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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)

2

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2018 se nám velice rychle přehoupl do druhé poloviny, začal
čas prázdnin a dovolených, takže hned v úvodu Vám všem přeji
příjemné počasí k načerpání nových sil a k odpočinku.
Půlka letošního roku utekla jako voda, takže v krátkosti velmi stručná rekapitulace
druhého čtvrtletí tohoto roku:
Oblast kultury a sportu:
Těch akcí bylo opět taková spousta, že musím zalistovat v kalendáři a provedu
krátkou bilanci.
V polovině měsíce března, Josefovským plesem, skončila bohatá plesová sezona, která se stejně jako vloni vyznačovala velkou účastí místních, ale i cizích občanů. První mé velké poděkování patří všem místním spolkům a taktéž Sdružení
rodičů a přátel školy za vzornou organizaci a zabezpečení těchto společenských
akcí.
Týden před Velikonocemi patřil místnímu sdružení chovatelů, kteří ve spolupráci s obecním úřadem a ZŠ a MŠ Horní Moštěnice uspořádali v kulturním domě
výstavu drobného zvířectva a velikonočních prací nazvanou „Vítání jara“. Zájem
z řad dětí a občanů nejen z Horní Moštěnice byl skutečně velký a kulturní dům
během celé akce byl neustále naplněný.
Hned po Velikonocích proběhla v kulturním domě další beseda a povídání p.
Mgr. Špalkové z historie obce a blízkého okolí. Další mé poděkování patří vedení
ZŠ a MŠ, pedagogickému sboru a žákům 1. – 9. třídy, kteří se zapojili do celostátní
akce „Ukliďme Česko – za obec krásnější“ a v katastru obce vysbírali neuvěřitelných 11 pytlů odpadu.
Konec měsíce dubna, stejně jako vloni, patřil rejdění čarodějnic, které skončilo
soutěžením dětí ve sportovních disciplínách a opékáním špekáčků u táboráku v zámecké zahradě. Poděkování patří především manželům Horákovým a všem aktivním občanům, kteří se na této akci podíleli a taktéž všem zúčastněným divákům.
První pátek měsíce května Sbor dobrovolných hasičů uspořádal slavnostní svěcení
nového svozového vozidla Ford Transit VAN, který obec získala cestou dotace od
Ministerstva vnitra. Následující den, v sobotu, zajistil obecní úřad zájezd do Prahy na muzikál. V polovině měsíce května zaplnily děti ze ZŠ kulturní dům krásně nacvičenými scénkami a písněmi ke „Dni matek“. Účast byla opět obrovská.
Následující sobota patřila našim zahrádkářům, kteří opět tradičně připravili pro
občany zájezd na výstavu květin, tentokráte do Polska. Počasí přálo, vystavované
exempláře všechny uchvátily, takže zavládla velká spokojenost a poděkování or3
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ganizátorům za zdařilou akci. V závěru měsíce zajistil obecní úřad již letos druhé
vítání nových občánků v obřadní síni obecního úřadu.
Za krásného počasí, v příjemném prostředí zámecké zahrady, proběhly první
víkend v červnu oslavy „Dne dětí“, které připravilo a zajistilo Sdružení rodičů
a přátel školy. Opět krásná vydařená akce, která zaplnila zámeckou zahradu do
posledního místečka. Mé velké poděkování celému výboru SRPŠ, kamarádům a
známým, za perfektně zorganizovanou a zajištěnou akci!
V polovině měsíce června proběhly slavnosti Mikroregionálních her, které v letošním roce zorganizovala obec Beňov.
V ten samý den vyrazil autobus zaplněný občany obce na další výlet pod záštitou místních zahrádkářů, tentokrát na Macochu a do vinného sklípku. Není
potřeba dodávat, že se jednalo opět o vydařený výlet. Po uzávěrce tohoto čísla
zpravodaje, je ještě v přípravě třetí ročník – „Zahrádkářská vycházka“, opět v patronaci zahrádkářského spolku. A na první červencovou neděli zajistil obecní úřad
odpolední posezení v zámecké zahradě při poslechu hudby, tanečních vystoupení,
dobrého jídla a pití.
Nemohu samozřejmě opomenout pravidelné měsíční setkání Klubu starších a
pokročilých v kulturním domě. Chválit organizaci a zajištění těchto setkávání je
zcela zbytečné! To, že tato setkávání starších a pokročilých má již šest let stálou
oblibu, dokladuje především velká účast a spokojenost všech zúčastněných. Už se
pomalu stává tradicí vystupování našich tanečnic a tanečníků na různých akcích
nejen v mikroregionu, ale i dokonce ve Zlínském kraji! Od srdce děkuji všem, kteří
se na úkor svého osobního volna podílí při přípravě a nacvičování nových scének a
choreografií.
Stejně jako v minulém a předminulém zpravodaji - mé velké poděkování za
veškeré kulturní a sportovní akce patří aktivním spolkům, kulturní a sportovní komisi, Klubu starších a pokročilých, pedagogickému sboru ZŠ a MŠ, vedení SRPŠ
a především všem aktivním občanům, kteří mají zájem a podílí se bez ohledu na
úkor svého osobního volna na organizaci těchto akcí! Ještě jednou děkuji. Nadále
prioritou číslo jedna Rady obce Horní Moštěnice zůstává a zůstane podpora veškerých aktivit směřujících do kulturního a sportovního vyžití občanů obce. Podpora
nejen finanční, ale i organizační a materiální.
Oblast stavebně-investiční:
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval, že byla zahájena dotační investiční
akce na opravu hřbitovní zídky. V současné době práce finišují, předpoklad dokončení a předání je konec měsíce srpna. Obdobná situace je i u opravy fasády vnitřní
části budovy zámku. Vzhledem k příznivému počasí práce na obou investičních
akcích pokračují dle harmonogramu.
Další takovou významnou akcí, která byla zahájena v prvním čtvrtletí tohoto
4
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roku, je výstavba nových šaten a zázemí u tenisových kurtů v areálu TJ Sokol.
V současné době se dokončují vnitřní úpravy a stavba pergoly pro posezení.
Řada z Vás, kteří jste se zúčastnili kulturní akce v zámecké zahradě „Den dětí“,
si všimla, že byla dokončena rekonstrukce vstupního schodiště. Poslední část rekonstrukce zámecké zahrady – pergola u bufetu - plánujeme v návaznosti na finanční možnosti na jaro příštího roku. Tímto by byla rekonstrukce celého areálu
zámecké zahrady ukončena (mimo drobných úprav) a jsem přesvědčen o tom, že
nejen podle Vašich ohlasů, ale především cizích návštěvníků, se stala relaxačním
centrem a chloubou naší pěkné obce.
Začátkem měsíce května byla dopracována a předána žádost o dotaci na opravu
podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ. Pokud bude žádost schválena a dotace přidělena,
proběhne v podzimních měsících realizace této akce. A co se týká poslední dotační
investiční akce „Víceúčelový sportovní areál u ZŠ a MŠ“, tam pořád čekáme na
rozhodnutí o přidělení dotace. Dle posledních informací z Ministerstva pro místní
rozvoj budeme znát stanovisko do konce prázdnin a teprve potom můžeme zahájit
zadávací řízení na výběrové řízení zhotovitele této investiční akce.
Ostatní:
Na rozšířeném jednání rady obce, finančního a kontrolního výboru a komise
rady obce byl projednán návrh výhledových investičních akcí pro rok 2019 – 2024,
který bude podkladem pro projednání a schválení „ Programu obnovy obce“ novým Zastupitelstvem obce Horní Moštěnice koncem roku 2018.
Ještě než skončím tento článek, chtěl bych tímto poděkovat všem občanům za
vyřčená slova chvály a uznání na adresu zaměstnanců obecního úřadu, za pravidelný úklid areálu obce, údržbu zeleně a především velký kus práce při realizaci
rekonstrukce zámecké zahrady. Vážím si toho a všem Vám děkuji.
A na závěr skončím tím, čím jsem začal. Ještě jednou přeji příjemné prožití
prázdnin a dovolených, hodně sluníčka, pohody a odpočinku.
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce
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Jinan dvoulaločný – moštěnský klenot
v zámecké zahradě
K napsání tohoto příspěvku mě přivedl jeden zajímavý článek z Dobrčických novin
a především skutečnost, že velká část občanů Horní Moštěnice vůbec neví, jaký klenot
ukrývá naše zámecká zahrada. Tento klenot se jmenuje jinan dvoulaločný – ginkgo
biloba. A proč klenot?
Jedná se o jeden ze tří památkově chráněných jinanů v ČR (Osvračínský jinan, Rokycanský jinan a Moštěnský jinan). Jeho unikátnost spočívá v tom, že na rozdíl od
drtivé většiny jinanů neroste do výšky (běžně 30 – 40 m), ale jeho větve jsou vodorovně
odstálé. Jeho stáří se odhaduje na 170 let.
Nyní něco k historii jinanů: Nejstarší prehistorické stopy po rostlině podobné jinanu
vedou až do období prvohor, tj. období asi před 300 miliony let. Za tak dlouhou dobu
si jinan prošel érou širokého rozšíření, kdy jeho areál zabíral celou severní polokouli,
i obdobím postupného úpadku, až do dnešních dnů, které mohly být jeho posledními.
Z amerického kontinentu vymizel před 7 miliony, z Evropy před 3 miliony let. Přestože
se s ohledem na současné přírodní podmínky jeví jako rostlina nenáročná, zůstal v přírodě zachován pouze v jediném druhu a jen na malém území v jihovýchodní Číně, kde
byl nově „objeven“ pro Evropu. Jinan je statný strom s kuželovitou (výjimečně rozkladitou) korunou. Je to dlouhověký strom, nejstarší doložený jinan je starý okolo 4700 let
a roste v Číně v provincii Guizhou. Je atraktivní a zajímavý pro neobvyklý tvar listu. Je
oficiálním stromem japonského hlavního města Tokia, symbolem Tokia je list jinanu.
Řapíkaté listy vyrůstají ve svazečcích na silně zkrácených větvičkách. Listová čepel
je plochá, klínovitá, rozdělená na dva laloky, s vějířovitou žilnatinou. Jinan je dvoudo-
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mý, to znamená, že jeden strom má
samčí rozmnožovací orgány a některý druh zase samičí. Samčí rostliny vytvářejí plodolistové šišticovité
útvary podobné jehnědám, zatímco
samičí rostliny vytvářejí shluky nazelenalých semeníků zavěšených na
tenké stopce. Vajíčka jsou zpravidla
dvě spolu, jedno vajíčko pravidelně
zakrňuje. Ve vajíčku vznikne semeno, které je postupně obaleno dužnatým obalem a připomíná plod třešně o průměru 2
až 3 cm. Na povrchu má dužinu, uvnitř jádro. K opylení dochází v květnu a červnu,
dozrávání je v říjnu a listopadu, kdy se mění barva ze zelena do žluta a taktéž barva
listů se změní do zlatova a postupně opadává. Plod obsahuje organické látky, které při
poškození vydávají zápach. Podle vědeckých studií prý neléčí vůbec nic, ale čínská
medicína ho užívá již tisíce let. Měl by hlavně zlepšovat průtokové vlastnosti krve, mít
antioxidační účinky a působit na srdce a mozek.
Na závěr otázka – nestálo by za to, místo lenošení u televize, udělat si procházku
do zámecké zahrady a prohlédnout si tento klenot? A to naše zámecká zahrada oplývá
dalšími skvosty: nádherné platany a mohutný buk lesní, u kterého kvůli jeho stáří musely být vloni na podzim provedeny znalecké tahové zkoušky. Naštěstí, pro naši pěknou
zámeckou zahradu, dopadly dobře.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 1 790,00 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že ob7

