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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
závěr roku 2018 se blíží mílovými kroky a tím i poslední vydání
Zpravodaje v tomto roce.
Rozhodl jsem se, že nebudu hodnotit uplynulé čtvrtletí, jak je zvykem, ale zveřejním
zde jeden bod programu jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice.
Informace o činnosti orgánů obce Horní Moštěnice za volební období
2010 – 2014 a 2014 – 2018
přednesená starostou obce dle § 97 zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích), v platném
znění, na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice dne 3. září 2018, které ji souhlasným stanoviskem v usnesení vzalo na vědomí.
Netradičně nebudu hodnotit uplynulý minulý rok, ale protože se blíží závěr volebního období (komunální volby 5. a 6. října a tím i nové složení zastupitelstva obce), pokusím se shrnout volební období 2010 – 2014 a volební období 2014 – 2018, tedy osm let,
kdy jsem jako kandidát za „SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ“ vykonával
funkci starosty obce.
Nechci se zabývat tím, kolik usnesení a úkolů bylo přijato v zastupitelstvu obce
nebo na jednání rady obce, to si každý může vyhledat na stránkách obce, ale zcela konkrétními fakty a čísly. Ale jednu věc, ohledně jednání zastupitelstva obce, si neodpustím a musím ji zmínit. I přes to, že zákon o obcích jasně stanoví, že základní povinností
zastupitele je účastnit se jednání zastupitelstva, tak jsou zde dva zastupitelé, kteří se
nezúčastnili celé řady jednání (zastupitel za ODS – aniž by se kdykoliv omluvil z jednání a zdůvodnil svoji neúčast a zastupitel za KDU-ČSL). Skutečně nechápu důvody
těchto zastupitelů, proč znovu kandidují do nového zastupitelstva obce - a to dokonce
na prvním místě své kandidátky! Proč se chtějí dostat do nejvyššího orgánu obce, když
se potom nezúčastňují jednání?!
Volební období 2010 - 2014 a 2014 - 2018
1/ Rozpočet a financování obce:
Možná že si někteří z Vás vzpomenete, že hned v prvním Zpravodaji v roce 2011
jsem uvedl, že prioritou č. 1 bude: „Stabilizovat oblast financování a rozpočtu obce“.
Během let 2008, 2009 a 2010 byl rozpočet obce schodkový, na běžném účtu minimální
stav a obec zadlužena úvěry ve výši 10,5 mil. Kč. Na konci volebního období 2018, po
celé řadě úsporných opatření a investicích, které naopak vytvářely hodnoty a finanční
efekt, obec hospodaří s přebytkovým rozpočtem, na běžném účtu máme 3,4 mil. Kč,
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dluhový úvěr je už pouze ve výši 2,6 mil. Kč (úvěr ve výši 3,6 mil. Kč na výstavbu
malometrážních domků je splácen nájemníky, obec nikterak nezatěžuje) a navíc od poloviny roku 2012 ukládáme každé čtvrtletí na spořicí účet 50 tis. Kč, pro případ nějaké
nepředvídatelné mimořádné události. Mimo jiné, v červnu 2013 zastupitelstvo obce
schválilo finanční dar ve výši 100 tis. Kč jako pomoc na odstranění následků po opakovaných povodních v obci Kvíčovice (Plzeňsko). Od roku 2014 jsme díky výsledkům
v nakládání s odpady snížili pro občany poplatek za popelnice ze stávajících 500,- Kč
na 400,- Kč a od roku 2018 o dalších 100,- Kč na současný poplatek 300,- Kč/osobu.
Byly vyplaceny finanční příspěvky ve výši téměř 450 tis. Kč občanům, kteří si zřídili
odstavnou plochu pro parkování svého vozidla mimo komunikaci. Z důvodu úspor na
stočném jsme v roce 2012 odkoupili od Hanácké kyselky, s.r.o. přečerpávací stanici za
1,5 mil. Kč a provozování kanalizační sítě předali do správy VAK Přerov. Pro podpoření mladých rodin dostává od obce každá maminka při vítání nových občánků finanční
příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Již šestým rokem, při zahájení nového školního roku,
každému prvňáčkovi předá starosta obce nový tablet. Mohl bych pokračovat dalšími,
jako jsou například každým rokem finanční příspěvky pro Charitu, ROS, SON a pečovatelský dům v Pavlovicích ve výši 20 tis.Kč, ale to už jsou nepodstatné věci. Podstatné
je to, že obec je rozpočtově stabilizovaná a finančně silná, což potvrzuje i každoroční
přezkoumání hospodaření obce prováděné Krajským úřadem Olomouckého kraje s výsledkem – nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky v hospodaření obce.
2/ Oblast kulturní a sportovní:
To byla priorita č. 2: „Udržet stávající kulturní a sportovní akce na kvalitní úrovni
a rozšířit o další nové“. Z těch nových akcí se jedná především o tyto – pravidelné
měsíční setkávání Klubu pro starší a pokročilé, vítání jara s výstavou drobného zvířectva, třídenní blok hodových slavností včetně kolotočových atrakcí, pálení čarodějnic,
vodění medvěda, ples obecního úřadu, povídání o historii obce, turnaj O putovní pohár
starosty obce, letní promítání filmů v zámecké zahradě, udělování Ceny obce, poznávací zájezdy, rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou, lampionový průvod, pořádání místních, ale i okresních výstav drobného zvířectva v zámecké zahradě.
