akce nebyla poslední a
v budoucnu ji zopakujeme.
Hana Slabá
knihovnice
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R ady zahrádkářům
Jak rajčata chránit před plísní?
Jak je zaštipovat, aby hojně plodila?
Není nad sladká domácí rajčata. Poznejte důležitá pravidla jejich
pěstování - pomohou vám k bohaté úrodě!
Postranní výhony rašící z paždí listů rostlinu zbytečně vysilují a zahušťují –
pokud byste je neodstraňovali, bude náchylná k napadení plísní a přinese mnohem
menší úrodu. Výhony, zvané zálistky, je třeba pravidelně odstraňovat – nejlépe
vylamovat, dokud jsou co nejmenší. Pokud by byl výhon dlouhý, můžeme poškodit
rostlinu a byl by to zdroj infekce. Jde o to, aby rajčata narostla co nejvýš a nasadila
květy, protože ty přinesou plody. Odlomení je šetrnější, nežli stříhání – výhon nenarůstá ihned znovu a mezi rostlinami nepřenášíte nemoci.
Pokud někdy zapomeneme, tak nám vyroste velký výhon, který rostlinu jenom
zahušťuje a hlavní výhon oslabuje. Dělá pouze listy a až za hodně dlouhou dobu
začne kvést. Rostlina pak dává všechnu svou sílu do růstu, ale ne do tvorby plodu.
Proto tento velký výhon také odstraníme. Rajčata je potřeba každý den prohlížet
Pozor však na to, že vylamování se týká pouze tyčkových odrůd. Rajčata keříčkových odrůd kvetou a plodí především na krátkých postranních výhonech, které
se proto nevylamují. Rostliny dorůstají do tvaru košatých keříků a nepotřebují oporu, zato však zaberou více místa do šířky, do skleníku se nehodí, ideální jsou do
truhlíků na balkón.
Prevence proti nemocem
Rajčata jsou bohužel náchylná na houbová onemocnění. Při prvních náznacích,
které se projevují především
za deštivého počasí, je třeba
odstraňovat a likvidovat napadené části. Účinnou prevencí jsou pro naše zdraví
i životní prostředí zcela nezávadné přípravky zvyšující
odolnost vůči padlí na bázi
rostlinných olejů – lze je použít i při prvních náznacích
napadení, nejlépe po odstra9
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nění listů, které již postihla skvrnitost. Nečekejte, až list zcela „seschne“, odstraňte
ho, jakmile se na něm objeví žluté nebo hnědé skvrny.
Ideální prevencí je pak pěstování rajčat pod stříškou či u jižní stěny domu, kde
na ně neprší. V posledních suchých létech však problémů s houbovými onemocněními ubývá. Neprší ani ve skleníku, ovšem musí v něm dostatečně proudit čerstvý
vzduch, jinak se v něm plíseň snadno rozvine.
Je důležité prohlížet nejspodnější listy, protože kdyby ležely na půdě, zůstávají
dlouho vlhké a je to zdroj infekce.
Rostliny při zálivce nikdy nekropte na listy, to houbové nákaze svědčí. Pokud
je rostlina příliš hustě olistěná, spodní listy otrhejte, aby ji ovíval čerstvý vzduch.
Nesmí se dotýkat vlhkého substrátu.
Vybírat můžete odrůdy rajčat, které jsou vůči plísni odolnější.
Pokud rajčatům dopřejete dostatek slunce, vody a živin, úspěch je zaručen.
Rostliny bujně rostou a nasazují nové a nové plody. O opylení se starají včely, čmeláci a mouchy pestřenky. Na zahradu je přilákáte pestrou skladbou voňavých květin, květinovou loukou a tím, že nebudete používat jedovaté pesticidy, především
insekticidy.
Rukověť zahrádkáře