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

čané naší obce v loňském roce vyřadili 1 790,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho
následně předali k recyklaci, jsme uspořili 26,76 MWh elektřiny, 1 470,02 litrů ropy,
117,94 m3 vody a 0,99 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,61 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 24,30 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme,
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také
je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k
ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k
dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky
vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a
separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má
zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Obec Horní Moštěnice
00301264

131,508 tun
3 539 264 MJ
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Z historie obce
Železné krávy v Horní Moštěnici
Život poddaných v dřívějších dobách nebyl záviděníhodný. Vedle robot různých
druhů museli vesničtí lidé v době feudalismu odvádět své vrchnosti ještě různé poplatky a dávky. Tím ale výčet jejich povinností nekončil. Také církev těžila z práce robotníků, od nichž požadovala desátky, nájemné z církevních pozemků, luk a
pastvin. Docela zvláštní bylo pachtovné z tak zvaných „železných krav“.
Tyto „krávy“ pronajímala církev k užívání ze závazku, že po uplynutí nájemní
doby bude vráceno církvi stejné množství krav, stejné jakosti. Nájemce byl tedy
povinen každý uhynulý kus nehradit jiným, rovnocenným. Proto se říkalo, že „železné krávy“ jsou věčné, že neumírají. Železné krávy náležely nejčastěji kostelům,
řidčeji obcím nebo klášterům. A tak měly některé usedlosti s železnou krávou trvalé břemeno. Při prodeji nemovitosti se muselo na tuto okolnost upozornit.
Zdánlivě byla taková kráva zadarmo, protože pachtovné bylo poměrně nízké,
avšak velmi tíživé pro své neomezené trvání.
Podle středověkého názoru si mohl věřící získat posmrtnou blaženost penězi
nebo jiným odkazem. Proto darovali kostelům krávy i ovce. Protože faráři chtěli
krávy kostelům zachovati, dávali je do nájmu na věčné časy. Je zajímavé, že zatímco revolučním rokem 1848 skončily všechny zbytky feudální závislosti, železné
krávy se udržely až do roku 1870, kdy se usedlosti mohly z této povinnosti vyplatit
dvacateronásobným ročním nájemným. Kdo platil ročně 15 grošů, vykoupil se 60
zlatými. Tato povinnost vešla i do přísloví – Dojiti železnou krávu, což znamená
konati nekonečnou, marnou práci.
Takové tři železné krávy měl i náš kostel. Stará děkanská matrika z roku 1672
nám o nich dochovala zprávu, že železné krávy měli v té době hospodáři Jakub
Kupka, Jan Sopoušek a Jiří Subatik, z nichž každý platil 12 grošů nájemného ročně. Protože číslování domů u nás bylo zavedeno až v roce 1771, není možno dnes
určit, která stavení tuto povinnost měla. Také výše uvedená jména hospodářů se
v zápisech kroniky neobjevují, až na Jiřího Sopouška, který byl čtvrtníkem (obdělával 17 měřic polí).
Převzato z kroniky obce 1961
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Vítání našich nejmenších občánků – květen 2018
V květnu jsme již podruhé v letošním roce přivítali v obřadní síni nové občánky naší
obce, kteří se narodili v prvních měsících roku. Venku panovalo krásné, již letní počasí, přesto byla účast opět velmi velká. Narozená miminka, tentokrát byly po dlouhé
době také holčičky, jsme vítali nejen s rodiči, ale sváteční odpoledne s nimi přišli oslavit babičky, dědečkové a další rodinní příslušníci.
Ing. Marta Ostrčilová