Účast na těchto akcích bývá většinou velká, a to nejen z řad našich občanů. A opět porovnání financování. Zatímco v roce 2010 obec přispěla spolkům částkou 85.000,- Kč,
v roce 2018 tato podpora činila 620.000,- Kč, mimo finanční příspěvek farnímu úřadu,
kde přispíváme každý rok částkou 200.000,- Kč na opravy kostela a fary. A zdaleka se
nejedná jen o finanční podporu všech spolků, ale i materiální a organizační.
3/ Oblast veřejného pořádku v obci:
Priorita č. 3 zněla: „Zajistit řádnou zimní údržbu a zlepšit pořádek na veřejných
prostranstvích obce“. K tomu byla na obecním úřadě vytvořena stálá pracovní skupina,
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kterou doplňovali pracovníci na dobu určitou z pracovního úřadu, který tyto pracovníky finančně dotoval. V rámci prázdnin jsme využívali brigádníky z řad studentů. Dle
názoru převážné většiny občanů, ale i cizích návštěvníků obce se tento úkol podařilo
naplnit na 200 %. Ať už se jednalo o bezproblémové zajištění zimní údržby nebo průběžný pravidelný úklid veřejných prostranství obce. V neposlední řadě se tito pracovníci obecního úřadu podstatným způsobem podíleli na stavebně-investičních akcích.
4/ Oblast životního prostředí:
I když tato oblast nebyla stanovena jako priorita, dovolím si tvrdit, že zdaleka nezaostává za ostatními, spíše naopak:
a) Nakládání s odpady - zatímco za rok 2010 obec doplácela ze svého rozpočtu 360 tis.
Kč, za poslední roky tohoto volebního období naopak uspořila 355 tis. Kč. (Rok 2010
– poplatek 450,- Kč/osobu, rok 2018 – poplatek 300,- Kč/osobu) Příčin, proč se daří
obci hospodařit s odpady, je více. Na jaře roku 2011 obec začala, díky vyřízené dotaci
od minulého vedení obce, využívat mobilní strojní vybavení pro kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Spolu s tím bylo zřízeno centrální sběrné místo odpadů
v řízeném režimu pro příjem veškerých odpadů. Současně byla rozšířena síť sběrných
míst tříděného odpadu v obci z původních dvou na osm. Opět díky dotaci obec získala
deset kontejnerů a z vlastních zdrojů nakoupila nosič kontejnerů pro svoz odpadů. Tyto
kontejnery jsou pravidelně o víkendech přistavovány do jednotlivých částí obce, kde
mají občané možnost odložit veškerou zeleň ze svých zahrad a zahrádek. Mimo toho,
dvakrát ročně, na jaře a na podzim se odváží všem občanům zeleň přímo od domů
a zahrad. Díky těmto podmínkám, ale především díky uvědomělosti většiny občanů,
výchově dětí v ZŠ a MŠ, se podařilo v obci dosáhnout toho, že příjmy za tříděný odpad se ztrojnásobily, výdaje za netříděný odpad se naopak snížily o více jak polovinu.
Nemalou měrou k těmto výsledkům přispělo i to, že od ledna roku 2013 se v obci provádí pravidelný čtrnáctidenní svoz plastového odpadu přímo od domů, pomocí žlutých igelitových pytlů. Opět díky přidělené dotaci z evropských fondů bylo pořízeno
svozové vozidlo Iveco, které nám ušetřilo náklady při svozu těchto odpadů. Současně
jsme cestou Mikroregionu Moštěnka, díky dotaci z Fondu životního prostředí, předali
občanům 300 ks mobilních kompostérů, aby si mohli sami na svých zahrádkách vytvářet kompost.
Velmi si vážím ocenění, které jsme na jaře 2015 dostali od Olomouckého kraje –
keramické sluchátko a šek v hodnotě 10.000,- Kč za 1. místo v třídění elektrozařízení a
celkově 10. místo v třídění veškerých odpadů, v soutěži „Obce a města Olomouckého
kraje nad 500 obyvatel“. Důležité je, že tento trend nadále pokračuje a třeba za loňský
rok 2017 se obec umístila na 12. místě v Olomouckém kraji a byla nejlepší obcí v okrese Přerov v třídění odpadů.
b) Revitalizace zeleně v obci – mimo běžné pravidelné údržby (sečení trávy, ořezů keřů
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a stromů), proběhla akce opět z dotačního titulu Operačního fondu Životního prostředí
Revitalizace zeleně v zámecké zahradě, v areálu bývalého statku a obnova zeleně v ulicích Dr. A. Stojana a 9. května. Dále byla obnovena zeleň na hřbitově, provedena dosadba stromů a keřů nad Čupy, obnova biokoridoru pod Švédskými šancemi a v měsíci
říjnu 2014 dokončena výsadba remízu na Švédských šancích. Pravidelně každý rok provádíme kontrolu a údržbu zeleně odborně způsobilou firmou v areálu zámecké zahrady.
