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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		
P
7.07 7.26 10.30
7.20 7.37 10.40

P
13.23
13.35

P, S
P, š
13.29 14.24
13.39 14.35

P
15.44
15.54

P, š		
15.45 16.15
15.55 16.25

17.28
17.40

21.15
21.25

Zlín, jede:			
5, š		
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,
s koncem teplotně příjemných a horkých dnů v měsíci červenci, srpnu
a poloviny září přichází pozvolna doba chladného podzimu a s tím i
poslední vydání zpravodaje v roce 2017.
V úvodu se vrátím k prázdninovým měsícům - co se dělo a co je ještě v plánu do
konce roku.
Kulturně - sportovní oblast:
Těsně před zahájením prázdnin obecní úřad zorganizoval na fotbalovém hřišti TJ
Sokol již čtrnáctý ročník mikroregionálních slavností. Počasí přálo, účast soutěžních
družstev, ale i diváků byla nadprůměrná a všichni odcházeli s dobrou náladou.
V první prázdninovou sobotu proběhlo v tomto roce již druhé vítání nových občánků obce.
Již tradičně, první prázdninový víkend se nesl ve znamení pivních slavností v zámecké zahradě, které za hojné účasti zájemců zajišťoval sbor dobrovolných hasičů.
První srpnovou sobotu připravil spolek místních rybářů na rybníku oblíbenou
neckiádu. Počasí opět přálo, takže rybník praskal pod náporem občanů ve švech.
V neděli zajistil obecní úřad posezení v zámecké zahradě s hudbou. Vzhledem
k tomu, že se pokazilo počasí, odpovídala tomu i nevalná účast.
V polovině měsíce srpna, stejně jako každý rok, sbor dobrovolných hasičů v zámecké zahradě zajistil tradiční hodovou zábavu a nedělní odpoledne se neslo ve znamení
příjemného posezení s hudbou v zámecké zahradě, kde mimo jiné s velkým úspěchem
vystoupil taneční soubor starších a pokročilých a soubor Colorédo. Pro děti byla připravena velká nafukovací skluzavka a chovatelé naaranžovali malou výstavku drobného
zvířectva.
O týden později, za skutečně velké účasti občanů, proběhlo večerní promítání filmu
v zámecké zahradě.
Poslední prázdninový víkend, a už se i to stalo tradicí, zajistili místní chovatelé
s rodinnými příslušníky v zámecké zahradě výstavu drobného zvířectva. Opět přálo
počasí, návštěvníků přišlo hodně, co víc si přát?
V pondělí 4. září byl slavnostním způsobem za přítomnosti všech žáků, pedagogů a
rodičů zahájen nový školní rok 2017 - 2018. Stejně jako v loňském školním roku, kvůli
velkému počtu prvňáčků, se musela otevřít dvě první oddělení. Již tradičně všichni
prvňáčci dostali k výuce od obecního úřadu tablet. Nově byl zahájen provoz mikrojeslí,
na které obec dostala 100% dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, a co stojí
ještě za zmínku, byla změna dodavatele jídla ve školní jídelně. Je to sice ještě krátká
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doba, ale první ohlasy od žáků, pedagogů i rodičů jsou ve všech případech kladné.
Jsem osobně rád, že ta negativa, která vnášeli někteří jedinci, byla lichá a tato změna
prospěla dobrému jménu naší školy.
První sobota po prázdninách byla skutečně nabitá. Brzy ráno na místním rybníku
odstartoval spolek rybářů závody o největšího uloveného kapra. Odpoledne Hanácká
kyselka připravila Den otevřených dveří, včetně prohlídky výrobních a skladovacích
prostor pro širokou veřejnost. Na pořadu byly dětské soutěže a atrakce, včetně hudebního vystoupení.
Druhou sobotu v září, i když počasí bylo vrtkavé, se sportovalo. Proběhl již šestý
ročník „O putovní pohár starosty obce“ v netradičních disciplínách. Zúčastnilo se devět soutěžních týmů, stejně jako v loňském roce. Vítězství si letos v závěrečném finiši
vybojovalo družstvo místních hasičů, hned v závěsu skončili rybáři a za nimi družstvo
TJ Sokol.
Těsně před uzávěrkou tohoto zpravodaje se po prázdninové pauze rozjelo oblíbené
setkání starších a pokročilých v kulturním domě.
Po uzávěrce je naplánována výstava ovoce a zeleniny v kulturním domě od místních
zahrádkářů a koncem měsíce obecní úřad zajistil autobusový zájezd do Brna a okolí.
A co napsat na závěr? Děkuji všem – spolkům a aktivním občanům, za přípravu a
obětavé zajišťování těchto akcí. Mám velkou radost a spokojenost, že to v obci skutečně
žije!
Oblast veřejného pořádku, životního prostředí a investiční:
Tak jako v minulém roce byl důraz v těchto měsících položen na úklid veřejného
prostranství a především sečení trávy v celém katastru obce. Stejně jako vloni jsme
během prázdnin využili na úklidové a další práce studenty - brigádníky.
Mimo ty běžné a úklidové práce se zaměstnanci obecního úřadu podíleli na zhotovení chodníčků mezi hroby na místním hřbitově.
Jak jsem Vás minule informoval, podali jsme žádost o dotaci na opravu hřbitovní
zídky, která je v havarijním stavu. Dotace ve výši 700.000,- Kč nám byla přidělena
s termínem dokončení do října 2018. Celkový rozpočet na opravu je 1,3 mil. Kč. Nyní
probíhá zpracování zadávacího řízení, potom proběhne výběrové řízení na zhotovitele
a na jaře příštího roku bude oprava hřbitovní zídky zahájena.
Během celého období, jak je zvykem pravidelně každý víkend, byly přistavovány
kontejnery na odvoz bioodpadu a během týdne se tento zpracovával na kompost. Stejně
jako minulý rok plánujeme podzimní svoz větví z Vašich zahrádek a již nyní je připraven k odebrání kompost.
Znovu se musím již poněkolikáté opakovat - škoda jen, že v obci pořád ještě existují
jedinci, kteří nepochopili, co je tříděný odpad, bioodpad, komunální odpad a kam patří!
Pravidelně každých 14 dnů pracovníci obecního úřadu zajišťují domovní svoz plas4