R ady zahrádkářům
Trochu jiné léčivky
Stévie sladká
Stévie je ceněná kvůli svým léčivým
účinkům a hlavně kvůli vysoké sladivosti. Používá se především jako náhražka cukru, ale ve vyšší koncentraci
může mít lékořicovou chuť. Stévie, která je nazývána také jako stévie sladká,
stévie cukrová, sladká tráva nebo medové lístky, pochází z Paraguaye. Zdejší domorodci ji používali jako léčivou
rostlinu a sladidlo do pokrmů a nápojů. Nať obsahuje steviosid, který je 300
krát sladší než cukr, ale neobsahuje žádné kalorie. Stévie je tedy velmi vhodná
pro ty, kteří milují pocit sladké chuti, ale
měli by omezit konzumaci cukru. Předávkování prakticky nehrozí, protože při velkých dávkách je sladkost až odporná.
Je možné ji užívat samostatně nebo v nejrůznějších bylinných směsích.
Stévie je vytrvalá, teplomilná rostlina vyžadující dostatek slunce. Vyséváme
v únoru až březnu na povrch substrátu a nezasypáváme, protože ke klíčení potřebuje světlo. Substrát udržujeme vlhký. Optimální teplota ke klíčení je 20 až 25 °C.
Roste zpočátku velmi pomalu. Je náročná na teplo, na venkovní záhony ji vysazujeme až po 15. květnu, kdy nehrozí přízemní mrazíky. Sklízíme mladé výhony
nebo listy, zaštipování podporuje větvení. Listy používáme čerstvé nebo je sušíme
na pozdější využití. Můžeme ji pěstovat také jako pokojovou rostlinu v květináči o
10
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minimální velikosti objemu 5 – 6 litrů, v létě ji můžeme umístit venku. Sklízíme
postupně odlamováním listů.
Perila křovitá
Její listy obsahují velké množství
esenciálních mastných kyselin, čímž
pomáhají snižovat cholesterol. Výtažky
z perily mají antibakteriální a výrazné
antioxidační účinky, tlumí zahlenění a
napomáhají při astmatu.
Perila je jednoletá rostlina, které se
dobře daří na otevřených slunných místech. Rostliny vypěstované z únorových
výsevů můžeme sklízet po celý rok až
do podzimu. Lze ji pěstovat i v květináči o průměru 15 – 20 cm, listy sklízíme vyštipováním.
Čerstvé listy se výborně hodí k masům a rybám. Z listů se připravuje odvar –
cca 2 – 4 gramy listů zalijeme ½ litrem vody a vaříme po dobu 10 minut. Přecedíme a pijeme 3 x denně, vždy půl hodiny před jídlem
Citronová tráva
Má úzké šedozelené listy, které mají
příjemnou citronovou vůni. Dorůstá
výšky až 150 cm. Je kořením i léčivkou.
Obsahuje především silice s výrazným
antioxidačním působením. Má také antibakteriální účinky a používá se při
teplotě a nachlazení.
Pro přípravu pokrmů se používají
nakrájené nebo roztlučené stonky, které se zpracovávají buď čerstvé, nebo i
sušené. Čerstvé se do jídel přidávají nakrájené jako pórek. Citronová tráva se hodí k dochucení jídel z rýže, ryb a drůbeže.
Dobře se kombinuje s česnekem, paprikou a koriandrem. Čerstvá je vhodná do
zeleninových salátů, sušená se přidává do čajových směsí.
Předpěstování sazenic trvá 8 – 10 týdnů. Citronová tráva není mrazuvzdorná,
miluje teplo a slunce. Pěstujeme ji v květináči nebo větší nádobě, v létě doporučujeme slunit.
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Listový koriandr
U nás je koriandr vnímán spíše
jako léčivá rostlina než jako koření. V exotické kuchyni se využívají mladé lístky koriandru. Silice
v nich obsažená zvyšuje chuť k jídlu a podporuje trávení. Rostlina
voní po borovici, šalvěji a citronu.
Jeho čerstvé lístky jsou vynikající
nejen v ostrých rajčatových omáčkách, ale i ve studených jogurtových omáčkách nebo v pokrmech
z luštěnin a brambor.
Je to jednoletá bylina nenáročná na pěstování. Za vegetaci poskytuje i několik
sklizní. Pro výrobu svazečků koriandru listové formy vyséváme od druhé poloviny
března. První sklizeň provádíme při výšce listů 15 – 20 cm.
Pažitka čínská
V jihovýchodní Asii se pěstuje pro nať a křehkou lodyhu jemné česnekové chuti. Podzemní cibulky lze použít jako náhradu za česnekové stroužky. Používané
části rostlin se přidávají do pokrmů těsně před dovařením nebo syrové. Jsou
vhodné do salátů, pomazánek, polévek
i masitých pokrmů.
Je rovněž léčivou rostlinou, používá se
při celkovém vyčerpání organismu, při
onemocnění ledvin a jater. Listy se mohou přikládat na místa pobodaná hmyzem. V Evropě je ale většinou pěstovaná jako okrasná rostlina.
Pažitka čínská je vytrvalá bylina. Vyznačuje se rovnoměrným růstem, dorůstá výšky 35 – 45 cm, má plochou
nať s jemným česnekovým aroma a vysokým obsahem vitamínu C. Sklízíme
dle potřeby seřezáváním natě. Na vzpřímených lodyhách vykvétají bohatá bílá
květenství.
Rukověť zahrádkáře
12
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
již pět let pravidelně konstatuji, že období konce školního roku
není, ač by mohlo být, časem idylickým, ale naopak hektickým a letošní závěr školního
roku toho není výjimkou.
Velké organizační změny způsobil neočekávaný zájem ze strany dětí i zákonných
zástupců o docházku do našeho zařízení. S radostí konstatuji, že k zápisu se dostavilo 42 zájemců. Tento počet ovšem vyvolal nutnost řady změn: byla zrušena sborovna
v pavilonu 1. stupně a přebudována na třídu – školní družinu, došlo k vybudování nového kabinetu v pavilonu 2. stupně a „zahuštění“ kabinetů stávajících.
Byl vybudován nový příruční sklad pomůcek.
Samozřejmé je, že budou opět otevřeny dvě první třídy a pedagogický sbor bude
posílen o zkušenou elementaristku.
Zápis do MŠ byl, co do počtu zájemců, standardní, takže v letošním roce ještě, naštěstí, není důvod k žádným organizačním změnám. Beze změn v příštím školním roce
bude pokračovat Školní klub, průběžně probíhá sběr přihlášek do Mikrojeslí.
Naší největší starostí je momentálně zvítězit v boji s úředním šimlem a navýšit kapacitu ŠD na 87 žáků, oproti nynějším 60.
Jsem rád, že bez větších zádrhelů proběhlo přijímací řízení žáků 9. třídy na střední
školy a rovněž procento přijatých žáků na nižší gymnázium je velmi vysoké, což je jen
potvrzením teze, že náročnost a důslednost ve vzdělávání nesou své ovoce.
Naopak velké rozpaky u mě i všech kolegů vzbuzuje fakt, že téměř pětina žáků naší
školy je podchycena Pedagogickopsychologickou poradnou a rovněž počet žáků vyžadujících pomoc asistentů pedagoga strmě stoupá. Domnívám se, že tyto údaje poměrně
vysoce překračují celostátní průměry a marně pátrám po příčinách tohoto stavu.
Letos poprvé se žáci školy pod vedením Mgr. Krajčovičové rozhodli, že předvelikonoční čas zpestří občanům formou výzdoby velikonočně-jarními motivy, umístěnými
na autobusové zastávky. Věřím, že tato iniciativa byla přijata kladně.
Ve znamení horečných úprav proběhnou i letošní prázdniny. Konečně proběhne rekonstrukce ošklivých WC v řídicím pavilonu a pavilonu 2. stupně a to včetně nových
podlah, vymalování a výměny sanity.
Věřím, že se nám podaří ve spolupráci se zřizovatelem, pod vedením p. Petra Vrány,
přestěhovat monstrózní hrací prvek, zcela nevhodně dříve umístěný před MŠ, na místo
nové tak, aby investice v řádu statisíců konečně začala sloužit svému účelu.
Rovněž mezi finančně náročnější akce pak budou patřit revitalizace pískoviště a
přechod na elektronický systém vstupu do školní tělocvičny.
13
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Poslední akcí pak bude dokončení přechodu na nové úspornější LED osvětlení, tentokrát v pavilonu 1. stupně.
Velmi napjatě očekávám výsledky žádosti o dotační tituly, na jejichž konci by měla
být rekonstrukce podlahy v tělocvičně a zahájení výstavby tolik chybějícího venkovního sportovního areálu.
Dovoluji si požádat o likvidaci všech nedoplatků hráče badmintonu.
V poslední době jsem se setkal s několika dotazy na provoz MŠ během letních
prázdnin. Uzavření tohoto zařízení na 6 týdnů reflektuje skutečnost, že učitelky MŠ
musí vyčerpat svou stejně dlouhou dovolenou. Tu čerpat z pochopitelných důvodů nemohou jindy než v průběhu letních prázdnin.
Závěrem mi dovolte poděkovat svým spolupracovníkům – učitelům, provozním zaměstnancům, zřizovateli, SRPŠ a ochotným řemeslníkům za příkladnou spolupráci a
bez rozdílu všem popřát klidné letní měsíce a příjemnou dovolenou.
Těším se na viděnou a další spolupráci ve školním roce 2018/2019.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
AKCE ZŠ V BŘEZNU, DUBNU A KVĚTNU 2018
8. 3. Zeměpisné programy pro 2. st. ZŠ
Ještě před čtrnácti dny byl v Africe, svém zamilovaném kontinentu, dnes u nás ve
škole. Řeč je o panu Kubešovi - cestovateli, novináři a fotografovi v jedné osobě. Pro
tentokrát jsme vybrali povídání o Vanuatu (pro starší ročníky 2. stupně), 6. a 7. ročník
„zavítal“ do Afriky.
Vanuatu - Děti ráje
Vypravili jsme se, podle slov pana Kubeše, na nejpřátelštější místo na světě, tropický ráj s průzračným mořem a stále usměvavými obyvateli. To vše nabízí zapomenuté
ostrovy země Vanuatu uprostřed Pacifiku. Palmové háje, všudypřítomné a lahodné
kokosy, které jíte každý den, divoké pláže, modré díry, tradiční slavnosti, setkání s duchy i výstup na magickou a stále činnou sopku Mount Yasur na ostrově Tanna. To vše je
neopakovatelný ráj plný pohody, klidu a jejich neuvěřitelných obyvatel. A když k tomu
všemu připočítáme i místního Samuela, který se spolu se svou manželkou stane vaším
přítelem, u kterého bydlíte, jíte, se kterým cestujete a objevujete, pak se tato pohoda
ještě znásobí. Co jste možná nevěděli?
- Vanuatu patří mezi světové vývozce kopry
- stavějí se věže a skáče se bungee jumping (pouze v určitém období, kdy jsou
liány pružné, jedná se způsob přijetí chlapců mezi muže)
- velkolepé bývají různé slavnosti jako např. ohňová show
- projet se stopem Pacifikem na jachtě bohatého Američana, to také není k zahození
14
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Africká mozaika
Jinými slovy Afrika v kostce – to byla „zastávka“ ve 20 zemích Afriky, za Afričany,
kouzelníky a vúdú, do národních parků, do škol. I přesto, že školy jsou zpoplatněny, jednoduše zařízeny a vybaveny, děti tam chodí rády. Někde si do školy berou i své mazlíčky,
třeba hady kolem krku. Viděli jsme také, jak se cestuje, stravuje, bydlí a čemu Afričané
věří. Zajímavou zastávkou byly i tržnice plné zvířat, takže z bohaté nabídky si můžete
vybrat třeba uzeného krokodýla, netopýry, osly či opice. A víte, jaké to je, když vás ve
spánku olizuje žirafa nebo hyena, když se během chvilky semele něco a vy najednou
ležíte na krokodýlovi? Tak o tom ví pan Kubeš své. Afrika i Afričané, to je jednoduše
velká rozmanitost se spoustou nečekaných a někdy i nezáviděníhodných situací.
12. 3. Sovičky v knihovně
V pondělí 12. března jsme navštívili místní knihovnu, kde nás čekalo nejen milé přijetí paní Slabé, ale také spousta nových informací, práce a zábavy. Dozvěděli jsme se, že
všechny důležité informace o zvířatech, rostlinách, ale i o vesmíru apod. najdeme v encyklopediích, ve kterých jsme se také učili vyhledávat. A jelikož se nám přiblížilo jaro,
vyhledávali jsme hlavně zajímavé informace o mláďatech a rostlinách patřících k jaru.
Také jsme si povídali o tradicích Velikonoc a vynášení Morany. Získané informace jsme
si ověřili v pracovním listu. Po jeho vyplnění na všechny čekala pěkná odměna – ohebná tužka. Na závěr jsme paní Slabé vyrobili ptáčky, jako poděkování za čas strávený
v knihovně. Děkujeme za příjemné odpoledne a už se těšíme na další návštěvu knihovny.
14. 3. Bruslení s děvčaty
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 webu školy.
16. 3. Matematický klokan
V pátek 16. 3. 2018 se žáci 2. – 9. ročníku naší školy zapojili do mezinárodní soutěže
Matematický klokan 2018. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
V kategorii Cvrček se zúčastnilo 48 žáků 2. a 3. ročníku. Nejvíce bodů získal žák
III. A David Botor.
V kategorii Klokánek se zúčastnilo 39 žáků 4. a 5. ročníku. Nejvíce bodů získala
žákyně V. A Lucie Janďourková.
V kategorii Benjamín se zúčastnilo 44 žáků 6. a 7. ročníku. Nejvíce bodů získal žák
VII. A Petr Šimíček.
V kategorii Kadet se zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. ročníku. Nejvíce bodů získala žákyně VIII. A Kateřina Zapletalová.
15