5/ Oblast stavebně – investiční:
Vzhledem k tomu, že v této oblasti bylo dle mého názoru uděláno nejvíce, vyjmenuji v krátkosti pouze ty nejdůležitější:
- dokončení rekonstrukce a zateplení všech objektů ZŠ a MŠ v hodnotě 20,5 mil. Kč,
- vybudování, včetně vybavení, čtvrtého oddělení MŠ v hodnotě 400 tis. Kč,
- stavební úpravy a zřízení centrálního bezbariérového zdravotního střediska v hodnotě
1,5 mil. Kč,
- výstavba malometrážních domků pro seniory v hodnotě 10 mil. Kč,
- kanalizace a parkovací plocha u hřiště TJ Sokol v hodnotě 1,3 mil. Kč,
- herní prvky na dětském hřišti STADION a objektů ZŠ a MŠ v hodnotě 800 tis. Kč,
- vybudování infrastruktury a komunikace v ulici Revoluční v hodnotě 1,3 mil. Kč,
- oprava kapličky u horní hospody v hodnotě 200 tis. Kč,
- rekonstrukce chodníků, sociálního zařízení, bufetu a veřejného osvětlení v zámecké
zahradě v hodnotě 1,2 mil. Kč,
- rekultivace prostoru bývalého statku v hodnotě 1,3 mil. Kč,
- oprava komunikace pro cyklisty za obchvatem na Lověšice v hodnotě 350 tis. Kč,
- bezdrátový rozhlas v hodnotě 850 tis. Kč,
- otryskání a nátěr mostu přes Moštěnku v hodnotě 150 tis. Kč,
- nákup nového dataprojektoru do kina v hodnotě 230 tis. Kč,
- vybudování kluboven v přízemí obecního úřadu pro spolky a kuchyňky pro zaměstnance v hodnotě 300 tis. Kč,
- rekonstrukce parkoviště a zeleně u kapličky v hodnotě 450 tis. Kč,
- oprava čelní fasády obecního úřadu v hodnotě 700 tis. Kč,
- rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí v budově obecního úřadu v hodnotě 300
tis. Kč,
- prodloužení plynovodu v ulici Zámostí v hodnotě 450 tis. Kč,
- oprava břehů místního rybníka, nový přítok v hodnotě 100 tis. Kč,
- přestavba hasičského vozidla T-815/CAS v hodnotě 130 tis. Kč,
- výměna střechy budovy pošty v hodnotě 250 tis. Kč,
- v závěru volebního období - investiční akce „Rekonstrukce kulturního domu“ (nové
rozšířené sociální zařízení, vybudování nové jídelny a zázemí, vzduchotechnika
včetně rekuperace vzduchu, nové rozvody a kotel na vytápění, nová elektroinstalace
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a odpady, odhlučnění štítové zdi) v hodnotě 1,8 mil. Kč. Po dokončení následovalo
„Zateplení kulturního domu“, opět v rámci dotované akce financované z evropských
peněz, kdy se provedlo zateplení celé budovy, uteplení stropů, výměna oken a vchodových dveří a fasáda budovy v hodnotě 2 mil. Kč.
Těsně před skončením volebního období 2014 byla na obec doručena příjemná zpráva
– žádost o dotaci na zateplení budovy centrálního zdravotního střediska a kina byla Státním fondem Životního prostředí potvrzena a obci přidělena ve finanční výši 6 mil. Kč.
Ve volebním období 2014 – 2018 následovaly další, neméně významné:
- zateplení budovy centrálního zdravotního střediska a kina,
- revitalizace chodníků a veřejných ploch ulic Dr. A. Stojana, náměstí Dr. Tyrše a ulice
9. května v celkové výši 15,5 mil. Kč,
- výměna veřejného osvětlení (LED světla) v celé obci v hodnotě 3,2 mil. Kč,
- rekonstrukce chodníků v ulici Revoluční v hodnotě 1,2 mil. Kč,
- zastřešení horní autobusové zastávky v hodnotě 100 tis. Kč,
- instalace nových obecních nástěnek v hodnotě 50 tis. Kč,
- vybudování parkoviště u ZŠ a odstavné plochy za jídelnou v hodnotě 50 tis. Kč,
- rozšíření parkoviště u restaurace U Kapličky v hodnotě 200 tis. Kč,
- nové tenisové kurty a nová budova šaten v areálu TJ Sokol v hodnotě 2,1 mil. Kč,
- oprava fasády severního a vnitřního křídla budovy obecního úřadu v hodnotě 1,2 mil. Kč,
- nákup nových stolů a židlí do kulturního domu v hodnotě 400 tis. Kč,
- zateplení budovy pošty a prodejny v hodnotě 2,5 mil. Kč,
- rekonstrukce zámecké zídky, vstupního schodiště, pódia, laviček a stolů v zámecké
zahradě v hodnotě 1,6 mil. Kč,
- přípojka vody a elektro k baště na rybníku v hodnotě 100 tis. Kč,
- vybudování infrastruktury v ulici Pod Skalkou v hodnotě 1,2 mil. Kč,
- opravy komunikací v ulici Pod Vinohrady, Pod Čupy, Revoluční a U Rybníka v hodnotě 1,4 mil. Kč,
- nové LED osvětlení a nové sociální zařízení v pavilonech ZŠ v hodnotě 1,1 mil. Kč,
- nový nábytek a zařízení v kancelářích obecního úřadu v hodnotě 350 tis. Kč,
- nové chodníky a oprava zídky na místním hřbitově v hodnotě 2,1 mil. Kč,
- nákup repasovaného stroje Belos na sečení trávy a údržbu v hodnotě 600 tis. Kč,
- oprava kanalizace v ulici Pod Vinohrady v hodnotě 300 tis. Kč,
- nové svozové hasičské vozidlo Ford Transit v hodnotě 1,1 mil. Kč,
- nové lavičky a odpadkové koše na místním rybníku v hodnotě 100 tis. Kč,
- zřízení a provoz mikrojeslí ve výši 2,1 mil. Kč (100% dotace).
