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Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
Beňov, jede:
P, S
P
P
S, N
P
H. Moštěnice
5:09 6:07 7:15 7:24 9:46
Přerov
5:17 6:17 7:30 7:34 9:56
S
P, š S, N
P
P
13:29 14:29 15:39 15:44 17:09
13:39 14:38 15:49 15:54 17:19
Kostelec, jede:		
H. Moštěnice
5:05
Přerov
5:15
P
19:26
19:35

P		
6:13 7:19
6:23 7:30

S, N
P
9:07 10:29
9:15 10:40

S
10:49
10:59
N
17:29
17:39

P
11:16
11:26
P
18:19
18:30

N
13:04
13:14
P
21:24
21:32

P
13:17
13:27

S, N
P		
13:25 15:45 17:28
13:35 15:55 17:37

21:15
21:25

Zlín, jede:					
H. Moštěnice
7:05 8:11 12:09 15:34 17:49
Přerov
7:18 8:18 12:20 15:40 18:00

Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
		
P, S
H. Moštěnice
5:11 6:15
Přerov
5:15 6:19
P		
15:11 16:18
15:15 16:22

P, S				
7:11 8:18 10:18 12:15
7:15 8:22 10:22 12:19
P				
17:11 18:15 20:11 22:31
17:15 18:19 20:15 22:35

P
13:11 14:15
13:15 14:19

P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pěkným silvestrovským ohňostrojem a novoročním přípitkem jsme
uzavřeli rok 2017 a zároveň odstartovali začátek nového roku 2018.
Tímto Vám všem ještě jednou přeji prostřednictvím tohoto zpravodaje do nového roku
2018 co nejvíce pracovních i osobních úspěchů, příjemné rodinné zázemí, spokojenost,
pohodu a především pevné zdraví!
Zamyšlení nad tím, co dobrého či špatného nám přinesl rok 2017 a jak nahlížet na
právě začínající rok 2018, ponechám na Vás samotných. Já to vidím tak, že uplynulý rok
byl pro obec Horní Moštěnici rokem poklidným, s opravdu velkým počtem kulturních
a sportovních akcí v průběhu celého roku.
A nyní v krátkosti ohlédnutí za uplynulým rokem 2017.
Znovu se budu opakovat, stejně jako každý předcházející rok - vyjmenovat veškeré
kulturní a sportovní akce, které během uplynulého a závěrem roku proběhly, skutečně
nelze, protože jich bylo tolik, že bych možná na nějakou zapomněl, a to by mne opravdu
mrzelo. Na co ale nezapomenu, je upřímné poděkování členům rady a zastupitelstva
obce, výborům a komisím, pracovníkům obecního úřadu, všem místním spolkům, klubu starších a pokročilých, výboru SRPŠ, pedagogickému sboru ZŠ a MŠ, vedoucím
Medvíďat a dalším iniciativním občanům za aktivní a obětavou práci při zajišťování
právě těchto akcí.
Velmi krátce se zastavím u posledního čtvrtletí roku 2017. Poslední víkend v září
proběhl pod patronátem zahrádkářů, kteří připravili krásnou výstavu ovoce a zeleniny v kulturním domě. Po prázdninové odmlce, v polovině měsíce září, zahájil činnost
pravidelným měsíčním setkáváním klub starších a pokročilých, jako vždy - tradiční
hojnou účastí. Úspěšnou akcí se mohou pochlubit místní rybáři, kteří začátkem měsíce listopadu zorganizovali a zabezpečili výlov moštěnského rybníka. Na státní svátek
17. listopadu připravili vedoucí Medvíďat krásný lampionový průvod s překvapivě velkou účastí dětí a rodičů. Závěr měsíce listopadu patřil výboru Sdružení rodičů a přátel
školy k uspořádání tradičního (i když v novém stylu) Kateřinského bálu. Ve stejný den
se sešli rybáři k ukončení sezony „uzavřením vody“. O týden později, na první adventní neděli, SRPŠ za přispění rodičů, v krásně vyzdobeném kulturním domě nachystali
vánoční jarmark s vystoupením dětí základní školy. Po setmění následovalo rozsvícení
vánočního stromu a ohňostroj. Účast na těchto akcích byla nad očekávání veliká, takže
spokojenost a mé velké poděkování celému výboru SRPŠ a rodinným příslušníkům za
perfektně odvedenou práci. Dlouholetou předvánoční tradicí zůstává i nadále vystoupení cimbálové muziky Primáš v kulturním domě. V polovině měsíce zajistili místní
chovatelé zájezd do Brna na výstavu drobného zvířectva a následně posezení ve vinném sklípku. Poslední akcí před svátky bylo setkání starších a pokročilých v kulturním
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domě se zpěvem vánočních koled v rámci celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“
a v pondělí vánoční koncert.
V době uzávěrky tohoto zpravodaje nás ještě do konce roku čeká Štěpán-Cup, kdy
starší pánové během vánočních svátků provětrají svá těla a poslední den v roce obecní
úřad zajistí silvestrovský ohňostroj s novoročním přípitkem.
A nyní z trochu jiného soudku:
Jako každý rok na podzim provedli zaměstnanci obecního úřadu svoz větví a zeleně
od domů a ze zahrádek v celé obci. Vlastními silami bylo dobudováno odvodnění a
rekonstrukce kanalizace vnitřního traktu budovy zámku a vybudování nového chodníčku od parkoviště u školní jídelny.
Zahradnickou firmou jsme v průběhu podzimu zajistili dosadbu zeleně v zámecké
zahradě a v areálu obce. Autorizovanou firmou, která provádí profesionální arboristické práce, byl zajištěn ořez nebezpečných větví u stromů v zámecké zahradě. Mimo
tyto práce, souběžně probíhala výstavba základové desky v areálu hřiště TJ Sokol pro
vybudování nových šaten v jarních měsících roku 2018.
Koncem měsíce listopadu bylo dodáno svozové vozidlo Ford Transit pro Sbor dobrovolných hasičů v Horní Moštěnici, na které jsme získali od Ministerstva vnitra dotaci.
Na závěr budu reagovat na dotazy některých občanů, ohledně vánočního stromu. První řezaný vánoční
strom (2015) byl převezen od dolní hospůdky v rámci
akce Revitalizace chodníků a veřejného prostranství
v ulici Dr. A. Stojana, druhý (2016) věnoval p. F. Bajcar a současný vánoční strom věnoval p. L. Jemelka.
Tímto jmenovaným děkuji a samozřejmě velký dík
zaslouží i všichni, kteří se na kácení, převozu a instalaci podíleli. Především chci poděkovat p. M. Nevrlovi za vysoce profesionální jeřábnické práce, p. R.
Jandovi za bezproblémový převoz stromu od rybníka
až ke kulturnímu domu a v neposlední řadě zaměstnancům obecního úřad, kteří zajistili vše ostatní.
A co nás z pohledu financování čeká v novém kalendářním roce 2018?
Na rozšířeném jednání rady obce byl projednán a doporučen ke schválení návrh
rozpočtu obce pro rok 2018. Ten byl následně vyvěšen na úřední desce obce a začátkem
měsíce prosince na zasedání zastupitelstva obce projednán a schválen v předloženém
znění. Jen v krátkosti uvedu některé podstatné skutečnosti:
Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2018 je sestaven na základě objektivního
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posouzení a propočtů závazných ukazatelů příjmů a výdajů skutečnosti roku 2016 a
2017. Výsledkem je Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2018, který je přebytkový
s plánovaným zůstatkem na běžném účtu k 31. 12. 2018 ve výši 691.000,- Kč.
Oblast příjmů:
Daňové příjmy kopírují skutečnosti a předpoklad příjmů do konce roku 2017 a jsou
o něco vyšší než minulý rok 2016 (o 7-8%). Dle prognózy Ministerstva financí se budou
příjmy obcí v roce 2018 plnit velmi dobře (o 5-7% vyšší). Předpoklad vychází ze skutečností letošního roku, který z hlediska ekonomiky byl příznivý. Dalším příznivým
dopadem do rozpočtu obce bude nové Rozpočtové určení daní, které obci navýší příjem o 1,7 mil. Kč a podíly z akcií VAK ve výši asi 160.000,-Kč, které jsme v minulém
roce odkoupili od České spořitelny. Naopak sníženým příjmem do rozpočtu obce bude
poplatek za odpady, neboť zastupitelstvo obce na jednání v prosinci schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2017 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, kde snížilo
od 1. ledna 2018 poplatek za odpady ze současných 400,- Kč/osobu, na poplatek 300,Kč/osobu. Tato skutečnost je dána tím, že náklady na sběr a odstraňování komunálních
odpadů oproti roku 2016 poklesly, naopak příjmy za tříděný odpad mají stále rostoucí
tendenci i v roce 2017.
Takže předpokládané daňové příjmy a běžné příjmy pro rok 2018 činí: 26.282.000,- Kč.
Oblast výdajů:
Kromě běžných výdajů sloužících na zajištění chodu obce jsou plánovány tyto investiční akce:
- kapitálové výdaje:
§ 2212 – Doprava - komunikace:
100.000,- Kč jako příspěvek pro občany na vybudování odstavných ploch pro parkování motorových vozidel.
§ 3639 - Nebytové hospodářství:
300.000,- Kč – vstupní schodiště do zámecké zahrady
400.000,- Kč – vybudování pergoly a zázemí v zámecké zahradě
950.000,- Kč – spoluúčast na vybudování nových šaten na hřišti TJ Sokol
1.200.000,- Kč – oprava vnitřní fasády budovy zámku
Další kapitálové výdaje:
- splátky úvěrů na zateplení ZŠ a MŠ, chodníků a zateplení pošty ve výši 3.987.000,- Kč
- spoření do podílových listů ve výši 200.000,- Kč
- nové LED osvětlení dalšího pavilonu ZŠ, podlaha v tělocvičně ve výši 900.000,- Kč
- rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ ve výši 600.000,- Kč
- doplacení splátky na stroj BELOS ve výši 300.000,- Kč
- nákup vzduchové skluzavky pro děti ve výši 200.000,- Kč
- spoluúčast na rekonstrukci hřbitovní zídky ve výši 650.000,- Kč.
5