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 3/2018

21. 3. Vynášení Morany - ŠD
Po několika krásných teplých březnových dnech, které se nám líbily, jsme už nechtěli, aby vládla paní „Zima“, a tak jsme se rozhodli po vzoru našich dávných předchůdců
z keltských dob vynést Moranu. Obě oddělení ze školní družiny za slunného středečního odpoledne skoncovala se zimou. Ale ještě před tím jsme si museli zodpovědět
několik otázek. Co víme o Moraně? Vynášení zimy, smrti, takzvané Morany, Moreny,
Mořeny, Mařeny, je starodávný zvyk. Zhotovila se ženská figurína, na kterou je potřeba
sláma nebo seno, větve, staré šaty, náhrdelník z vajíček a mašle. Morana symbolizovala
smrt, nemoc, zimu, zmary a vše, co lidem škodí, proto ji vynášeli v průvodu za vesnici,
kde byla spálena, vhozena do vody, nebo zakopána. My jsme využili druhou variantu.
Po seznámení a prohlédnutí různých obrázků jsme si Moranu ve školní družině vytvořili také. Děti si ji ozdobily vyrobenými kraslicemi, stuhami a krepovým papírem. Po
dodělání posledních detailů jsme se mohli vydat na cestu v čele s Moranou. Naše cesta
směřovala k místní řece „Moštěnce “, kde ji děti za zpěvu jarních písniček a básniček
vhodily do vody a rozloučily se tak se zimou. A na konec jsme s mohutným pokřikem
přivítali vládu jara.
Dupu, dupu na zimu,
jaro volá: Já už jdu!
Smrtka plave po vodě.
Jaro, už je tu!
Smrt nesem ze vsi,
daleko od vsi.
Co nám líto přinese?
Obilíčko zelené a vajíčko červené.
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3. RBP street hockey 2018
První kolo soutěže hráli sedmáci proti škole v Předmostí. Zahráli jsme si dvě utkání, která jsme bohužel prohráli. Kvůli prohře jsme nepostoupili do finále, které se bude
konat v Ostravě. Příští rok se zúčastníme znovu a určitě nás postup do finále nemine.
22. 3. Bylo nás pět – divadelní představení
Ve čtvrtek 22. března se žáci 4. a 5. třídy vydali do Zlína a navštívili Městské divadlo, kde měli možnost zhlédnout divadelní představení Bylo nás pět. Jde o půvabné a humorné vyprávění Petra Bajzy, jehož tatínek má obchod v malém městě. Péťa
kamarádí s Antonínem Bejvalem, Čeňkem Jirsákem, Edou Kemlinkem a Zilvarem
z chudobince. Je jich tedy pět. Zažívají spolu mnohá dobrodružství ve škole, v kině,
při potyčkách s Habrováky a častých rošťárnách, za které inkasují kázání i pohlavky
dospělých. Kromě tatínka a maminky Bajzových nechyběli ani služka Kristýna, zvaná
Rampepurda, Péťův bratr Láďa, cukrář Svoboda a jeho dcerka Evička, ale ani protivní
manželé Vařechovi (Péťův strýc a teta) nebo pan Fajst. Představení se všem moc líbilo.
23. 3. Noc s Andersenem
Dne 23. března 2018 se konala
Noc s Andersenem. Na naší škole je
pořádána už sedmým rokem. V místní knihovně jsme si četli pohádku
Statečný cínový vojáček od Hanse
Christiana Andersena a Jak pejsek a
kočička pekli dort od Josefa Čapka.
Děti soutěžily a plnily pohádkové
úkoly. Zabloudila za námi i víla se
svítícími křídly, která nám krásně zatančila. Po večeři a hygieně jsme se zachumlali do spacáků ve školní družině. Pohádku
na dobrou noc nám tradičně přišel přečíst starosta obce Horní Moštěnice Ing. Vladimír
Martínek. V sobotu ráno po snídani si děti vyrobily pěkné pejsky a kočičky z kartonu
jako památku na dnešní noc. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci této pěkné
akce a již se těšíme na příští rok.
23. 3. Den vody
Dne 23. března 2018 se žáci V. A v rámci DNE VODY zúčastnili naučně zábavného programu s vodní tematikou. Žáci se aktivně zapojovali pomocí her, kvízů a své
znalosti si prohloubili zejména v oblasti ochrany životního prostředí a jak nejlépe šetřit
s vodou.
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23. 3. Bible a my – národní kolo
23. 3. 2018 proběhlo ve Strážnici ústřední kolo soutěže Bible a my. Petr Šimíček se
probojoval do tohoto celostátního kola z 2. postupového místa v kole okresním. Tady
bojoval se ctí a svými znalostmi si vydobyl 9. místo z 39 účastníků. Finálové klání 6
nejlepších borců už sledoval jen jako divák - o jeden jediný bod za postupem. Prvních
šest soutěžících v každé katogorii potom na pódiu soutěžilo o konečné umístění. Petr
nám udělal velikou radost a věřím, že i sobě. I když si na postup brousil zuby, byly finálové otázky natolik složité, že by se jeho umístění příliš nezměnilo a může být na své
9. místo opravdu hrdý.
27. - 28. 3. Florbalový turnaj O pohár starosty obce Troubky
Dne 27. 3. a 28. 3. se kluci naší školy zúčastnili florbalového turnaje O pohár starosty Troubek. 27. 3. soutěžili mladší žáci, kteří obsadili poslední místo. Kluci byli
zklamaní, ale na druhou stranu si uvědomili, že musí více trénovat. Příští rok se chtějí
umístit na stupních vítězů.
28. 3. náš výběr hochů ze 7. – 9. třídy odehrál 4 utkání proti družstvům okolních
škol s těmito výsledky:
HM - ZŠ Dub     2 : 6
HM – Troubky   4 : 2
HM – Tovačov   6 : 3
HM – Kojetín     7 : 1
Z těchto výsledků rezultovalo solidní 2. místo. Hráči vybojovali diplom a sladkou
odměnu. Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
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28. 3. Jarní stezka přírodou – Smajlíci
Konečně se nám opět trochu vyčasilo, a tak jsme mohli společně s Ekotýmem uspořádat „Jarní – velikonoční stezku přírodou“. Ta se uskutečnila ve středu 28. března, kdy
oddělení Smajlíků navštívili žáci Ekotýmu, aby je provedli jarní stezkou připravenou
v okolí školy. Společně plnili různé úkoly s jarní tematikou, poznávali květiny, ptáky,
zvířata a zkoušeli svoji zručnost a obratnost. Všichni si bezvadnou atmosféru náležitě
užili a za odměnu si odnesli velikonoční dárečky. Děkujeme za pomoc Mgr. Mraznicové, celému Ekotýmu a těšíme se na další spolupráci
29. 3. Krajské kolo Zeměpisné olympiády
Poslední den před velikonočními prázdninami jsme vycestovali do Prostějova –
Vrahovic. Tam se totiž konalo krajské kolo zeměpisné olympiády, kam postoupil sedmák Petr Šimíček z okresního kola. Už jen to, že se dostal až sem, lze považovat za
velký úspěch. Stejně jako v okrese i tady se soutěžilo ve třech typech znalostí a dovedností a) práce s atlasem či mapou b) písemný test geografických znalostí c) praktická
část (čtení textu s porozuměním, řešení problémů s využitím různých zdrojů informací,
vyhodnocování dat) Ve své kategorii, mezi třinácti vrstevníky ze 7. ročníku základních
škol a sekund víceletých gymnázií, si Petr počínal výtečně a obsadil celkové 4. místo –
od třetího místa ho dělil pouhý jeden bod. Každopádně je to nádherné umístění a skvělá
reprezentace školy. Ještě jednou velká gratulace a do dalšího studia i soutěží přejeme
hodně úspěchů.
29. 3. Výstava drobného zvířectva
Na výstavě v Kulturním domě se se sletovou skladbou „NOTY“ představilo 9 dětí
ze třídy Berušek při ZŠ a MŠ Horní Moštěnice. Nácvik skladby trval jen chvíli, protože to dětem šlo velmi dobře a na secvičnou se vždy těšily. S touto skladbou je budou
moci diváci ještě vidět na školních akcích, Dnu dětí či na krajském Sokolském sletu