Určitě jsem v tom výčtu investic na něco zapomněl, ale to není rozhodující. Podstatné je, že veškeré větší investiční akce byly dotovány z evropských peněz.
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Za posledních osm let obec proinvestovala téměř 90 mil. Kč, z toho 44 mil. Kč z dotací EU.
A co bude následovat v nejbližším období?
V první řadě to bude zpracování a schválení rozpočtu obce na rok 2019, rozšířené
jednání rady obce s výbory a komisí rady k návrhu Programu obnovy obce na roky
2019 – 2024.
Dalším takovým významným úkolem je zajistit koncem měsíce října důstojné oslavy 100 let výročí ČSR a samozřejmě tradiční kulturní akce v závěru roku, včetně vánoční výzdoby, vánočního stromku, silvestrovského ohňostroje a další.
A z investičních akcí do konce roku ještě proběhne oprava budovy márnice na hřbitově, instalace solárního osvětlení na hřbitově a v některých částech obce, od 1. 10.
výměna podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ, na kterou jsme obdrželi z Olomouckého kraje
dotaci ve výši 900 tis. Kč, a pořád ještě každým dnem čekáme na rozhodnutí o přidělení
dotace na výstavbu víceúčelového sportovního areálu ZŠ a MŠ ve výši 4,6 mil. Kč.
Zdaleka netvrdím, že všechno se udělalo na jedničku, drobné problémy a nedostatky byly, jsou a budou, ale vždy byla snaha chyby odstranit a napravit ke spokojenosti
občanů.
A úplně na závěr jen takový malý dovětek:
Především chci poděkovat všem, kteří mi věřili, podporovali mne a v neposlední
řadě mnohokráte poradili, pomohli a přiložili ruku k dílu. Nemohu zde jmenovitě uvést
všechny, i když si to právem zaslouží, tak alespoň tímto způsobem: mé velké poděkování patří všem místním spolkům za jejich aktivitu při pořádání různých společenských
akcí, pedagogickému sboru ZŠ a MŠ, SRPŠ, klubu pro starší a pokročilé a všem aktivním občanům, kteří se podíleli na celé řadě kulturních a sportovních akcí. Samozřejmě nemohu nevzpomenout podporu členů Rady obce a Zastupitelstva obce, výborů a
komise a v neposlední řadě zaměstnanců obecního úřadu. Upřímně Vám všem ještě
jednou děkuji a mohu Vás ujistit, že dělat starostu obce byla pro mne čest a velmi si
toho vážím. I když se ne všechno povedlo tak, jak jsem si představoval, jsem spokojený,
neboť ty hlavní úkoly, které jsem si stanovil, jsou splněny a v celé řadě mnohonásobně
překročeny.
Za pár dnů nás čekají komunální volby (ve dnech 5. – 6. října), tímto Vás chci požádat o maximální účast, protože každý Váš hlas bude rozhodovat o novém složení
zastupitelstva obce. Prosím Vás o pečlivé zvážení a volbu těch kandidátů, kteří jsou
skutečně vidět a pro obec něco dělají, zapojují se do různých akcí a činností, a ne ty,
kteří jen pomlouvají, kritizují a jsou vidět jen před volbami, když sestavují svojí stranickou kandidátku.
Přeji Vám šťastnou volbu a jsem přesvědčen, že staronové zastupitelstvo obce navá8
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že na úspěchy stávajícího vedení obce a bude pokračovat ve zvelebování naší obce!
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce

Proč jdu znovu do voleb?
Na rozšířeném jednání rady obce jsem již před rokem seznámil přítomné s tím, že
v novém volebním období 2018 – 2022 se již nebudu ucházet o post starosty obce. To
bylo mé rozhodnutí a důvody byly jasné. Jsem již v důchodovém věku – své jsem si
již odpracoval, mám nárok na odpočinek, na své koníčky, záliby a vnoučata, kterým
bych chtěl věnovat podstatně více času. A taky nechci zabírat místo někomu mladšímu,
perspektivnějšímu. A v neposlední řadě, že to dělám pro peníze. Zdaleka nejsem chtivý
peněz, protože kdybych byl, nikdy bych do starostování nešel a dělal úplně něco jiného,
neboť pokud si vydělím svůj měsíční výdělek počtem odpracovaných hodin, tak moje
hodinová mzda je podstatně nižší než u řadového zaměstnance obecního úřadu, který
provádí úklidové práce a po skončení odchází domů s „čistou hlavou“.
Uběhl rok a já jsem po dlouhém zvažování změnil své rozhodnutí. Budu kandidovat
do zastupitelstva obce s lidmi, kterých si vážím a kteří mě vždy podporovali a nadále
podporovat chtějí.
Co mě k tomu vedlo? Jednalo se, mimo jiné, v podstatě o tři zásadní důvody:
První byl ten, že drtivá většina občanů obce mě během celého volebního období
vyjadřovala sympatie, podporu a přání, abych pokračoval v práci pro obec i nadále. To
je a bude pro mne vždy velké uznání, vážím si toho, ale zároveň obrovský závazek tuto
důvěru nezklamat.