10
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
závěr školního roku je zpravidla chápán jako období idylické, naplněné kratochvílemi, exkurzemi a školními výlety, nicméně bohužel opak je pravdou.
Jsem rád, že mohu využít této možnosti a informovat Vás o změnách a novinkách,
které již proběhly nebo právě probíhají a které se týkají všech segmentů našeho ústavu.
Špatnou zprávou je, že letošní zápis do MŠ byl velmi slabý – důsledkem tohoto
stavu je, že jsem byl nucen jedno oddělení uzavřít a několik zájemců nepřijmout.
V současné době probíhají na úrovni školy i zřizovatele intenzivní jednání o zřízení
tzv. Mikrojeslí v prostorách uzavřeného oddělení, práce v tomto zařízení byla přednostně nabídnuta nadpočetným učitelkám.
Potěšující je naopak fakt, že byla uzavřena smlouva mezi organizací a VZP ČR, takže zákonní zástupci dětí pojištěných u tohoto ústavu mohou čerpat příjemný příspěvek
na pobyt dítěte ve škole v přírodě.
Úspěchem naopak skončil zápis do prvního ročníku – k zápisu se dostavilo 44 dětí,
do prvního ročníku pak nastoupí 39, což opět předpokládá vytvoření dvou prvních tříd.
Nástřel rozdělení do tříd jsem již provedl na základě doporučení (i nedoporučení) učitelek MŠ a Vašich požadavků. Tento materiál je ale prozatím interní. Vzhledem k tomu,
že obě budoucí třídní jsou zkušené a oblíbené učitelky, věřím, že tento fakt nevyvolá
žádné větší emoce.
Žel, vzhledem k masivnosti zápisu, je jasné, že – s přihlédnutím ke schválené kapacitě školní družiny – v příštím školním roce budeme moci přijmout do tohoto zařízení
pouze žáky 1. a 2. třídy.
V minulém čísle Zpravodaje jsem avizoval akci 6. třída nanečisto. S odstupem
mohu konstatovat, že akce byla nad očekávání úspěšná. Budoucí 6. třída bude posílena
téměř 15 novými kamarády ze škol v Beňově a Staré Vsi.
Po mém soudu trošku neadekvátní reakce vyvolal fakt, na který jsem byl nucen
reagovat otevřeným dopisem kolportovaným přes školní informační systém.
Stručně řečeno – končící provozovatel stravování nabídl smlouvu, dle mínění RO,
pro obec nevýhodnou. Jako nástupnická organizace zajišťující školní stravování byla
vybrána firma GTH. V praxi dochází ke dvěma, po mém soudu pozitivním změnám –
bezobjednávkový systém se mění na objednávkový a nabídka bude zúžena na dvě jídla.
Společně s většinou kolegů a snad i s Vámi věřím, že jde o krok správným směrem.
V každém případě děkuji končícím zaměstnancům za spolupráci a přeji v životě osobním i pracovním hodně štěstí, s ostatními se těším na viděnou v novém školním roce.
11
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Totéž přeji končícím žákům 9. ročníku – jsem rád, že jejich nástup do středního
školství proběhl poměrně plynule a prost větších problémů.
V měsíci červnu byla zvolena nová Školská rada, trošku mě mrzí, že zájem pracovat
v této poměrně významné organizaci projevili pouze dva z Vás, proto volba byla provedena, v souladu s platným volebním řádem, aklamací.
V každém případě novým „ školním radním“ děkuji a těším se na dvouletou spolupráci.
Do různého:
- Prosím zákonné zástupce dopravující žáky do školy vozem, aby využívali nově a za
tím účelem zbudovaného parkoviště. Každé jiné parkování blokuje průjezd ulicí Pod
Vinohrady.
- Škola stále registruje nedoplatky za badminton – prosím hráče o nápravu.
- Děkuji dobrovolníkům ze SRPŠ za organizaci Dětského dne. Věřím, že se nám společně podaří najít způsob, jak ten jediný, drobný problém eliminovat…..:-D
- Rovněž děkuji všem, kteří se zapojili do jarního sběru. Finanční dopad akce byl nadmíru pozitivní a věřím, že věc pořízená z těchto prostředků žáky potěší.
- Škola řadu let sponzoruje dítko postižené nemocí „motýlích křídel“, alespoň formou
sběru víček od pet – lahví. Velmi bych ocenil zapojení i občanů, kteří již vazbu na
školu nemají. Nasbíraná víčka jistě kterýkoli žák rád do školy dopraví. Předem děkuji.
Pro zábavu i poučení:
- Největší tanková bitva 2. světové války proběhla pod obloukem.
- Veliteli v bitvě o Stalingrad byli Klapálek a Tito.
- Banderovci jsou fanoušci Banderase (zřejmě Antonia).
Toto a mnohé další vytvořili žáci 9. třídy v závěrečné písemné práci z dějepravy……
Závěrem mi dovolte všem, se kterými jsem v letošním školním roce spolupracoval
– kolegům, provozním zaměstnancům, zřizovateli, řadě šikovných řemeslníků, poděkovat a nejen jim, ale každému občanu Horní Moštěnice popřát příjemnou dovolenou.
Těším se se všemi na viděnou ve školním roce 2017/2018.  
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ
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Akce ZŠ v březnu 2017 - červnu 2017
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.
16. 3. Jarní stezka přírodou - ŠD
V březnu proběhla ve ŠD již tradiční akce „Jarní stezka přírodou“, která se u dětí
těší velké oblibě. Stezka vedla po polních cestách naší krásné obce. Děti si protáhly svá
těla, trochu potrápily mozek a užily čerstvého vzduchu :). Velkou pomoc při samotné
akci nám poskytl pan ředitel a hoši z šesté a sedmé třídy. Tímto jim velmi děkujeme :).
13
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22. 3. Předškoláci v 1. třídě
Ve středu 22. 3. si předškoláci z oddělení Sluníček a Berušek vyzkoušeli, jaké to bude za
půl roku, až budou ve škole. Společně s prvňáčky si zazpívali, zatančili, pomáhali vyluštit
křížovku, hledali obrázky k písmenkům, poznávali geometrické tvary a tvořili z nich obrázky. Předškoláčkům se v I. A a I. B moc líbilo a těšili se k zápisu do školy.