v Přerově dne 16. 6. 2018 a to společně s dětmi ze třídy Koťat. Všechny srdečně zvou
paní učitelky Jana Nevrlová a Jitka Stoklásková. Na výstavě drobného zvířectva v Kulturním domě vystupovali i žáci 3. třídy a děvčata z kroužku Třepetalek. Žáci si přichystali pásmo básní a písní s jarní tematikou a děvčata předvedla veselý taneček
s pompony. Vystoupení se dětem povedlo
a doufáme, že žáci přispěli k dobré náladě
všech diváků.
10. 4. Zápis
V úterý 10. 4. 2018 proběhl i na naší
škole Zápis dětí do 1. tříd. Děti i rodiče
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měli možnost prohlédnout si prostory školní družiny a 1. a 2. tříd. Pohádkové bytosti
dětem pomohly si nejen pohrát, ale snad i střást trému. Paní učitelky si poslechly, jak
budoucí žáci počítají, umí poznat barvy, povykládají pohádku. Podívaly se, jestli děti
zvládly nakreslit postavu nebo zavázat tkaničky. Na závěr dostaly děti drobné dárky.
Snad se všem 40 dětem u nás líbilo a budou naši školu navštěvovat rády po celých následujících 9 let.
12. 4. Vycházka k rybníku
Jaro je v plném proudu a my jsme se vydali v hodině prvouky se žáky 2. třídy na
vycházku do přírody - na téma „Život v rybníce a jeho okolí“. Cestou jsme hledali jarní
květiny a vyprávěli si, které rostliny a živočichy bychom mohli spatřit. Hned u školy
jsme narazili na violku vonnou – to byla vůně…. Pak děti objevily petrklíče, sasanky,
podběl a sedmikrásky. Pozorovaly také stromy a keře, na kterých se objevují první lístky a květy. Pro snadnější poznávání rostlin a živočichů jsme využili učebnici prvouky.
Nejdříve jsme určovali stromy, které rostou na březích rybníka a v jeho blízkosti, poté
život u břehu a na hladině.
Vycházka se dětem moc líbila. Další plánujeme za měsíc.
16. - 17. 4. Dobré vztahy – cesta k přátelství
Vzhledem k tomu, že ve 4. a 3. třídě jsou lehce narušeny vztahy mezi spolužáky, byl
pro tyto třídy připraven program Dobré vztahy, cesta k přátelství, který vedli lektoři
z Kappa Help. Jednalo se o zážitkový program, kdy pomocí her a dramatizace měli žáci
najít cestu k přátelství a uvědomit si, jak se chovat ke kamarádům a spolužákům. Žáci
se do programu aktivně zapojovali a spolupracovali s lektory. Doufáme, že byl program
pro třídy přínosný a děti se k sobě budou chovat tak, jak by měly.
16. 4. Pythagoriáda
Ve čtvrtek 16. 4. 2018 se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2018. Této soutěže se zúčastnilo 26 žáků z 5. až 8. ročníku. V kategorii 5.
ročník se zúčastnilo 6 žáků. Úspěšnými řešiteli (11 bodů z 15) se stali Robin Botor a
Lucie Janďourková.
V kategorii 6. ročník se zúčastnilo 14 žáků.
V kategorii 7. ročník se zúčastnili 3 žáci. Úspěšným řešitelem (11 bodů z 15) se stal
Petr Šimíček.
V kategorii 8. ročník se zúčastnili 3 žáci. Úspěšným řešitelem (12 bodů z 15) se stal
Jan Botor.
Robin Botor, Lucie Janďourková, Petr Šimíček a Jan Botor postoupili do okresního
kola.
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18. 4. Den Země u Smajlíků
Ve středu 18. dubna se ve ŠD u Smajlíků uskutečnila akce Den Země. Žáci Ekotýmu si pro děti připravili v areálu školy
několik stanovišť s úkoly, kde si mohly
prověřit své znalosti. Soutěžit mohly jako
jednotlivci nebo ve dvojicích se spolužákem, podle toho, jak si kdo troufl. Soutěžily v poznávání stromů, květin a zvířat,
hovořily o třídění odpadu, odpovídaly na otázky z AZ kvízu. Na asfaltové ploše školy
vytvářely obrázky z barevných víček od PET lahví. Díky jejich fantazii a nápadům se
tak postupně objevovaly různé pestré květiny, stromy, ptáci i motýli. Tentokrát nebylo
vítězů ani poražených a všechny čekala sladká odměna.
18. 4. Jezdíme bezpečně - Sovičky
Duben je měsícem bezpečnosti, proto jsme si ve ŠD řádně protrénovali poznávání
dopravních značek, seznámili jsme se s možnostmi dopravních situací a naučili jsme
se, jak má být vybaven každý správný cyklista a jak se chovat při jízdě na silnici.
27. 4. Čarodějnice u Smajlíků
„Ježibaby, kamarádky, krouží vzduchem tam i zpátky. Šaty mají od sazí, snad se v letu nesrazí.“
Stalo se již tradicí, že na konci dubna se v naší školní
družině koná čarodějnický slet, kterým si chceme připomenout starý lidový zvyk „Pálení čarodějnic“. Poslední
dubnový týden jsme si o tomto zvyku nejen povídali, ale
i čarodějnice kreslili a vymýšleli pro ně zajímavá jména.
V pátek 27. dubna po obědě se jako mávnutím kouzelného proutku děti proměnily ve strašidelné čarodějnice,
hrozné čaroděje, zlé ježibaby, krásné kouzelnice a další
magické bytosti. Společně si všichni zasoutěžili v netradičních disciplínách a čarodějnické zkoušky prověřily dovednosti všech přítomných bytostí. Užili jsme si
odpoledne plné zábavy, vyhodnotili nejlepší kostýmy a
předali drobné odměny.
27. 4. Zamilovaný Shakespeare – divadelní představení
V pátek 27. dubna jsme navštívili veřejnou generálku divadelní adaptace světoznámého filmu Zamilovaný Shakespeare v Městském divadle ve Zlíně. Setkali jsme se jako
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vždy s úžasnými hereckými výkony, s krásnými kostýmy a nápaditými dekoracemi.
Návštěva divadla je pro nás slavnostní událostí, při které máme příležitost se konečně
hodit do gala a provětrat šaty a obleky.
27. 4. Den Země v ZŠ
Den Země si naše škola připomněla 27. 4. procházkou po obci a jejím úklidem.
Každá třída dostala od pana starosty mapu se zvýrazněným místem, kde mají odpadky sbírat. Odpadu nebylo mnoho, ale přeci se nějaký našel. Paní učitelka Mraznicová
s kluky z osmé a deváté třídy čistila školní rybníček. Překvapením bylo, že po zimě
přibyly nové rybičky. Tak máme areál školy a i naši vesnici zase o trošku hezčí.
11. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů
V pátek 11. 5. se uskutečnilo v Přerově
oblastní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. Z naší školy se zúčastnilo družstvo
mladších žáků ve složení Robin Botor, Jan
Krajčovič, Tereza Hrubá a Alžběta Vizi a
družstvo starších žáků ve složení Tomáš
Darebníček, Matouš Ludva, Michaela
Pitnerová a Klára Horáková. Soutěžilo se
ve čtyřech disciplínách. Soutěžící museli
zvládnout testy z dopravní výchovy, poradit si s otázkami ze zdravovědy, vyrovnat se s nástrahami dopravního hřiště a zvládnout jízdu přes překážky. Obě družstva si vedla na výbornou a postoupila do okresního
kola, které se letos koná opět v Přerově. Vynikajících výsledků dosáhla Klára Horáková a Matouš Ludva, kteří neměli ani jeden trestný bod.
11. 5. Mladý zdravotník
Dne 11. 5. 2018 proběhla v sídle Oblastního spolku Českého červeného kříže v Přerově soutěž „Mladý zdravotník“, které se zúčastnily i žákyně naší školy.
V soutěži nás reprezentovaly dívky ve složení: Kateřina
Odložilová - 5. tř., Veronika Valášková - 5. tř., Lucie Janďourková - 5. tř., Karolína Hudečková - 5. tř. a Barbora
Běhalíková - 3. tř. Děvčata soutěžila v praktickém provedení první pomoci s použitím standardního materiálu a
improvizovaných prostředků, obvazové technice a dopravě postižených. Všechny soutěžící prokázaly praktickou
připravenost a dovednost v poskytování 1. pomoci. Druž22