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

Běžné výdaje a kapitálové výdaje celkem tedy pro rok 2018 činí: 24.104.000,- Kč.
Velmi stručně jsem se pokusil rámcově naznačit, co nás čeká v oblasti financování
v letošním roce. I když to bude rok z hlediska financování stejně náročný jako minulý
rok, je mi jasné, že v obci máme řadu ještě dalších problémů, které se budou muset
postupně v návaznosti na ušetřené finance řešit v dalším období.
Ještě než ukončím tento příspěvek, chci Vás znovu - už tradičně, požádat o důsledné
třídění odpadů, dále o ohleduplnost vůči majitelům domů v okolí pošty při parkování
vašich vozidel, aby nedocházelo k blokování výjezdu od domu a taktéž o pochopení,
že v zimním období nebudou po obci přistavovány kontejnery na zeleň (mimo leden –
svoz vánočních stromků).
Ještě jednou děkuji všem za podporu, za pochopení, že některé věci nelze realizovat
ihned a na počkání, za Vaše náměty a připomínky k dalšímu zlepšování vzhledu a fungování naší obce.
Stojíme na prahu nového roku 2018. Přeji sobě i Vám všem, aby byl alespoň tak
dobrý jako rok 2017. Byl bych rád, aby nás nepostihly žádné přírodní katastrofy a jiné
tragédie. A rád bych Vás požádal o to, abychom v novém roce byli k sobě více všímaví,
tolerantní a ohleduplní, aby se nám dobře žilo v naší pěkné obci.
Přeji Vám všem úspěšný a spokojený rok 2018!

Informace obecního úřadu

Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce

Svoz komunálního odpadu v roce 2018 bude probíhat, stejně jako dosud, vždy ve
středu v liché týdny.
Milé maminky a děti,
ráda bych vás pozvala na setkávání maminek (tatínků či prarodičů) a jejich dětí do
4 let, které bude probíhat od 12. ledna 2018 každý pátek dopoledne od 8,30 do 10,30
hodin. Budeme si hrát, kreslit, malovat, vyrábět, povídat, cvičit, prostě trávit krásné
společné chvíle.
Setkávání bude probíhat v prostorách Školního klubu na Základní škole Horní
Moštěnice.
Vstup je zdarma, aktivity nejsou povinné, každé dítě si může vybrat, co bude chtít
dělat. Velmi ráda uvítám, když se průběžně rodiče zapojí do chystání jednoduchých
aktivit pro naše děti, každý podle svých možností. Důležité je, abychom se všichni cítili
dobře.
V případě, že se budete chtít na něco zeptat, můžete se na mě obrátit na e-mail:
jankovaivule@seznam.cz
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Z historie obce
Družstevnictví v Horní Moštěnici
Už dávno si zemědělci vypomáhali tím, že se volně sdružovali ke společnému nákupu a užívání některých větších hospodářských strojů, jako jsou secí a žací stroje. První
zmínka o Mláticím družstvu se zachovala z let 1890 – 1910. Tehdy se spojili čtyři rolníci z Horní Moštěnice a tři z Lověšic a koupili parní mláticí stroj i s mlátičkou. Mlátili
nejdříve sobě, ale pak i jiným rolníkům za úplatu. Kromě toho zajížděly do obce před I.
světovou válkou v době výmlatu parní soupravy ze Žalkovic a Dřevohostic. Také bratři
Sopouchové měli parní mláticí garnituru a mlátili i spoluobčanům. Po světové válce
1914 – 1918 utvořili členové strany lidové za vedení p. Běhala Mláticí družstvo, které
mělo napřed jednu a později dvě mláticí garnitury.
Roku 1925 utvořili členové Domoviny mláticí družstvo a zakoupili také elektrickou
mláticí soupravu. Obě družstva mlátívala i nečlenům.
Konečně roku 1946 založené Strojní družstvo pořídilo pro své členy také elektrickou mláticí garnituru i s lisem.
Všechna tato družstva zanikla roku 1950, kdy provedl ONV úřední výkup hospodářských strojů pro státní traktorové stanice.
Regulace Moštěnky roku 1903 vyvolala potřebu ustavení Vodního družstva se sídlem v Kroměříži, které se staralo o udržování břehů v dobrém stavu. Jedním členem
tohoto družstva je i zástupce naší obce. Při scelování roku 1930 vznikla dvě družstva,
jimž byly odevzdány do opatrování a udržování v dobrém stavu všechny svody vod.
Vydání byla hrazena příjmem za trávu na těchto svodnicích a bylo-li třeba i subvencemi
z fondu založeného k podobným účelům u Zemského úřadu v Brně.
Vodní družstvo č. 1 mělo na starosti svodnice na pozemcích státního statku na Záhatí a na pozemcích přilehlého katastru věžeckého.
Vodní družstvo č. 2 se staralo o svodnice ostatního katastru moštěnského.
Později si časté zátopy na Mrtvých vynutily zřízení Vodního družstva č. 3 pro pozemky katastru dobrčického.
Již v roce 1920 byla u nás v č. 139 zřízena družstevní prodejna Budoucnost. Ta se
později přestěhovala do domu č. 220. Postupně, v letech 1937 a 1949, vznikly ještě dvě
tyto prodejny (č. 178 a č. 331). Při každé prodejně byl z členů volen správní výbor a užší
správní rada, kteří se starali o správný chod podniků. Členové splatili podíly po 200
Kčs a měli na konci roku nárok na určitý podíl ze zisku – dividendu, kterou si mohli
vybrat ve zboží.
Vládním nařízením bylo ve spotřebním družstevnictví přikročeno k úpravě maloobchodní sítě a za tím účelem byla okresní spotřební družstva rozdělena na menší
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celky, vesnické okrsky. Dostaly také nový název „Jednoty“. Mají za úkol pružněji zásobovat spotřebitele na vesnicích jak potravinami, tak i průmyslovým zbožím.
Převzato z kroniky obce 1953

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v obci Horní Moštěnice
Počet zapsaných voličů 						
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky			
Počet platných hlasů						
Účast v procentech						
ČÍSLO NÁZEV
			
			
1
ODS
2
Řád národa – Vlastenecká unie
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4
ČSSD
6
Radostné Česko
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8
KSČM
9
Strana zelených
10
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU
12
Strana svobodných občanů
13
Blok proti islamizaci – Obrana domova
14
ODA
15
Česká pirátská strana
19
Referendum o Evropské unii
20
TOP 09
21
ANO 2011
22
Dobrá volba 2016
23
SPR – Republ. strana Čsl. M. Sládka
24
KDU-ČSL
25
Česká strana národně sociální
26
REALISTÉ
27
SPORTOVCI
28
Dělnická strana sociální spravedlnosti
29
Svoboda a přímá dem. T. Okamura (SPD)
30
Strana práv občanů
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1349
859
856
63,68 %