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 4/2017

tového odpadu pomocí žlutých pytlů. I přesto jsou kontejnery na plasty neustále přeplněné! Z tohoto důvodu jsem znovu zařadil příspěvek do zpravodaje ohledně PET lahví.
V rámci udržitelnosti dotačního programu „Revitalizace zeleně v obci Horní Moštěnice“ byl proveden ořez a údržba zeleně v zámecké zahradě. Nad rámec se provedla
údržba zeleně na místním hřbitově a na podzim je naplánována údržba a dosadba zeleně v zámecké zahradě a na prostranství ulic Dr. A. Stojana a 9. května.
Ostatní:
Vzhledem k tomu, že se nesmlouvavě blíží závěr roku 2017, rada obce svolala na konec října rozšířené jednání s výbory a komisí ke zhodnocení financování uplynulého
období, výhled do konce roku a především záměr financování roku 2018, což bude
sloužit jako podklad pro sestavení rozpočtu obce pro rok 2018.
Co se týká financování, obec za 8 měsíců letošního roku hospodaří s přebytkovým
rozpočtem ve výši kolem 2,5 mil. Kč.
Na závěr Vám přeji prožití ještě hodně hřejivých podzimních dnů se sluníčkem, a
protože se závěr roku skutečně rychle blíží - přeji Vám všem spokojené a klidné prožití
podzimních dnů a s předstihem i adventních vánočních svátků.
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce
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Z historie obce
Chov dobytka
Naše obec je a byla převážně zemědělská. Je nasnadě, že chov hospodářského zvířectva byl i v minulosti důležitou složkou zemědělského života našeho lidu. Je ale také
pravda, že tento chov nebyl tak intenzivní jako dnes.
Nejvíce si hleděli naši předkové chovu koní. Dle vzpomínek nejstarších občanů,
kteří si mnoho pamatují z vyprávění svých rodičů, bylo chováno v selských usedlostech 3 až 6 koní, ale krávy obyčejně jen dvě. Svědčí to o velké potřebě koní jednak ke
splnění robotní povinnosti jízdní a k tomu ještě k obdělání vlastních pozemků. Krávy
se chovaly více jen pro domácí spotřebu mléka a výrobků z něho, méně už pro hnůj,
protože se tehdy tolik nehnojilo. Když postupem času někteří pokrokoví hospodáři
chtěli svůj chov hovězího dobytka rozšířiti, neobešlo se to často bez předsudků sousedů, ba i odporu domácích lidí. Tak se stalo jednou, že rolníkovi, který prosadil proti
vůli své manželky třetí krávu do chléva, tato při telení uhynula.
Dříve se kravami vůbec netahalo. I krmení pro ně se nosilo v nůších. Teprve asi
před 80 lety se objevují u nás na vesnici první kravské potahy menších rolníků a chalupníků. Často se dva spolu spřáhali a mnohdy i vůz měli společný. Že při tom docházelo k nepříjemnostem, o tom svědčí tato příhoda: V Hliníku bydleli dva sousedé. Měli
společný vůz a spřáhali se každý jednou kravou. Jednou o žních, když se mračilo, chtěli
oba svážet. Jeden z nich šel ustrojit krávu a zatím ten druhý, horkokrevnější, velkou
pilou rozřezal vpůli celé žebří i vůz až po rozporu. Pak zavolal svého souseda a řekl
mu: „Tak a teď si vyber. Chceš předek nebo zadek? Jedna polovička je moje.“ A bylo
pro spřáhání.
Také černý dobytek (prasata) se choval více pro vlastní potřebu, méně už pro tržbu
peněz, kterých naši předkové tolik nepotřebovali, neboť nemuseli mnohé kupovat. Jejich hospodářství je obléklo i uživilo svými produkty.
Nelze přehlížeti ani chov koz, které byly důležitým zdrojem výživy chudého lidu.
Jejich počet byl v minulosti jistě větší než dnes. I zde dochází konečně roku 1926 k zavedení kontrolovaného chovu založením spolku chovatelů drobného hospodářského
zvířectva. Tehdy dostal spolek do vínku od České zemské zemědělské rady moravské
v Brně 16 mladých koziček, 4 dospělé a 1 kozla s podmínkou, že za rok nebo dva odvedou majitelé zvířat od nich odchovaný týž počet zvířat a v téže váze tam, kam zemědělská rada určí.
V nejstarších dobách byla pastva důležitým zdrojem výživy všeho dobytka. Páslo se
od časného jara až do pozdního podzimu. Pro časté spory pastýřů panských a selských
byly pastviny posléze rozděleny na panské a selské. Pasení koní přestalo již koncem mi-
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nulého století, pasení hovězího a vepřového dobytka r. 1910. Pasení koz bylo a zůstalo
soukromou záležitostí držitelů koz. Pasáky byly obyčejně děti. Páslo se, kde se dalo. Na
pastvisku s dobytkem, na mezích, podmítkách i jinde. Že při tom děti přišly na své a
často i kozy, jež zůstaly bez dozoru, toho jsou ještě dnes pamětníci.
Převzato z kroniky obce 1957

Svoz domovního plastového odpadu – opakování!!!
Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné?
V naší obci používáme pro domovní sběr plastového odpadu žluté igelitové pytle o objemu 120 litrů. Náklady na
nákup jednoho pytle a jeho svoz činí 12,- Kč. Příspěvek
od autorizované obalové společnosti EKO-KOM činí přibližně 5,- Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další a
zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle. Do 120 l pytle se vejde 1,2 kg nesešlápnutých PET lahví, nebo 3,5 kg sešlápnutých PET lahví.
Hmotnost
Příjmy
Náklady
Zisk / Ztráta
1,2 kg nepošlapaných PET 1,2 x 5 = 6 Kč
12 Kč
6 – 12 = Ztráta – 6 Kč
3,5 kg pošlapaných PET 3,5 x 5 = 17,5 Kč 12 Kč 17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč
Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou - 6 Kč na jeden pytel
nebo se ziskem + 5,5 Kč na jeden pytel. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou
obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč! Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně
předá k recyklaci 27,7 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou
peníze, které na zemi nenajdeme a nikdo nám je zadarmo nedá. Pokud se tyto peníze
musí vzít z rozpočtu obce, budou chybět na jiné užitečnější potřeby. Je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Proto Vás občany opět prosím:
PET láhve a obaly – prosím sešlápnout!!!
Děkuji.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
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Proč se recyklují nefunkční
úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé
lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je
jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze
dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního
prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto
výrobcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i
naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti
dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří
přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005
zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši
obec. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat na sběrném
místě, na obecním úřadě, kde je při vstupu umístěna malá sběrná nádoba, nebo v elektro
obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních
firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a
rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro
součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či
plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek
se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek
a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do
přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází
do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Hana Slabá
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OD ŘÍJNA V MIKROREGIONU MOŠTĚNKA
PLÁNUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Prvního října zahájí mikroregion Moštěnka realizaci projektu s názvem
„Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka“. Projekt
je dvouletý a jeho záměrem je nastavení sociálních služeb tak, aby reagovaly na
potřeby občanů mikroregionu v duchu efektivního využívání finančních zdrojů
uvolňovaných do této oblasti služeb pro občany. Projekt je finančně podpořený z
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
„V rámci komunitního plánování budeme zjišťovat, jaké sociální služby občané
v regionu potřebují a jaké zdroje můžeme pro zajištění těchto služeb využít.
Zaměříme se i na spolupráci obcí, kdy budeme hledat způsob, jakým obce mohou
propojit své finanční a odborné kapacity k zajištění potřebných sociálních služeb,“
uvedla koordinátorka projektu Markéta Poláchová.
Plánování sociálních služeb v mikroregionu se soustředí na tři oblasti, které
budou řešit pracovní skupiny „Senioři a osoby se zdravotním postižením“, „Rodina,
mládež a děti“ a „Ohrožené skupiny“. Výstupem z projektu bude aktuální katalog
poskytovatelů sociálních služeb, interaktivní webové stránky a Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka. Do každé domácnosti
přijde informační leták o sociálních službách v území.
„Budeme se snažit zapojit do procesu komunitního plánování všechny
zainteresované strany, poskytovatele, zadavatele a uživatele sociálních služeb i
veřejnost, oslovit co nejpočetnější skupinu obyvatel mikroregionu. Proto do poloviny
roku 2018 uskutečníme v každé obci setkání s občany, kteří zde budou moci říci své
požadavky na sociální služby, názory, podněty,“ dodala Poláchová. Bližší informace
o realizaci projektu a jeho výstupech budou zveřejňovány na www.mostenka.cz a
později na samostatném webu projektu.
Kontakt pro bližší informace: Markéta Poláchová, koordinátorka projektu, tel:
737 775 991, e-mail: marketa.kropackova@smarv.cz
Bc. Marie Tesařová
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ZMĚŇTE PŘÁNÍ V ROZHODNUTÍ A PŘIJĎTE SI
ZACVIČIT
ZAČÍNÁME 3. ŘÍJNA 2017!

TANEČNÍ FIT KOKTEJL

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

ČTVRTEK 19 - 20 HOD.

ABY TĚLO NEBOLELO

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

ÚTERÝ 19 – 20 HOD.