24. 3. - 4. třída v muzeu
V pátek 24. 3. 2017 jsme se vydali na dobrodružnou výpravu za poznáním archeologie a mineralogie do Muzea Jana Ámose Komenského v Přerově.
V prvním animačním programu „Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem“
jsme v naprosté tmě a tichosti vkročili do jeskyně mamutů plné pozůstatků kostí, zubů,
krásných sošek a šperků od dob paleolitu až po raný novověk. Formou artefiletické hry
a smyslového vnímání jsme si prohloubili znalosti prvouky a výtvarné výchovy. Nezapomenutelným zážitkem byla práce s originálním paleontologickým materiálem, kdy
jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli práci opravdového archeologa.
V druhém animačním programu „Dobrodružná výprava za lesklými kamínky až ke
zkamenělinám a ještěrům druhohor“ jsme se s pirátem „Jackem Sparrowem“ hravou a
soutěživou formou seznámili s horninami a minerály. Vítězný tým si dokonce odnesl i
poklad - zlaté mince plné čokolády.
31. 3. Noc s Andersenem
V pátek 31. 3. 2017 proběhl již 6. ročník Noci s Andersenem na naší škole. Tématem
této noci byl Čtyřlístek. Akce se zúčastnili žáci prvních a druhých tříd. V knihovně
na nás čekali Myšpulín, Fifinka, Pinďa a Bobík (zástupci školního parlamentu). Užili
jsme si s nimi spoustu legrace, ale zároveň jsme se toho spoustu dozvěděli. Skládali
jsme z písmenek jejich jména i puzzle, luštili křížovku a odpovídali na otázky v kvízu
o Čtyřlístku. Soutěžili jsme o pěkné odměny. Pan ředitel nám četl z knížky Čtyřlístek
v pohádce. Když jsme se posilnili bagetami, které jsme dostali od Scolarestu, a uhasili
žízeň Hanáckou kyselkou od manželů Havránkových, vydali jsme se po světýlkách
za pokladem. Nejnovější číslo časopisu Čtyřlístek a sladké čtyřlístky si určitě všichni
zasloužili. Když už jsme byli ve spacácích, přišel pan starosta, aby nám přečetl Andersenovu pohádku Císařovy nové šaty. Pomyslnou třešničkou na dortu byla filmová
pohádka Čtyřlístek ve službách krále, u
které se tak hezky usínalo. Všem se nám
letošní Noc s Andersenem moc líbila a už
se těšíme na další.
Děkuji všem, kteří mi pomáhali s přípravou a organizací této pěkné akce.
14
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5. 4. Vynášení Morany - ŠD
Spolu s dětmi ze ŠD jsme ve středu vyprovodili zimu z Horní Moštěnice. Moranu
jsme vynesli „za hradby města“, utopili v řece Moštěnce a zpět se vrátili s „jarem“.
Vynášení Morany je starodávný pohanský zvyk, který vypráví o radosti z toho, že končí nadvláda mrazu a hladu a nastupuje nový sluncem prozářený čas.
Zimo, zimo táhni pryč
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy,
odtáhnu tě za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.
7. 4. Ukliďme Česko – Za Horní Moštěnici krásnější
Jako každý rok se i naše škola zapojila do celostátního projektu Ukliďme Česko, my jsme si ho soukromě
přejmenovali Za Horní Moštěnici krásnější. Každá třída
dostala mapu s vyznačeným územím, na kterém měla
vysbírat odpadky. I přes obzvláště nepříjemné počasí se
podařilo shromáždit několik pytlů odpadků, jako nejzajímavější odpadky žáci vyhodnotili pneumatiku, míč
nebo poklici od auta. V rámci tohoto projektového dne
jsme si vyčistili školní rybníček a byli překvapeni, když
jsme při výlovu karásků našli i maličké potomky.
28. 4. Dopravní soutěž mladých cyklistů
V pátek 28. 4. 2017 se naši žáci zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo v Přerově na SVČ Atlas a Bios. V kategorii mladších
žáků soutěžili Matouš Ludva, Tomáš Darebníček, Alice Drozdová a Michaela Pitnerová. V kategorii starších žáků soutěžili Michal Musil, Jan Botor, Karolína Janků a
Markéta Vaculíková. I když nám počasí vůbec nepřálo, oběma družstvům se
soutěž vydařila a žáci se umístili na 1.
místech ve svých kategoriích. Markéta
Vaculíková byla dokonce nejlepší ze
všech účastníků s počtem 0 trestných
bodů.
Do práce na kole
Že ani zaměstnanci ZŠ a MŠ Horní
15
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Moštěnice nejsou žádní lenoši a motivují děti k pohybu i vlastním příkladem, dokumentuje společné foto kolegů, kteří se zapojili do celostátní akce Do práce na kole.
Jarní sběr starého papíru
Letošní jarní sběr se nám opravdu podařil. Tedy co se týká počasí, jsme opět neměli
štěstí. Skoro se to stává již tradicí, že každý „sbírací“ týden je ošklivé počasí, nicméně
letos jsme měli k dispozici alespoň malý přístřešek, tak nám nepršelo přímo za krk. Odměnou za protrpěnou zimu nám ale bylo množství posbíraného papíru. Naplnili jsme
hned 4 kontejnery a posbírali přes 25 tun starého papíru. Všem dětem, rodičům, prarodičům, strýčkům a tetám i spolupracovníkům rodičů děkujeme za příspěvky. Vydělané
peníze si žáci rozdělí do svých třídních fondů, část peněz použije škola na zakoupení
venkovních sportovních prvků pro starší děti.
10. 5. Kytičkový den
Ve středu 10. května 2017 proběhl na naší škole již
druhý ročník Kytičkového dne, kdy žákyně IX. A Katka
Sedlačíková a Aneta Zapletalová prodávaly žluté kvítky,
jejich výtěžek byl věnován společnosti Liga proti rakovině
Praha na podporu léčby rakoviny hlavy a mízních uzlin.
Tento rok jsme vybrali částku ve výši 3 369 Kč. Všem děkujeme a doufáme, že se s námi zapojíte i příští rok.
12. 5. Mladý zdravotník
Dne 12. 5. 2017 proběhla v sídle Oblastního spolku Českého červeného kříže
v Přerově soutěž „Mladý zdravotník“, které se zúčastnily i žákyně naší školy.
1. stupeň reprezentovaly žákyně ve složení: Kateřina Odložilová - 4. tř., Veronika