číslo		
okrsku		
1
2
50
35
3
1
0
0
34
29
0
0
23
9
34
28
5
2
4
3
13
7
0
0
1
0
39
36
0
0
17
5
156 120
2
0
1
2
32
32
1
0
2
0
0
0
0
0
66
62
1
1

% hlasů
celkem
9,92
0,46
0
7,36
0
3,73
7,24
0,81
0,81
2,33
0
0,11
8,76
0
2,57
32,24
0,23
0,35
7,47
0,11
0,23
0
0
14,95
0,23
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Statistika pohybu osob
Leden 2017 – listopad 2017
Opět po roce se ohlédneme za tím, jak se změnil počet osob v naší obci.
Občanů, kteří se do obce za poslední rok přistěhovali, je o přibližně 1/3 méně než
v předchozím roce. Také narozených dětí je stále méně, přesto počet osob zůstal téměř
stejný, v prosinci je o 4 osoby méně než na počátku roku. Zajímavostí je, že v roce 2017
se do konce listopadu narodili samí chlapečci.
Průměrný věk zůstal na téměř stejné úrovni, pouze nepatrně se navýšil. Počet obyvatel dle věkových kategorií je ve většině z nich nižší. Největší úbytek je ve věku do 5
let, a to 12 osob. K nárůstu počtu osob došlo pouze ve třech kategoriích. Ve věku 6 – 17
let (+ 15 osob), 70 – 79 let (+ 15 osob) a 40 – 49 let (+ 9 osob).
Další informace jsou připraveny v tabulkách.
Ing. Marta Ostrčilová
POHYB OBYVATEL
Přistěhovaní

Narození

Odstěhovaní

Úmrtí

muži

ženy

hoši

dívky

muži

ženy

muži

ženy

13

23

9

0

22

12

10

9

Celkem 36

Celkem 9

Celkem 34
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Nebraňme se ekologii, vyplatí
se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie,
společenská odpovědnost nebo ochrana životního
prostředí za něco moderního a líbivého, s čím
přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se
lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice
nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská
odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že
se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a
v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde
bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a
zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen
již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba
dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu
ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává
jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze
svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily
veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany
k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu.
Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho
likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela
zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned
dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné
suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí
úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje již 6 let kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, zajišťuje přepravu sběrných
nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří naše obec finanční
prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem 5
10
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miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak
mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad.
Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu naší obce a nevyhazujte úsporky do koše.

Místní knihovna
Návštěvy dětí MŠ a žáků ZŠ
v knihovně se stává pomalu ale jistě
tradicí. Tentokrát byl pro ně připraven
program s názvem „Barevný podzim
- Podzimní tvoření“. Společně jsme
vyrobili sluníčka z podzimních listů,
skládali podzimní obrázky, přečetli
pohádku „O chytré kmotře lišce“ nebo
příběh Boba a Bobka.
Doufám, že se akce dětem líbila a
budu se těšit opět na setkání v příštím
roce na další akci - „Jarní tvoření“.

Hana Slabá, knihovnice

R ady zahrádkářům
Mulčování prospívá půdě, rostlinám a životnímu prostředí
V přírodě je půda téměř vždy zakrytá. Je stále pokryta živými rostlinami nebo tlejícím organickým materiálem, jako například v lese. V poslední době byly vyvinuty nové metody či způsoby mulčování.
Pokrývkou chráníme půdu před povětrnostními vlivy, neboť vlivem slunečního
záření vysychá a na povrchu se může vytvořit škraloup. Silné deště naproti tomu
zabahňují povrch půdy a vítr může částice následně odvát. Těmito přímými povětrnostními vlivy může dojít k velkému kolísání teploty v půdě a k odnosu cenných
částic z půdy.
Zakrytím uchováme půdní strukturu a chráníme půdní organismy, což se příznivě projeví na úrodnosti. Další výhodou je, že potlačuje růst plevelů. Mulčování
působí příznivě na zdraví rostlin. Je to vlivem zlepšené struktury půdy, neboť v porézní a vzdušné půdě s příznivou strukturou je méně houbových chorob.
Všechny materiály k mulčování lze dávat pouze na kyprou půdu. Je-li v dů11
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sledku utužení zničeno mnoho vzdušných pórů, brzdí mulč dodatečně vypařování
vody, což může trvale negativně působit na růst rostlin.
MATERIÁLY K MULČOVÁNÍ PŮDY
Mulčovací fólie
Rostliny na mulčované půdě jsou sušší. Z tohoto důvodu jsou méně napadány
houbovými chorobami.
Organická hnojiva mohou vlivem rychlejšího zahřívání půdy pod černými mulčovacími materiály rychleji mineralizovat, jsou tedy bakteriemi rychleji přeměněny na živiny přijatelné rostlinami. Současně z nich vzniká pro půdu důležitý
humus. Proto se doporučuje používat černou netkanou textilii při pěstování rané
zeleniny, raných brambor a jahod, především na těžkých půdách. Z ekologického
hlediska lze mulčovací fólii posuzovat kriticky, protože se obtížně likviduje.
Pro domácí zahrádku máme k dispozici mnoho různých organických materiálů.
Nejschůdnější postup je mulčování posekanou trávou.
Materiály vhodné pro různé druhy plodin a kultury:
- kultury s krátkou vegetační dobou – posekaná tráva, posekané plevele, listy a
výhonky rajčat;
- rajčata, papriky, okurky a jiné tykvovité druhy – černá netkaná textilie nebo
fólie, sláma;
- tyčkové fazole – černá netkaná textilie, podsev lichořeřišnice;
- jahody – černá netkaná textilie, listy kapradin, sláma;
- keřové ovoce – zetlelý kompost z chlévské mrvy, sláma, posekaná zelená hmota;
- rododendrony, azalky, vřesy – kompost z listí nebo jehličí, rozdrcená kůra, kávová sedlina;
- růže – zetlelý kompost z chlévské mrvy, mulčovací kůra, odpady z čaje;
- okrasné záhony – mulčovací kůra, posekaná tráva;
- živé ploty – sláma, listí, piliny, živý mulč z rostlin.
Posekaná zelená hmota
Zahradní odpady rozřežeme nebo rozdrtíme na části o velikosti 5 – 10 cm, které
musí před použitím jako mulč zaschnout. Kromě posekané trávy je velmi vhodná
posekaná hmota z volně rostoucích bylin, například kostivalu, kopřivy, pampelišky, jitrocele, kopru.
U lehkého, vzdušného materiálu může být vrstva nastýlky silná 2 – 30 cm. U
těžkého materiálu (posekaná tráva) stačí vrstva tenká cca 1 cm. Půdní organismy
12
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musí pod vrstvou mulče ještě dýchat,
jinak se zabrání činnosti mikroorganismů, které přeměňují tyto organické
látky na humus a vrstva nastýlky začne
hnít. Tenká vrstva poměrně rychle zetlí,
takže ji musíme obnovit. Čerstvě posekaná tráva přináší mimo potravy pro
půdní organismy také dusík pro rostliny.
Mulčování slámou
Nastýlka ze slámy izoluje půdu, takže se půda zpočátku hůře zahřívá. Velmi
příznivě lze však hodnotit „tlumící efekt“ proti utlačování půdy. Tento mulč lze
doporučit zejména tam, kde do dané kultury musíme často vstupovat, např. jahody.
Živý mulč
V zeleninové zahrádce lze velmi dobře využívat podsevy, například špenát
nebo salát, což se blíží smíšené kultuře. Na záhonech s trvalkami a dřevinami lze
volné plochy ozelenit polštářovými rostlinami. Pro stinná místa se nabízejí mařinka vonná nebo lesní jahody.
Rukověť zahrádkáře

Kulturní vyžití v obci

Letošní podzim byl ve znamení kulturních akcí. Začalo to již o státním svátku
v září, kdy jsme pořádali zájezd do Brna. První zastávkou byly kasematy hradu Špilberk. Po individuální prohlídce Brna jsme zamířili na přehradu. Počasí nám opravdu
přálo, takže vyjížďka lodí byla „prosluněná“. Zakončení bylo ve vinném sklípku v Boršicích.

13
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Další akcí, kterou jsme pro občany uspořádali, bylo divadelní představení „Sborovna“. Byla to komedie ze školního prostředí, kterou hráli herci divadla Pavla Trávníčka.
Byly to více jak dvě hodiny, kdy se naším kulturním domem ozýval smích. Herci byli
výborní, a jak o přestávce podotkla paní Uršula Kluková, tak diváci se výborně bavili
a byli skvělí. Kdo chtěl, tak se mohl s herci vyfotit, ochotně zájemcům podepisovali
památníčky.

