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Přehled autobusových spojů
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Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
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P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončila plesová sezona a doufejme, že skončilo i zimní období,
které mělo netypický průběh a taktéž máme po největším křesťanském
svátku – Velikonocemi, které letos byly časově velmi brzy.
S nástupem jara dochází k jarnímu úklidu kolem domů a dvorků, začínají práce na
zahrádkách, s kterou také souvisí pálení různých materiálů a vypalování trávy, které je
přísně zakázáno! Každý občan je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Pálení plastů a nebezpečných
látek je zakázáno jak v kamnech, tak i v otevřených ohništích!
Od 1. dubna je centrální sběrné místo odpadů (za areálem bývalého JZD) otevřeno
stejně jako minulý rok – každou středu od 15,00 do 18,00 hodin a sobotu od 08,00 do
12,00 hodin.
Stejně jako každé jaro bude v polovině dubna proveden svoz větví a biologicky rozložitelných odpadů od domů a zahrádek a je taktéž připraven opět bezplatný odběr
kompostu. Kontejnery na zeleň jsme letošní rok díky příznivému počasí začali rozmisťovat po obci již od poloviny měsíce března.
Ještě jednou Vás žádám o důkladné třídění odpadů, ukládání tam kam patří a nevytváření černých skládek. Ušetříte tím náklady z obecní pokladny, přispějete k ochraně
životního prostředí a k pořádku a čistotě v obci!
Opět a znovu upozorňuji a žádám Vás – do kontejnerů na zeleň patří skutečně jen
zeleň!!! - a ne, jak se tam běžně objevují, zbytky koberců, plastové židle a další domovní odpad!!!
V současné době má obec možnosti zajistit vlastní technikou odvoz odpadového
materiálu do centrálního sběrného místa, popřípadě i na skládku (stavební suť, velkoobjemový odpad a podobně). Samozřejmě na objednávku a za poplatek, který činí:
30,- Kč/den za pronájem kontejneru, doprava: 32,- Kč/km.
Vzhledem k tomu, že někteří z Vás neměli možnost se seznámit s obecně závaznou
vyhláškou obce k odpadům, uvádím zkrácený výtah na jiném místě tohoto zpravodaje.
Plné znění je k dispozici na obecním úřadě nebo na stránkách obce.
V krátkosti se vrátím k uplynulému prvnímu čtvrtletí letošního roku:
Rok 2018 jsme zahájili před kulturním domem krásným silvestrovským ohňostrojem za skutečně velké účasti vás, občanů. Ale ještě před tím, těsně před svátky, zorganizoval dorost a muži Horní Moštěnice vánoční turnaj v malé kopané v tělocvičně ZŠ
a MŠ za účasti družstev okolních obcí. Tečkou za končícím rokem byl tradiční Štěpán
- Cup, turnaj starších pánů v nohejbalu, taktéž v tělocvičně ZŠ a MŠ.
Velmi rád jsem se zúčastnil všech výročních schůzí místních spolků, kde jsem popřál mnoho zdaru, poděkoval za jejich aktivitu při zajišťování veškerých akcí pro obča3
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ny obce a přislíbil finanční, organizační a materiální podporu i v roce 2018. Skutečně
jsem spokojený, že všechny spolky bez rozdílu mají zájem o činnost v obci a je to skutečně vidět!
Tak jako minulý rok, tak i v roce 2018, pravidelně každý měsíc, už šestý rok, zajišťuje Klub pro starší a pokročilé setkávání starších občanů v kulturním domě. Moje
velká úcta a poděkování všem, kteří se podílí na těchto akcích! Na březnovém setkání
jsme společně popřáli a oslavili krásných 99 let rodačky z Horní Moštěnice – p. Svíželové.
Za zmínku taktéž patří poděkování mysliveckému sdružení a všem rodinným příslušníkům za zajištění velké akce v kulturním domě „Vesnické speciality“, včetně doprovodného zábavného programu s krásným vystoupením kroužku „Medvíďat“. Taktéž nemohu zapomenout poděkovat všem obětavým jedincům, kteří stejně jako minulý
rok uspořádali „vodění medvěda“.
Obecní úřad v polovině měsíce ledna ve spolupráci se ZŠ připravil vítání nových
občánků Horní Moštěnice, které proběhlo v obřadní síni obecního úřadu a začátkem
března tradiční dětské šibřinky.
Na únorovém jednání zastupitelstva obce byla slavnostním způsobem předána
„Cena obce Horní Moštěnice“ p. Tomášovi Jančíkovi, za dlouholetou poctivou práci
nejen jako předsedy mysliveckého sdružení, ale především za dlouholetou aktivní a
obětavou práci při pořádání a zajišťování kulturních a sportovních akcí v obci Horní
Moštěnice. Osobně si vážím všech jeho aktivit, které vykonává v rámci svého osobního
volna, a jsem přesvědčen, že Cena obce je v těch nejpovolanějších rukou.
A nyní v krátkosti výhled investičních akcí na jarní období, které jsou naplánovány
v návaznosti na rozpočet obce:
Během nepříznivého počasí zimních měsíců byly zahájeny bourací práce hřbitovní
zídky v rámci dotační akce „Oprava hřbitovní zídky v Horní Moštěnici“, kde jsme od
Olomouckého kraje získali dotaci ve výši 700.000,- Kč. Nyní se díky lepšímu počasí
práce plně rozeběhly, neboť realizace musí být dokončena do konce měsíce srpna letošního roku. Vzhledem k tomu, že při sondáži základů byl zjištěn havarijní stav severní a
východní strany, muselo být přistoupeno k vybourání těchto polorozpadlých základů a
zhotoveny nové, včetně hydroizolace.
V polovině měsíce března se rozjely práce na rekonstrukci vstupu do zámecké zahrady, kterou si děláme vlastními silami. Po dokončení bude vsazena nová brána a tím
celý areál zámecké zahrady bude důstojně reprezentovat naši obec.
Ve spolupráci s TJ Sokol bude od dubna pokračovat výstavba areálu nových šaten
s pergolou pro posezení u tenisových kurtů a tím i toto zařízení přispěje ke kvalitnímu
zázemí v obci.
Taktéž od dubna budou zahájeny práce na zhotovení nové fasády vnitřní části budovy zámku a tím by celý objekt zámku dostal konečnou podobu.
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Vzhledem k tomu, že v lednu tohoto roku byla Olomouckým krajem vyhlášena
dotační výzva na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého
kraje, byla na jednání zastupitelstva obce schválena finanční spoluúčast na této dotační
akci a zadáno zpracování projektu na výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ. Dle položkového rozpočtu jsou celkové náklady ve výši 1.980.000,- Kč. Jedná se o špičkovou
sportovní polyuretanovou (PUR) litou podlahu nové generace, určenou speciálně pro
školní tělocvičny. Termín pro realizaci je do konce roku 2018.
Do konce měsíce března by mělo být rozhodnuto na Ministerstvu pro místní rozvoj
o přidělení dotace k naší žádosti na výstavbu víceúčelového sportovního areálu u ZŠ a
MŠ. Pokud bude dotace přidělena, bude následovat zadávací řízení a výběrové řízení
na zhotovitele této akce a v podzimních měsících tohoto roku realizace celé akce.
V době vegetačního klidu se v katastru obce provedly ořezy stromů a samozřejmě
průběžně budou pokračovat úklidové práce, péče o zeleň a další drobné akce na vylepšování vzhledu naší obce.
A nyní - opět v krátkosti, k financování obce:
V měsíci listopadu 2017 a lednu 2018 byla provedena kontrola hospodaření Obce
Horní Moštěnice za rok 2017 Krajským úřadem Olomouckého kraje s výsledkem: „Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.“ Na základě podkladů k závěrečnému účtu
obce Horní Moštěnice za rok 2017 lze konstatovat: Rozpočet obce Horní Moštěnice na
rok 2017 byl sestaven jako přebytkový, skutečnost byla dodržena a výsledek běžného
hospodaření obce je kladný.
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2017 činí: + 3.211.800,- Kč.
Zůstatek na běžném účtu obce k 31. 12. 2017 vykazoval: + 1.561.941,- Kč.
To jsou z mého pohledu nepochybně pozitivní ukazatele, které vytváří dobrou základnu pro letošní plnění rozpočtu a financování naplánovaných investic.
A poslední věcí, kterou považuji za důležitou, bude rozšířené jednání rady obce
s kontrolním výborem, finančním výborem, komisí rady obce a ředitelem ZŠ a MŠ,
které jsem svolal na polovinu měsíce dubna k sestavení plánu investičních akcí na další
období, které bude sloužit ke zpracování „Programu obnovy a rozvoje Obce Horní
Moštěnice na období let 2020 – 2025“.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hodně sluníčka a pohody v práci i v osobním životě.
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce
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Základní zásady nakládání s odpady
v obci Horní Moštěnice
Povinnost a odpovědnost
1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniků odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a
se zvláštními právními předpisy.
2. Shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob na území obce zajišťuje obec Horní Moštěnice prostřednictvím oprávněné osoby dle systému nakládání s odpadem.
3. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využít systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí Horní Moštěnice a sjednání výše ceny za tuto službu.
4. Občané s trvalým pobytem a občané mající na území obce rekreační nemovitosti
jsou povinni komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a
odstraňování podle systému, stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud
odpad sami nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.
5. Pokud občané neuloží odpad způsobem uvedeným v této obecně závazné vyhlášce,
6
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jsou povinni na požádání zodpovědných pracovníků obce prokázat, jakým způsobem s odpadem naložili.
Třídění odpadu
Komunální odpad se třídí na následující složky:
a) papír
b) sklo
c) plast včetně PET lahví
d) kovový odpad
e) textil
f) elektroodpad
g) nebezpečný odpad
h) objemný odpad
i) biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zeleně a zahrad)
j) směsný komunální odpad (zbytkový odpad)
Komunální odpad
Pro nakládání s komunálním odpadem, k jeho shromažďování a třídění jsou určeny
tyto sběrné nádoby a zařízení:
a) papír, sklo a plasty odkládat do označených nádob (kontejner žlutý s nápisem Plasty, kontejner zelený s nápisem Sklo, kontejner modrý s nápisem Papír, případně
kontejner stříbrný s nápisem co do něj ukládat), které jsou rozmístěny po obci takto:
1. Centrální sběrné místo odpadů – za areálem bývalého JZD (u silážních jam)
2. Sběrné místo u dolní zastávky autobusu
3. Sběrné místo U Kapličky
4. Sběrné místo u horních bytovek
5. Sběrné místo u obecního úřadu
6. Sběrné místo v dolní části ulice Čechova (pod Stadionem)
7. Sběrné místo na konci ulice Zámostí
8. Sběrné místo v areálu ZŠ a MŠ
b) domovní plastový odpad: Od roku 2013 byl zaveden pravidelný čtrnáctidenní domovní sběr plastového odpadu pomocí žlutých zatahovacích pytlů (každý lichý týden ve středu). Co do žlutého pytle patří:
PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté!, možno i s uzávěrem),
igelity, sáčky, tašky, čisté fólie,
vymyté plastové kelímky od potravin (bez víček),
plastové krabičky od pokrmových tuků,
plastové obaly od mycích přípravků a kosmetiky,
7
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plastové misky, kbelíky, hračky, plastové výrobky,
obaly TetraPak (krabice od mléka, džusu apod.).
Tímto Vás žádám o dodržování obsahu těchto pytlů a naplněnosti (poloprázdné
pytle nebudou odebírány)!
c) kovový odpad je možno občany průběžně odevzdávat do centrálního sběrného
místa odpadů ve stanovenou otevírací dobu. Mimo to proběhne v obci centrální
sběr kovového odpadu v měsíci říjnu každého roku svozem od každého domu pracovníky obecního úřadu.
d) nebezpečný odpad – nakládání s tímto je zajištěno v rámci systému pravidelných
mobilních svozů odpadů organizovaných obcí ve spolupráci s oprávněnou osobou
zajišťující sběr a svoz těchto odpadů 2x ročně ve stanovených termínech, o kterých
budou uživatelé informování v obci obvyklým způsobem.
Nepoužitelná léčiva odebírají od fyzických osob lékárny v souladu s příslušným
právním předpisem o léčivech.
e) směsný komunální odpad (zbytkový odpad) odkládat do sběrných nádob (domovní
popelnice), které jsou pravidelně vyváženy 2x měsíčně ve čtrnáctidenním intervalu
svozovou firmou dle sjednaného harmonogramu. Na hřbitovní odpad slouží kontejner umístěný na hřbitově. Pro drobný směsný komunální odpad jsou vyčleněny
odpadkové koše na veřejných prostranstvích.
Do sběrných nádob na směsný komunální odpad a nádob určených k separaci odpadu je zakázáno ukládat:
- nebezpečný odpad
- stavební suť a jiný podobný odpad
- objemný odpad, pružiny, matrace nebo jiný odpad měnící svůj tvar
- uhynulá zvířat a jejich části
- horký popel
- tekuté odpady
- biologicky rozložitelné odpady
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti fyzických osob, musí
být shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost a odvezen na náklady původce do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k materiálovému využití nebo zneškodnění v souladu s platnými
právními předpisy. Možnosti případného materiálového využití na území obce sdělí na
požádání obecní úřad. Občané mají možnost si za úplatu objednat kontejner pro odvoz
stavebního materiálu cestou obecního úřadu.
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Nakládání s elektroodpadem
Pro nakládání s elektroodpadem je v centrálním sběrném místě zřízen E-domek, kde
se tyto elektroodpady shromažďují a poté předávají oprávněné osobě na základě uzavřeného smluvního vztahu. Dále jsou v obci zřízena 2 sběrná místa (u dolní autobusové zastávky a U Kapličky) – kontejnery na drobné elektroodpady.
Nakládání s objemným odpadem
Objemný odpad se sváží do centrálního sběrného místa, kde je vyčleněn velkoobjemový kontejner a po naplnění se odváží na skládku k předání oprávněné osobě na základě
uzavřeného smluvního vztahu.
Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
1. Rostlinné zbytky z údržby zeleně, parků a zahrad na území obce Horní Moštěnice se
v rámci komunitního kompostování, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů,
přednostně kompostují v centrálním sběrném místě odpadů za areálem bývalého
JZD (u silážních jam).
2. Rostlinné zbytky a ostatní biologicky rozložitelný materiál (např. tráva, listí, košťály,
piliny, větve do průměru 15 cm, kůra, dřevěné kůly, kartonový papír (bez potisků a
igelitů) jsou zpracovány strojním zařízením ke kompostování.
3. Ostatní rostlinné zbytky, které není možné využít v rámci kompostovacího procesu
(např. listí napadené škůdci, pařezy, silné větve...), budou předávány oprávněné osobě k dalšímu nakládání.
Pravidelně v letním období jsou v obci na víkend přistavovány kontejnery pro sběr biologicky rozložitelných odpadů (u dolní autobusové zastávky, U Kapličky, u bytovek, u
zámecké zahrady, u podchodu k železniční zastávce, u mostu přes Moštěnku, na Zámostí, v areálu hřiště TJ Sokol). Na jaře a na podzim se provádí domovní sběr větví a
zeleně ze zahrad a zahrádek.
Pro využití domácího kompostování slouží 250 ks kompostérů, které byly zájemcům
z řad občanů předány.
Sankce a kontrola
1. Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů, tj. podle zákona o
přestupcích v platném znění, ve znění pozdějších předpisů a zákona o odpadech a o
změně některých dalších zákonů.
2. Dohled nad nakládáním s odpady provádí Obecní úřad Horní Moštěnice.
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Informace o produkci odpadů za rok 2017
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o množství vytříděného odpadu včetně obalové složky, který naše obec vytřídila v období od 1. 1. – 31. 12. 2017 a předala k využití:
Papír 			
21,252 t
Plastové obaly		
30,785 t
Kompozitní obaly		
1,60 t
Skleněné obaly		
33,318 t
Směsný komunální odpad
307,19 t
Tím naše obec získala do svého rozpočtu odměnu za zajištění zpětného odběru a za
zajištění využití odpadů z obalů od společnosti EKO-KOM a.s. ve výši 251 869,- Kč.
Děkujeme Vám.
Hana Slabá