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stvo dívek 1. stupně obsadilo 5. místo a už se těší na další ročník soutěže, kde by se
chtělo v umístění posunout o několik příček dopředu.
16. 5. Kytičkový den
Ve středu 16. května 2018 proběhl
na naší škole již třetí ročník celostátní sbírky Českého dne proti rakovině
pořádaný Ligou proti rakovině Praha.
Tento rok se jednalo o prevenci nádorů
tlustého střeva a konečníku. Naše dvě
dobrovolnice - Simona Čadová a Vanesa Švédová z deváté třídy - prodaly
170 kytiček v celkové hodnotě 2 602
Kč. Všem děkujeme a určitě se do této
sbírky zapojíme i v příštím školním
roce.
16. 5. Mléko do škol
V rámci programu Mléko do škol jsme obdrželi ochutnávkový koš mléčných výrobků. Měli jsme možnost ochutnat ochucená a neochucená mléka, plátkové sýry, pomazánková másla různých příchutí, tvaroh, bílý jogurt, zakysanou smetanu atd. Některé
produkty jsme ochutnali přímo, z některých jsme si připravili chutnou svačinu – různé
druhy jednohubek a nepečený dort s piškoty a ovocem. Příprava pokrmů nás moc bavila a užili jsme si ji.
Do práce na kole
V květnu se opět stejně jako loni zapojili pedagogové naší školy do celostátní akce
Do práce na kole. Nechali svá auta doma a snažili se co nejvíce jezdit na kole, aby ulehčili složité dopravě a tak „ zachránili město“.
Sběr papíru – jaro 2018
Na přelomu měsíce dubna a května proběhla ve škole soutěž ve sběru starého papíru. Žáci a jejich rodiče, příbuzní i známí se tentokrát velice činili. Společně s dětmi
z MŠ nasbírali 29 283 kg. ZŠ nasbírala 24 490 kg, což na žáka činí 110 kg. Děti z MŠ
nasbíraly 4 793 kg a průměr na dítě byl 66 kg. Z MŠ bylo nejúspěšnější oddělení Berušek a nejlepším sběračem Julie Danišová. Na ZŠ absolutně zvítězil Šimon Bruckmüller
a jeho třída VIII. A. Nejlepší sběrači byli odměněni, ale poděkování patří všem, kteří
se zúčastnili.
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17. 5. Den matek
Ve čtvrtek 17. května jsme přivítali
v kulturním domě naše maminky a babičky, pro které jsme si jako dárek k jejich
svátku připravili soubor vystoupení. Jako
první vystoupili žáci I.A a I.B s pásmem
básniček a veselou písničkou „Zvěřinec“.
Pro oslazení a posílení nervů se předvedli
druháci s tanečkem Čokoláda. Pásmem
písniček a básniček přivítaly své maminky také děti ze 3. třídy. Čtvrťáci se proměnili v čuníky a s písničkou Tři čuníci
nám předvedli, jak to u nich chodí. Smajlíci nám díky módní přehlídce ukázali žhavé
módní trendy a žáci 5. třídy představili recept na únavu, s písní „Když nemůžeš, přidej
víc..“ Školní sboreček zazpíval známé písničky, které si mohly zanotovat i maminky. A
na závěr zatančily Třepetalky se skladbou Cascáda. Náš velký dík patří žákům 9. třídy
za pomoc při organizaci a průběhu vystoupení a hlavně našim maminkám. Venku sice
pršelo, ale doufáme, že jsme maminkám poskytli svými vystoupeními hřejivý pocit u
srdíčka.
18. 5. Výlet do německého Legolandu
Ve čtvrtek 17. května ve večerních hodinách vyrazil autobus s padesáti účastníky směr německý Legoland. Cesta velice
rychle a příjemně utekla, tudíž jsme druhý den po osmé hodině ranní zaparkovali
autobus na tamějším parkovišti. Po nezbytné hygieně a snídani jsme netrpělivě
vyčkávali, až se otevřenou brány Legolandu. V deset hodin jsme byli konečně
vpuštěni a brány se za námi opět zavřely
o půl šesté. Po celou otvírací dobu jsme si
tak mohli užívat různé atrakce, které byly sestaveny z kostiček lega, popřípadě s jeho
designem. Žáci a pedagogický dozor si tak užili rozmanité vodní, laserové i adrenalinové atrakce. Chybět nemohly ani malé či velké horské dráhy. Počasí nám přálo, hlad ani
žízeň jsme neměli a problémy se nám vyhnuly obloukem, takže se celý výlet náramně
vydařil. Na fotkách, které můžete najít na našem webu, můžete získat inspiraci na rodinný výlet s neopakovatelným zážitkem.
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23. 5. Netradiční olympiáda u Smajlíků
Netradiční olympiáda, která se každoročně odehrává ve školní družině a kde si děti
změří síly v netradičních disciplínách, se těší oblibě všech. Nejinak tomu bylo i letos
23. května, kdy ve ŠD u Smajlíků proběhla miniolympiáda. Děti si na několika disciplínách vyzkoušely svou zručnost, rychlost a šikovnost. Pěkné sportovní odpoledne jsme
zakončili vycházkou na nedaleké třešně.
23. 5. Stezka přírodou u Soviček
Ve středu 23. května jsme spolu s našimi kamarády ze Školního parlamentu vyrazili
na stezku naší přírodou. Po cestě jsme si nejen všímali rostlin a zvířat, která můžeme
vidět v našem okolí, ale také jsme se učili poznávat a zapamatovat si názvy bylin a květin, které se vyskytují na každé louce. Oživili jsme si i vědomosti zeměpisné, abychom
věděli, jaká města a vesnice jsou v našem okolí a také to, jak se zorientovat v přírodě, pokud se ztratíme. Cesta nás dovedla až na kopeček k Dobrčicím, kde jsme měli
nádherný výhled na celé okolí. Na osvěžení nám Matka příroda přichystala výbornou
svačinku – stromy plné třešní! Za to jí moc děkujeme a těšíme se na další příjemné
vycházky přírodou.
25. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo
V pátek 25. 5. se uskutečnilo v Přerově okresní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. Z naší školy postoupilo z oblastního kola družstvo mladších žáků ve složení Robin Botor, Jan Krajčovič, Tereza Hrubá a Alžběta Vizi a družstvo starších žáků ve
složení Tomáš Darebníček, Matouš Ludva, Michaela Pitnerová a Klára Horáková.
Opět se soutěžilo ve čtyřech disciplínách: soutěžící psali testy z dopravní výchovy, odpovídali na otázky ze zdravovědy, jezdili podle značek na dopravním hřišti a na závěr
museli zvládnout jízdu přes překážky. Obě družstva si vedla na výbornou a obsadila
krásná druhá místa.
29. 5.Pythagoriáda – okresní kolo
V úterý 29. 5. 2018 se na ZŠ Za Mlýnem v Přerově konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2018. V kategorii 5. ročník se zúčastnilo 48 žáků. Úspěšným
řešitelem (11 bodů z 15) se stal Robin Botor, který obsadil 4. - 7. místo. Lucie Janďourková získala 4 body a obsadila 38. - 43. místo. V kategorii 7. ročník se zúčastnilo 48
žáků. Úspěšným řešitelem (15 bodů z 15) se stal Petr Šimíček, který tímto výsledkem
všechny porazil a stal se vítězem kategorie. Gratulujeme. V kategorii 8. ročník se zúčastnilo 17 žáků. Úspěšným řešitelem (12 bodů z 15) se stal Jan Botor, který obsadil
3. - 4. místo. Děkujeme našim žákům za úspěšnou reprezentaci.
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30. 5. Hledá se talent u Smajlíků
Soutěžní klání talentů všeho
druhu, pohybových, hereckých i
bláznivých, proběhlo v naší školní družině 30. května 2018. Žáci
předváděli svůj um i zájmové
aktivity ve vážném i komickém
provedení. Účastníky hodnotila
vybraná porota z řad vychovatelek a spolužáků. Vítězové i všichni
soutěžící byli odměněni. Veselé
soutěžní odpoledne se nám vydařilo a všem zúčastněným dětem děkujeme, že nám předvedly to, v čem jsou šikovní a
přejeme jim, aby svůj talent stále rozvíjely.