KDE: Tělocvična ZŠ Horní Moštěnice
CENA: 40 Kč/hod.
S sebou pevnou obuv, pohodlné oblečení, pití, podložku a dobru náladu.
Těší se na vás Edita!
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R ady zahrádkářům
Odrůdy broskvoní a nektarinek významné pro pěstitelskou
praxi
		 Současná situace pěstování broskvoní v České republice není
ideální z pohledu věkové struktury výsadeb ani z pohledu úzkého odrůdového spektra pěstovaných odrůd. Genofondová kolekce broskvoní a
nektarinek obsahuje širokou skupinu genotypů, jenž by mohly najít uplatnění v
pěstitelské praxi.
		 V kolekci je soustředěno přibližně 200 odrůd broskvoní a nektarinek získaných
především z oblastí Itálie, Ukrajiny, Francie, USA, Kanady a Číny. Tato široká
skupina genotypů umožňuje, díky variabilitě biologických vlastností, vybrat takové typy odrůd, které by mohly najít uplatnění v pěstitelské praxi vzhledem k
době zralosti, atraktivitě a chuti plodů, míře plodnosti, adaptabilitě k pěstitelským
podmínkám a stát se tak vhodnou alternativou za dosud široce rozšířené, ale starší
odrůdy. Soustředěné odrůdy v rámci genofondové kolekce můžeme rozdělit do následujících tří skupin podle doby zralosti ve srovnání s odrůdou ´Redhaven´ (RH) na:
– rané odrůdy s dobou zrání 30 až 10 dnů před RH, v rámci kolekce zaujímají podíl přibližně 27% a jako příklady perspektivních odrůd s tržním významem je
možné uvést odrůdy Spring Belle, Spring Lady, Neve, Early Star, Crimson Gold
a čínské odrůdy Duan Yu a Zao Mei,
– středně rané (středně pozdní) odrůdy s dobou zrání 10 dnů před až 10 dnů po RH,
v rámci kolekce zaujímají podíl 48% a jako příklady perspektivních odrůd s tržním významem lze uvést odrůdy Super Queen, Royal Glory, Miss Italia, Fidelia,
Ruby Prince a Benedicte,
– odrůdy pozdní s dobou zrání 15 až 35 dnů po RH, které v rámci kolekce zaujímají
podíl 24% a mají následující příklady perspektivních odrůd Venus, Orion, Tardibelle, Symphonie, Sandra, Lucia, Elegant Lady a Top Lady.
RANĚ ZRAJÍCÍ ODRŮDY
Duan Yu (boldovaně)
		 Odrůda broskvoně získána z Číny.
Základní barva plodu je krémově zelená, karmínově červené líčko pokrývá přibližně 80 % povrchu. Průměrná
hmotnost plodu je 77 g. Dužnina krémové barvy je neodlučitelná od pecky.
Chuť dobrá až velmi dobrá, typ květu
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růžovitý. Každoroční vysoká míra bohatosti kvetení i násady plodů. Odrůda
zrající v průměru 34 dnů před RH. Počet
dnů od konce kvetení do začátku zralosti plodů je 68.
Zao Mei
Odrůda broskvoně je získána také
z Číny. Typ květu je růžovitý, průměrná hmotnost plodu 110 g. Každoroční
středně vysoká násada květních pupenů
i plodů. Doba zrání je průměrně 35 dnů před odrůdou RH, doba od konce kvetení
do začátku zralosti činí v průměru 67 dnů. Plody jsou atraktivního vzhledu, bordově červené líčko pokrývá více jak polovinu povrchu plodu. Dužnina je krémové
barvy a středně pevné konzistence.
Crimson Gold
Původ v USA, křížení selekce nektarinky s odrůdou July Eleberta. Jedná se o
žlutomasý typ nektarinky. Dužnina je kypré konzistence, neodlučitelná od pecky
a velmi dobré chuti. Průměrná hmotnost plodu je 60 g. Typ květu je růžovitý. Je
to odrůda s každoročně vysokou mírou bohatosti kvetení i násady plodů. Má silný
sklon k přeplozování, který je nutné řešit probírkou plodů pro kvalitní produkci.
Odrůda dozrává v průměru 21 dnů před odrůdou RH a doba od konce kvetení do
začátku zralosti představuje 74 dnů.
Spring Belle
Původ má v Itálii. Žlutomasá odrůda broskvoně, slabé ojínění pokožky. Typ květu je růžovitý, velmi atraktivní vzhled plodu, základní barva žlutá, bordově červené
líčko pokrývá téměř 95 % povrchu. Středně pevná dužnina výborné chuti není zcela
odlučitelná od pecky. Průměrná hmotnost plodu 140 g. Odrůda zrající v průměru 14
dnů před odrůdou RH, doba od konce kvetení do začátku zralosti je 80 dnů.
Spring Lady
Kalifornská odrůda neznámého původu. Žlutomasá odrůda broskvoně, má velmi jemné ojínění pokožky. Typ květu je růžovitý, vysoce atraktivní vzhled plodu,
průměrná hmotnost 150 g. Základní barva plodu je žlutá, bordově červené líčko
pokrývá téměř celý plod. Dužnina má středně pevnou konzistenci a je neodlučitelná od pecky, velmi dobrá chuť. Doba zrání v průměru 16 dnů před odrůdou RH,
doba od konce kvetení do začátku zralosti činí v průměru 78 dnů.
12
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Early Star
Původ je v USA. Žlutomasá odrůda nektarinky, pecka neodlučitelná od dužniny. Bordově červené líčko pokrývá 90 % plodu. Plody jsou souměrné, průměrná
hmotnost plodu je 100 g. Zrání 20 dnů před odrůdou RH. Objevuje se zde nepravidelně sklon k přeplozování a střídavé plodnosti, z tohoto důvodu je vhodná
probírka plodů. Plody mají atraktivní vzhled a dosahují velmi dobrých chuťových
vlastností.
STŘEDNĚ RANĚ ZRAJÍCÍ ODRŮDY
Spring Brite
Původ v USA. Nektarinka s plody dosahujícími průměrné hmotnosti 150 g.
Kulovitý, souměrný plod velmi atraktivního vzhledu. Dužnina pevné konzistence
a oranžově žluté barvy, středně dobře odlučitelná od pecky. Odrůda s vynikajícími
chuťovými vlastnostmi a spolehlivou plodností.
Super Queen
Původ má v Itálii. Období zralosti pět dnů před odrůdou RH. Nektarinka s
velmi atraktivním vzhledem plodů, průměrná hmotnost 160 g. Dužnina zelenobílé
barvy, pevná, aromatická, velmi vysoké chuťové vlastnosti. Odrůda s každoroční
spolehlivou násadou plodů.
Ruby Prince
Původ v USA, odrůda broskve s dobou zrání deset dní před RH. Vysoká atraktivita plodů, výhodou je pevná konzistence žlutě zbarvené dužniny. Průměrná
hmotnost plodu 110 g. Pecka v plné zralosti středně dobře odlučitelná od dužniny.
Výborné chuťové vlastnosti, spolehlivá produkce jakostních plodů je podmíněna
probírkou.
Royal Glory
Původ v USA. Žlutomasá odrůda. Zraje osm dní před RH. Průměrná hmotnost
plodu 135 g. Vysoké chuťové vlastnosti, hladké ojínění pokožky plodu. Typickou
vlastností plodů je převažující sladká chuť a snížený obsah kyselin.
June Prince
Původ v USA. Odrůda broskvoně s dobou zrání dva dny po RH. Průměrná
hmotnost plodu 225 g. Líčko pokrývá téměř celý povrch plodu. Žlutomasá odrůda,
pevná dužnina špatně odlučitelná od pecky. Nevýhodou odrůdy je nižší míra násady plodů, ale naopak mezi přednosti je možné zařadit vysokou atraktivitu plodů a
chuťové vlastnosti.
13
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Miss Italia
Původ má v Itálii. Doba zrání je deset až dvanáct dnů po RH. Miskovité květy, žlutomasá odrůda broskvoně, dužnina snadno odlučitelná od pecky. Průměrná
hmotnost plodu 130 g. Bordově červené líčko pokrývá více než 80 % povrchu plodu. Výborné chuťové vlastnosti, každoroční spolehlivá plodnost.