Pak už to bylo ve znamení každoročního posezení s cimbálovou muzikou Primáš.
Tato akce je každoročně hojně navštěvovaná. Letos jsme ji uspořádali již 8. prosince,
jelikož loni se konala ve stejný termín jako spousta vánočních večírků a všichni se nemohli zúčastnit. Sálem zněly krásné melodie, na stolech vonělo cukroví a hořely svíčky.
Cukroví, svícny a výzdoba byly, jako již tradičně, dílem dětí ze základní školy.
Poslední akcí byl vánoční koncert Jaroslava Beneše.
Ing. Marta Ostrčilová

14
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
11. 9. Koncert Black Swan
Taneční orchestr Black Swan Band při ZUŠ Bedřicha Kozánka
má ve svém repertoáru skladby klasického swingového charakteru, filmové melodie i
úpravy současné populární hudby, převážně v orchestrální podobě. To vše nám předvedl a nezapomněl na představení jednotlivých hudebních nástrojů.
21. 9. Bezpečně na ulici a na silnici
Ve čtvrtek 21. 9. se žáci 2. třídy zúčastnili v Přerově besedy na téma Bezpečně na ulici a na silnici. Policistka z
Městské policie s žáky probrala dopravní
značky, upozornila na rizika na ulici a
žáci společně vyplňovali pracovní listy
s tematikou dopravní výchovy. Na závěr
dostali drobné dárky.
  
22. 9. Běh O pohár ředitele školy
V rámci Dne bez aut, který se každoročně slaví 22. 9., a Týdne mobility naše škola
uspořádala jako každý rok běh O pohár ředitele školy. Do soutěže se zapojili žáci a žákyně 2. stupně a soutěžili ve čtyřech kategoriích. Dívky i hoši museli zdolat trať kolem
naší školy. Oběhnout kolem ní znamená zdolat na první pohled jednoduchý kilometr,
ale už na druhý vidíte náročnost terénu a s ní se museli závodníci vypořádat.
Nejlépe zaběhly v kategorie mladších žaček na 3. místě Michaela Pitnerová ze 7.
třídy, na 2. místě Zuzana Görfölová z 6. třídy a v kategorii dívek zvítězila Alice Drozdová ze 7. třídy.
 	 Kategorii starších žaček se už tak nevedlo, nicméně pár děvčat se nenechalo zahanbit a na bronzovou příčku se usadily shodně Barbora Bubeníková s Michaelou Vlachovou z 8. třídy, stříbro si uhlídala Vanesa Švédová z 9. třídy a vítězkou kategorie
se stala Klára Horáková z 8. třídy. Svým časem ovšem nestačila na Alici Drozdovou,
která se stala celkovou vítězkou.
V kategorii mladších hochů se na 3. místě umístil Radim Netopil z 6. třídy, na 2.
místě Matouš Ludva ze 7. třídy. Vítězem kategorie se stal Tomáš Řezníček ze 6. třídy.
V kategorii starších se s tratí nejlépe porvali Radim Kuba a Lukáš Netopil z 9. třídy
– shodně na 3. místě, Jan Botor na místě 2. a vítězem kategorie a stejně tak vítězem
celého závodu se stal Robert Nevřala z 9. třídy.
15
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Oba vítězové obdrželi od pana ředitele pohár, který není putovní, a můžou se z něj
tedy těšit, jak dlouho je libo. Ale ocenění patří i všem ostatním žákům, kteří sice neměli nejlepší výsledky, ale snažili se ze všech svých sil, aby si neudělali ostudu a aby
prokázali, že i děti na vesnici umí běhat.
25. 9. Evropský den jazyků
AJ
Letos se žáci 5. A rozdělili do pěti týmů. Každý tým se rozhodl pro prezentaci
nejoblíbenější země, ve které se děti základních škol učí anglický jazyk. Úkolem bylo
zjistit o dané zemi co nejvíce informací a zvláštností. Mezipředmětové vztahy se nám
podařily naplnit včetně kuchařského umění, kdy jeden z týmů dokonce upekl i typický
anglický „apple pie“.
RJ
Kolik a jaké jazyky v Evropě máme?, Proč se vlastně učíme cizí jazyky? – na tyto
otázky si zkusili odpovědět sedmáci, kterým letos přibyl další cizí jazyk – ruština.
Nutno podotknout, že ačkoliv se tento jazyk teprve začínají učit, je dost slov, která už
znají. Společně jsme si je foneticky napsali. Osmáci měli za úkol vytvořit obrázkový
slovník k tématům rodina, škola, jídlo, ovoce, zelenina, zvířata domácí i v ZOO. Některým práce se slovníkem dala pořádně zabrat, ale z drobných chyb se snad poučili.
Žáci 9. ročníku si ve svých pracích ověřili, jak důležitou roli v ruském jazyce hraje
přízvuk. Tak například slova „zamok“ a „zamok“ jsou na první pohled stejná, není
tam přízvuk. Ale už na druhý pohled, když přidáme přízvuk, mají odlišný význam „zámok“ a „zamók“. Je to zkrátka tajemství ruského přízvuku.
NJ
V hodinách němčiny jsme s deváťáky navštívili oficiální stránky Evropského dne
jazyků a vyzkoušeli si paměťová cvičení, srovnávání písmenek z latinky a cyrilice a
pokoušeli se přijít na význam nejdelšího německého slova. Na závěr proběhl krátký
kvíz za sladkou odměnu.  
26. 9. Buďme kamarádi
Dne 26. září 2017 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili vzdělávacího programu „Buďme
kamarádi“, který vedla Mgr. Alena Svobodová. Žáci si vyzkoušeli, jaké je to být postiženým v oblasti tělesné, zrakové a sluchové. Vyzkoušeli si jízdu na mechanickém
vozíku, kreslení nohou nebo ústy, psaní na Pichtově psacím stroji, skládání hmatových
kostek, skládání slov v Braillově písmu, chůzi se slepeckou bílou holí a mnoho dalšího.
Žáci se aktivně zapojovali a všichni si vyzkoušeli všechny nabízené činnosti.
27. 9. Podzimní olympijské hry - ŠD
Ve středu 27. září 2017 proběhlo ve školní družině sportovní odpoledne s názvem
16
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„Podzimní olympijské hry“. Počasí jsme měli krásné, sluníčko pěkně hřálo a nám nic
nebránilo skvěle si zasportovat v netradičních disciplínách. Děti se rozdělily do družstev a společně musely projít všechna stanoviště. Po zdárném ukončení dostali všichni
čokoládovou medaili.
30. 9. Vystoupení na zahrádkářské výstavě
Žáci 4. třídy si nenechali ujít možnost vystoupit se svými lidovými tanci na zahrádkářské výstavě. Předvedli tanec na lidovou píseň Tragaču, tragaču, Vijte, vijte věnce,
Tancuj, tancuj, vykrúcaj a Co to tam šupoce.
3. 10. Bezpečná jízda na kole
V úterý 3. října 2017 se žáci 4. třídy zúčastnili preventivního programu Bezpečná
jízda na kole. Žáci si zopakovali dopravní značky, rozdíl mezi chodcem a cyklistou a
připomněli si, co vše patří do povinné výbavy kola. Program byl velice přínosný, neboť
žáci dovrší v průběhu školního roku deseti let a budou moci sami jezdit na kole po silnici.
3. 10. 5. a 6. třída v hvězdárně
První říjnové úterý jsme se za doprovodu deště vydali do Prostějova – konkrétně
do Lidové hvězdárny Prostějov. Celé dvě a půl hodiny se nám ochotně věnoval pan
Karel Trutnovský, ředitel hvězdárny. Z jeho poutavého vyprávění, doplněného několika
názornými ukázkami a pokusy, si žáci zopakovali znalosti o planetách naší sluneční
soustavy a o Slunci, naší nejbližší hvězdě. V pozorovací místnosti nás seznámil s dalekohledy určenými pro různé objekty pozorování, a i když se nebe pozorovat nedalo,
ověřili jsme si, že astronomické dalekohledy zobrazují obraz většinou stranově převrácený. Závěrem jsme si opět v přednáškové místnosti nasadili 3D brýle a podívali se, jak
se chová kapka vody na palubě Mezinárodní vesmírné stanice ISS (mimochodem i my
můžeme sledovat přelety ISS na různých místech ČR). Každopádně parádní podívaná
a bezva tečka za dnešní návštěvou Prostějova.
3. 10. Beseda s Městskou policií Co by se mělo vědět v patnácti letech
Žáci devátého ročníku se zúčastnili preventivného programu Co vědět v patnácti
letech u Městské policie v Přerově. Na konkrétních případech byly žákům ukázány
jejich práva a povinnosti. Za odměnu si žáci mohli zastřílet na laserové střelnici.
3. 10. Exkurze na SŠT Kouřílkova v Přerově
Návštěva SŠT Kouřílkova probíhala ve velké slávě díky padesátiletému výročí školy. Náš bývalý žák Jakub Procházka nás provázel celou školou. Každý obor, na který by
se mohli žáci hlásit, měl připravený workshop - ukázka toho co se budou učit. Nechy17
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běla praktická ukázka z oboru a informace o možnostech jejich pozdějšího uplatnění a
o podmínkách pro přijetí. Po exkurzi si mohli žáci vybrat drobný dárek.
5. 10. Přespolní běh ve Všechovicích
Letos jsme do závodu v přespolním běhu nasadili pouze družstva starších žáků a
žákyň, abychom netříštili síly. Ač se děvčatům nedařilo a skončily na posledním 6.
místě, chlapci zklamání vynahradili bronzovou příčkou ze sedmi zúčastněných družstev. Nejslibnějšími běžci byli ti mladší – Tomáš Řezníček (celkově 9.) a Alice Drozdová (celkově 4.). Počasí bylo opět podzimní a deštivé, ale nálada dobrá.
9. 10. Okrskové kolo v minikopané
Družstvo ZŠ Horní Moštěnice obsadilo celkově 7. místo, když za soupeři zaostávalo
zejména v taktice, ale i technice. Branky stříleli: Řezníček 2 (VI. A), Nevřala, Obrtel
(oba IX. A). Naše družstvo bylo opět jedinou venkovskou školou….
10. a 17. 10. Preventivní programy pro 6. a 7. třídu
Ve dnech 10. a 17. října se konaly na 2. stupni preventivní prožitkové programy vedené zkušenou lektorkou Mgr. Coufalovou ze společnosti ACET ČR. Pro šesťáky to byl
program „Bolest - nemoc jménem šikana“, sedmáci se zúčastnili programu nazvaného
hezky „Mít se spolu fajn“, který se zaměřoval na sehranost kolektivu a umění ocenit
jeden druhého. Probíraná témata byla pro žáky zcela jistě přínosná a určitě se k nim ve
vhodných okamžicích ještě vrátíme.
12. 10. Objev v sobě elektrikáře
Žák 7. třídy Jan Haflant se 12. 10. bez problémů vyrovnal s konkurencí 17 soupeřů a vybojoval 2. místo v soutěži  Objev v sobě elektrikáře. Soutěž organizovala SŠE
Lipník. Probíhala prakticistně a byla zaměřena na základní dovednosti z oblasti elektrotechniky – pájení, spojování obvodů atd. Honzovi gratulujeme!!!
18. 10. Divadlo v angličtině
Ve středu 18. října do naší tělocvičny zavítala kanadská divadelní společnost Azyzah Entertainment. Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku zhlédli představení s názvem Travel Machine a žáci šestého a sedmého ročníku představení s názvem The
Decoding Mission. Obě představení byla vedena v anglickém jazyce a byla domluvena
ke zpestření a jako motivační prostředek k výuce cizích jazyků a také k projektu s názvem Evropský den jazyků. Vybraní žáci se dokonce podíleli na průběhu jednotlivých
her. Učitelé i žáci si určitě tento kulturní zážitek pořádně užili.