Informace místní knihovny
Statistické ohlédnutí za rokem 2017:
Registrovaných čtenářů: 124
Výpůjčky celkem:
4 979
Návštěvnost:		
1 451
V rámci akce „Březen – měsíc
čtenářů“ navštívila paní knihovnice mateřskou školu, oddělení
Sluníček a přečetla jim pohádku před spaním z knihy „Byla
jednou koťata“.
Pravidelná akce – jarní tvoření - školní družina, oddělení
„Soviček“.
Děti si vyslechly povídání o historii slavení velikonoční svátků,
vyrobily jarní květinky, ptáčky
a tím pomohly pěkně vyzdobit
naši knihovnu.
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Co připravujeme?
Podzimní kurzy anglického jazyka pro
dospělé:
- pro začátečníky
- pro mírně pokročilé
Kurzy budou probíhat od měsíce října
v době od 17:00 - 18:30 hodin.
Cena:
říjen – leden – 16 hodin Kč 2 200,únor – květen – 16 hodin Kč 2 200,Počet žáků v jednom kurzu: 8 - 10 osob.
Pokud máte zájem o výuku, přihlaste se na e-mail knihovny: knihovna.hornimostenice@cbox.cz.
Hana Slabá
knihovnice

Z historie obce
Kyselka „Hanačka“

Kyselka „Hanačka“ na Bařinách vytékala původně z hloubky 10 m. Po zestátnění
bylo přistoupeno koncem r. 1948 k rekonstrukci. Byl proveden vrt do hloubky 20 m.
Roční produkce činila r. 1950 asi 1 400 000 lahví. V důsledku velké nadprodukce minerálních vod v republice byl dán r. 1952 návrh na likvidaci závodu. Vedoucímu závodu
Pospíšilovi Vlastimilovi se však podařilo podnik udržeti tím, že počal vyrábět slazenou
kyselku. Požadavky na tuto vodu tak enormně vzrostly, že bylo nutno postaviti novou
plnírnu a umývárnu. V r. 1955 naplnil závod již 2 100 000 lahví a r. 1956 2 800 000
lahví. V r. 1957 nastala náhlá destrukce pramene. Výroba se sice udržela, ale bylo nutno
započíti s geologickým průzkumem. V říjnu téhož roku byl navrtán první pramen do
hloubky 75 m, který dává 160 l za minutu. Za dva měsíce byl navrtán do hloubky 100
m druhý pramen, který svou vydatností předčil očekávání všech. Dává totiž za minutu
300 l. Kyselka vyvěrá z puklin ve vápencové skále, která sahá do 30 m pod povrchem
do neznámé hloubky, určitě však přes 100 m, jak bylo vrty zjištěno.
Teplota vody je 13 °C. Podle toho odborníci usuzují, že minerální voda se tvoří
v hloubce asi 120 m. Předem provedené zkušební vrty byly vedeny pod úhlem 20°, aby
se zachytilo co nejvíce puklin ve skále. Definitivní vrty jsou však kolmé.
V důsledku tak velkých úspěchů při obou vrtech bylo na nejvyšších místech rozhodnuto o stavbě nového závodu v předpokládané kapacitě cca 18 000 000 lahví ročně.
V současné době je závod právě ve výstavbě. Dle výhledového plánu má být do r. 1963
11
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v provozu ještě jeden takový závod.
Za zmínku stojí, že jakost novými vrty neutrpěla, ba naopak se zlepšila, neboť obsah kysličníku uhličitého v 1 l kyselky stoupl, takže teď se vůbec nenapravuje.
Dosud měl podnik 32 zaměstnanců, kteří se všichni brigádnicky zúčastnili přestavby a výstavby nového závodu.
Koncem r. 1958 byla ke zřídlu místo polní cesty postavena silnice za 380 000,- Kč.
Z toho podnik zřídel přispěl částkou 250 000,- Kč.
Protože podnik nemůže všechnu vyvěrající kyselku zužitkovat k obchodním účelům, přislíbilo ředitelství zřídel volný odběr přebytečné vody pro občany. Odtok vody
dnes ještě není upraven, přesto byl v létě cílem nejen moštěnských, ale i přerovských
občanů.
Převzato z kroniky obce 1958