Fidelia
Bělomasá odrůda broskvoně s jemně ojíněnou pokožkou a dobou zrání 12 dnů
po RH. Průměrná hmotnost plodu 150 g. Dužnina bílo krémové barvy je pevná
a snadno oddělitelná od pecky. Líčko bordově červené barvy pokrývá téměř celý
plod. Vysoká atraktivita plodů, výborné chuťové vlastnosti oproti ostatním bělomasým odrůdám.
POZDNĚ ZRAJÍCÍ ODRŮDY
Benedicte
Původ má ve Francii. Průměrná hmotnost 200 g. Doba zrání 15 dnů po odrůdě
RH. Slabě ojíněná pokožka. Dužnina krémové barvy, dobře odlučitelná od pecky.
Výborné chuťové vlastnosti, vysoce atraktivní vzhled.
Symphonie
Pochází z Francie. Žlutomasá odrůda, miskovité květy. Doba zrání 20 dní po
RH. Pecka je dobře oddělitelná od dužniny. Vysoce produktivní odrůda, průměrná
hmotnost plodu 135 g, pevná konzistence dužniny, velmi dobrá chuť
Tendresse
Původ v Itálii. Průměrná hmotnost plodu 180 g. Slabě ojíněná pokožka, základní barva krémová, purpurově červené líčko pokrývá více jak 70 % povrchu plodu.
Barva dužniny bílá, středně pevná konzistence. Doba zrání 20 dnů po odrůdě RH.
Velmi atraktivní vzhled plodů, vynikající chuť, spolehlivá plodnost.
Sandra
Původem z Itálie. Žlutomasá odrůda nektarinky, vysoké chuťové vlastnosti,
snadno odlučitelná pecka. Doba zrání 25 dnů po odrůdě RH. Plody dosahují průměrné hmotnosti 160 g, karmínově červené líčko pokrývá celý povrch plodu. Má
stabilní a vyrovnanou plodnost a atraktivní vzhled.
Tardibelle
Původem z Francie. Doba zrání 30 dnů po odrůdě RH. Žlutomasá, velmi atraktivní odrůda broskve. Vysoká pevnost dužniny a výborné chuťové vlastnosti jsou
14
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předností této odrůdy.
Venus a Orion
Selekce dvou pomologicky blízkých odrůd
nektarinek z římského
šlechtitelského programu. Doba zrání odrůdy
Orion je přibližně 30 a
odrůdy Venus 35 dní po
RH. Průměrná hmotnost
plodů 200 g. Představují žlutomasé odrůdy,
se snadno oddělitelnou
peckou a pevnou konzistencí dužniny. Vysoká atraktivita, chuťové vlastnosti plodů
a pozdní doba zrání jsou významnou předností.
Vhodné náhrady stávajících odrůd
Z pohledu cíle obnovy stávajícího sortimentu odrůd se z hodnocených odrůd
broskvoní ze skupiny raných a bělomasých jeví jako zajímavé odrůdy Duan Yu a
Zao Mei. Z hlediska charakteru dužniny i vzhledu by se mohly stát perspektivní
náhradou za bělomasou odrůdu Redwin, která má ve srovnání s nimi nižší pevnost
dužniny i atraktivitu vzhledu. Mezi další perspektivní rané odrůdy je možné zařadit žlutomasé broskvoně Spring Belle a Spring Lady, které mohou být perspektivní
náhradou za odrůdy Maycrest, Sunbrite nebo Sunhaven.
Ze skupiny raných a středně raných odrůd nektarinek se jako velmi vhodné pro
pěstování v našich podmínkách jeví odrůdy Crimson Gold, Super Queen a Spring
Brite.
Za tradiční středně rané žlutomasé odrůdy broskvoní (Dixired, Harbrite, Redhaven, Fairhaven) lze jako vhodné alternativy pro výměnu stávajícího sortimentu
odrůd považovat Ruby Prince, Royal Glory a Miss Italia.
V rámci skupiny odrůd s pozdní dobou zrání není spektrum odrůd tak široké
jako u předchozích skupin. Za odrůdy typu Cresthaven nebo Elberta lze označit
jako vhodné alternativy odrůdy Symphonie a Tardibelle. Ze skupiny nektarinek se
jako velmi vhodné jeví Venus, Orion a Sandra.
Rukověť zahrádkáře
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
Vážení občané,
ač tomu nejsem rád, musím zkonstatovat, že období uplynulých tří měsíců, byť přerušených řádnou dovolenou, patřilo zřejmě mezi nejvíce hektické, co se týče mého
působení v Horní Moštěnici.
Doposud poměrně stabilizovaný a ucelený konglomerát zaměstnanců doznal v tomto období značných změn.
V souvislosti se společným vzděláváním bylo nutno přijmout 3 nové zaměstnankyně na pracovní pozici asistenta pedagoga.
Jsem rád, že se mi podařilo vyhovět poptávce řady zákonných zástupců žáků 3. a 4.
třídy a v prostorách školy byl zřízen Školní klub. Pouze mne trochu mrzí, že nebylo jiné
možnosti, než jej umístit do méně používané poloviny keramické dílny, bohužel i když
škola je rozsáhlá, není nafukovací.
Omlouvám se všem, kteří tak přišli o možnost keramického tvoření během týdne,
sobotní keramické dílny ovšem zůstanou samozřejmě zachovány.
Ve snaze ušetřit peníze z rozpočtu zřizovatele byla spuštěna aktivita směřující k zakoupení schodolezu, naštěstí celé byrokratické martýrium bude mít brzy snad úspěšný
konec. V této souvislosti došlo též k drobným úpravám v areálu školy a jedno z míst na
parkovišti před školou bylo vyhrazeno pro tělesně postižené.
Dalším novým zařízením, jehož činnost byla zahájena 1. 9., jsou tzv. mikrojesle.
Velká část této investice pochází z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel,
prováděcí předpisy příliš nereflektují běžný život, poněvadž toto zařízení není určeno
pro děti, jejichž matky čerpají mateřskou, či rodičovskou dovolenou. I tak je zařízení
pokryto personálně, materiálně vybaveno a zcela naplněno.
Ke změnám došlo i v řadách provozních pracovníků.
Dále úspěšně pokračuje materiální vybavování školy, do dalších tříd byl zakoupen
nový nábytek i školní lavice.
Na nevyužitém prostranství před spojovací chodbou byla instalována venkovní posilovna. Pokud bude toto zařízení aktivně využíváno, další segmenty stavebnice budou dokupovány. Největší letošní investicí byla rekonstrukce osvětlení, která proběhla
v pavilonu 2. stupně. Při ní došlo k nahrazení energeticky náročných zářivek úsporným
LED osvětlením a to nejen ve všech třídách, ale i chodbách.
Další záležitostí, kterou se podařilo vyřešit, je i přes počáteční rozpaky změna provozovatele školní restaurace. Za sebe mohu říci, že změnu bezobjednávkového systému
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v objednávkový chápu pozitivně a i v tom nejdůležitějším, to je kvalita podávané stravy, firma GTH doposud naplnila očekávání. Pouze doufám, že nastolený trend bude mít
stabilní, nikoli sestupnou tendenci.
Od 4. 10. bude zahájena ve školní tělocvičně další badmintonová sezóna. Časy pronájmu byly oproti loňskému roku pozměněny vzhledem k poptávce komerčních i nekomerčních subjektů, nicméně doufám, že všichni hráči si svou volnou hodinku najdou.
Závěrem přijměte prosím mou omluvu za Vaše mailové podněty, které jsem obdržel
v průběhu prázdnin. Na všechny jsem se snažil odpovědět co nejrychleji, ale i já musím
někdy čerpat ŘD….
Všem zákonným zástupcům i občanům obce přeji příjemné prožití podzimních dnů
a těším se na viděnou při některé z obecních či školních akcí.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ

Akce ZŠ v červnu 2017

1. 6. Exkurze do slévárny
Ani zeměpisné učivo o průmyslu nemusí být nudné. Od čerpání informací z učebnice a internetu přes prezentace některých průmyslových odvětví jsme celou kapitolu
zakončili v Benově (obci nedaleko naší školy), kde jsme navštívili slévárnu. A jelikož
jsme se tam i zpět dopravili po svých, mělo to i tělovýchovnou hodnotu.
Ochotně se nás ujal pan Orság, který nám nejprve podal základní informace o slévárně, abychom následně mohli nahlédnout do samotného provozu, kde jsme viděli
odlévání odlitků z nerezových ocelí, ocelí a litin a slitin neželezných kovů - to vše
především pro strojírenský a energetický průmysl. Nahlédli jsme rovněž do modelárny
a laboratoře a poznali zajímavý stroj „tryskáč“.
Po prohlídce rozlehlého areálu si snad někteří z nás uvědomili, jak náročná práce ve
slévárně je.
Ale kdo ví, třeba právě tady najde některý z deváťáků své uplatnění.
1. 6. Den dětí v ŠD
Den dětí ve školní družině proběhl v příjemné atmosféře slunného dne. Po obědě
jsme si trošku zasportovali a zasoutěžili, poté jsme se vydali prozkoumat zralost třešní,
které nás svou chutí krásně osvěžily. Horké počasí a příjemné odpoledne jsme ukončili
studeným osvěžením - dobrým nanukem.
2. 6. Litter Less
V pátek 2. 6. 2017 uspořádal Ekotým akci Litter Less s tématem předcházení vzniku odpadu. V areálu školy jste mohli najít stanoviště, jako jsou například odpadové
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piškvorky, Eko puzzle, Eko vyvolávaná, zdravá svačinka, Ekotest a spoustu dalších. Po
splnění všech soutěží si děti šly pro ceny do „obchůdku“, kde si každý podle počtu bodů
mohl vybrat dárek. Celý den se vydařil, bylo krásné počasí a všechno šlo tak, jak mělo.
3. 6. Mladý zdravotník
Dne 3. 6. 2017 proběhlo regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků v Olomouci v areálu Pevnosti poznání. Naši školu reprezentovala děvčata z 1. stupně: Kateřina
Odložilová (4. tř.), Veronika Valášková (4. tř.), Lucie Janďourková (4. tř.), Jana Havránková (3. tř.) a Barbora Běhalíková (2. tř.). Děvčata prokázala praktickou připravenost a
dovednost v poskytování 1. pomoci a obsadila pěkné 6. místo v konkurenci družstev z
celého Olomouckého kraje.
Vlastní soutěž pak byla doplněna doprovodným programem na volných stanovištích, připraveným ve spolupráci s Pevností poznání a Transfúzním oddělením FN v
Olomouci. Po soutěži měly dívky možnost si prohlédnout interaktivní muzeum vědy
Pevnost poznání, kde se jim velmi líbilo.
6. 6. Modrá - třídní výlet 3. a 4. A
Žáci 3. a 4. třídy se v úterý 6. června 2017 vydali do Modré, kde navštívili Živou
vodu (sladkovodní a botanickou expozici) a Archeoskanzen. V Živé vodě se nás ujala
paní průvodkyně, která nás seznámila se sladkovodními rybami a zavedla nás do podzemních pater s tunelem pod rybníkem v hloubce 3,5 m. Jelikož nám počasí přálo, po
prohlídce jsme využili možnosti vykoupat se v přírodním koupacím biotopu. Po osvěžení jsme se přesunuli do Archeoskanzenu, který představuje opevněné velkomoravské
hradiště znázorňující život doby Velké Moravy a doby věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Všichni si výlet užili a zároveň se dozvěděli nové informace.
6. 6. Výlet 1. a 2. třídy do Rymic
Žáci I. A a II. A si 6. 6. 2017 zajeli na výlet do skanzenu v nedalekých Rymicích.
Tato malá vesnice je zvláštní v tom, že mezi moderní zástavbou najdeme domečky z
19. století, které jsou roztroušeny na různých místech. Děti se seznámily s životem jak
chudých, tak bohatých lidí, kovářem i mlynářem v tehdejší době. Dřevěný větrný mlýn
nás nadchl. Výlet jsme zakončili na dětském hřišti. Počasí nám přálo, tak jsme si tento
den moc užili.
7. 6. Preventivní program: Skrytá nebezpečí internetu
Ve středu 7. června šesťáci a sedmáci prošli velmi důležitým programem primární
prevence Skrytá nebezpečí internetu. Lektorkou programu byla Mgr. Jana Coufalová z
organizace ACET ČR z.s., která s žáky podrobně probrala pojmy kyberšikana, sexting,
kyberGrooming a věnovali se i zabezpečení účtu a osobních informací na internetu.
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Program byl velmi pěkně zpracován a naši žáci pochváleni za kázeň a aktivitu. Dobrých zpráv není nikdy dost...
8. 6. Třešňový výlet
Díky nádhernému počasí jsme vyrazili ve čtvrtek 8. června na „Třešňový výlet“.
Jedna skupina se vydala směrem na Švédské šance a druhá k Moštěnce, kde nás přivítaly stromy plné třešní. Zazpívali jsme si tři písničky o třešních („Čerešničky, čerešně“,
„Náušnice z třešní“, „Jó, třešně zrály“), osvěžili jsme se sladkými plody a natrhali si i
na cestu domů. Byla to prima vycházka, na kterou se můžete také vypravit a při tom
obdivovat okolní přírodu.
9. 6. Dopravní výchova
Žáci 1. až 4. ročníku absolvovali dne
9. 6. 2017 dopravní výchovu ve Středisku
volného času Atlas v Přerově, seznámili
se tak se základními pravidly silničního
provozu, které jsou důležité pro jejich
bezpečnost, zopakovali si dopravní značky, se kterými se běžně mohou setkávat,
a prakticky si vyzkoušeli jízdu na koloběžkách a dětských kolech na dopravním
hřišti podle pravidel silničního provozu,
což většině dělalo potíže. Tak snad nabyté
znalosti v reálném životě zúročí.
15. 6. II. A na návštěvě v ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově
15. 6. navštívila třída II. A spolu s mateřskou školou Základní uměleckou školu
Bedřicha Kozánka v Přerově. Děti se formou pohádky seznámily s výrobou houslí a
poznaly také další hudební nástroje: violu, violoncello a kontrabas. Žáci z hudební školy nám pak předvedli, jak se na tyto nástroje hraje, a společně jsme si zazpívali několik
známých písniček. Nakonec, kdo měl zájem, si mohl vyzkoušet hru na tyto nástroje. A
komu se to zalíbilo, má možnost se přihlásit do ZUŠ, kde každý červen probíhá zápis
do hudebního oboru.
15. 6. Třídní výlet 8. A
Školního výletu se účastnilo 23 dětí. Na místo ubytování jsme se 15. 6. dopravili linkovým autobusem. Po obědě jsme vyrazili na turistickou vycházku na nejvyšší vrchol
Hostýnských vrchů Kelčský Javorník. Po návratu bylo osobní volno, žáci hráli kopanou, stolní tenis, využívali bazén a trampolínu. Večer jsme si zpříjemnili táborákem a
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společenskými hrami. V pátek 16. 6. bylo nepříznivé
počasí na vycházku, program byl tedy podobný jako
předešlý den. A v sobotu 17. 6. balení věcí a odjezd
linkovým autobusem do Přerova. Snad zase někdy
příště...
15. 6. Třídní výlet 9. A
Ve čtvrtek a v pátek 15. a 16. června se konal
třídní výlet IX. A na vrtulníkovou základnu v Náměšti nad Oslavou. Po ubytování jsme zhlédli vystoupení jednotky Čestné stráže, která sem přijela na
soustředění z Prahy, a odjeli na exkurzi do Jaderné
elektrárny Dukovany, kde nám příjemná paní průvodkyně vysvětlila nejen princip jejího fungování, ale třeba i to, jak je obtížné stát se
zaměstnancem EDU. Cestou jsme se zastavili na hrázi Dalešické přehrady. Po návratu
na základnu nás čekala prohlídka štábu, řídicí věže a meteorologického pracoviště. Po
náročném dni všichni uvítali možnost zařádit si v bazénu a zabublat ve vířivce. Kluci
si pak zahráli fotbálek nebo tenis, případně šli obhlédnout vystavená letadla - veterány, děvčata si udělala diskotéku. V pátek dopoledne nás čekala návštěva dravců, kteří
slouží jako biologická ochrana letiště, ukázky sportovního a služebního výcviku psů, v
hangáru různé typy vrtulníků, jeden jsme si mohli prohlédnout vevnitř. Viděli jsme vrtulníky s krásnými maskovacími nástřiky
„aliena“ a tygra. Pak nás vojáci seznámili
s různými typy střelných zbraní a návštěvu jsme zakončili u hasičů, jejichž práce
zde na letišti je specifická. Pak už jsme
rychle nasedli do vojenského autobusu,
abychom stihli spoj v Náměšti, a plni dojmů a řádně unaveni se nechali dopravit
domů.
Chtěli bychom poděkovat panu Rotreklovi za zorganizování našeho výletu a za
to, že nás celou dobu doprovázel, vše nám
vysvětloval a v neposlední řadě dojel pro
objednanou pizzu... :-)
Velký dík patří veliteli základny plk.
gšt. Ing. Petru Čepelkovi za to, že nám