18
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18. 10. Barevný den u Soviček – ŠD
Ve středu 18. 10. jsme navštívili místní knihovnu, kde nás paní Slabá seznámila
s tím, jak se v knihovně musíme chovat, jaké knihy si můžeme půjčit a podle čeho
najdeme knížku, kterou hledáme. Poté nám paní Slabá přečetla příběh z knížky Chytrá
kmotra liška. Abychom se protáhli, hledali jsme barevná písmenka a vymýšleli na ně
slova. Skládali jsme ve skupinách podzimní obrázek a nakonec jsme tvořili kytičku
z barevných podzimních listů. Mnozí z nás jistě knihovnu brzy opět navštíví, abychom
si vybrali pěknou knížku, kterou nám rodiče budou číst před spaním, než si ji budeme
umět přečíst my samotní. Děkujeme paní Slabé za příjemné odpoledne v knihovně.
19. 10. Exkurze na Úřad práce – 9. třída
Dne 19. 10. 2017 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze na Úřadu práce v Přerově. Mgr. Renata Králíková předala žákům
vyčerpávající informace o různých studijních oborech a studiu na středních školách. Beseda žáky zaujala a určitě bude
přínosem při jejich rozhodování o výběru
povolání.
16. – 20. 10. Výstava ovoce a zeleniny u Smajlíků - ŠD
V měsíci říjnu proběhla ve školní družině v oddělení Smajlíků „Výstava ovoce a
zeleniny“. Děti přinesly mnoho krásných košíčků s podzimními plody a nápaditými
výrobky z přírodnin. Společně jsme si některé podzimní plody vyrobili. Použili jsme
techniku mačkání a nalepování krepového papíru na bílou čtvrtku. Výstava i společná
výtvarná práce se dětem líbila.
25. 10. Barevný podzim v knihovně – Smajlíci ŠD
Ve středu 25. října jsme se na pozvání
paní Slabé s dětmi ŠD z oddělení Smajlíků vypravili za programem do místní
knihovny. Název „Barevný podzim“ sliboval příjemné odpoledne spojené s vyráběním. Pro děti bylo připraveno několik
úkolů s podzimní tematikou. Vyrobily si
sluníčko z lístečků a nechyběla ani krásná
pohádka. Tímto děkujeme paní Slabé za
příjemně strávené odpoledne a budeme se
těšit na další společné akce.
19
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30. 10. The Action New Generation
The Action New Generation je multimediální divadelní představení plné emocí a
dějových zvratů určené všem budoucím a začínajícím řidičům. Cílem projektu je prevence rizikového chování uvedené cílové skupiny v silniční dopravě, prevence užívání
alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů. Boj proti rychlé nebo
nezodpovědné jízdě a důraz na používání bezpečnostních pásů jsou dalšími sděleními,
která působí na cílovou skupinu. Doufáme, že se osmákům představení líbilo a snad si
z něho vzali „aspoň“ malé ponaučení.
31. 10. Halloween
Poslední říjnový den se děti ze školní
družiny z oddělení Smajlíků proměnily v
duchy, čarodějnice, kostlivce a jiná strašidla, která přišla oslavit svůj oblíbený svátek Halloween. Někdo může namítnout,
že v Čechách tento svátek neslavíme. Ale
už od 3. třídy se učíme anglicky a měli bychom vědět, jaké tradice se dodržují v anglicky mluvících zemích. Nejprve se děti
rychle připravily a převlekly do kostýmů a
pak už nic nebránilo tomu, aby se po skupinkách vydaly plnit nejrůznější úkoly. Po
splnění všech úkolů na děti čekalo bohaté
občerstvení, nechyběl ani pravý anglický
čaj, malování na obličej, foto koutek a balíčky s odměnami. Všichni byli moc šikovní a odpoledne si náležitě užili. Chtěli
bychom velmi poděkovat paní učitelce
Kotáskové a dětem ze školního parlamentu za jejich velkou pomoc při této společné akci.
1. 11. Halloween u Soviček – ŠD
Ve středu 1. listopadu jsme si u Soviček udělali halloweenské odpoledne. Než nám
přišli pomáhat naši kamarádi ze školního parlamentu spolu s paní učitelkou Kotáskovou, tak jsme si vyrobili zdravé zeleninové občerstvení, udělali si módní slet všech strašidel, kostlivců i čarodějnic a s chutí jsme se pustili do zdravého i nezdravého pojídání
„kouzelných“ žížal, mloků a jiných dobrot. Trošku jsme se protáhli u strašidelné disko20
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téky, vyrobili jsme si lízátkového bubáčka, lupínkovou dýni, natiskli jsme si pavoučky
i s pavučinkou a nazdobili jsme si svoji strašidláckou tašku. Také jsme se mohli nechat
namalovat či uhádnout, v jakou pohádkovou postavu se někteří z nás na okamžik proměnili. Užili jsme si prima odpoledne a moc děkujeme kamarádům ze školního parlamentu – Vanesce, Vlasťovi, Vojtovi za jejich obětavou pomoc a paní učitelce Kotáskové
nejen za krásné strašidlácké malování na obličej, ale také za výborné perníkové mloky.
8. 11. Slavíci z Přerova
Po loňské pauze jsme letos vyslali do boje o nejkrásnější hlas hned 3 reprezentanty. Ve středu 8. 11. 2017 soutěžila
kategorie 1. – 5. třída, ve čtvrtek 9. 11. potom 6. – 9. třída. V kategorii mladších se Izabela Walterová prozpívala
do bronzového pásma, v kategorii 6. až 7. se ve stříbrném
pásmu umístili Alice Drozdová i Vojtěch Bezslezina. Děti
si vyzkoušely zpívat před porotou, zjistily, že tréma může
ovlivnit jejich výkon, ale i přesto byli všichni tři reprezentanti naší školy úspěšní.
8. 11. Puzzliáda – Smajlíci ŠD
Puzzliáda (skládání puzzlí) patří mezi oblíbenou činnost žáků ŠD. Ve středu 8. listopadu proběhlo v naší školní družině v oddělení Smajlíků zábavné odpoledne pro děti
s názvem „PUZZLIÁDA“. Děti skládaly individuálně nebo společně v určitém časovém limitu puzzle a rozvíjely tak logické myšlení. Za svoji práci dostaly zaslouženou
odměnu.
10. 11. Okrskové kolo ve florbale
Náš tým nestačil na své soupeře ani technicky, ani takticky a ve skupině obsadil
poslední 5. místo.
21. 11. Beseda s pamětníkem
Mgr. Mollinová je znalcem katolické
církve a hlavně jejich památek. Původní
beseda měla být míněna jako součást akce
Měsíc filmu, ale letos se nám k tomuto
tématu nehodil žádný z doporučených
filmů, takže jsme si vybrali dokument
Číhošťský zázrak, který se tematicky nejlépe hodil k následující debatě. Ta obsahovala informace o stavbě, likvidaci a nové
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stavbě moštěnského kostela, o jeho výzdobě, některých okamžicích moštěnských dějin
a v poslední fázi se proměnila ve smršť otázek, kdy se děti dotazovaly na původ svých
jmen.
21. 11. Oslava v II. A
V úterý 21. listopadu jsme měli probírat v předmětu Člověk a jeho svět oslavy
v rodině a narozeniny. Místo dlouhého
povídání jsme si připravili oslavu ve třídě. Děti se dozvěděly, jak nachystat slavnostní stůl, pohoštění, jak se chovat, přijímat dárky a obléci se na takovou oslavu.
Všichni si to náramně užili. Poděkování
patří také rodičům, kteří nám s pohoštěním pomohli.
22. 11. Bible a my
Školní kolo soutěže probíhalo pouze za účasti 4 účastníků. Do kategorie I.
jsme ani nikoho nenominovali, příští rok
to možná napravíme. Ač čas na přípravu
do kola okresního nebyl příliš dlouhý a ač
nám unikla taktéž informace, že okresní
kolo je nějak tematicky zaměřeno, dostavil se hned při první zkušenosti s touto soutěží velký úspěch. Mladší z obou
účastníků, Petr Šimíček, se umístil na 2.
místě a postoupil tak do celostátního kola.
Starší Jan Botor nebyl o nic horší. Skončil ve své kategorii na krásném 5. místě, a
ač mu postup unikl, nemá se za co vůbec
stydět. Našim žákům gratulujeme a děkujeme za jejich domácí přípravu na tuto
soutěž.
22. 11. Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Ve středu 22. 11. 2017 proběhlo olympijské klání na poli českého jazyka. 14 odvážných osmáků a deváťáků procvičilo mozkové závity při mluvnické i slohové práci. Na
stupních vítězů stanuli Markéta Uhlířová, Jan Botor a Radim Kuba. Honza a Markéta
22
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nás budou reprezentovat 5. 2. v okresním kole.
24. 11. Školní kolo Olympiády v dějepise
Neuplynuly ani dva dny a po soutěži v českém jazyce následovala Olympiáda v dějepise. Testy pro školní kolo nebyly vůbec jednoduché. Letos bylo totiž zvoleno období
1. republiky, které stihli ve škole probrat jen deváťáci, a to ještě ne celé. Nicméně ve
výsledné listině se neztratili ani mladší žáci. První místo obsadil Jan Botor z VIII.A.,
na 2. místě stanul Michal Ludva z IX.A a těsně v závěsu mu šlapal na paty Petr Šimíček
ze VII.A. Zřejmě hochům půjde dějepis lépe než slečnám. Honza bude školu reprezentovat 16. 1. 2018 v okresním kole.
28. 11. Naší přírodou
Listopad je ve znamení školních kol všemožných soutěží, a tak ani přírodopis nemohl stát stranou. V kvalifikačním kole se nejlépe z mladších žáků umístila Julie Jemelková z VI. A, která soutěžila v oboru Společenství vodního prostředí. Starší kategorii
zase vyhrála Klára Horáková z VIII. A, která se nejlépe porvala s oborem Společenství
polí, luk a pastvin. Obě děvčata postupují do finálového kola a my jim v březnu budeme
držet palce.
Listopad - Barevný podzim – Smajlíci ŠD
V listopadu se žáci ŠD oddělení Smajlíků zapojili do výtvarné soutěže s názvem
„Barevný podzim“. Jejich úkolem bylo nakreslit nebo namalovat deštivý, větrný a především pestře barevný podzim. Jelikož se zúčastnily téměř všechny děti ze ŠD, bylo
velmi obtížné vybrat tři nejzdařilejší práce. Proto byly odměněny děti všechny.
28. 11. Vikingové
Skupina historického šermu Pernštejni nám nebyla neznámá. Od roku 2000 se šermu věnuje na profesionální bázi. Hlavní náplní skupiny jsou naučně výchovné pořady
pro základní a střední školy, se kterými účinkuje po celé republice. K nám tentokrát
přijeli s představením Vikingové. Během necelé hodinky jsme si mohli prohlédnout
drakar, někteří dobrovolníci si do něj mohli i sednout, ač neveslovali. Dozvěděli jsme
se, jak Vikingové chodili oblečení, čím se živili a proč byli tak dobří mořeplavci.
Prohlédli jsme se taky pradědečka kompasu a na vlastní kůži vyzkoušeli bojový šik.
Naši žáci sice nebyli tak urputní jako praví Vikingové, jejichž cílem bylo v boji zemřít
a odejít tak do Valhally, nicméně se se štítem a zbraní potýkali celkem statečně.
28. 11. Děti kreslí Kainara
„Nevídáno neslýcháno aneb Děti kreslí Kainara“
Žáci 4. a 5. ročníku měli zájem se zúčastnit soutěže, kterou vyhlásila Městská
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knihovna Přerov. Cílem výtvarné soutěže bylo seznámit děti s básníkem, přerovským
rodákem Josefem Kainarem. Vzhledem k tomu, že nespadáme do sítě přerovských
škol, nebyla nám účast umožněna. Proto jsme si udělali vlastní školní kolo. Děti kreslily obrázky s velkým nadšením a samy si vyzkoušely ilustraci básně. Vyhodnotili jsme
první tři místa z každé třídy. Mezi oceněnými za 4. třídu byli Hugo Fait, Barbora Valentová, Dominik Duvač a za 5. třídu Martina Danišová, Veronika Valášková a Lucie
Janďourková. Talentům moc gratulujeme!

Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
Srpen
Letošní prázdniny nám dříve než dětem skončily. Vyhověli jsme paní starostce z
Přestavlk a pro jejich starší a pokročilé občany tančili. Soudě podle potlesku, který
jsme sklidili, se všichni show havajských tanečnic dobře bavili.
Září - prosinec
Od září až do prosince se naše účinkování odehrává v duchu tradic.
V září jsou to dožínky. V našem podání skromné připomenutí události, kterou
kdysi celá Haná žila a každá ves ji jak se
patří oslavila.
Říjnové vinobraní, toť velká událost
na jihu Moravy stále je. Ne na širých lánech Hané, ale na jižních svazích dobré
vínko dozraje. A protože to do vinných
sklípků co by kamenem dohodil máme,
rádi do nich jezdíme a vínečka ochutnáme. Připomenout čas vinobraní neškodí,
je dobré a pěkné připít si spolu na zdraví.
Ve studeném listopadu dobrý řezník
vždy na roztrhání byl. Kdekdo vykrmil
čuníka a chtěl, aby mu ho zrovna On porazil. Co se zabíjačky týče, tak kibiců, radílků a “zaručených mistrů” je jak kamení
24
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na polu, jen jejich zabíjačka není k jídlu
nebo stojí za starou bačkoru. Nám se to
ale nestalo. Náš řezník je šikovný, a tak i
letos všem chutnalo.
I letos k nám přišel Mikuláš později.
To proto, abychom s celou republikou koledy zapěli. Malí zpěváčci s rodiči do kulturního domu přispěchali a všichni jsme
si krásně zazpívali. Za to krásné zpívání
dostaly děti sladké mlsání.
Rychle utekl ten čas - jako celý rok 2017. Jsme rádi, že se naši občané mají na co těšit a
jít se kam pobavit. Děkujeme jim za přízeň a přejeme všem v roce 2018 velmi mnoho
zdraví, pohody, radosti a duševní svěžesti.
Zita Lásková
Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice

RYBÁŘSKÝ SPOLEK H. M.
Letošní sezóna na rybníku v Horní Moštěnici je za námi. Věříme, že vám přinesla mnoho pěkných zážitků i nějaký ten úlovek.
Z již tradičních akcí, které v roce 2017 proběhly v režii „moštěnských rybářů“, nelze nepřipomenout červnové dětské rybářské závody pořádané pro školní mládež. Po
předchozích ročnících ve znamení slunných dnů s příjemným letním počasím nám zpočátku pořádně sprchlo, ale i tak se celá akce vydařila a nakonec se na nás i to sluníčko
usmálo.
Takovým letním vrcholem v dění na rybníku byla opět akce Neckyáda s programem pro celé odpoledne i večer. Po sérii zábavných soutěží s příchutí recese a po vyhlášení nejlepšího plavidla jsme zakotvili u táboráku a folkových písniček pana Milana
Svozila. V prezentaci svých plavidel divákům, během níž se hodnotila originalita, tentokrát jednoznačně zvítězilo plavidlo rybářů nazvané Splašená sardel. Opět nechyběly
disciplíny jako přechod rybníka po laně či vyřazovací rozplavby na kánoích.
Další z akcí, a to hlavně pro členy – rybáře, byly spolkové závody pořádané první
zářijovou sobotu. Počasí bylo typicky podzimní, ale všichni měli možnost zahřát se nejen dobrým teplým gulášem. O úlovky trofejních kaprů nebyla nouze. Hodnotnou cenu
a putovní pohár za první místo získal domácí kapr pan Ondřej Martínek (úlovek: kapr
72 cm). V soutěži týmů šla cena za první místo panu V. Mišovi a panu P. Janků (součet
ryb 527 cm).
25
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Vrcholnou událostí roku se však letos stal kontrolní výlov rybníka, který se uskutečnil 4. listopadu, a jeho cílem bylo v podstatě prověřit, jak s tou naší vodou hospodaříme. A ukázalo se, že opravdu dobře. Kvalitní zarybnění je hlavně vizitkou práce spolkového hospodáře pana L. Jemelky, za což mu patří velký dík. Nerybářská veřejnost si
na akci, kromě podívané, zábavy a bohaté tomboly, mohla dopřát občerstvení v podobě
rybích specialit a lidé měli možnost zakoupit si živého čerstvě vyloveného kapříka.
Závěrem patří za rybářský spolek poděkování všem z řad veřejnosti, kteří si k nám
opět našli cestu a návštěvou pořádaných akcí podpořili dění na rybníku v obci Horní
Moštěnice.
Autor: D. Gottfried (Petrův zdar…)

Neckyáda

Spolkové rybářské závody

Výlov rybníka
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Z činnosti základní organizace ČZS Horní Moštěnice
Výstava ovoce, zeleniny, květin a zahrádkářských produktů v Horní Moštěnici 30.
9. 2017 – 1. 10. 2017
Na přelomu měsíce září a října 2017 uspořádal Český zahrádkářský svaz v Horní
Moštěnici tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin. I přes špatnou letošní úrodu
bylo na výstavě k vidění asi 450 exponátů. Výstava byla zahájena ve 14 hodin, v 15
hodin jsme mohli zhlédnout vystoupení dětí ze zdejší ZŠ Horní Moštěnice. Po oba
dny výstavu navštívilo asi 230 osob. Již tradičně byla vyhlášena soutěž o největší
jablko výstavy, které vyhrálo jablko odrůdy Gala paní Zdeny Špundové. Další byla
soutěž o nejkrásnější jablko výstavy, tentokrát zvítězilo jablko odrůdy Bohemia pana
Miroslava Mika. Třetí soutěží byla soutěž o největší dýni, kterou vyhrála dýně paní
Zdeny Špundové s váhou 38 kg. Nově byla zařazena soutěž o nejkrásněji nazdobenou
dýni. Do prvního ročníku se zapojili jen tři soutěžící a rozhodnout nebylo jednoduché.
Nakonec bylo umístění následující: Na prvním místě dýně pana Lukáše Vejrosty, na
druhém paní Jitky Ulrychové a na třetím dýně paní Zdeny Špundové. Protože někteří
vystavovatelé mají přímo celou kolekci svých výpěstků, byly vyhlášeny i tři nejlepší
kolekce výstavy. Na prvním místě se umístila kolekce, kterou připravila paní Zdena
Špundová, na druhém místě se umístila kolekce rodiny Hany Hradilíkové a na třetím
místě kolekce paní Ludmily Mutlové. Všichni výherci dostali diplom a malou pozornost.
V průběhu obou dnů si návštěvníci mohli zakoupit občerstvení a byly připraveny
domácí bramboráčky a domácí štrúdl.
Na letošní výstavě bylo uděleno Čestné uznání od Územního sdružení ČZS panu
starostovi Ing. Martínkovi za dobrou spolupráci. Letos byly výpěstky některých našich
členů zaslány na okresní výstavu, která se uskutečnila v Hustopečích nad Bečvou.
Na závěr musíme poděkovat OÚ Horní
Moštěnice za podporu, Hanácké kyselce
za nápoje, ZŠ Horní Moštěnice za krásné
vystoupení a všem vystavovatelům
z Horní Moštěnice i z okolních obcí
Dobrčice, Beňov a Přestavlky, kteří
donesli své exponáty, dále všem, kteří se
na přípravě výstavy podíleli, jak členům
výboru, tak ostatním. Nemalé díky patří
také návštěvníkům za hojnou účast.
Těšíme se za rok zas.
Stříhání stromků
Každoroční akcí našeho spolku bylo stříhání stromků, první se uskutečnilo 19. 10.
2017, účastnilo se 10 členů a bylo odpracováno 27 hodin. Druhý termín byl 26. 10.
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2017, účastnilo se 18 členů spolku a odpracovali 57 hodin. Tímto patří všem, kteří se
zúčastnili stříhání, velké díky.
Sázení stromků
Další akcí byla dosadba 8 ks stromků, které zakoupil OÚ Horní Moštěnice. Stromky
sázeli zahrádkáři v aleji kolem Moštěnky a nad školou.

Pozvánka na zahrádkářský ples
Srdečně všechny zveme na tradiční Zahrádkářský ples, který se bude konat
3. 2. 2018 od 20:00 hodin ve zdejším kulturním domě, zahraje nám hudební skupina
Karolína, vystoupí děti z Atlasu a Biosu Přerov a členky Klubu pro starší a pokročilé
Horní Moštěnice.
Na závěr mi dovolte Vám popřát úspěšné vykročení do roku 2018 a hlavně mnoho
zdraví a všem zahrádkářům úspěšný zahrádkářský rok.
Ilona Jančíková
ZO ČZS Horní Moštěnice