Vítání našich nejmenších občánků – leden 2018
Počátkem letošního roku jsme v obřadní síni přivítali nové občánky naší obce, kteří se
narodili v závěru loňského roku. Účast byla opravdu hojná. Narozená miminka, opět
samé chlapce, jsme vítali nejen s rodiči, ale sváteční odpoledne s nimi přišli oslavit také
babičky, dědečkové a další rodinní příslušníci.
Ing. Marta Ostrčilová
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R ady zahrádkářům
Duben
Většinou v polovině měsíce provádíme u ovocných stromů
první jarní postřik proti přezimujícím škůdcům, nejlépe na líhnoucí se nebo již na vylíhlé škůdce (ve fázi zeleného až růžového
či bílého poupěte) u všech stromů. Použijeme směsi 90 – 100 ml Ekolu s Mospilanem 20 SP 2,5 g/10 l vody, nebo Ekol s Calypsem 480 SC 2 ml/10 l, anebo Reldan
22 v dávce 25 ml + Ekol/10 l vody.
Účinnost insekticidů s obsahem oleje stoupá s intenzitou dýchání daných škůdců, čím později přípravek použijeme (do počátku květu), tím lepší bude jeho dusivý
efekt a celková účinnost.
Pouze kombinované olejovité jarní postřiky obsahující i insekticid mají rozhodující účinnost při likvidaci mer, puklic a štítenek. S těmito škůdci mají v poslední
době významné problémy zahrádkáři, kteří takové ošetření pomocí TM postřiků s
oleji opomíjejí. Při aplikaci těchto TM olejových přípravků s uvedenými insekticidy musí být teplota nad 12 °C.
Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučují chemicky
ošetřit kombinovanými olejovitými přípravky co nejpozději (od fáze růžového
poupěte a event. i později), kdy dochází již k rozlézání nymf první generace. Zde
preferujeme použít z insekticidů do kombinace Mospilan 20 SP.
Současně v době preventivního jarního postřiku, ale nejpozději ve fázi myšího
ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti.
Použijeme z organických kontaktních fungicidů především mancozeb. Zahajující
postřik vyjmenovanými přípravky je třeba provést již ve fázi myšího ouška a další
opakovaný pak nejpozději ve fázi růžového poupěte.
V teplejších oblastech nacházíme zpravidla již koncem dubna více než 5 % větviček poškozených padlím jabloně. Zde je pak nutné nejpozději ve fázi zeleného až
růžového poupěte ostříhat dostupné postižené větvičky a v této době provést první
ošetření proti této chorobě, a to preparátem na bázi elementární síry.
U peckovin provádíme toto první jarní ošetření zpravidla ve vegetační fázi zeleného poupěte.
Pokud alternativně využijeme k jarnímu ošetření pouze sólové aplikace povolených insekticidů, pak je nutné vždy do naředěné postřikové látky přidat smáčedlo.
U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknóze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu.
U maliníku, případně i u ostružiníku, když rašící mladé výhony dosáhnou výš-
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ky 20 cm, je zapotřebí provést ošetření porostu kombinovaným přípravkem obsahujícím systémové látky boskalid a pyraclostrobin, a to především všude tam,
kde se na starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické změny kůry
signalizující závažnou houbovou chorobu - didymelové odumírání maliníku. Podle
intenzity postižení porostů se ošetření pak 2 - 3x opakuje v intervalu 7 - 14 dní. Je
však třeba si uvědomit, že základem ochrany u tohoto onemocnění jsou především
preventivní opatření. Nutno vybrat vhodné stanoviště, dodržovat řídkou hustotu
porostu a vyrovnanou výživu, zejména nepřehnojovat dusíkem a provádět včasnou
obměnu porostů. Silněji napadené pruty je třeba včas odstranit a na rizikové lokality nevysazovat náchylné odrůdy.
Réva vinná raší poněkud později, většinou až koncem dubna. V této době je
vhodné provést postřik olejovitým přípravkem TM s akaricidem proti přezimujícím škůdcům, především proti vajíčkům svilušky a larvám puklice švestkové.
Porosty s pravidelným výskytem hálčivce a vlnovníka révového s obrazem kadeřavosti, případně plstnatostí révy se ošetří při rašení nebo těsně po vyrašení sirnatým
přípravkem anebo polysufidickou sírou.
Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech nadále s ochrannými postřiky proti kadeřavosti. Do vyrašení pupenů lze eventuálně využít maximálně ještě jednou přípravky na
bázi mědi. Po vyrašení je nutné použít již jen organické fungicidy.
U meruněk a višní, případně u třešní při chladném a deštivém počasí v době
kvetení se provádí preventivně raději dvakrát ošetření proti moniliniové spále, a to
na počátku kvetení a poté při dokvétání.
Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému
padlí, a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Předpokládáme, že již
před květem byl angrešt preventivně ošetřen účinným fungicidem. Po odkvětu pak
použijeme dvakrát strobilurin Discus.
Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétání je potřeba zejména za
deštivého počasí ošetřit porosty proti šedé hnilobě.
Cibule pěstovaná ze sazečky často
vykazuje v květnu zkroucené deformované listy, což je nepochybný příznak
toho, že byla napadena první generací
vrtalky pórové (podobné vizuální příznaky se objeví i při virové žluté zakrslosti cibule). Vrtalka je moucha, která z
jarní generace nalétává především na cibuli, případně i na česnek a přezimující
pór, a to od dubna až do začátku května.
14
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Jedinou racionální ochranou je překrytí vzešlé cibule ze sazečky netkanou textilií.
Brukvovitou zeleninu nám mohou po výsadbě nebo při vzcházení a po vzejití
úplně zničit dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou
malé vzcházející rostlinky zcela zahubit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou textilií (ihned po výsevu) anebo využití chemické ochrany,
a to postřiku rostlinek pyrethroidy. Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna na záhonu ihned po výsadbě, i proti plodomorce zelné. Její larvy
poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže se u květáku a brokolice nevytvářejí
růžice a u jiných košťálovin pak hlávky.
Květen
Přesto, že květen je statisticky poměrně vlhký měsíc, dochází již nyní díky častým výkyvům i k výrazným přísuškům. U kultur náchylných na nedostatek vláhy
a u čerstvých výsadeb nezapomeňte mulčovat povrch půdy vhodným mulčovacím
materiálem.
Pokud trvá teplé, slunné počasí a pravidelně neprší, nezapomeňte zahradní rostliny zalévat.
Květen je měsíc, kdy ovocné stromy mají dostatek mízy, a proto zahrádkáři ze
zimních nenarašených roubů přeroubovávají peckoviny a jádroviny technikou za
kůru. Rovněž je důležité pamatovat na včasnou ochranu proti rzi hrušňové, která
při větším rozšíření silně omezuje asimilační schopnosti stromu. I když je základním a nejúčinnějším opatřením likvidace mezihostitele rzi (jalovec čínský a klášterský), je důležité provést chemické ošetření před květem a po odkvětu hrušně
rostliny hrušně i jalovce.
Pamatujte také v této době na odstraňování a likvidaci napadených větví jalovce. Ochranná opatření - nejen proti rzi, ale i proti ostatním chorobám (v květnu též
proti obalečům, pilatkám, vrtuli třešňové, listovým mšicím, strupovitosti, padlí aj.)
a škůdcům v květnu aktuálním by měli provádět i zahrádkáři a pěstitelé, sousedící
s vaší zahrádkou, aby tyto nákladné zákroky měly dostatečný efekt.
U bobulovin se mimo nedostatečného opylení podílí na sprchávání, či
opadu bobulovin nedostatek půdní vláhy. Proto se doporučuje v období sucha
dostatečně keře zalévat a v případě černého rybízu, kde bývá příčinou opadu
špatné opylení, se doporučuje vysazovat více odrůd. Také vydatná zálivka
ovocných stromů pod obvodem koruny
je v období sucha z tohoto důvodu nut15
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ná.