Valášková -4. tř., Lucie Janďourková - 4.
tř., Jana Havránková - 3. tř. a Barbora
Běhalíková - 2. tř. Za 2. stupeň soutěžily
žákyně: Markéta Uhlířová - 8. tř., Eliška
Králíková - 8. tř., Klára Horáková - 7. tř., Tereza Valentová - 7. tř. a Veronika Čevelová
- 6. tř.
Všechny soutěžící prokázaly velmi dobré odborné znalosti, praktickou připravenost
a dovednost v poskytování 1. pomoci.
Družstvo dívek 2. stupně obsadilo velmi pěkné 2. místo, družstvo dívek 1. stupně
zvítězilo a obsadilo vynikající 1. místo a postupují tak do regionálního kola.
16
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18. 5. Den matek
Letošní oslavy Dne matek 18. května
se zúčastnili nejen tradičně žáci 1. stupně,
ale zapojili se i žáci 2. stupně, konkrétně
VI. A. Moderátorkami se stala dvě děvčata z IX. A. Nejmenší děti zároveň předaly
maminkám vyrobené dárečky.
Program byl pestrý: lidové tance v „krojích“, anglické písničky, sled skečů se
zapojením publika, anglicky zahraná pohádka s pěknými kulisami… Všichni žáci
předvedli hojnému publiku vypilovaná vystoupení, která určitě dopadla podle jejich
představ.
Doufáme, že jsme nejen maminkám připravili příjemné odpoledne.
18. 5. Pythagoriáda
Ve čtvrtek 18. 5. 2017  se na ZŠ Za Mlýnem v Přerově konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2017.
V kategorii 6. ročník se zúčastnilo 44 žáků. Petr Šimíček získal 7 bodů z 15 a umístil se na 17. - 19. místě.
V kategorii 7. ročník se zúčastnilo 16 žáků. Úspěšným řešitelem (11 bodů z 15) se
stal Jan Botor, který obsadil 2. místo. Jan Botor ze VII. A postoupil do krajského
kola. Blahopřejeme a držíme palce!
24. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve středu 24. 5. 2017 se žáci naší školy zúčastnili
okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo v Hranicích na Moravě. Družstvo ve složení
Matouš Ludva, Tomáš Darebníček, Alice Drozdová a Michaela Pitnerová soutěžilo v 1. kategorii a podalo velmi
dobrý výkon - zejména v dopravních testech a 1. pomoci.
Celkově se žáci umístili na velmi hezkém 3. místě. Ve 2.
kategorii soutěžili žáci Michal Musil, Jan Botor, Karolína
Janků a Markéta Vaculíková. I tomuto družstvu se dařilo
a také se umístilo na 3. místě. Markéta Vaculíková skončila na výborném 3. místě v jednotlivcích. Všichni žáci
se zodpovědně připravovali a patří jim velké poděkování.
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Moje zdravá snídaně
Jelikož se již pěknou řádku hodin zabýváme v němčině jídlem, dostali jsme z toho
hlad a rozhodli se zúčastnit se soutěže Moje zdravá snídaně vypsané nakladatelstvím
Fraus. I když jsme nevyhráli, určitě si budeme do smrti pamatovat minimálně 10 slovíček, s kterými jsme si pohráli. Vy se tak můžete na našem webu podívat, co my rádi
posnídáme. Snad z toho taky nedostanete hlad…
25. 5. Třídní výlet VII. A
Dne 25. 5. jsme se vydali na třídní výlet do Bělé pod Pradědem, kde nás čekal hezký
rodinný penzion „U Rodinky“. Když jsme dorazili na místo, prozkoumali jsme penzion a rozdělili si pokoje. Když jsme si dostatečně odpočinuli po náročné cestě, čekala
nás návštěva ovčí farmy, kde nás voňavé sýry lákaly k nákupu. Ke Dni dětí jsme od
paní učitelky dostali výborné zmrzlinové poháry. K večeru jsme si užívali v tamějším
relaxačním centru, neminul nás turnaj v bowlingu, ping-pongu a kulečníku. Po celou
dobu pro nás bylo připraveno bohaté občerstvení. Další den nás oslovilo město Jeseník,
kde jsme měli možnost navštívit výrobnu čokolády a Priessnitzovy lázně s léčebnou
studenou vodou a nezbytnými lázeňskými oplatky. Do našeho útulného penzionu vedla cesta přes prudký kopec. Jelikož se nám studená voda zalíbila, vykoupali jsme se
v bazénu a na večer si opekli špekáčky. Poslední den jsme začali rozcvičkou, naposledy
se vykoupali, sbalili si zavazadla a nastoupili na přímou linku do Přerova. Výlet jsme
si moc užili a příští rok penzion obsadíme znovu a tentokrát doufáme na delší dobu.
27. 5. Kácení máje
Žáci základní školy se v sobotu 27. května 2017 zúčastnili Kácení máje, které pořádal
Sbor dobrovolných hasičů z Horní Moštěnice. Nejprve se zapojili do průvodu obcí, poté
vystoupili se svým programem ve středu obce. K vidění bylo taneční vystoupení „Třepetalek“ na písničku Krok je víc než skok pod vedením paní vychovatelky Běhalíkové. Společně se sborem paní učitleky Ostrčilové jsme si mohli zazpívat písničky Na té naší pouti a
Statistika. Žáci 3. třídy pod vedením paní
učitelky Krajčovičové předvedli tanec na
lidovou píseň Tragaču, tragaču. Po skácení májky průvod pokračoval do zámecké
zahrady, kde bylo k vidění další taneční
vystoupení třeťáků na lidové písně Vijte,
vijte věnce, Tragaču, Tragaču, Tancuj, tancuj, vykrůcaj a Co to tam šupoce.
Celé odpoledne se vydařilo a žáci za
všechna vystoupení sklidili velký potlesk a pochvalu.
18
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30. 5. 2. stupeň v divadle ve Zlíně
V horkém dopoledni předposledního květnového dne se 49 žáků a žákyň druhého stupně dopravilo do Zlína, kde se na prknech Městského divadla vraždilo. Slavná
a úspěšná detektivní hra Past na myši legendy detektivního žánru Agathy Christie nás
opravdu zaujala a vtáhla do děje. A nesmíme vám prozradit, kdo je vrahem...
30. 5. Kreslení s panem Dostálem
Dne 30. 5. 2017 naši školu navštívil známý přerovský kreslíř Lubomír Dostál. V prvních třech
ročnících učil žáky kreslit zvířátka, např. koně,
želvu, nosorožce… Dětem se obrázky povedly a
už se těší, až se zase někdy příště nějaké další
naučí.