Akce Mysliveckého spolku Horní Moštěnice
V letošním roce jsme uspořádali
již několik akcí pro veřejnost, první
z nich byl tradiční Myslivecký ples,
který se konal 21. ledna 2017 ve zdejším
kulturním domě. Hrála nám oblíbená
kapela Big Mžik. Svou účastí nás poctilo
kolem 300 návštěvníků z naší obce, ale
především z blízkého i dalekého okolí.
Bylo přichystáno výborné občerstvení,
hlavně oblíbená myslivecká kuchyně,
kterou pravidelně připravuje náš člen
p. Zbyněk Petřík se svým týmem Ilčou Jančíkovou a Martou Ostrčilovou, dále
bohatá myslivecká tombola a Klub pro starší a pokročilé nám předvedl krásné nové
vystoupení Sestra v akci. Moc se jim to opět povedlo a seniorky sklidily obrovský
aplaus, jako vždy.
Další akcí byly Vepřové speciality, které se uskutečnily 18. února 2017. Opět
byla zakoupena 3 prasata, vyrobeny výrobky a vše přichystáno na sobotu, abychom
uspokojili všechny návštěvníky, což můžu říct, se nám, dle ohlasů, opět dokonale
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povedlo. Tradicí na této akci
je slivkošt, bylo dodáno 18
vzorků, na prvním místě se
umístila pálenka p. Miroslava
Matyáše, na druhém p. Fialy
a na třetím p. Velímové.
Letos se bohužel pro nezájem
soutěžících
neuskutečnila
soutěž o nejlepší koláč, buchtu
apod. Během odpoledne
předvedly děti z kroužku
Medvíďat krásné vystoupení,
za které si vysloužily náležitý
aplaus. Poté jim byl předán
finanční obnos, který dobrovolníci obdrželi při akci Vodění medvěda. Nechyběla
ani bohatá myslivecká tombola. Úsměvy na tvářích návštěvníků a dobrá nálada nás
ujistily o tom, že se v roce 2018 sejdeme znovu, a to 17. února.
V červnu jsme se účastnili jako zásobárna občerstvení pro soutěžící i hosty na
soutěžích Mikroregionu Moštěnka. Jako vždy jsme si dle ohlasů udělali dobré
jméno připravenými výbornými žebry ze zvěřiny pečenými na zelenině a víně,
dále byly v nabídce grilované makrely, klobásy, krkovička i kuře. Každý si snad
přišel na své.
V září jsme se účastnili soutěže O pohár starosty obce, ve které jsme se umístili
na 3. místě.
V měsíci listopadu jsme se setkali v naší myslivně se spolkem z Beňova a
udělali jsme si takové malé posezení i s manželkami k utužování meziobecních
vztahů na téma filmu Slavnosti sněženek, akorát bylo vše v poklidu, bez šípkové a
se zelím, všichni jsme se dobře bavili až do ranních hodin. Shodli jsme se na tom,
že tato setkání budou pravidelná.
A posledním bodem mého článku je pozvánka na Myslivecký ples, který se
koná 20. 1. 2018, hraje skupina Bene. Myslivecká kuchyně i tombola zaručena.
Vystoupení v podání členů Klubu pro starší a pokročilé s novým číslem zajištěno.
Na závěr musím poděkovat všem našim aktivním členům a hlavně našim
kamarádům a příznivcům myslivosti, kteří myslivosti a našemu spolku věnují
spoustu hodin ze svého volného času. Všem známým i neznámým přeji mnoho
štěstí, zdraví a úspěchu v novém roce 2018.
Tomáš Jančík
předseda MS Horní Moštěnice

29

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 581 224 145
Pondělí a středa		
13.00 – 17.00
PRACOVNÍ DOBA POŠTY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 954 275 117 - pozor změna!!
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			
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		
30
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Společenská kronika
V lednu se významného životního jubilea dožívají:
Libuše Bělková
Jozef Daniš
Květoslava Doláková
Jan Fekar
Zdenka Hufová
Miluše Jasníková
Milada Mišová
Jana Rédrová
V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívají:
Jaroslav Bajcar
Marie Činčurová
Vlasta Chýlková
Josef Jedlička
Ladislav Ludva
Anna Martínková
Marie Martínková
Ludmila Měrková
Jan Švagera
V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívají:
Alena Bednaříková
Anna Jandová
Dušan Magát
Josef Marek
Zdeněk Nebl
Aloisie Netopilová
Jana Pokusová
Alois Rygal
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (září-prosinec):
František Nevřela, David Vlach, Ondřej Papežík, Jaroslav Klímek, Ondřej Kopeček
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti a společného štěstí.

Opustili nás:
Františka Slaměníková, Jan Švéda, Zdeněk Steiner, Emil Kužela
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Kultura
Leden:
17. 01.
20. 01.

Klub pro starší a pokročilé
Myslivecký ples

Únor:
03. 02.
10. 02.
14. 02.
17. 02.
24. 02.

Zahrádkářský ples
Hasičský ples
Klub pro starší a pokročilé
Vesnické speciality
Obecní ples

Březen:
03. 03.
10. 03.
14. 03.

Šibřinky
Dětské šibřinky
Klub pro starší a pokročilé

Zadáno pro ženy
VEPŘOVÉ MASO S CELEREM
300 g vepřového masa (kýta, plec, kotleta), 160 g celeru, 30 g uzeného špeku, 1 ks cibule, sůl, pepř mletý, 4 ks nového koření, 1 ks bobkového listu, snítka tymiánu, vývar
dle potřeby, jíška nebo hladká mouka
• na drobně pokrájeném špeku si osmažíme pokrájenou cibuli,
• přidáme na nudličky pokrájené osolené a opepřené maso a koření,
• smažíme dozlatova za občasného promíchání masa,
• maso pak zalijeme vývarem a dusíme téměř doměkka, za občasného promíchání a
případného podlití vývarem,
• pak k masu přisypeme na slabé hranolky pokrájený očištěný celer a dovaříme vše
doměkka,
• nakonec omáčku zahustíme jíškou dle potřeby, kterou si vytvoříme osmažením
kousku másla a trošky hladké mouky dorůžova,
• omáčku ještě krátce provaříme, případně dle chuti dochutíme solí a pepřem
• podáváme s knedlíkem dle vlastní chuti, bramborem nebo rýží.
SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY S BRUSINKAMI
1 červená řepa, 1 mrkev, 1 hruška, zavařené brusinky nebo jeřabiny, 2 lžíce slunečni-
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cového oleje, 2 lžíce hruškového džusu, citronová šťáva, 2 lžíce medu
• řepu uvařte,
• nakrájejte ji na nudličky a ve velké míse promíchejte s nahrubo nastrouhanou mrkví,
• hrušku nakrájejte na tenké měsíčky, zakapejte citronem a spolu s brusinkami (případně jeřabinami) přidejte do mísy,
• v misce prošlehejte med s olejem a hruškovým džusem,
• dochuťte citronovou šťávou,
• salát zlehka promíchejte se zálivkou a nejlépe ihned podávejte.

Vtipy
Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají se na film.
Brunetka povídá: „Hele, vsadíme se, jo? Já sázím, že ten chlap skočí.“
Blondýnka: „Tak jo, já sázím, že neskočí.“ Daly 100 Kč na stůl a ten chlap skočil.
Jenže brunetka řekne: „Hele, já ten film už viděla a věděla jsem to.“
A blondýnka na to: „No, já ten film taky viděla, ale myslela jsem, že podruhý už
neskočí!“

Omyly známé a neznámé
Muž byl vždy živitelem rodiny
Nálezy archeologů a antropologů toto klišé vyvracejí. V dobách lovců a sběračů obstarávaly až 80 % potravy ženy, starší děti a babičky. Nikoliv muži, toulajíce se krajem
po stopách zvěře. Naši primitivní předkové tvořili společnost, kde důležitou roli hrála
různorodost a rovnoprávnost. Teprve vynález pluhu, usazení se, počátek zemědělství,
hromadění soukromého majetku a další vývoj vedly k tomu, že ženy svou pozici částečně ztratily.

Zrnka moudrosti na závěr
Tam, kde není důvěra, neexistuje skutečné přátelství.
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Přehled autobusových spojů
Autobus: Přerov, aut. st. - Horní Moštěnice, Jednota
Beňov, jede:
P
P
S
P S, N
P
Přerov
5:20 6:25 6:30 9:00 10:00 10:30
H. Moštěnice 5:29 6:35 6:40 9:09 10:10 10:39
		
P
N
P S, N
P
14:50 16:15 16:40 17:30 18:30 18:45
14:59 16:24 16:49 17:40 18:40 18:53
Kostelec, jede: P
P
Přerov
5:30 6:27
H. Moštěnice 5:40 6:34
P		
16:15 17:45
16:25 17:54

P
S
P, š
12:30 12:35 13:45
12:39 12:45 13:54
P, N
22:30
22:37

S, N		
P
P, š S, N P
6:30 9:30 10:45 13:32 14:40 14:45
6:41 9:38 10:57 13:38 14:49 14:55
P			
20:00 22:30
20:09 22:37

Zlín, jede:					
Přerov
8:00 12:00 14:00 17:10 18:25
H. Moštěnice 8:08 12:08 14:10 17:18 18:33

Přehled vlakových spojů
Přerov - Horní Moštěnice
		
P, S		
P				
Přerov		
4:45 5:40 6:43 7:36 9:40 11:36
H. Moštěnice 4:49 5:44 6:47 7:40 9:44 11:40
			
P		
P			
		
13:40 14:43 15:40 16:43 17:36 19:08
		
13:44 14:47 15:44 16:47 17:40 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 XVII, číslo 1/2018. Horní Moštěnice, leden 2018.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 15. 3. 2018.
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