Stromy jádrovin i peckovin je možné po odkvětu podpořit mimokořenovým
přihnojením močovinou na list.
V případě vlhkého a deštivého počasí je nutné věnovat větší pozornost ošetření
jahodníku proti plísni šedé. Přehoustlé, nebo dusíkem přehnojené porosty jsou pro
napadení plísní podstatně vnímavější. Napadené plody je třeba ihned odstraňovat
a likvidovat, zdravé podkládat, sazenice pěstovat na fólii, nebo mulčovat. Řešením
v rizikových oblastech je i pěstování odolných odrůd.
Aktuální jsou i ochranné zákroky proti slimákům a plzákům, které ohrožují zvláště vyseté a vysázené zeleniny - je možné využít dusíkatého vápna, které
působí i hnojivě a herbicidně nebo různé návnadové přípravky. Tyto přípravky se
aplikují opatrně tak, aby nedošlo ke styku s rostlinami.
Z březnového výsevu salát, špenát a kopr již můžeme sklízet, na volné záhony
se vysévají ředkvičky, hrášek a karotku k postupné sklizni, salátovou řepu, fazolky, pozdní košťáloviny a čekanku salátovou pro zimní rychlení puků, ale i na teplo
náročnější zeleninové druhy, jako např. tykve a okurky. Do studeného pařeniště
lze od začátku měsíce sázet okurky, na volná místa ve fóliovníku či ve skleníku se
vysazují rajčata, papriky a okurky.
Nastává období intenzivního využívání nevytápěných skleníků a fóliáků, do
kterých vysazujeme již i teplomilnou zeleninu, zanedlouho se objeví tradiční škůdci - mšice, molice, trásněnky. Při včasném přístupu je možné tyto škůdce udržet na
přijatelné úrovni pomocí introdukce jejich predátorů v systému biologické ochrany.
Po období tzv. ledových mužů se vysazují na záhony sazenice teplomilných
plodových zelenin - rajčata, papriky, okurky, z ostatních zelenin celer, který je
choulostivý na přichlazení a tím vybíhání.
Ten, kdo nemá zahrádku, může na balkonu nebo terase či alespoň na ploše okenního parapetu některé zeleniny pro svoji potřebu vypěstovat. Nízkým keříčkovým
rajčatům stačí sáčky z plastické hmoty, vysoké tyčkové odrůdy v polyetylénových
pytlích, k tyčkovým fazolům vysetým do bedýnek je možno z latěk a provázků
do cca dvoumetrové výše zhotovit vhodnou opěru. Na balkonu si můžeme vypěstovat podobným způsobem i papriky,
nad kterými natáhneme na ohnuté dráty
fólii v podobě krytu. Mimo užitkovou
zeleninu nám balkon během vegetace
poskytne i okrasnou zelenou stěnu, ze
které sklízíme lusky.
Pokud v dubnu nebyl čas nebo vhodné podmínky pro vysazení révy, tak to
ještě v květnu můžeme provést. Je ale
16
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nutné mít půdu pro dlouholeté pěstování
řádně připravenou - hluboké zkypření
(60 cm), zásobení kompostem (10 kg),
plným hnojivem (4 dkg/sazenici). Když
již je u révy zřetelná násada budoucí
úrody (koncem měsíce), vylamujeme
neplodné letorosty a zálistky, vyrůstající z úžlabí listů. Proti perenospoře, padlí, obalečům a červené spále v této době
stříkáme.
Stále ještě můžeme do truhlíků na okno vysévat některé letničky (balzamíny, lichořeřišnice), do mobilních nádob vysévat nízké odrůdy afrikánů. Hlízy jiřin
se vysazují na dobře připravené záhony (propracovaná a kompostem vyhnojená
půda), vysazují se hlízy gladiolů. S výsadbou narašených hlíz begonií, dosen či
begonií semperflorens počkejte až do třetí dekády měsíce kvůli vyšší citlivosti na
mráz. Také předpěstované sazenice petúnií, salvií, lobelek, gazanií se sázejí až po
zmrzlých.
U růží odstraňujte včas (nejlépe hned po zjištění) plané vlkovité výhony, vyrůstající z podnože. Také dbejte na zdravotní stav a vhodnými fungicidy stříkejte proti
rzivosti růže, proti černé skvrnitosti a padlí růže. Balkon efektně ozdobí laťková
mříž, která se nechá popnout popínavou lichořeřišnicí nebo fazolem šarlatovým.
Za teplého dne vyneste pokojové květiny ven (ne však na prudké slunce) a osprchujte je. Tato koupel vlažnou vodou jim prospěje, po okapání vody je přeneste zpět
na jejich místo.
Vřesy a vřesovce po odkvětu sestříhejte asi o 1/3 délky - keříky zahustí až od
země a bohatě pokvetou.
Trávník pravidelně sekejte, krátkou řezanku z pokosu sekačkou (ne však rostliny v semenném stavu) použijte na zahrádce jako mulč. Krtek v trávníku, ale
i na záhonech je hmyzožravec právně chráněný a nelze jej chytat či snad hubit.
Jistých úspěchů v ochraně proti jeho přítomnosti bylo dosaženo při kladení silně
aromatických látek do chodeb - můžete např. vyzkoušet vliv rozříznutých stroužků
česneku, někomu se zase osvědčily drobné kousky naftalínových tablet vložené do
vchodu otevřených nor.
Důležité je rovněž celý měsíc věnovat pozornost plevelům. Mírné zaplevelení
zahrádky je možné tolerovat, neboť zcela bezplevelný stav půdy způsobuje přehřívání půdy, které napomáhá likvidaci užitečných půdních mikroorganismů. Důležité je nenechat plevel vykvést, neboť má většinou velkou reprodukční schopnost
pomocí semen.
Rukověť zahrádkáře
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
vzhledem k absenci mého příspěvku v posledním čísle Zpravodaje příspěvek aktuální zahrnuje širší časové období než obvykle.
Poměrně důležitou událostí v chodu školy byla v říjnu proběhnuvší týdenní hloubková inspekce, první od mého příchodu do Horní Moštěnice v roce 2013. Celkové hodnocení školy lze vyjádřit známkou chvalitebný ve školské klasifikaci. Chápu, že členové inspekčního týmu mají svá zadání, přesto mě i mrzí, že podstatně větší pozornost
byla zaměřena na cca 20 žáků se zvláštními studijními potřebami a ne na zbývajících
200 žáků „ standardních“. S tím, že akce tohoto typu jsou spíše zaměřeny na výkaznictví, než na samotný průběh a úroveň výuky, jest třeba se zřejmě smířit.
Jsem rád, že se našly, z různých zdrojů, finance na další rozvoj a estetizaci pracovního prostředí – byl vybudován chodník z horního parkoviště k pavilonu 2. stupně,
byl zastřešen vchod do nově fungujícího Školního klubu, došlo k výměně dosluhující
telekomunikační techniky.
To vše je ovšem drobností v porovnání s akcemi, které jsou ve výhledu – rekonstrukce podlahy ve školní tělocvičně, osvětlení pavilonu 1. stupně i ošklivých sociálních zařízení v řídicím pavilonu a pavilonu 2. stupně.
V rámci zlepšení celkového vzhledu právě probíhá instalace podhledů v koridoru
spojujícím tělocvičnu se závodní restaurací.
(V této souvislosti mě napadá drobná poznámka – snad i pochybovači dnes pochopili, že výměna poskytovatele stravy byl krok správným směrem, což dokládá i stále
rostoucí počet strávníků.)
Jsem rád, že naše zařízení mohlo přispět k zahájení činnosti „ Baby – klubu“, který
v obci doposud chyběl.
V rámci snahy dále navýšit počet žáků byla zorganizována akce „6. třída nanečisto“, cílená na žáky 5. tříd ZŠ Beňov a ZŠ Stará Ves. Jaký bude mít efekt, ukáží měsíce
budoucí.
Stejně je motivován i Den otevřených dveří 4. 4., který je určen rodičům těchto žáků
i široké veřejnosti.
Lehce ambivalentní postoj mám k možnosti žáků odcházet v 5. ročníku na nižší
gymnázia – na straně jedné nechci a ani nemohu nikomu bránit v jeho rozletu, na straně
druhé si myslím, že hlavním kritériem přijetí by mělo být výjimečné nadání, potvrzené
školským poradenským zařízením.
V každém případě přeji všem zájemcům mnoho úspěchů při přijímacích pohovorech, což se týká samozřejmě i žáků vycházejících.
18