Medvíďata 16/17
Dění u Medvíďat se neslo v podobném duchu jako předešlý školní rok.
Na podzim 2. října kroužek výletoval vlakem do krásného Moravského zemského muzea v Brně, kde děti zhlédly vycpaná zvířata našich lesů a hájů a dozvěděly se
spoustu zajímavostí nejen o životě těchto zvířat. Na dalších schůzkách jsme trávili čas
v přírodě, poznávali stopy zvěře, různé stromy a rostliny. Dále jsme navštívili místní
knihovnu, uspořádali opět úspěšný lampionový průvod a před Vánoci jsme zvířátkům
nazdobili stromeček různými dobrotami. Po Novém roce jsme s dětmi začali nacvičovat vystoupení na vesnické speciality, tentokráte na téma - Ať žijí duchové. Dětem se
vystoupení moc povedlo a všem se líbilo. V měsíci lednu si pro nás myslivci přichystali
moc pěknou prezentaci Hon a vše kolem něj, děti se dozvěděly, jak se na takovém honu
musí myslivci chovat, dodržovat bezpečnost a jak se dodržují tradice. Spousta našich
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malých i velkých členů se zúčastnila letošního vodění medvěda, za získané peníze děti
vyrazily na výlet. Tímto děkujeme všem občanům naší vesnice. Na jaře se vybraná
medvíďata zúčastnila soutěže Zlatá srnčí trofej ve Štěpánově, kde se opět zdokonalila
v mysliveckých dovednostech. Na jedné z našich schůzek jsme čistili přírodu kolem
naší obce a řádně vyčistili nedalekou studánku. Malý výlet jsme podnikli na kolech do
nedaleké Bochoře, sladkou odměnou byla výborná zmrzlina. V měsíci květnu nás čekala bezva víkendová akce Včelí přespání a poznávání okolí obce Líšná.  Letošní školní
rok jsme ukončili v zámecké zahradě soutěží pro všechny ve střelbě ze vzduchovky.
Děkujeme obecnímu úřadu, myslivcům a všem našim příznivcům.
Všem dětem, rodičům a občanům Horní Moštenice přejeme krásné prožití letních
prázdnin.
Foto z našich akcí naleznete na http://krouzeksance.rajce.idnes.cz/