Druhý důvod byl ten, že i přes veškerou snahu se mně nepodařilo naplnit všechny
úkoly, které jsem si vytyčil na začátku volebního období - ať už se jednalo o schválení
nového územního plánu obce, výstavbu víceúčelového sportovního areálu ZŠ, revitalizaci chodníků v ulici Havlíčkova. A já nerad odcházím od nedodělané práce. Vím, že
přijdou další úkoly a výzvy, jejichž řešení nebude vždy snadné, ale mohu Vám slíbit, že
udělám všechno, co je v mých silách, abych odešel s čistým štítem a mohl se každému
z Vás podívat rovně do očí.
A třetím důvodem je, že se do starostování nikdo nehrne. Ti, kteří by to dle mého
názoru mohli dělat a které jsem i přemlouval, z jakýchkoliv důvodů v současné době
buď nemohou, nebo zatím nechtějí. A ti, kteří by naopak chtěli, na to prostě lidsky nebo
odborně nemají. A já mám skutečně zájem, aby ten nastavený systém fungoval dál a
neustále se zlepšoval, protože naše „pěkná obec na Hané“ si to určitě zaslouží!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
9
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Svoz domovního plastového odpadu – opakování!!!
Protože ne všichni občané se chovají k odpadním PET lahvím, jak by měli, znovu
uvádím příspěvek, který vyšel ve Zpravodaji už před rokem:
Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory, nebo
naopak nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné?
V naší obci používáme pro domovní sběr plastového odpadu žluté igelitové pytle o
objemu 120 litrů. Náklady na nákup jednoho pytle a jeho
svoz činí 12,- Kč. Příspěvek od autorizované obalové společnosti EKO-KOM činí přibližně 5,- Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední informací
potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle. Do 120
l pytle vejde 1,2 kg nesešlápnutých PET lahví, nebo 3,5 kg
sešlápnutých PET lahví.
Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na jeden pytel, nebo se ziskem + 5,5 Kč na jeden
pytel. Záleží jen na tom, zda se šlapou, nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.
Hmotnost
Příjmy
Náklady
Zisk / Ztráta
1,2 kg nepošlapaných PET 1,2 x 5 = 6 Kč
12 Kč
6 – 12 = ztráta – 6 Kč
3,5 kg pošlapaných PET 3,5 x 5 = 17,5 Kč 12 Kč 17,5 – 12 = zisk + 5,5 Kč
Možná si říkáte, co to je 6 Kč! Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně
předá k recyklaci 27,7 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců, a to už jsou
peníze, které na zemi nenajdeme a nikdo nám je zadarmo nedá. Pokud se tyto peníze
musí vzít z rozpočtu obce, budou chybět na jiné užitečnější potřeby. Je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Proto Vás občany opět prosím:
PET láhve a obaly – prosím sešlápnout!!!
Děkuji.		
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
Upozornění: Pokud někomu chybí doma žluté igelitové pytle na plastový odpad, přihlaste se na obecním úřadu, kde Vám budou vydány nové!
10
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Z historie obce
Farské desátky
Církev měla kromě svého obrovského bohatství v polnostech, stavbách i dobytku
ještě zvláštní důchody, mezi něž patřil především farský desátek, jemuž podléhala veškerá půda panská i poddanská. Desátek byl všeobecnou církevní dávkou, kterou vybírali faráři. Nejstarší formou takového farského desátku byl tak zvaný úplný desátek, tj.
každý desátý snop na poli, každý desátý kus dobytka nebo drůbeže. Obilní desátek se
odváděl z pšenice, žita, ječmene, ovsa, konopí, hrachu, prosa a dalších plodin. Faráři
si sepisovali snopy na poli, a dokud nevybrali svůj desátek, nesměli poddaní začít svážet. Farský desátek měl dokonce přednost před panskými dávkami. Tak se stal desátek nejtíživější církevní povinností venkovského lidu. Proto se proti desátkům poddaní
bouřili, jsouce často podporováni vrchností, neboť značné církevní dávky snižovaly
výnosnost poddanských gruntů pro vlastní vrchnost. Odpor proti církevním desátkům
vyvrcholil v 15. století a byl součástí odporu lidu proti pánům za husitské revoluce.
Avšak nejen z důvodů hmotných se vrchnosti i lid poddaný bouřili proti desátkům, ale
i z důvodů náboženských. Vždyť i sama moštěnská vrchnost, která přijala léno z rukou
církve katolické – páni Zoubkové ze Zdětína a Jan Moštěnský ze Zámostí, byla nekatolická, stejně jako zdrcující většina lidu poddanského. Tyto poměry trvaly po celé 15.,
16. a 17. století. V té době se často ozývají nářky moštěnských farářů na zadržování desátků. Teprve v 18. století za protireformace se hmotné poměry farářů značně zlepšily
a v 19. století jsou již velmi bohatí.
Obilné desátky činily v Moštěnici v průměru 113 – 115 kop obilí a ovsa. Toto množství je značné, uvážíme-li, že v 17. století bylo městečko naše velmi malé. Z okolních
obcí odváděly Přestavlky z 9 lánů (1 lán = 30 – 40 měřic) 27 kop pšenice a 18 kop ovsa,
Beňov 55 kop obilí, Újezdec 35 kop obilí, Dobrčice asi 10 kop obilí a Říkovice asi 60
kop obilí. Zdálo by se, že uvedené množství stačilo na udržování kostela i výživu faráře, ale podle děkanské matriky z roku 1672 toho bylo ještě více. Časem se tyto desátky
proměnily v pevně stanovené peněžité dávky.