Moštěnský Zpravodaj 2/2018

V této souvislosti bych Vás rád informoval, že zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne
10. 4., zápis do MŠ pak 3. 5.
Ve stejném termínu jako zápis do školky se uskuteční i zápis do oddělení Mikrojeslí, kam je možno zapisovat děti již od věku 0,5 roku.
Jsem rád, že zcela bezproblémově i letos proběhl poměrně organizačně náročný
lyžařský zájezd žáků 2. stupně.
A i navazující zájezd do Ski – areálu Hlubočky zorganizovaný Školním sportovním
klubem se setkal s kladnými ohlasy.
Zákonné zástupce opětovně upozorňuji, že řadu požadovaných potvrzení je možno
si stáhnout i vytisknout ze školního webu.
Na závěr věci, které mě rmoutí:
- Škola je zapojena do projektů „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. Přál bych vidět
všem zákonným zástupcům, k jak nehoráznému plýtvání dochází s těmito produkty, které jsou v očích žáků „zadarmo“.
- Hořkým bonbónkem je školní tělocvična. Jako učitel tělocviku a celoživotní trenér
mám enormní snahu, aby byla tělocvična co nejpřístupnější všem zájemcům o pohyb bez ohledu na věk. Na druhé straně není téměř dne, abych v této souvislosti neřešil nějaký problém – nepořádek v tělocvičně, nezamčené dveře, rozsvícené světlo,
zatarmaněné klíče, nerespektování rozpisu na badminton, přetažení tréninkových
časů v řádu desítek minut…
Samostatnou kapitolou byl pak silvestrovský karneval. V této souvislosti bych rád upozornil toho „hrdinu“ (rád bych použil zcela jiného výrazu), který vystříkal hasičský
přístroj, že školní referent BOZP mě důrazně vyzýval k podání trestního oznámení
na PČR z podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení… a pokud se
situace bude opakovat, zřejmě jej poslechnu.
V této souvislosti dojde od 9. 3. ke změnám. Zámek v TEV bude vyměněn, subjekty
mající s ústavem podepsánu nájemní smlouvu dostanou vlastní klíč s plnou zodpovědností za něj, ostatní si budou klíče vyzvedávat a vracet pověřené pracovnici – p. vychovatelce Běhalíkové.
Pevně doufám, že přijatá opatření přispějí k vymýcení výše popsaných neduhů.
Ovšem i tak se jedná o „přechodový“ režim, předpokládám, že od školního roku
2018/19 přejdeme na sofistikovanější režim vstupu pomocí čipů.
Přístup nevelké skupiny „chytráků“, kteří zneužívají školních popelnic k ukládání
odpadu, který vyprodukují, mě donutil k tomu, že i tento prostor bude monitorován
bezpečnostní kamerou.
Bohužel finanční možnosti našeho zařízení nejsou neomezené a všechny tyto investice jsou na úkor investic jiných, pro školu mnohem prospěšnějších.
Závěrem bych chtěl požádat zákonné zástupce dětí navštěvujících MŠ, aby respektovali zákaz vstupu na hřiště přiléhající k MŠ po 12:00 hodině. Naprostá většina malých
19
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dětí v této části dne spí a přicházející hluk je poměrně intenzivní i nepříjemný. Navíc
žáci 1. stupně z tohoto prostoru v tomto čase vyhánění oprávněně namítají, proč ostatní
mohou mobiliář využívat, když jim je to zapovězeno.
Rád bych poděkoval všem, kteří nezištně a obětavě pracují v SRPŠ, za organizaci
Kateřinského a Josefovského plesu.
Závěrem mi dovolte všem čtenářům i občanům obce popřát požehnané svátky Velké noci.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
Akce ZŠ v prosinci 2017, lednu a únoru 2018
3. 12. Vánoční jarmark, Mikuláš a rozsvěcování vánočního stromečku
Letošního vánočního jarmarku se zúčastnily všechny třídy 1. a 2. stupně ZŠ. Návštěvnost předčila všechna očekávání, byla tento rok totiž rekordní. Taneční i pěvecká
vystoupení našich žáků zpříjemnila atmosféru jarmarku a čekání na Mikuláše. Rozsvícený vánoční stromeček rozzářil oči dětem i dospělým a následný ohňostroj se také
vydařil. Výdělek bude použit na financování školních akcí a pomůcek pro naše žáky.
Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili při přípravě i organizaci této akce. Také doufáme, že si všichni návštěvníci tuto akci užili a že zachovají přízeň i příští rok.
4. 12. Čerti, Mikuláš a andělé na ZŠ + Mikulášské kino 5. 12.
Netradičně již v pondělí 4. prosince naši školu navštívili čerti, Mikuláš a andělé. Svojí
návštěvou poctili všechny třídy prvního i druhého stupně, také mateřskou školu i školní
družinu a školní klub. Hříšníci slibovali, že se polepší a hodné děti měly čisté svědomí,
tudíž se nemusely vůbec ničeho bát. Všichni žáci i
předškoláci byli odměněni nějakou malou sladkostí a
následující den filmovým představením Kráska a zvíře v místním kině.
4. 12. Mikulášská nadílka v ŠD
V pondělí 4. prosince nás po obědě navštívil Mikuláš
s anděly a spoustou čertů. Někteří jsme se trošku báli,
protože občas umíme řádně zlobit a čerti si nás chtěli
odnést, ale přislíbili jsme, že se pokusíme polepšit.
Mikuláš některé z nás pochválil za hezké kamarádské chování, zazpívali jsme pěknou písničku a andílci
nám všem rozdali sladkou odměnu. Po odchodu „návštěvy“ nás čekala spousta práce. Zdobili jsme si per20
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níkového čerta, vyráběli jsme si čertíka ze
sušených švestek, hrozinek a želé, museli
jsme spočítat vánoční ozdoby a vymalovat
pekelnou omalovánku. Na naši příjemnou
mikulášskou atmosféru podpořenou nádherným sněžením jsme k nám na návštěvu nalákali i školní Sboreček s pí učitelkou Ostrčilovou a zazpívali jsme si s nimi
spoustu krásných písniček lidových, vánočních i z pohádek. Celé odpoledne jsme
zakončili čertovskou diskotékou. Děkujeme všem, díky kterým jsme si prožili hezké
mikulášské odpoledne.
19. 12. Divadelní představení Blbec k večeří
V poslední předvánoční úterý 19. 12. 2017 jsme se my z 2. stupně vydali polechtat si
bránice do Městského divadla ve Zlíně. Opravdu jsme si užili herecké umění v komedii
Blbec k večeři, která patří k vrcholům bulvární francouzské komedie. Vtipně nám ukazuje, jak nebezpečné je soudit druhé lidi povrchně a vyvyšovat se nad okolí.
19. 12. Přátelské utkání ve florbale se ZŠ Kokory
Už tradiční vzájemný turnaj letos připadl na předvánoční čas a dovolil i žákům,
kteří netouží po kulturním vyžití v divadle, změřit své fyzické síly a taktiku se stejně
starými dětmi z Kokor.
19. a 20. 1. Vánoční zámek v Přerově
Děti z 1. stupně ZŠ si prohlédly v přerovském zámku výstavu představující
vánoční zvyky a tradice. Zaujal je nejen
Zbořilův betlém z lipového dřeva, ale
i světnička z dob našich předků a vánoční stromečky. Nezapomněli jsme ani na
zvířátka v zimě. Děti si ozdobily krásné
skleněné baňky, vychutnaly si předvánoční atmosféru a těšily se na Ježíška.
20. 12. Multikulturní setkání
Ve středu 20. prosince 2017 jsme si předvánoční čas zpříjemnili zahraniční návštěvou. Žáky deváté a šesté třídy navštívily tři hráčky přerovského volejbalového týmu,
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které pocházejí z Kanady a USA. Ačkoliv
by se zdálo, že naši „mazáci“ budou lépe
jazykově vybaveni a schopni komunikace, opak byl pravdou. Naši „benjamínci“
se vůbec neostýchali a vyzpovídali naše
hosty dokonale. Jak vše probíhalo, můžete
vidět na fotkách na našem webu.
21. 12. Ježíšek u Soviček v ŠD
Ve čtvrtek 21. prosince jsme prožili
příjemné sváteční odpoledne. Zpívali jsme koledy, prskali prskavky, rozkrojili jsme
si jablíčko a poté k nám přilétl do Soviček malý Ježíšek, který nám přinesl nové hry a
hračky. Také nám nechybělo voňavé cukroví a vánoční nálada. Škoda, že chodí Ježíšek
jen jednou v roce…..
10. 1. Soutěž v pexesu v ŠD
Ve středu 10. ledna jsme si protrénovali své hlavičky při turnaji v pexesu. Některým
z nás dalo trošku více práce se na hru soustředit, ale i tak jsme zažili u pexesa spoustu
legrace a hra nás bavila. Nejlepší „pexesářem“ se stal Radeček Lelovics. Blahopřejeme!
18. 1. Okresní kolo Olympiády v dějepise
Honza Botor z VIII. A se svými 63 body ze 100 skončil těsně pod možností dostat
se do krajského kola (66 b.). Do krajského kola postupoval automaticky jen vítěz, ale
prvních 8 se bude ucházet o tuto možnost počtem svých bodů. Ovšem 12. místo ze 40
účastníků považujeme v konkurenci gymnázií za více než uspokojivé a Honzovi gratulujeme.
26. 1. Návštěva předškoláků ve škole
Děti z oddělení Berušek v mateřské škole přišly na návštěvu do I. A. Prvňáci našim
předškoláčkům ukázali, co se za 5 měsíců ve škole naučili. Předškoláci se zapojili do
výuky a mnozí z nich už by mohli v naší třídě i zůstat. Za necelé tři měsíce většina z
nich přijde k zápisu ukázat, jak jsou připraveni na práci ve škole. Dětem z mateřské
školy se u nás ve třídě moc líbilo a už se těší, až příští rok zasednou do lavic.
28. 1. – 4. 2. Lyžařský a snowboardový zájezd
Zájezd do areálu Kasárna byl zaměřen na výuku a zdokonalení lyžování a snowboardování. Počasí se i letos dalo uplatit a kopec u naší chaty Bačkárky byl pokryt
sněhem, i když letos notně zmrzlým. Součástí zájezdu byla jako každý rok i vycházka
na běžeckých lyžích, kterou absolvovali všichni účastníci. Ti, co si na běžkách vyrazili
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poprvé, zažili křest ohněm, neb zmrzlý terén dával zabrat i zkušenějším běžkařům.
Zájezd byl doplněn o dva přednáškové a
jeden zábavný večer a na závěr nechybělo
ani koupání v Bačkádi.
5. 2. Okresní kolo Olympiády v českém
jazyce
V pondělí 5. února se v Přerově konalo
okresní kolo Olympiády v českém jazyce.
Naši školu reprezentovali vítězové kola školního, Markéta Uhlířová z deváté třídy a Jan
Botor z osmičky. Konkurence je každým rokem větší, letos se „na Atlase“ sešlo celkem
46 soutěžících. Honza obsadil 22. - 25. místo a Markéta 26. - 28. pozici.
7. 2. 2018 Soutěž ve společenských hrách – PIŠKVORKY – Smajlíci ŠD
Není mnoho her, o kterých by se dalo říci, že ve škole je kdysi hrál každý. Piškvorky
jistě takovou hrou jsou. Když se na začátku měsíce února ve školní družině vyhlásil
turnaj v piškvorkách, zavzpomínali si na své dětství i rodiče našich dětí, doma našli
čtverečkovaný papír a začali si lámat hlavu s křížky a kolečky. Domácí příprava se dětem vyplatila. Do turnaje se s chutí zapojily všechny děti z oddělení Smajlíků. Soutěž
probíhala v pohodové atmosféře, i když nechyběla trocha vzájemné rivality.
Nejlepším piškvorkářem se stala Zdenička Zbořilová a z chlapců to byl Štěpán Janda.
7. 2. Ovoce do škol
Naše škola je již několik let zapojena do projektu
„Ovoce a zelenina do škol“. Základním cílem celého
projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve
výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
V rámci tohoto projektu žáci dvakrát za měsíc dostanou zdarma ovoce nebo zeleninu. Je to příjemné zpestření svačinek a také možnost ochutnat ovoce, které je
pro některé méně známé.
Ve středu 7. února dostala každá třída bedýnku
plnou exotického ovoce, která nás velmi potěšila. Obsahovala např. ananas, kiwi, mango, pomelo, liči, granátové jablko, karambolu, limetku, žlutý meloun, rukolu, tamarind a mnoho dalších. Některé druhy ovoce
děti vůbec neznaly, takže jsme ovoce poznávali, po23
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jmenovávali a přiřazovali k obrázkům a nápisům. Nakonec přišla nejzajímavější část a
tou byla ochutnávka. Pro druhý stupeň ochutnávku připravila Mgr. Petra Mraznicová.
7. 2. Karneval u Soviček v ŠD
Středa před jarními prázdninami patřila ve
ŠD u Soviček všem kovbojům, vílám, princeznám, kostlivcům a mnoha jiným pohádkovým
postavám. Zažili jsme si spoustu legrace nejen u
soutěží (přenášení burizonů pomocí slámky, hod
na klauna, ochutnávání potravin se zavázanýma
očima apod.), ale i u tance. Také jsme si vyrobili kamaráda klauna a ozdobili si svou láhev na
pití. Všichni jsme se výborně bavili a užili si prima odpoledne. Náš velký dík patří kamarádům
z parlamentu naší školy - Vojtovi a Vlasťovi,
spolu s obětavou p. učitelkou Kotáskovou, Káji,
Kačce a Marušce z IX. A. i pí Vajglové. Také
moc děkujeme Koudelkům za kyselky a občerstvení a už se těšíme příští rok na další karneval.    
8. 2. Hrátky se sněhem – Smajlíci ŠD
Tuto zimu k nám příroda moc štědrá
nebyla, a tak se snažíme využít každou
možnost k bobování, sáňkování, koulování a jiným sněhovým dobrodružstvím.
Proto jsme ve ŠD u Smajlíků využili čtvrtečního odpoledne k zimním radovánkám
na sněhu. Nic se nevyrovná tomu, jak se
děti dokážou vyřádit při sjíždění třeba i
jen malého kopečku. Děti vytvářely různé
skokanské můstky a překážky. Nechyběla ani pořádná koulovačka a pěkná zábava nás
čekala i při stavění sněhuláků. Pobyt na zdravém vzduchu prospěl nám všem a těšíme
se někdy příště.
8. 2. Návštěva divadelního představení Jája a Pája
Ve čtvrtek 8. února se obě první třídy, 2. tř., 3. tř., část 4. tř. a část 5.tř. vydaly do
Zlína a navštívily Městské divadlo, kde měly možnost zhlédnout divadelní představení
Jája a Pája. Příběh se odehrává v malé chalupě, kde bydlí vysloužilý námořník děda
Lebeda s vnuky Jájou a Pájou. A hned vedle závistivý, lakomý a mazaný soused Krko24
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vička. Naštěstí si zkušený a moudrý děda Lebeda ví vždycky rady z každé šlamastyky.
Příběhy, které děti znají z Večerníčků, navíc provází zpívající a hrající hasiči Fanda a
Láďa. Děti nepřišly ani o další staré známé, např. sousedku Mráčkovou, papouška dědy
Lebedy nebo paličatou kozu. Někteří byli v divadle poprvé, jiní jsou již zkušení návštěvníci, ale všem se líbilo, atmosféra byla skvělá a všichni dohromady jsme vytvořili
úžasné obecenstvo, ze kterého doufáme, měli herci radost.
9. 2. Hrátky na sněhu v II. A
Přestože letos sněhu zatím moc nebylo, milovníci zimních radovánek z řad dětí
i dospělých stále doufají, že se bílá nadílka
konečně objeví a aspoň chvíli vydrží, aby
se na ní mohli vydovádět. A nikoho asi
nepřekvapí, že na sněhu se toho dát podniknout skutečně hodně. Proto, když před
jarními prázdninami napadlo trochu sněhu, jsme toho s dětmi ze 2. třídy využili a
vyrazili na blízký kopeček s boby, sáněmi
a lopatami. Nevadilo ani, že mráz trochu
štípal do tváří a sníh studil nejen ruce. Veselou náladu to nepokazilo a děti se doslova
vyřádily. Má to však háček, nikomu se nechtělo domů.
9. 2. a 23. 2. Okresní kola v Olympiádě v anglickém jazyce
Ve dnech 9. a 23. února probíhala na SVČ Atlas a Bios okresní kola v Olympiádě
v anglickém jazyce.
Žáci se museli poprat s poslechem, porozuměním čtenému textu a v konverzační
části s vylosovaným tématem a doplňujícími otázkami poroty. V I. kategorii naši školu
reprezentoval vítěz školního kola žák VII. A Matouš Ludva. Jako nováčkovi se mu příliš nevedlo, nicméně účast v soutěži bereme jako zkušenost pro příští roky. V II. kategorii se s úkoly trochu lépe popral Filip Triner z VIII. A a obsadil po vítězném školním
kole 9. místo v okrese a tím umístění ve středu pelotonu. Oběma hochům děkujeme za
snaživou reprezentaci školy a přejeme co nejsnazší vstřebávání anglické slovní zásoby.
19. 2. Vycházka ke krmelci – Sovičky ŠD
I v zimě se musíme starat o zvířátka, proto jsme se za krásného slunného počasí
vypravili na procházku ke krmelci a vzali zvířátkům alespoň trochu kaštanů a oříšků.
Snad si pochutnají…
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20. 2. Okresní kolo Olympiády v zeměpise
Okresní kolo ZO se konalo na Gymnáziu J. Škody ve všech věkových kategoriích.
Naši školu reprezentoval Petr Šimíček ze VII. A. Ve škole se připravoval nanečisto,
kdy si vyzkoušel vypracovat zadání olympiád některých minulých ročníků – ať ví, do
čeho jde. Ve své kategorii si porovnal vědomosti s dalšími patnácti žáky a studenty základních škol a gymnázií a to při práci s atlasem, praktické části a testu geografických
znalostí. Výsledek je opravdu skvělý – Petr obsadil konečné 2. místo a postupuje do
krajského kola. Držíme mu palce a přejeme hodně úspěchů i v tomto kole.
21. 2. Malý vědátor – Sovičky ŠD
Ve středu 21. února jsme si ve ŠD u Soviček zahráli na malé chemiky, přírodovědce či
fyziky a objevovali jsme taje fyzikálních zákonů a chemických reakcí. Na nafukovacím
balónku jsme si vyzkoušeli statickou elektřinu, ale i propichování balónku špejlí, aniž
by nám praskl. Vyrobili jsme si lávový olej, soptící sopku, za pomoci hoření stoupání
tekutiny ve sklenici, kouzelné kresby v mléce za pomoci barviva a jaru, tančící hrozinky a posledním naším pokusem byly rostoucí krystaly, které nám zatím stále rostou.
Pokusy nás moc bavily a budeme se snad brzy těšit na další objevování.
23. 2. Projektový den Zdravé zuby
I letos si žáci 1. stupně v projektovém dni „Zdravé zuby“ připomněli, proč je důležité starat se o svůj chrup, navštěvovat zubaře a vědět, co zubům škodí a jaká je prevence
zubního kazu.
Po zhlédnutí motivačního filmu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek jsme si řekli, jak zuby fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se a kdy vzniká zubní kaz.
Prostřednictvím interaktivního preventivního programu „Veselé zoubky“ jsme si nejen
zopakovali stavbu zubu, vyřešili doplňovačku, nakoupili potraviny prospěšné zubnímu
zdraví, prošli testem, ale i připomněli správnou techniku čištění zubů, kde také velmi
záleží na správném výběru kartáčku. Na
závěr žáci vyplnili pracovní listy a téma
zubního zdraví zpracovali i výtvarně.
Největší radost z dnešního dne měli naši
prvňáčci, kteří si odnesli preventivní taštičky s produkty péče o zuby, jako dárek
od společnosti Dm drogerie markt, s.r.o.
Cílem projektu je učit děti na 1. stupni
ZŠ pečovat o chrup, chodit na preventivní
vyšetření chrupu a budovat u nich pozitivní postoj k zubnímu zdraví.
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27. 2. 6. třída nanečisto
6 žáků 6. třídy z Beňova a Staré Vsi si přijelo s našimi páťáky vyzkoušet, jak to
bude vypadat v té 6. třídě. Snad se jim u nás líbilo a těšíme se s nimi příští školní rok
na viděnou.
27. 2. Bruslení
Letos nám počasí příliš nepřálo, takže
na běžky vyrazila jen 4 děvčata z VIII. a
IX. třídy a bruslení zase vyšlo pouze na
děvčata VI. a VII. A. Během jedné hodiny
jsme se stihly přemístit na rybník, obout
brusle, párkrát se projet a zase šup zpátky
do školy na oběd. Škoda. Příští rok si to
třeba vynahradíme. Jak nám to na bruslích slušelo, se můžete podívat na fotkách
na našem webu.
8. 2. Karneval u Smajlíků v ŠD
Tak jako každý rok i letos se děti školní družiny oddělení Smajlíků dočkaly „Karnevalu“. Ten se uskutečnil ve středu 28. února. Zábavné odpoledne v maskách bylo výborné a pěkně jsme si na něm zařádili. Na přehlídce masek jsme obdivovali princezny,
víly, kovboje, piráty, kočky, berušky, spidermany, včelky a mnoho dalších pohádkových postav. Průvod masek vystřídalo několik her, soutěží a disco tanec.
Mateřská škola
Jak probíhá školní rok 2017/2018 v naší
školičce? Tak jak už je tradicí, i tento školní rok je plný akcí pro děti, rodiče i naše
kamarády z Mikrojeslí Horní Moštěnice.
Jsou to akce zábavné, ale i zároveň vzdělávací. Podzim jsme započali „Drakiádou“,
návštěvou místní knihovny a pracovním
výletem do svíčkárny Rodas v Olomouci.
Děti třídy Sluníček navštívily solnou jeskyni v Přerově a společně s rodiči prožily příjemné odpoledne na školní akci „Den se Sluníčky“. Podzimní období ukončilo
společné projektové dopoledne tříd MŠ „Strašidelná školka“. Zimu nám započala akce
„Balonová pošta – Dopis Ježíškovi“. Samozřejmě nesměla chybět návštěva Mikuláše,
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pořádá