Medvědice Petra, Katka, Martina, Eva, Milada

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
20
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K ácení Máje v roce 2017

21

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 3/2017

Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
BŘEZEN 2017
Dříve než první jarní den jsme MDŽ
oslavili, pro dámy květinu a pro všechny speciální vystoupení připravili. Věřte
mi, pecka to byla, když pánská skupina
na parket nastoupila. Do županu svá těla
zahalili, na oči černé brýle, na hlavu kovbojské klobouky posadili. Jejich taneční
kroky gumáky tlumily, když s kamenným
obličejem na parket vstoupili. “Pozri, čo
pro těba mám…” Meki Žbirka hlaholil
a každý tanečník půl těla odhalil. Když
“pozri na ten zázrak…“ z reproduktorů zaznělo, smíchy pár lidí málem omdlelo. Tanečníci svá těla odhalili, na břiše pánvičky, mezi koleny šufánky, těmi hudební produkci
doplnili. Aby ty zvuky fádní nebyly, jinou velikost či materiál u každé pánve zvolili.
Potlesk a salvy smíchu zněly kulturákem, jak to kluci brali hákem. Už dávno na parketu
nebyli a diváci stále ještě slzy smíchu sušili.
Překvapivý dárek k MDŽ, takový náš záměr byl a díky paní Jitce Caletkové z Lověšic se uskutečnit podařil. Moc Jitce děkujeme za spolupráci. Není to jen tak vymyslet
pro lidi legraci!
DUBEN 2017
Kankán - před sto lety tanec nemravný, dnes však velmi zábavný. Velké vášně kdysi
probudil a mnohé “ctihodné” matróny navýsost popudil. Ač se velmi snažily, kankán ze
světa nesprovodily. Jak by se jim to taky zdařilo, když pánům se takové tancování tolik
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líbilo! Mnoho obdivovatelů kankán měl, proto přežil a vydržel.
I naše tanečnice se k němu skoro po třech letech vrátily, oprášily choreografii a zase
pilně cvičily. Že se ho naučily dobře, to každý divák potleskem najevo dal, a tak kankán
opět bodoval.
KVĚTEN 2017
V květnu nás roztleskávačky s roztleskávači opravdu roztleskali, když na spartakiádní píseň Poupata tancovali. Nová
choreografie, dresy a třásně k tomu přispěly, že se i tentokrát opravdu zaskvěli.
Muže mezi roztleskávačkami často vidět není, o to víc se jejich účinkování cení.
Pekelně se na tancování soustředili, aby to
ženám nezkazili. Ani nevíte, kolik recese
a srandy by ubylo, kdyby těch našich chlapů nebylo. Jsme rádi, že je máme a že vám
všichni radost a smích rozdáváme.
ČERVEN 2017
Ani letos nás sny o exotické dovolené
neopustily. Protože na Hawai nepoletíme,
tak jsme aspoň jako pravé Havajanky tančily. Lesk, šmrnc i více exotiky vystoupení dodali Dan Nekonečný s Maory, kteří
se k tanečnicím přidali. Tuto show, která
krev v žilách všem rozproudila, efektní
sprška stříbrných fontán ukončila.
Přejeme všem: Pěkně slunečné prázdniny prožijte, a je-li to jen trošku možné,
tak se i na exotickou dovolenou vydejte.
Upevněte přes prázdniny svoje zdraví. V záři jsme tu zas, nás to totiž pořád baví!
Zita Lásková
Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice

Zdena Klimecká oznamuje, že od 8. července
bude provozovat občerstvení v zámecké zahradě.
Otevírací doba bude upřesněna.
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Z činnosti Základní organizace ČZS Horní Moštěnice
Výroční členská schůze
Dne 8. ledna 2017 se konala výroční členská
schůze ČZS. Zúčastnilo se 78 členů spolku.
Poslechli jsme si zprávu o činnosti a hospodaření
naší organizace a plán na nadcházející rok.  
Zahrádkářský ples 2017
Dne 4. 2. 2017 se konal již tradiční
Zahrádkářský ples. K tanci i poslechu nám hrála
známá kapela Karolína, byla připravena bohatá
tombola a výborné občerstvení. Návštěvnost
letos byla menší, asi kolem 120 osob.   Program
nám zpříjemnila taneční skupina z kroužku
Atlas a Bios Přerov svým moderním tanečním
vystoupením. Dalším překvapením večera bylo
vystoupení Klubu pro starší a pokročilé z Horní
Moštěnice se svým novým programem s názvem
Sestry v akci. Vystoupení se moc líbilo a těšíme se
na příští rok. Děkujeme všem návštěvníkům za to,
že přišli a tímto podpořili náš spolek.
Zájezd Bratislava
Dne 10. 6. 2017 se jako každý rok
konal zájezd místní organizace ČZS.
Letos jsme se vydali za hranice naší
republiky, a to do Bratislavy. Hned
v úvodu při odjezdu z Moštěnice začalo
hustě pršet a pršelo až do Bratislavy. Tam
jsme měli domluvenou prohlídku středu
města s paní průvodkyní, dozvěděli
jsme se informace o nejvýznamnějších
budovách v této části města. Po prohlídce
jsme přešli do přístavu, kde jsme
nastoupili na loď, na které jsme si projeli
trasu pod bratislavskými mosty, v tuto
dobu už na nás krásně svítilo sluníčko.
Pohled na Bratislavu z lodi byl nádherný.  
Dalším bodem programu byla jízda
Vláčikem Blaváčikem po Bratislavě až na
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dominantu Bratislavy, Bratislavský hrad.
Moc příjemný pan průvodce nám řekl
mnoho zajímavostí o všech významných
místech Bratislavy i o hradě. Po ukončení
prohlídky jsme odjeli zpět na Moravu,
do obce Blučina do vinného sklepa U
Hanuša. Zde jsme strávili zbytek dne při
dobrém vínu a hudbě našeho kamaráda
Mirka Hrubého, za což mu moc děkujeme
a těšíme se na další takové setkání.
Zahrádkářská vycházka
Dne 17. 6. 2017 uspořádal náš spolek druhý ročník akce nazvané Zahrádkářská
vycházka, aneb Opravdu znáš okolí naší obce. I přes špatné počasí se na trasu vydalo
53 účastníků, kteří mají zájem poznat okolí naší vesnice.   Letos jsme přichystali dvě
trasy. Tentokrát se šlo od obecního úřadu kolem školy směrem na Újezdec, tam jsme
zamířili na Švédské šance, kde se trasa rozpojila a jedna vedla dolů k bývalému mlýnu
a pak kolem Moštěnky k rybníku. Druhá byla trochu delší, a to přes Švédské šance
směrem k Beňovu a taky kolem Moštěnky k rybníku. U rybníka každý dostal pamětní
medaili, špekáček, Hanáckou kyselku a něco sladkého na zub. Pro děti byl připraven
skákací hrad. Akce se i přes nepřízeň počasí vydařila. Děkujeme za podporu OÚ, za
poskytnutí kyselky Hanácké kyselce a za zázemí rybářům Horní Moštěnice a všem,
kteří se zúčastnili a na akci jakkoliv podíleli, a doufáme, že se za rok setkáme ještě ve
větším počtu.
Ilona Jančíková
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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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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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7.15 - 9.00
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Společenská kronika
V měsíci červenci se významného životního jubilea dožívají:
Radmila Bajcarová
Alois Dolák
Miluše Janků
Libuše Kacrová
Anna Uhlířová
Evžen Valenta
Pavel Zámečník
V měsíci srpnu se významného životního jubilea dožívají:
Zdeněk Čtvrtek
Josef Pánek
V měsíci září se významného životního jubilea dožívají:
Ivan Klíma
Květoslav Lukáš
Hana Martínková
Zdenka Ostrčilová
Hedvika Petříková
Jan Pösinger
Milada Pumprlová
Vojtěch Študent
Rostislav Švéda
Pavlína Švédová
Jozef Zmarzliak
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (březen – červen):
František Jasník, František Mikšánek, Milada Kornelová, Lukáš Dohnal, Karel Petřík

Kolik nás přibylo (březen – červen):
Matyas Valigura, Damián Valenta, Adam Steininger, Tomáš Zajíc
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
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Kultura
Červenec:
1. 7.
pivní slavnosti
Srpen:
5. 8.
neckiáda
HODOVÉ SLAVNOSTI:
11. 8.
sportovní odpoledne
12. 8.
hodová zábava
13. 8.
hodové odpoledne
26. - 27. 8. výstava drobného zvířectva
Září:
13. 9.
  8. 9.
  9. 9.