Farské desátky se udržely také jako železné krávy i po roce 1848. Ale silný tlak
lidových mas učinil i tomu konec. Stalo se tak až v roce 1869.
Jiným důležitým příjmem byly pole, louky a lesy, které mnozí věřící odkazovali
kostelům nebo klášterům, aby si zajistili věčnou blaženost. Fara v Horní Moštěnici
měla 30 měřic polí. Mnozí faráři na nich hospodařili sami, jak o tom svědčí dosud
rozsáhlé chlívy a sýpky farské. Jiní je pronajímali poddaným. Podle děkanské matriky
z roku 1672 užívali farské pole stejným dílem B. Bartoň, P. Čada, J. Stranka, J. Marka.
Každý platil faře nájemné 11 bílých grošů ročně. Devět měřic bylo kromě toho pustých,
ležely úhorem. Lze se domnívat, že šlo o dobový běžný jev po třicetileté válce.
Převzato z kroniky obce 1961
11
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Historická vlajka Moravy
Moravská orlice byla ve své současné podobě vytvořena v polovině 13. století Přemyslem Otakarem II., když
se tento moravský markrabě stal českým králem a začal užívat stříbrno-červeně šachovanou moravskou orlici
v modrém poli vedle stříbrného českého (původně moravského) lva v poli červeném.
Stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zbrojí (tj. zobákem, jazykem
a pařáty) na modrém štítě je v této a pozdější podobě zachycena uměleckými díly i
úředními dokumenty.
Nejstarší barevné vyobrazení moravské orlice se nachází v sále městského hradu Gozzoburgu v Kremži, neboť Přemysl Otakar II. vládl nad rakouskými zeměmi.
Z roku 1361 pochází znaková galerie Karla IV. na hradě Laufu u Norimberka. V jeho
erbovním sále vidíme znaky Moravy a Čech, dalších zemí, duchovních, šlechticů i
měst. Nástěnná malba moravské orlice je též ve špaletě vchodu do místnosti v prvním
patře věže hradu Karlštejna apod.
Nejstarší písemnou zmínku o praporu Moravy přináší popis vlající bílo-červeně
šachované moravské orlice v bitvě u Kressenbrunnu 12. 7. 1260 ve veršované kronice
Ottokara Štýrského.
Četná vyobrazení moravské orlice jsou zachycena na iluminacích v Jihlavské právní
knize z roku 1407. Zde je použita v heraldické výzdobě textu, na štítech, čabrakách
koní, ale také praporech nesených moravskými markrabaty a českými králi ze 13. až
15. století.
Vlajka Moravy nebyla nikdy oficiálně ustanovena a v průběhu staletí se postupně
používaly různé podoby praporů i vlajek, které se dnes označují jako historické a mohou se tak používat. Stříbrno-bílo-červeně šachovaná moravská orlice v modrém poli
štítu či na modrém listu praporu nás ale provází od počátků naší státnosti, jmenující tři
historické země (Čechy, Moravu a Slezsko), jejich jednotu i rozmanitost, až dodnes. Je
proto součástí velkého státního znaku ČR i znaků a vlajek na Moravě ležících krajů.

Vítání našich nejmenších občánků – září 2018
V září jsme již potřetí v letošním roce přivítali v obřadní síni nové občánky naší
obce. Ač bylo tento den více akcí, jsme rádi, že přivítat své nejmilejší přišli nejen rodiče, ale také babičky, dědové a další rodinní příslušníci.
Děkuji paní učitelce Kalovské, která v opravdu krátkém čase po prázdninách nacvičila s dětmi pěkné vystoupení.
Ing. Marta Ostrčilová
12

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 4/2018

R ady zahrádkářům
Nedostatek živin u rostlin
Jednotlivé druhy rostlin na zahrádce mají specifické požadavky
na živiny. Jsou-li živiny obsaženy v půdě v nedostatečném
množství, klesá výnos a kvalita produktů, i když nejsou ještě viditelné typické
příznaky nedostatku. Takovéto nedostatečné zásobení nazýváme skrytý nebo latentní
nedostatek. Když jsou už příznaky nedostatku viditelné, jedná se o silný nedostatek,
který i při okamžitém odstranění způsobuje výrazný pokles kvality a výnosu.
Souvislost mezi obsahem živin u rostlin a růstem:
- akutní nedostatek – viditelné příznaky nedostatku, špatný výnos a nízká kvalita,
- latentní nedostatek – bez příznaků nedostatečnosti, výnos snížený, kvalita zčásti horší,
- dobré zásobení – nejlepší růst a většinou nejlepší kvalita,
- luxusní konzum – dobrý růst, kvalita zčásti horší,
- nadbytek – horší růst a nižší kvalita.
Příznaky nedostatku jsou ukazatelem silného nedostatečného zásobení rostlin
jednou nebo několika živinami. Při viditelném nedostatku je třeba provést velmi rychle
pomoc, většinou ve formě mimokořenové výživy nebo hnojivé zálivky.
Příznaky nedostatku se projevují v nejrůznější formě chlorózy (žloutenky), nekrózy
(odumírání části rostlin), změnou barev, zastavením růstu apod.
Často jsou ještě jiné příčiny, které vedou na částech rostliny ke změně barvy,
nekrózám, jako například virové a houbové choroby. Spolehlivé určení příčiny je
možné analýzou rostlin.