v úterý 10. 4. 2018
od 1500 do 1700 hod.
pavilon 1. st. ZŠ
rodný list dítěte

Přineste s sebou:

občanský průkaz rodiče
žádost o přijetí a dotazník
(možno stáhnout
na webových stránkách školy,
vyžádat si v příslušném oddělení MŠ
nebo vyplnit až na místě)

Srdečně Vás zve
pedagogický sbor školy.
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andílka a čerta, doprovázená nadílkou pro naše malé školáčky. Předvánoční atmosféru
jsme si vylepšili pečením cukroví s maminkou nebo babičkou a svátečním posezením
s rodiči u našich vánočních stromečků. Zimní olympiáda a karneval ukončily zimní
období a my už se těšíme, co nám přinese jaro.
Marta Bradáčová

ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Pod vinohrady 30
tel. MŠ Sluníčka - 581 224 130
Koťata
- 581 224 131
Berušky - 581 224 133
tel. ZŠ
- 581 224 248
Nabízíme:
rodinné prostředí
snadná dostupnost z Přerova a okolí
krásná příroda

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Kdy? Čtvrtek 3. 5. 2018; 15.00 – 16.00 hodin

Kde? Mateřská škola Horní Moštěnice, třída Sluníčka
K zápisu se dostavte s dítětem a přineste:
rodný list dítěte
lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti nástupu dítěte do MŠ
+splněné povinné očkování dítěte
(formulář k vyzvednutí v MŠ před zápisem)
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Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
Leden 2018 (Boky jako skříň)
Novým vystoupením jsme nový rok 2018
přivítali, na netu jsme inspiraci brali.
Nová choreografie, toť občas řehole a
když se nedaří, makáme vždy přesčas, no
jak školáci po škole.
Růžovou písní od Ilony Czákové naše vystoupení začalo, pak s Ewou Farnou obrátky nabralo. Že boky jako skříň máme,
to dávno víme, jen jsme netušili, že vám
je někdy zatančíme. Kdyby Ewa Farna věděla, že nám ta písnička jak pověstný hrnec
seděla. Postavy jak proutek dávno odvál čas, za nimi nesmutníme, s úsměvem někdy
zas Boky jako skříň rozvlníme.