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

Zadáno pro ženy
KRKOVIČKA S KUŘETEM A ŽAMPIONY
1,3 kg krkovice bez kosti, 3 kuřecí stehna, 4 větší cibule, žampiony, trochu vývaru nebo piva, kousek sádla, sůl, drcený kmín, česnek
• stehna rozdělíme v kloubu (oddělíme paličku), krkovičku nakrájíme na kusy (1 - 2 na
porci), cibuli nakrájíme na širší proužky a žampiony na plátky, pekáč lehce vymažeme sádlem,
• všechno maso potřeme rozetřeným česnekem, osolíme, okmínujeme (můžeme posypat i paprikou) a uložíme do pekáče,
• cibuli naskládáme mezi maso, vše podlijeme trochou vývaru, zakryjeme víkem a
dáme nad oheň na gril,
• za občasného nakukování pod víko (a dalšího podlévání, je-li třeba) pečeme asi hodinu, pak přidáme žampiony a dopečeme,
• podáváme s chlebem.
KOLÁČ S GLAZOVANÝMI MERUŇKAMI
1 hrnek polohrubé mouky, 200 g zakysané smetany, ½ hrnku cukru, 1/4 hrnku oleje, 1
vejce, ½ prášku do pečiva, cca 10 meruněk, 40 g másla, 4 lžíce tekutého medu, 1 lžíce
rumu, citronová kůra
• meruňky omyjeme, rozpůlíme a odstraníme pecku, na pánvi rozpustíme máslo, med
a rum, po spojení směsi přidáme meruňky a necháme asi 3 - 4 minuty probublat,
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• z mouky, cukru a zbytku surovin metličkou vymícháme hladké těsto, připravíme kulatou
formu o průměru 28 cm, nachystáme pečicí papír velikostí formy a namočíme ho do vody,
• po řádném vyždímání dáme papír do formy a nalijeme těsto, nahoru uložíme meruňky po celém koláči,
• pečeme ve vyhřáté troubě na cca 180 minut asi 25 - 30 minut.

Vtipy
To takhle jednou spadl nově postavený barák. Bude se to muset vyšetřit, povídá zedník.
„Za to můžou cihly, byly špatně vypálené!“
Cihly hned na to: „Kdepak, my byly dobře vypálené, za to může písek.“
Písek na to: „Kdepak, já byl dobře prosetý, za to může vápno!“
Reaguje vápno: „Žádné takové, já bylo dobře hašené, za to může cement, bylo ho
tam málo.“
Cement klidným hlasem povídá: „Mě do toho netahejte, já jsem tam vůbec nebyl.“
„Dneska jsem hrál opravdu výborně,” libuje si fotbalista, „dal jsem dva góly!”
„A jak to skončilo?” zajímá se známý.
Podařenec na to: „Jedna jedna.”

Omyly známé a neznámé
Hladomor v Irsku
Díky liberálnímu pracovnímu trhu je tato země v Česku čím dál populárnější. Ale Irsko
má velmi pohnutou historii a někteří jazykové dokonce tvrdí, že více Irů žije v cizině
než na tomto zeleném ostrově. Kolem roku 1850 zemřelo hlady okolo jednoho milionu
Irů a další dva miliony se vystěhovaly. Příčinou hladomoru byla neúroda brambor,
které byly hlavní potravinou. Obilí a masa bylo ve skladech dostatek, pro celý ostrov.
Čeho se nedostávalo, byly peníze. A tak zatímco bohatí obchodníci vyváželi do Anglie
a Evropy lodě plné obilí a masa, na ostrově umíral hlady milion lidí a další dva miliony
balily kufry, většinou na cestu za oceán.

Zrnka moudrosti na závěr
Nad myšlenku není nic rychlejšího, neexistuje rychlost, která by mohla soupeřit s rychlostí myšlenky.
Cicero
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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 9.30
6.41 9.41
P
S, N
18.25 18.30
18.35 18.40

P
P, š S, N P
10.45 12.55 14.40 14.45
10.55 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		
P				
Přerov		
4.45
5.40
6.43
7.35
9.40
11.43
H. Moštěnice 4.49
5.44
6.47
7.39
9.44
11.47
			
P		
P			
		
13.40 14.43 15.40 16.43 17.35 19.08
		
13.44 14.47 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
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