Ze života K lubu pro starší a pokročilé
v Horní Moštěnici
Duben 2018
V dubnu jsme si z nikoho apríl nedělali, zato pro pobavení hostů naše tanečnice
kankán tancovaly. Právě tento tanec ukazuje, jak čas letí a lidé i názory se mění. Pořád
je to tanec zábavný, však nemravný už dávno není.
Květen 2018
V květnu Dan Nekonečný se
skupinou exotických tanečnic
plný sál opět pobavil a dobrou
náladou všechny nakazil. Hosté
z Bratřejova byli nadšeni, když
viděli, jak tančíme a jsme veselí.
Moc se jim taková zábava líbila, proto nás pozvali, aby u nich
1. června naše parta tančila. Dříve než jsme se s nimi rozloučili,
rádi jsme vystoupení přislíbili.
Červnové taneční odpoledne
jsme už v hlavě měli, když úsměvem a spokojeni jsme se s hosty rozcházeli.
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Červen 2018
Posledním vystoupením v
tomto školním roce skladba Poupata byla a věříme, že i tentokrát
naše hosty potěšila. Zas to všem
roztleskávačkám i roztleskávačům slušelo. Všichni se dobře
bavili, no zkrátka bylo veselo.
Naším stálým hostem je i
jeden jubilant, který v červnu
devadesáté výročí slaví. Nezapomněli jsme a celý Klub s kytičkou popřál mnoho zdraví.
Nejen našemu jubilantovi, ale všem přejeme pěkné léto, příjemné zážitky z dovolené. Naberte co nejvíce sil i toho zdraví. V září jsme tu zas, pořád nás to baví.
Přátelé z Bratřejova
Jak jsme v květnu celé delegaci i panu starostovi Bratřejova slíbili, tak jsme 1. června slib plnili. Páni šoféři nás i pana starostu naložili a směr Vizovice vyrazili. I když
naším cílem kulturní dům v Bratřejově byl, jako základna a šatna nám sklípek Toma
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Jančíka posloužil.
Velkou zvědavost i očekávání
jsme na tvářích hostů viděli. Copak jim předvedeme? A je pravda, co o nás slyšeli? O všem se
záhy přesvědčili, když naše roztleskávačky na parket nastoupily.
Roztleskat a pobavit přítomné, to
jsme za úkol měli. Povedlo se, jak
si všichni představovali a jak my
jsme chtěli. Třešinkou na dortu
přídavek byl, když Tom s děvčaty
Včera večer u sila zatančil. Hudba, dobré občerstvení a vínečko k tomu přispělo, že se
volná zábava rozjela a bylo veselo. Naše holky parket opanovaly, strhly i místní, kteří
se přidali. Jak zamlada řádili, až do deváté večerní se všichni super bavili. Starostové
přípitkem přátelství obou obcí stvrdili a stejně jako u nás písní S pánem Bohem idem
od vás jsme se loučili.
S úsměvem a spokojeni jsme se s našimi hostiteli rozcházeli a nové pozvání do Bratřejova si odváželi.
Zita Lásková
Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice
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Slavnostní žehnání hasičského vozu
V pátek 4. května se sešli hasiči u příležitosti slavnostního žehnání nového dopravního automobilu. Setkání se uskutečnilo symbolicky na svátek sv. Floriana – patrona
hasičů.
Po mši svaté a společném průvodu z kostela ke zbrojnici proběhlo žehnání nového
vozu Ford Tranzit, na který obec získala z dotačního titulu Ministerstva vnitra dotaci
ve výši 450 000 Kč a větší část, to je 677 125 Kč doplatila obec. Celkové náklady byly
1 127 125 Kč. Za to chceme obci a zastupitelstvu obce Horní Moštěnice poděkovat.
Jana Nevrlová
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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 červenci se významného životního jubilea dožívají:
Danuše Barošová
Helena Běhalová
Eva Lukášová
Miroslav Němec
Jan Petřík
V měsíci srpnu se významného životního jubilea dožívají:
Štefan Bajcar
Hana Galeková
Ivan Kotůlek
Marie Králová
Marie Nevrlová
Karel Novotný
Olga Švédová
Miroslav Vašek
V měsíci září se významného životního jubilea dožívají:
Emília Hamplová
Zdeněk Houžva
Václav Pavlištík
Otakar Valenta
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (duben – červen):
Ema Botková, Leona Chýlková, Malvína Kvasnicová, Apolena Novotná, Klára Třetinová
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti a společného štěstí.