Únor 2018
Únoru masopust vévodí a mnohou vesnici maškary s medvědem prochodí. Nejen
my, ale i naši hosté si masky připravili a
pak maškary únorovému odpoledni vévodily. Mimoděk mě tak napadá: mladí by
se od nás mohli učit, jak veselá může být
maškarní zábava.

Březen 2018
V březnu jsme pro naše publikum módní
přehlídku modelů dávno minulých, ale i
několika současných připravili. Dali jsme
si záležet, aby ani tentokrát módní doplňky nechyběly. Zdá se, že přehlídka se opět
vydařila, neb každá modelka velkým potleskem odměněna byla.
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Ani třešnička na dortu nechyběla, hudební skupina TRES CABALEROS až z dalekého
Mexika našim ženám zahrát a popřát k MDŽ přiletěla.
Zita Lásková
Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice

Ohlédnutí za vánočním turnajem v nohejbale
ŠTĚPÁN – CUP 2017
O vánočních svátcích na sv. Štěpána 27. 12. 2017 se uskutečnil 15. ročník ŠTĚPÁN
– CUPu 2017. Turnaje se zúčastnili muži po středním věku. Turnaj byl rozlosován
do čtyř družstev a hrál se systémem každý s každým v časovém intervalu 15 minut.
Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 18 hráčů. Organizaci a průběh turnaje zajišťoval
organizační výbor ŠTĚPÁN – CUPu ve složení:
Prezident – p. Vladimír Uhlíř.
Členové – p. Josef Doležel (rozlosování hráčů), p. Miroslav Vašek (pokladník a zapisovatel výsledků na informační tabuli), p. Richard Vašek (fotodokumentace), p. Zdeněk
Vašek (fotodokumentace na CD), p. Emil Koritar (občerstvení hráčů), p. Vlastimil Pospíšil, p. Jaroslav Jurošek.
Hlavní rozhodčí – Mgr. Libor Kubík, ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice.
Účastníci turnaje se vždy musí řídit přísnými turnajovými pravidly, kde kromě pravidel nohejbalu se dbá na čestnost, ohleduplnost, pravdomluvnost a slušnost. Pro zpestření turnaje a navození vánoční atmosféry donesli někteří účastníci vánoční produkty
z domácí kuchyně. Průběh turnaje byl tak jako předešlé ročníky podrobně zaznamenán
audiovizuální technikou, kterou zajistili p. Zdeněk Vašek a p. Richard Vašek. Každý
účastník si mohl zakoupit turnajový záznam účastníků ŠTĚPÁN – CUPu na DVD.
Při závěrečném ceremoniálu byly hráčům na 1. – 3. místě předány medaile a putovní pohár.
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Výsledky 15. ročníku ŠTĚPÁN – CUPu:
Na 1. místě se umístili hráči – Josef Konečný, Petr Jirsa, Miroslav Matyáš a Pavel Fešar.
Na 2. místě – Vladimír Uhlíř, Pavel Tobolík, Martin Janda, Jiří Bednář a Ing. Jan
Ščotka.
Na 3. místě – Michal Houser, Tomáš Houser, Milan Nevrla, František Fešar a Josef
Procházka.
Na 4. místě – Jaroslav Jurošek, Evžen Valenta, Petr Tesař a Josef Staněk.
Za velmi zdařilý a sportovně hodnotný turnaj patří poděkování organizačnímu výboru ŠTĚPÁN – CUPu, dále sponzorům turnaje – Obecnímu úřadu Horní Moštěnice,
ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, SEW – EURODRIVE Horní Moštěnice a přátelům sportu,
kteří zajistili nepostradatelné technické zázemí celého turnaje.
Josef Procházka

Povídání z historie Horní Moštěnice
podvanácté a potřinácté
Jestlipak jste věděli, že v Prusích si dříve každý grunt vedl vlastní knihu majitelů?
Nejspíš se mnohé z nich dochovaly do dnešního dne a lidé si je schovávají jako cennou
památku. Prusy měly mnoho dalších zvláštností – například to, že jejich kroj se lišil od
krojů sousedních vesnic, sňatky se velmi pečlivě domlouvaly a řídily se poměrně přísnými pravidly nebo se provozovaly veřejné tresty za různé nepravosti. Tyto a podobné
příběhy vyprávěla paní Mgr. Marie Špalková na své v pořadí dvanácté besedě o his32
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torii Horní Moštěnice a jejího okolí. Dozvěděli
jsme se také o zaniklých vesnicích a osadách
s malebnými jmény Krnůvky, Člunek, Tršaly a
Běškovice. To bylo ve středu 22. listopadu 2017,
a o dva měsíce později – 24. ledna 2018 jsme
slyšeli pokračování. Bylo především o historických památkách v obci. Vrátili jsme se do historie moštěnského kostela, příběhu jeho zvonů,
co ukrývalo podzemí vnitřku kostela při jeho
opravách, jaké archeologické poklady našli historikové v kryptě… Vyslechli jsme příběh kříže před kostelem, který je sestaven ze tří částí,
datovaných do let 1831, 1882 a 1925, připomněli si existenci šibenice v Hliníkách – dnes stojí
na jejím místě kříž. Další kříž sv. Jana Nepomuckého u Moštěnky je svázán s povodní,
mostem přes říčku a významným rodem Říkovských z Dobrčic, kříž sv. Floriána zase
s rodem Žalkovských a pověstí o žebrákovi, lakomém sedlákovi a vyhořelém statku,
Švédská kaplička s dobrotou a prozíravostí k jejím budoucím opravám a panem Václavem Nesrstou. Další kříže mají také pohnutou historii – kříž nad Kyselkou, kříž u
cesty před Formelem. Prohlédli jsme si původní půdorys zámku a dobové fotografie ze
zámecké zahrady s fontánou a křížovou cestou. Jako bychom tam byli…
Děkujeme a těšíme se na další setkání, které bude 4. dubna 2018. Uslyšíme například o
původu názvů moštěnských tratí nebo částech obce.
Jana Bartoníková
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Dětské šibřinky
Ač se to nezdá, zase nám uplynul rok a rodiče se svými ratolestmi vyrazili do
kulturního domu, kde se konal dětský karneval plný her, soutěží a písniček. Letos jsme
posunuli začátek na 15. hodinu, aby si ti nejmenší, kteří se také chtějí bavit, mohli po
dobrém obědě řádně odpočinout a nabrat síly. Stejně jako každý rok, tak i letos tančili
na parketu víly, berušky, doktoři, kovbojové a mnoho dalších krásných masek. Věříme,
že se odpoledne vydařilo a zase za rok se se všemi potkáme.
Ing. Marta Ostrčilová

Z jednání výroční členské schůze místní ZO ČSCH
25. 2. 2018 se konala v kulturním domě výroční členská schůze ZO Českého svazu
chovatelů Horní Moštěnice. Program schůze byl rozdělen na 2 části.
V první části byly provedeny řádné volby na další pětileté období. Vedením voleb
byl pověřen př. Jan Pösinger. Tajným hlasováním byl zvolen nový pětičlenný výbor.
Hlasováním aklamací byla zvolena tříčlenná kontrolní komise. Na okresní konferenci
ZO ČSCH Přerov budou při volbách do výboru a kontrolní komise okresní organizace
Přerov náš spolek zastupovat 3 zvolení delegáti. Všichni členové výboru, kontrolní
komise a delegáti byli zvoleni plným počtem hlasů. Co nás nejvíce těší, že byl přijat
nový člen – další mladý chovatel Ondřej Slováček.
V druhé části schůze byli přítomni zástupci OV ČSCH Přerov, obce Horní
Moštěnice, společenských organizací v obci a spřátelených chovatelských organizací v
okrese.
Předseda ZO zhodnotil činnost organizace v uplynulém roce. V roce 2017 bylo v
ZO 21 členů, z toho 7 mladých chovatelů – 2 studenti střední školy a 5 žáků místní
základní školy. Chovatelé se v průběhu roku podíleli na řadě společenských akcí v
obci. Nejvýznamnější naší akcí byla již v pořadí 5. výstava drobného zvířectva v
zámecké zahradě, které se zúčastnili chovatelé okresu Přerov, Kroměříž a Nový Jičín,
ale také laická veřejnost z obce a širokého okolí (viz Zpravodaj 4/2017). Úspěchem
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minulého roku byl vyšší počet aktivních vystavovatelů – členů ZO, kteří se zúčastnili
13 soutěžních výstav – místních, okresních, krajských, celostátních i zahraničních, na
kterých získali celkem 38 čestných cen a 5 pohárů.
Na tomto úspěchu se podílelo 5 dospělých chovatelů a 4 mladí chovatelé.
Mladí chovatelé získali:
- Jakub Procházka 9 čestných cen a obhájil titul z roku 2016 za nejlepší kolekci holubů
na naší výstavě a získal pohár,
- Vlastimil Hrabovský 4 čestné ceny,
- Michal Dočkal 3 čestné ceny,
- Kateřina Sedlačíková 13 speciálních cen v expozici morčat na výstavách v ČR, SR a
Polsku.
Dospělí chovatelé získali:
- Radek Měrák 4 čestné ceny,
- Radek Slováček 1 čestná cena,
- Jiří Spáčil 5 čestných cen a 2 poháry (1 Pohár starosty obce Lipová a 1 pohár jako
Šampion ČR v Lysé nad Labem),
- Ján Štievko 9 čestných cen,
- Jarmila Štievková 2 čestné ceny a 3 poháry (1. pohár – Memoriál Jana Janocha
v Holešově za nejlepší kolekci králíků, 2. pohár na 14. výstavě Moravy a Slezska
v Přerově za nejlepší kolekci králíků – absolutní vítěz v expozici králíků – Memoriál
Antonína Dočekala a 3. pohár z Přerova za nejhezčí samičku králíků stříbřitých
žlutých).
Výroční schůze pokračovala zprávami o hospodaření ZO, zprávou kontrolní komise
a hodnocením jednotlivých odborů. Př. Spáčil, registrátor a garant králíků, vyzvedl
nárůst počtu zaregistrovaných králíků vůči roku 2016 o 180%. Př. Uhlíř, garant drůbeže,
ocenil chov a úspěchy „České husy“ z chovu př. Radovana Slováčka.
V diskuzních vystoupeních zástupců OV ČSCH Přerov a chovatelských organizací
byla kladně hodnocena celoroční práce našeho spolku i podíl na výstavě v Přerově
a místních výstavách v rámci okresu Přerov, Olomouc, Kroměříž. Vystoupení
společenských organizací v obci mělo společné téma: další spolupráce v rozšiřování
společenských aktivit pro občanskou veřejnost.
Starosta obce Horní Moštěnice zhodnotil naši práci kladně a vyjádřil plnou podporu
i pro činnost v roce 2018. V přijatém plánu práce pro r. 2018 je mimo jiné zdůrazněna
péče o zdravotní stav chovů, pomoc mladým chovatelům, spolupráce se složkami v
obci, udržování tradičních akcí spolku, organizace místní výstavy ve dnech 25. - 26. 8.
2018 v zámecké zahradě.
Co říci závěrem?
V naší základní organizaci je nejstaršímu členovi 80 roků a nejmladšímu 8 roků. Toto
poměrně široké rozpětí věku nabízí různorodou činnost pro všechny členy našeho
spolku. Snahou nového výboru bude zajistit náplň práce tak, aby uspokojila a zapojila
členy spolku při plnění všech úkolů v roce 2018.
									