U rostlin na zahrádce se můžeme často setkat s příznaky nedostatku dusíku,
draslíku, vápníku, hořčíku a železa.
Trpí-li rostliny nedostatkem draslíku, je narušen vodní režim, takže listy, popřípadě
celé rostliny mají povadlý vzhled. Okraje listu žloutnou a odumírají. Chuť a trvanlivost
ovoce se snižuje.
Při nedostatku dusíku rostliny špatně
rostou, zůstávají malé. Plody jsou malé,
dříve dozrávají, je jich málo. Zpočátku
jsou listy světle zelené, později až žluté,
popřípadě i načervenalé, starší listy často
předčasně opadávají.
Při nedostatku vápníku musíme vždy
rozlišovat, jde-li o nedostatek tohoto prvku
v půdě, nebo v rostlině. U zahradních
13
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plodin pozorujeme často nedostatek
vyvolaný suchem a přehnojením
dusíkem a draslíkem, které vedou
k poruchám transportu vápníku
v rostlině. Ty se projevují u jablek
abiotickou hořkou skvrnitostí, u
rajčat a paprik nekrózami špiček
plodů.
Příznaky nedostatku hořčíku jsou
velmi typické. Nejdříve na starších
listech vznikají mezi žilnatinou žlutá
místa vedle tmavě zelených. Shluky
zeleného chlorofylu připomínají korálky navlečené na šňůrce. Při silném nedostatku se
příznaky objevují i na mladších listech.
Typickým projevem nedostatku železa je chloróza. Nejmladší listy žloutnou, nervatura
listů zůstává tmavozelená.
Jak odstranit nedostatek živin
Nejlepší je prevence. To znamená předcházet nedostatku živin správným hnojením
a péčí o dobrou úrodnost půdy.
U dusíku lze dosáhnout zlepšení růstu nejrychleji mimokořenovou výživou,
roztokem močoviny. Pokud jsou listy již silně poškozeny, je jistější hnojivá zálivka
roztokem ledku vápenatého. Vyplavování dusíku z půdy omezíme v zimě pomocí
zeleného hnojení.
Okamžitým ošetřením rostlin trpících silným nedostatkem draslíku je zálivka
síranem draselným. Půdu bychom měli vyhnojit draselnými hnojivy.
Protože nedostatek vápníku v rostlinách má zřídka příčiny v nedostatečném
zásobení půdy, nelze je většinou dalším vápněním odstranit. Preventivně se proti jeho
nedostatku u jabloní, rajčat a paprik doporučuje postřik na list, u zeleniny i hnojivá
zálivka chloridem nebo ledkem vápenatým.
Příznaky nedostatku hořčíku lze odstranit rychlým zásahem formou mimokořenové
výživy hořkou solí nebo speciálními listovými hnojivy.
Při nedostatku železa lze doporučit jako okamžité opatření mimokořenovou výživu
cheláty železa, které používáme i ke hnojení do půdy. Doporučuje se úprava půdní
reakce k neutrální až slabě kyselé a zlepšení obsahu humusu. Nedostatek železa zesilují
vysoké dávky fosforu a příliš nízký obsah draslíku v půdě.
Protože často nechybí pouze jedna z uvedených živin, lze doporučit vícesložková
hnojiva v kapalné nebo v krystalické formě, která se používají k hnojivé zálivce a
mimokořenové výživě. U mimokořenové výživy je doporučená doba pro její aplikaci
pozdní odpoledne nebo časné ranní hodiny, aby rychlým odpařením vody z roztoku
nedošlo k popálení rostlin.
Rukověť zahrádkáře
14
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
s radostí mohu konstatovat, že zhruba od dubna 2018 až dosud
byla v historii naší organizace proinvestována nejvyšší suma.
Vzhledem k do jisté míry nečekanému přílivu žáků, a to nejen do prvních tříd,
bylo nutno provést relativně náročné prostorové úpravy. V rámci nich byl zrušen snad
poslední disponibilní prostor, a to sborovna v pavilonu prvního stupně. Ta byla přebudována na třídu, která bude v odpoledních hodinách sloužit školní družině, konkrétně
nově vzniklé třídě Veverek.
V této souvislosti bylo nutno zbudovat nový příruční sklad vyučovacích pomůcek.
Byl rovněž zrekonstruován prostor nevyužívaného bufetu, který momentálně slouží
jako kabinet třem nově přijatým kolegyním.
Největší částka pak byla proinvestována v průběhu letních prázdnin. Se značnými
finančními náklady byla kompletně zrekonstruována sociální zařízení v pavilonu 2.
stupně i v řídicím pavilonu.
Stále poruchovější osvětlení v pavilonu prvního stupně pak bylo nahrazeno estetičtějším i úspornějším LED osvětlením.
Další investice byla směřována do MŠ. Došlo k výměně písku v dětském pískovišti,
předlážděn byl chodník směřující ke školní tělocvičně.
Díky p. Petru Vránovi a jeho pomocníkům se podařilo přemístit nevhodně umístěný robustní herní prvek od MŠ před budovu školní družiny, takže může konečně začít
sloužit svému účelu.
I letos, stejně jako v roce loňském, vzhledem k počtu zapsaných zájemců, jsou otevřeny dvě první třídy. V činnosti rovněž pokračuje jak Školní klub, tak i Mikrojesle.
Další investice byla směřována do oblasti ICT. Nově vzniklá učebna byla vybavena
dataprojektorem, příjemnou tradicí i motivačním prvkem se pak stává dar nastupujícím
prvňáčkům – tablet věnovaný zřizovatelem.