Opustili nás (duben – červen):
Luděk Habáň, Alois Rada, Miroslav Raška, Vladimír Velím,
Věra Zedková, Růžena Zejdová
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Kultura
Červenec:
01. 07.
06. 07.
07. 07.

posezení v zámeckém parku
letní kino
Pivní slavnosti

Srpen:
11. 08.

Neckiáda

HODOVÉ SLAVNOSTI:
17. 08.
sportovní odpoledne
17. 08.
letní kino
18. 08.
hodová zábava
19. 08.
hodové odpoledne
25. – 26. 08. výstava drobného zvířectva
Září:
08. 09.
členské rybářské závody
12. 09.
Klub pro starší a pokročilé
22. – 23. 09. výstava ovoce a zeleniny

Zadáno pro ženy
HRBATÉ MASO
vepřová krkovička – plátky, sádlo, olej, 4 ks žampionů, cibule, 10 dkg šunky, 4 rohlíky,
2 dcl mléka, 2 vejce, 10 dkg tvrdého sýra, zelená petrželka
• maso naklepeme, osolíme, opepříme a poklademe ho na sádlem vymazaný pekáč,
• na oleji orestujeme cibuli, na cibuli nakrájíme žampiony, na nudličky šunku a podusíme,
• 4 rohlíky nakrájíme na kostičky, na to nalijeme 2 dcl mléka a přidáme 2 vajíčka,
• obě směsi spojíme a mírně osolíme, přidáme zelenou petrželku a naklademe na
maso,
• zalijeme malým množstvím vody, zakryjeme alobalem a pečeme asi 40 minut,
• alobal odstraníme, posypeme nastrouhaným sýrem a pečeme ještě chvilku do zrůžovění.
MERUŇKOVÉ ŘEZY
Těsto: 125 g másla, 100 g moučkového cukru, 4 vejce, 200 g polohrubé mouky, 1 balíček kypřicího prášku, 5 lžiček kakaa, 2 lžičky rumu
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Náplň: 700 g měkkých meruněk nebo kompotu, 1 balíček vanilkového cukru, 3 lžíce
cukru, 250 g meruňkového jogurtu, 250 g šlehačky, citrónová šťáva, 8 plátků želatiny
Těsto: Změklé máslo utřeme s cukrem a postupně přidáváme žloutky. Mouku smícháme s kypřicím práškem a kakaem a opatrně vmícháme. Přidáme rum a nakonec lehce
vmícháme z bílků ušlehaný sníh.
• plech vyložíme pečicím papírem a stejnoměrně rozetřeme těsto, vložíme do trouby a
upečeme,
• měkké meruňky rozmixujeme (pár si jich necháme na ozdobu), přidáme jogurt, cukr
a citrónovou šťávu, šlehačku ušleháme a zlehka vmícháme k pyré,
• želatinu rozpustíme ve 4 lžících studené vody a necháme asi 10 minut nabobtnat, za
stálého míchání zahřejeme (nevaříme) až do úplného rozpuštění, hned přidáme asi 3
lžíce pyré, rozmícháme a vmícháme do zbylé směsi,
• náplň naneseme na vychladlý korpus a dáme ztuhnout do chladničky, nejlépe přes
noc,
• nakrájíme na obdélníky a libovolně zdobíme, např. měsíčky meruněk, které přelijeme
bezbarvou dortovou želatinou a přidáme lísteček máty.

Vtipy

Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi buben.“
„Nekoupím, budeš mě rušit při práci.“
Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát.“

Omyly známé a neznámé
Ženy neplešatí
Ženu s holou hlavou hned tak nenajdeme, ale mezi muži je to téměř celá polovina, která se dočká své plešky. Polovině žen ale vypadají vlasy stejně jako jejich protějškům,
jenže trochu jinak. Zatímco muži mají hlavu jako koleno a zůstane jim jen prstenec
okolo hlavy, u žen jsou zbylé vlasy řídce rozmístěný po celé lebce. Vypadávání vlasů je
způsobeno zvýšenou tvorbou mužských hormonů nebo stresem, nedostatkem vitamínů
a minerálů či poruchami štítné žlázy.

Zrnka moudrosti na závěr
Na štěstí nelze čekat. Štěstí je, nebo není. Jde jen o to, v čem ho najdeme.
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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

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

Kostelec, jede:			
P, š S, N P
P
P		
S,N
Přerov
6:30 9:30 13:28 14:40 14:45 16:15 17:45 20:15 22:30
H. Moštěnice 6:41 9:38 13:33 14:49 14:56 16:25 17:54 20:25 22:37
		
		

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 3/2018. Horní Moštěnice, červen 2018.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 14. 9. 2018.
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