Pavla Brázdová
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Činnost ZO ČZS 2018
Dne 7. 1. 2018 se uskutečnila jako každý rok výroční členská schůze. Zúčastnilo se 70
členů a 10 hostů. Byla zhodnocena činnost za loňský rok a přednesen plán na rok nový.
Čestné uznání za dobrou práci pro spolek bylo předáno těmto členům: Marie Ostrčilová
(Čechova ul.), Radomír Bubík, Radim Ostrčil, Tomáš Jančík, Jaroslav Hradilík, Hana
Hradilíková, Hugo Landsinger, Miroslav Mik, Petr Matlocha, Květoslav Petřík.
Dne 3. 2. 2018 jsme uspořádali tradiční Zahrádkářský ples. Tento rok nás mile
překvapila návštěvnost, přišlo se za námi pobavit asi 230 lidí. K tanci nám hrála kapela
Karolína, bylo připraveno občerstvení, jako jednohubky, topinky s masovou směsí a
řízky. Pořadatelé zajistili velmi bohatou tombolu, za kterou musíme poděkovat všem
sponzorům. Na úvod nám zatančila děvčata z taneční skupiny Atlas a Bios Přerov a
před půlnocí jsme mohli zhlédnout nové vystoupení Klubu pro starší a pokročilé Horní
Moštěnice s názvem Mám boky jako skříň, které se jim opět moc povedlo.
Dne 15. 3. 2018 se v kulturním domě uskutečnila přednáška př. Soukupa s názvem
Úspěšné pěstování ovocných stromků, které se účastnilo 30 návštěvníků. Přednáška se
moc líbila a určitě byla přínosem pro všechny.
Ilona Jančíková
ZO ČZS Horní Moštěnice
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tajenka - ... dokázat, že nebyla úplně potřebná.
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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.: 954 275 117
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		
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Společenská kronika
V dubnu se významného životního jubilea dožívají:
Bohumil Dašek
Vojtěch Hanzl
Ladislav Hrubý
Pavel Mlčák
Marie Navarová
Marie Ostrčilová
Zdenka Šindlerová
V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívají:
Ludmila Brychtová
Marie Kobertová
Jana Koritarová
Ivana Kuželová
Jana Macháčková
Josef Matyáš
Miloslava Rygalová
Vojtěška Suchyňová
V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívají:
Anežka Dembická
František Janda
Zdeněk Macháč
Věra Němečková
Jaromír Odstrčil
Libuše Slováčková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (leden – březen):
Sebastian Karas, Michal Blažek, Nela Neradilová, Adam Costea, Aleš Kysučan
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti a společného štěstí.

Opustili nás (leden – březen):
Josef Morys, Zdeněk Nebl, Vlastimil Pospíšil, Mojmír Klement
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Kultura
Duben:
04. 04.
11. 04.
28. 04.

beseda Historie Horní Moštěnice
Klub pro starší a pokročilé
pálení čarodějnic

Květen:
16. 05.

Klub pro starší a pokročilé

Červen:
02. 06.
09. 06.
14. 06.
23. 06.

Dětský den
rybolov a spolková soutěž mládeže
Klub pro starší a pokročilé
zahrádkářská vycházka – znáš okolí své vesnice?

Zadáno pro ženy
Grilovaná kuřecí prsa
450 g kuřecích prsíček, 1 lžička nastrouhaného zázvoru,
2 stroužky česneku, 1 lžička mletého chilli, ¼ lžičky kurkumy, 1 lžička soli, 150 ml
bílého jogurtu, 4 lžíce citronové šťávy, 1 lžíce čerstvého nasekaného koriandru, 1 lžíce
oleje, 1 limetka nebo citron
• maso nakrájíme na větší kostky,
• v míse je promícháme se zázvorem, utřeným česnekem, chilli, kurkumou, solí, jogurtem, citronovou šťávou a koriandrem,
• min. 2 hodiny necháme marinovat, ale nejlépe je to přes noc,
• pak dáme maso na plech s pečicím papírem a potřeme olejem,
• maso grilujeme při střední teplotě (pokud nemáme gril, opečeme ho na pánvi) a
grilujeme cca 20 minut, průběžně maso obracíme,
• podáváme s kouskem limetky a posypané čerstvým koriandrem.
Ovocné řezy
Těsto na velký hlubší plech: 4 vejce, 60 ml oleje, 100 ml vlažné vody, 160 g cukru
krupice, vanilkové aroma - pár kapek, 220 g polohrubé mouky, 0,5 balení prášku do
pečiva, dále: 800 g ovoce dle chuti, čerstvé nebo kompotované (okapané),
krém: 800 ml mléka, 2 vanilkové pudinky, 60 g másla, 6 lžic cukru krupice, 250 g
měkkého tvarohu, smetanová vrstva: 500 ml smetany ke šlehání, 2 vanilkové cukry, 1
ztužovač šlehačky
• žloutky vyšleháme s cukrem do pěny, přimícháme olej, vodu, aroma, mouku s kypři41
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dlem a nakonec tuhý sníh z bílků,
• těsto nalijeme na plech vymazaný máslem a vysypaný hrubou moukou,
• na těsto poklademe pokrájené ovoce a dáme péct do předehřáté trouby na 180 stupňů
dorůžova,
• po upečení necháme vychladnout,
• z mléka, pudinku a cukru uvaříme hustý pudink, do kterého hned po odstavení vmícháme máslo, které necháme rozpustit,
• během chladnutí pudink občas promícháme, až bude pudink jen vlažný, přidáme
tvaroh a vyšleháme krém dohladka, nalijeme na upečené ovocné těsto a necháme v
chladu ztuhnout,
• smetanu osladíme vanilkovým cukrem, přidáme ztužovač a vyšleháme do šlehačky,
kterou pak potřeme ztuhlou krémovou vrstvu,
• necháme v chladnu krátce proležet, pak nakrájíme a podáváme.

Vtipy

Přijede tramvaj na konečnou, otevřou se dveře, lidé vystoupí a řidič si rozevře
noviny. Po pěti minutách zvedne hlavu a v zrcátku vidí, že vevnitř někdo zůstal, tak
hlasitě zařve: „Konečná! Vystupovat!”
Dáma vzadu zavře knihu a zakřičí ještě hlasitěji: „Pro vás snad paní Konečná, vy
hulváte!”

Omyly známé a neznámé
Čtyřlístek
Doma v zahradě na udržovaném trávníku ho nehledejte, nikdy vám tam nevyroste.
Jedině na loukách či méně udržovaných trávnících se může stát, že ho objevíte. Jedna
z legend vypráví, že byl přinesen Evou z ráje a od té doby je symbolem štěstí. Jetel má
většinou tři listy, a ačkoliv se občas najdou jedinci s více listy, musí mít člověk opravdu
štěstí, aby jeden čtyřlístek našel. A pak věří, že se ho bude i se čtyřlístkem držet stále.
Ale štěstí přináší čtyřlístek jen tehdy, když ho najdete náhodou, aniž po něm pátráte.
Jeho účinky mohou prý být i opačné, pokud ho někdo nachází příliš mnoho.
Jde tedy nejspíš jen o jednu z mnoha pověr, protože stále platí: „Každý svého štěstí strůjcem.“

Zrnka moudrosti na závěr
Kdo je šťastný, může obšťastňovat jiné a pokud tak činí, zvětšuje své vlastní štěstí.
Gleim
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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
S, N P
P
N
P
S,N
14:50 14:55 16:15 16:40 17:30 18:30
15:01 15:04 16:24 16:49 17:40 18:40
Kostelec, jede: P			
Přerov
5:30 6:30 9:30
H. Moštěnice 5:39 6:41 9:38
P
P
P
16:15 17:45 20:10
16:25 17:54 20:19

P
10:45
10:57
S,N
20:15
20:25

P
12:30
12:39
P
18:45
18:53

S
P,š
12:35 13:55
12:45 14:07
P, N
22:30
22:39

P, š S, N
P
13:28 14:40 14:45
13:33 14:49 14:56
22:30
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 2/2018. Horní Moštěnice, duben 2018.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
Upozornění:
UzÁVĚRKA přijímání příspěvků do příštího čísla
Moštěnského Zpravodaje je 15. 6. 2018.
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