umožnil tuto exkurzi, a všem zaměstnancům, kteří se nám věnovali.
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16. 6. Salix
Dne 16. 6. nás firma Salix pozvala na
svůj Den otevřených dveří. Během dopoledne toho využily i přes nepříznivé počasí třídy I. A, I. B, II. A, III. A, IV. A a V.
A. Odpoledne se pak mohly přijít podívat
i děti z 2. stupně a jejich kamarádi, rodiče
a známí. Děti se dozvěděly, co se všechno
pěstuje na poli, jaké stroje se na poli využívají, jaká zvířata se chovají v družstvech
v okolí Horní Moštěnice. Sledovaly film o
chovu krav, zpracování mléka a na závěr
si zasoutěžily o ceny. Také si vyzkoušely jízdu na koni nebo kabinu nových zemědělských strojů. Nejoblíbenější bylo ale už tradičně skotačení na balících slámy.
Odpoledne se exkurze zúčastnily i děti ze školní družiny. Po absolvování nejrůznějších úkolů dostaly krásné odměny a užily si hezké odpoledne.
19. 6. Krajský přebor školní mládeže v šachu
V pondělí 19. 6. 2017 se na gymnáziu Hejčín v Olomouci konal krajský přebor
školní mládeže v šachu. Této soutěže se zúčastnilo přibližně 100 šachistů z celého Olomouckého kraje. Naši školu reprezentovalo 5 žáků - členů šachového kroužku. Hrálo se
švýcarským systémem na 7 partií.
V kategorii 1. - 3. tříd startovalo 38 šachistů, Hugo Fait ze III. A se umístil na 33.
místě se 2 body.
V kategorii 4. - 6. tříd startovalo 29 šachistů, Daniel Bartoník ze VI. A se umístil
na 13. místě se 4 body, Petr Šimíček ze VI. A se umístil na 24. místě se 3 body, Radim
Netopil z V. A se umístil na 28. místě se 2 body.
V kategorii 7. - 9. tříd startovalo 14 šachistů, Jan Botor ze VII. A se umístil na 14.
místě s 1 bodem.
Děkuji všem šachistům za vzornou
reprezentaci školy. Karel Sýkora, vedoucí
šachového kroužku
20. 6. Kostelany - školní výlet tříd I. A,
I. B, II. A, III. A, VI. A
V úterý 20. června vyrazily dva plně
obsazené autobusy dětmi z první, druhé,
třetí a šesté třídy směr ranč Kostelany,
kde na ně již čekal objednaný program.
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Po příjezdu jsme se rozdělili do skupin a pokračovali již samostatně. Na začátku jsme
si prohlédli celý areál, vyzkoušeli si jízdu na koni, lukostřelbu, chytání koně do lasa
a popovídali si s rodilým indiánem. Po polední pauze, výborném obědu a nákupu suvenýrů jsme zhlédli westernové představení, ve kterém si zahráli i naši žáci, ukázku
lovu a práci s koněm. Ačkoliv panovalo velmi teplé počasí, všichni odjížděli spokojeni
a příjemně unaveni.
21. 6. Olympijský běh
Již podruhé se přítomní žáci obou
stupňů zapojili do celostátní akce Olympijského běhu.
Trať byla vedena v okolí školy v délce
cca 1 000 m. I když se primárně jednalo
o podporu olympijské myšlenky, nikoli o
závod, bylo vyhlášeno 12 nejrychlejších
běžců v kategoriích hoši – dívky a první
– druhý stupeň. Bez ohledu na umístění
byli všichni běžci odměněni drobnou cenou.
Akci hodnotíme jako zdařilou a věříme, že ji příští rok budeme opakovat.
19., 20., 21. 6. Třídní výlety 4. a 5. A
Ve dnech 19. - 21. června se žáci 4. a 5. třídy vydali na tři výlety. V pondělí navštívili
Olomouc, kde si prohlédli zajímavosti v Pevnosti poznání a vyzkoušeli různé pokusy.
V úterý si prohlédli hrad Helfštýn a seznámili se s jeho historií.
Ve středu si zahráli na indiány a kovboje na ranči v Kostelanech, zastříleli si z luku,
hodili si tomahawkem a někteří si také vyzkoušeli práci s lasem. Velkým zážitkem byla
také jízda na koních.
Po všechny dny bylo nádherné počasí, někdy ovšem sluníčko svítilo až moc.
22. 6. Výlet na Švédské šance s hledáním pokladu
Ve čtvrtek 22. června proběhla ve ŠD poslední společná akce s názvem „Výlet na
Švédské šance s hledáním pokladu“. Děti dostaly několik indicií, které jim ukázaly
správnou trasu a dovedly je až do zámecké zahrady, kde na ně čekal poklad. A protože
bylo velké horko, nechybělo ani příjemné osvěžení před ŠD.
23. 6. Výstava The Body
V pátek 23. června vybraní žáci 5. - 9. ročníku navštívili Prahu. Brzy ráno jsme
vyrazili vlakem směr hlavní město a následně jsme si prošli nejznámější památky naší
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metropole, jako je Karlův most, Václavské náměstí a Staroměstské náměstí, kde jsme
bohužel z časových důvodů nestihli zhlédnout orloj v plné parádě. Po obědě, který jsme
absolvovali v oblíbených fast foodech, jsme se tramvají číslo 6 přesunuli na výstaviště
v Holešovicích. Na výstavě „The Body“ nás prováděla medička třetího ročníku. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací a prohlédli si velice zajímavé exponáty. V pět
hodin jsme byli nuceni se s Prahou rozloučit a odjížděli jsme opět vlakem do Přerova.
26. 6. I. B - rozloučení se školním rokem
V pondělí se děti z I. B netradičně rozloučily se školním rokem. Zúčastnily se spousty aktivit, jako jízda na čtyřkolce s doprovodem dospělé osoby, střelba vzduchovkou na
terč, utkání v badmintonu, hrály pingpong, jezdily na skateboardu a na závěr plavaly
v bazéně a dováděly ve skákacím hradu. Nechybělo také bohaté občerstvení a drobné
odměny.
27. 6. OMU
V rámci projektového dne si žáci osvěžili své znalosti IZS, poskytování 1. pomoci a znalosti BESIPu. Novinkou pak
byl branně – orientační závod v okolí školy. Uspěli v něm ti, kteří nejlépe skloubili
běh se schopností střelby a hodu granátem
na cíl. Další oříšek na trati představovala
zkouška ze znalosti Morseovy abecedy a
orientace v terénu.
Projektový den byl zakončen vyhlášením cvičného požárního poplachu a ukázkou činnosti místního SDH.
28. 6. Sportovní den
Abychom konec školního roku jen „zbůhdarma neproflákali“, rozhodli jsme se letos
uspořádat sportovní den. Toto rozhodnutí, ač se zdá velmi jednoduché, nese pro školu
s bezmála 200 žáky, jednou tělocvičnou a bez jakéhokoli venkovního sportoviště poměrně značné problémy. Nakonec vyhrála varianta, že první stupeň si uspořádá vlastní
program a žáci druhého stupně se zapíší dle svého naturelu do jedné z tří skupin:
Florbalový turnaj
Žáci byli rozděleni do 5 pěti – šestičlenných družstev. Turnaj byl sehrán systémem
“každý s každým“. Akce měla solidní sportovní úroveň a obešla se bez zranění i projevů nesportovního chování.
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Turnaj v pétanque a kuželkách:
2. skupina se vlakem svezla do Přerova, kde se nejdřív rozehrála na sokolské
zahradě turnajem v pétanque a posléze se
přemístila o pár metrů dál do kuželny TJ
Spartak. Někteří z žáků hráli kuželky poprvé v životě a pochopili, že to není žádný
bowling.
Turistická vycházka
Poslední skupina se prošla kolem závodu Hanácká kyselka do Dobrčic, na hřiště, k rybníku, polní cestou do Beňova a kolem bývalého mlýna zpátky do školy. Cca
10 km v nohách svědčí o tom, že i tito žáci pár kalorií museli spálit.
29. 9. Beseda s Markem Hudemou - Týdny mediálního vzdělávání
Protože média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich i většinu
informací, rozhodla se naše škola zapojit se do Týdnů mediálního vzdělávání organizovanými programem Jeden svět na školách. Je jedním ze vzdělávacích programů
organizace Člověk v tísni.
Rozvoj digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě
orientovat, stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají
do oblasti mediálního vzdělávání. Abychom podpořili kritické myšlení, pozvali jsme na
naši školu novináře z Hospodářských novin pana Marka Hudemu a doufali, že se rozvine diskuze nejen o novinářské etice, ale především o schopnostech, jak se orientovat v
záplavě různých, často protichůdných zpráv. Nutno přiznat, že žákům o kousek starším
by bylo téma možná bližší. Naše osmáky a deváťáky namísto kritického myšlení zajímala spíše výše platu novinářů. No nevadí, třeba tato akce aspoň některým dala impuls
k přemýšlení.
A trochu čísel:
Týdny mediálního vzdělávání začaly 22. května a skončily 30. června 2017.
Zapojilo se celkem 43 novinářů, 6 mediálních odborníků a 11 spolupracujících organizací.
Přihlásilo se celkem 167 škol, z toho 19 % pražských a 81 % mimopražských
38 % tvořily ZŠ, 34 % gymnázia a 28 % SOŠ a SOU.
85 % škol uspořádalo debatu s novinářem.

24

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 4/2017

Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
Po prázdninovém odpočinku, kdy jsme všichni nabírali
energii a užívali si slunečného počasí, se část z nás zúčastnila v sobotu 9. 9. 2017
soutěží O putovní pohár
starosty obce. I když je nám
jasné, že se pravděpodobně neumístíme na prvních
příčkách, jsme rády, že i my
máme tu možnost ukázat, že
věk je jenom číslo a sportovat se dá v každém věku.
Vždyť při této akci, i když
samozřejmě nějaká ta rivalita mezi mužstvy je, snad více než jinde platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A
toho jsme my důkazem. Sice jsme se na „bedně“ neumístily, ale prožily jsme pohodové
odpoledne plné soutěží a hlavně zábavy. Už se těšíme na další ročník.
Ing. Marta Ostrčilová
Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice

LS KAMENICTVÍ
LUKÁŠ STE I N I N GE R
• žulové rámy, krycí desky a pomníky

• žulové doplňky
• opravy hrobů a jiné
Zaměření a cenová nabídka zdarma!

9. května 389/94, Horní Moštěnice
tel.: 608 511 042
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Práce ZO ČZS Horní Moštěnice
Přednášková činnost
Dne 14. 2. 2017 zajistila zdejší ZO v kulturním domě V Horní Moštěnici přednášku
Chemické ošetřování rostlin a stromů, které se zúčastnilo 29 občanů naší obce i okolí.
Přednášel př. Soukup z Okresního výboru ČSZ v Přerově. Ten nám řekl o nejběžnějších
chorobách a škůdcích v zahradách, jako je hmyz, plži, houby a plísně. Dále jsme byli
poučeni o zásadách používání chemických přípravků a hnojiv v zahradách.
Další přednáška výše jmenovaného př. Soukupa se uskutečnila dne 23. 5. 2017 a
byla na téma Příprava a kvalita pěstitelských kvasů. Tentokrát se zúčastnilo 35 občanů.
Dozvěděli jsme se zásady přípravy kvalitních domácích kvasů, jako jsou vyzrálost
surovin, příprava, kvašení. Také jsme byli poučeni o tradičních chybách a běžných
omylech při přípravě kvasů. Obě tyto přednášky byly velmi poučné a zajímavé.
Stříhání stromků
Dne 18. 4. 2017 proběhla každoroční brigáda na stříhání stromků, které se zúčastnilo
9 členů a bylo odpracováno cca 25 hodin.
Zájezd Věžky
V letošním roce uspořádala ZO ČSZ Horní Moštěnice zájezd na výstavu do Věžek.
Zájezd se uskutečnil 29. 4. 2017. Všem se zájezd moc líbil a můžeme se těšit zase za rok
na opakování.
O putovní pohár starosty obce
V sobotu 9. 9. 2017 se naše družstvo zúčastnilo soutěže O putovní pohár starosty
obce a umístilo se na krásném 5. – 6. místě, o které se dělilo s družstvem chovatelů.
Ilona Jančíková
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Zhodnocení místní výstavy drobného zvířectva
Heslo členů ČSCH „Pro radost, krásu
a užitek“ se stalo mottem v pořadí již 5.
výstavy drobného zvířectva, konané 26.
a 27. srpna 2017 v zámecké zahradě v
Horní Moštěnici.
Samotnému
průběhu
výstavy
předchází vždy delší náročná příprava
– zveřejnění akce v odborném tisku,
zajištění přihlášek, řada různých
potvrzení, materiální zajištění klecí,
krmiva,
odborných
posuzovatelů,
propagace výstavy, oceňovací lístky, katalog, ceny pro chovatele atd. Náročnou částí
je stavění klecí před samotnou výstavou a úklid po výstavě.
Díky finanční dotaci Obce Horní Moštěnice v posledních letech má naše místní
organizace vlastní špičkové vybavení – stojany, klece, voliéry, krmítka, napáječky,
ochranné pásy před sluncem či deštěm a toto vybavení s prostředím upravené
zámecké zahrady tvoří dokonalý rámec, oceněný kladně chovateli, posuzovateli i
návštěvníky výstavy.
Vystavovaná zvířátka byla uspořádána následovně:
1. expozice králíků: 34 plemen – 183 kusů od 34 chovatelů
2. expozice holubů: 23 plemen - 132 kusů od 17 chovatelů
3. expozice drůbeže: husy 2 plemena – 4 ks od 2 chovatelů
krůty 2 plemena – 4 ks od 2 chovatelů
kur domácí 6 plemen – 78 ks od 15 chovatelů
Mimo soutěž byla vystavena také morčátka.
Na výstavě prezentovalo své chovy 52 chovatelů z okresu Přerov, Kroměříž a
Nový Jičín. O kvalitě naší výstavy svědčí i fakt, že většina vystavovatelů se do Horní
Moštěnice opakovaně vrací a oproti roku 2016 stoupl počet nových vystavovatelů o 9.
Návštěvníky výstavy z nejvzdálenějších míst byli starší manželé ze Vsetína a 3
chovatelé z Nového Mesta nad Váhom – SR.
Pořádáním výstav chceme nejen získat zájem chovatelů, ale i široké veřejnosti
z řad občanů. Proto i na letošní výstavě byla oblíbená hudební dvojice hrající k tanci
i poslechu, bohatá tombola a bufet. Podíl na úspěšném průběhu celé výstavy mělo i
nádherné počasí.
Pavla Brázdová
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Na závěr slova předsedy místní organizace př. J. Štievka:
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sponzorům, vystavovatelům, našim
chovatelům a rodinným příslušníkům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu naší
výstavy. Nesmím opomenout poděkovat pracovníkům Obce Horní Moštěnice za
nezištnou pomoc jak při přípravných pracích před výstavou, tak úklidových po výstavě
a hlídání vystavovaných zvířat v noci. Děkuji také všem občanům, že nás svou účastí
přišli podpořit a podívat se na zvířátka a úspěchy našich chovatelů, které jsou krásné.
Vystavovalo 8 našich chovatelů, z toho 5 dospělých a 3 mladí chovatelé.
Čestnou cenu dostali za králíky - Spáčil Jiří, Měrák Radek, Štievko Ján, Hrabovský
Vlastík - MCH a Dočkal Michal - MCH.
Za holuby čestnou cenu - Jakub Procházka - MCH, který obhájil loňský titul a za
nejhezčí kolekci holubů Koburský skřivan získal opět pohár jako absolutní vítěz v této
expozici.
Za drůbež získal čestnou cenu – Radek Slováček za své krásné Husy české.
V naší organizaci máme výbornou mladou chovatelku morčat – Kateřinku
Sedlačíkovou, která letos získala na výstavách krásná ocenění: v Lučenci 4 ceny, ve
Velkých Losenicích 2 ceny, v Moravském Krumlově 1 cenu, v Banské Bystrici l cenu.
Výsledky naší celoroční práce mě těší o to více, že názory některých našich
občanů, že chovatelství je na úpadku, nejsou pravdivé. Právě naopak, je na vzestupu každoročně k nám přichází více vystavovatelů, návštěvníků a obdivovatelů. I letos po
naší výstavě se počet členů naší organizace zvýšil o 2 nové členy. Ještě jednou všichni
členové ČSCH děkují za podporu a účast a těší se na Vás opět za rok.
Ján Štievko
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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
Úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.00
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
tel.: 581 224 122
Pondělí, středa			
Úterý, čtvrtek, pátek		

14.30 – 17.00
13.30 – 16.00

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 říjnu se významného životního jubilea dožívají:
Mária Bordovská
Milada Číhalová
Božena Doubravová
Helena Hirnjáková
Jana Petříková
V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívají:
Antonín Bartík
Milena Bartíková
Vlasta Danišová
Emilie Mráčková
Jarmila Rygalová
Jarmila Schneiderová
Josef Třetina
Ludmila Žajdlíková
V měsíci prosinci se významného životního jubilea dožívají:
Jiřina Bouchalová
Irena Kleinová
Milada Palová
Václav Pokusa
Vlasta Pospíšilová
Miroslav Raška
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (červenec – září):
Anna Slováčková, František Sopouch,
Květoslava Lorencová, Anna Čajanová,
Vlasta Mlčáková, Ludmila Fekarová
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Kultura
Říjen:
18. 10.

Klub pro starší a pokročilé

Listopad:
15. 11.
16. 11.
20. 11.
25. 11.

Klub pro starší a pokročilé
lampionový průvod
divadelní představení komedie Sborovna
Kateřinský bál

Prosinec:
3. 12.
8. 12.
13. 12.
26. 12.

rozsvícení ván. stromu s Mikulášem a vánoční jarmark
posezení s cimbálem
Klub pro starší a pokročilé
Štěpáncup

Zadáno pro ženy
KRKOVIČKA PRO VÍTANOU NÁVŠTĚVU
2 kg krkovice bez kosti, marináda – 2 lžíce citrónové
šťávy, 4 lžíce bílého vína, 3 lžíce hořčice, 1 lžíce medu, 2 lžíce oleje, 1 ½ lžičky soli, 10
plátků uzeného masa, 10 plátků sýra, 150 g žampiónů, 2 lžíce oleje na pomazání
• nakrájíme maso na 1,5 cm silné plátky, ale nedokrájíme do konce,
• smícháme věci na marinádu, potřeme tím maso i v rozřezu, zabalíme do alobalu a
necháme v lednici alespoň 24 hodin,
• druhý den dáme do každého rozřezu plátek uzeného, plátek sýra, plátky žampiónů,
• pomažeme olejem a pořádně zabalíme do alobalu, aby po dobu pečení nevytekla
šťáva,
• dáme do předehřáté trouby na 200 °C a pečeme nejméně 2 hodiny, posledních 20
minut alobal otevřeme a dopečeme odkryté.
JAKO PŘÍLOHU JE MOŽNÉ PODÁVAT:
Příloha s překvapením – 1,5 kg brambor, 1 l mléka, máslo, mražený špenát, cibule, tuk,
hl. mouka, česnek, sůl, 6 vajec
• z brambor, mléka a másla uděláme hustou kaši, kterou rozetřeme na pomaštěný plech
(ideální velikost 30 x 20 cm),
• klasickým způsobem připravíme špenát (zasmažíme cibulku, přidáme mouku, až
zrůžoví, přimícháme špenát, chvíli povaříme a ochutíme solí a česnekem),
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• kaši rozdělíme na 6 čtverců nebo obdélníčků (podle plechu), pomocí skleničky uděláme dolíčky a do nich rozdělíme špenát,
• na špenát rozklepneme vejce, mírně posolíme a dáme zapéct.
BORŮVKOVÝ KOLÁČ S KRÉMEM Z BÍLÉ ČOKOLÁDY
100 g másla, špetka soli, 150 g hladké mouky, žloutek, vanilkový cukr, 40 g sušenek
(máslové, esíčka, derby), 50 g cukru krupice
krém – 300 ml mléka, 2 žloutky, 200 ml smetany ke šlehání, 50 g bílé čokolády,
balení pudingu, 1 vanilka, 50 g cukru krupice, na dokončení – 2 lžíce moučkového
cukru, 250 g borůvek
• sušenky vložte do plastového sáčku a najemno rozdrťte válečkem (případně je rozmixujte),
• dejte do mísy spolu s moukou, solí, máslem, cukrem a vanilkovým cukrem,
• přidejte žloutky a nejlépe elektrickým hnětačem zpracujte na drobtovité těsto,
• těsto vsypte na plech o rozměrech 29 x 20 cm a hezky ho upěchujte,
• vytvořte okraj a dno těsta několikrát propíchejte vidličkou,
• plech s těstem vložte na 30 minut do mrazáku, troubu předehřejte na 200 °C, plech
dejte na střední příčku a pečte asi 15 minut, vyjměte, nechte zchladnout ve formě a
pak těsto opatrně uvolněte a vyndejte, nechte zcela vychladnout,
• krém – z celkového množství mléka odeberte 7 lžic a promíchejte je s pudinkovým
práškem, zbylé mléko, dřeň vyškrábnutou z vanilky zahřejte v kastrůlku, pak vmíchejte pudinkový prášek a za stálého míchání uveďte do varu, vsypte nalámanou
čokoládu a nechte rozpustit, přidejte cukr a žloutky a za důkladného prošlehávání
nechte jednou přejít varem, nechte vychladnout, dobře prošlehejte a pak zlehka zatřete ušlehanou smetanu,
• borůvky propláchněte v cedníku a dobře osušte, na upečený korpus rozetřete krém,
uhlaďte ho a poklaďte borůvkami, před podáváním poprašte moučkovým cukrem.
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Vtipy
Před panelákem se cizí pán ptá chlapečka: „Bydlí tady v domě pan Novák?”
„Ano!”
„A můžeš mi ukázat, kde?”
„Ano!”
Chlapec ho pěšky odvede do 12. patra a ukáže na dveře: „Tady!”
„A je doma?”
„Ne, sedí před barákem na lavičce!”
Baví se kolegyně po svátcích: „Co ti dal manžel pod stromeček?”
„Norkový kožich.”
„A sedí?”
„Jo, oni tam měli schovanou průmyslovou kameru!”

Omyly známé a neznámé
Nejvíce lidí zemřelo na mor
V minulých staletích decimoval obyvatelstvo střední Evropy mor a hladomor, ale nejvíce lidí zahubily války. Zatímco na mor zemřela v letech 1347 – 1352 téměř třetina obyvatelstva Evropy, během třicetileté války to podle odhadů bylo ještě více. Paradoxní je,
že nepadli na válečném poli, ale smrt jim přinesly doprovodné jevy. Nemoci, epidemie,
hladomor a rabování táhnoucích vojsk.

Zrnka moudrosti na závěr
Jeden nepřítel ti ublíží dřív, než ti deset přátel stačí pomoci.
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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
Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová
Vychází čtyřikrát ročně – náklad 700 výtisků.
Zaregistrováno pod číslem MK E-12659.
Ročník XVI, číslo 4/2017. Horní Moštěnice, září 2017.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 13. 12. 2017.
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