V souvislosti s novým nařízením EU týkajícím se GDPR pak bylo nutno lépe zabezpečit školní počítačovou síť zakoupením silného firewallu.
Potěšilo mě, že záležitosti, které v loňských letech vyvolaly drobné různice, letos
nenastaly. Mám na mysli rozporování závěrečné klasifikace, což je povětšinou nepříjemný spor, který nemůže skončit smírně vzhledem k tomu, že obě zainteresované strany jsou pevně zakopány na svých pozicích.
Bez problému proběhlo i nové rozdělení dětí do oddělení MŠ. Rád bych opět připomenul, že již několik let platí po mém soudu nejspravedlivější princip, tzv. věkový
automat, z něhož existuje jediná výjimka, a to sourozenci. Naopak přání zákonných
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zástupců ve věci rozdělení žáků do prvních tříd byla akceptována.
Jsem potěšen tím, že kromě běžných úkonů, které s sebou nese zahájení každého
nového školního roku, máme i jednu starost, která je však velmi příjemná – připravit
důstojné oslavy 100 let vzniku republiky, jejímiž jsme všichni občané.
Podzim 2018 však bude nejenom rokem připomínání si vzniku české státnosti, ale
i rokem komunálních voleb. V této souvislosti chci upřímně poděkovat zřizovateli naší
organizace zastoupenému starostou obce Ing. V. Martínkem, Radě obce i Zastupitelstvu za jejich neutuchající zájem o školu, její bytí i za rozsáhlé investice do zlepšení
pracovního prostředí všech zaměstnanců i žáků.
Ještě jednou děkuji všem, a to nejen jménem svým, ale i všech zaměstnanců organizace.
Chci věřit, že bez ohledu na výsledek podzimních voleb bude spolupráce mezi OÚ
Horní Moštěnice a ZŠ a MŠ, příspěvkovou organizací pokračovat na dosavadní vysoce
nadstandardní úrovni.
Všem občanům přeji krásný podzim a v nadcházejících volbách šťastnou ruku.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
„ŠKOLKA PLNÁ POHODY ANEB ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
Provozní doba mateřské školy probíhá v době od 6.15 do 16.00 hodin.
Od 1. 7. 2008 se mateřská škola stala součástí Základní školy Horní Moštěnice.
Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb. To vše v úzké součinnosti s rodinou.
Zajišťujeme všestrannou péči dětem (zpravidla od tří do šesti let věku) realizací výchovně
vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte.
Našim hlavním cílem je vytvoření atmosféry plné pohody a radosti pro děti i rodiče,
neboť spokojené děti = spokojení rodiče = spokojené učitelky.
Děti jsou rozděleny do tří tříd:
věkové skupiny dětí 3 - 4 roky (třída Sluníčka), 4 - 5 let (třída Berušky), 5 - 6 (třída
Koťata)
- třída Sluníčka = učitelky Marta Bradáčová a Vladimíra Uhlířová
- třída Koťata = uč. Jana Nevrlová a Danuše Fešarová
- třída Berušky = uč. Anna Vokáčová a Jitka Stoklásková
Mezi pravidelné akce mateřské školy, které jsou aktuálně doplňovány, patří:
* tematické výstavy
* drakiáda
* mikulášská, vánoční a velikonoční nadílka
16
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* karneval – tematický bál
* návštěva divadelních představení
* sportovní dny
* tvořivé odpoledne společně s rodiči
* naučné, poznávací, prezentační akce
* společné akce s rodiči, místní základní školou, veřejností
* školní výlety
Plán činností MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2018 – 2019
Společné dopolední projektové akce tříd Sluníčka, Koťata a Berušky
* říjen: „Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu“
* listopad: „Strašidelná školka“
* prosinec: „Šijí s námi všichni čerti“, „Vánoce přicházejí“
* leden: „Zimní olympiáda“
* únor: „Karneval“
* březen: „Vítání jara“, „Velikonoce“
* duben: „Čarodějnice“
* květen: „Svátek rodiny“, „Škola v přírodě“, školní výlety
* červen: „MDD“, „Rozloučení se školním rokem“
Odpolední dílničky s rodiči
* říjen – listopad: „Podzim v MŠ“
* prosinec: „Mikuláš - Vánoce s rodiči“
* únor: „Karneval s rodiči“ (dle domluvy)
* březen – duben: „Jaro - Velikonoce s rodiči“
* květen: „Den rodiny“
* červen: „Rozloučení se školním rokem + pasování předškoláků“
Náš základní plán činností, ve kterém se zaměříme na rozšířenou spolupráci s rodiči,
základní školou a veřejností, rozšíříme o nabídku:
* Plaveckého výcviku „předškoláků“ – krytý bazén Přerov
* Tvořivé hrátky v keramické dílně
* Cvičení v místní tělocvičně ZŠ
* Výuku anglického jazyka (předškoláci)
* Logopedickou prevenci (uč. Uhlířová)
* Sezonní sporty – bruslení (předškoláci)
* Společné akce MŠ a ZŠ, MŠ a veřejnosti, prezentační akce
* „Školu v přírodě“
Marta Bradáčová
17
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AKCE ZŠ V ČERVNU 2018
1. 6. Veletrh vědy
Dne 15. června 2018 se žáci 5. A zúčastnili exkurze pod názvem Veletrh vědy zboří mýty, která se konala v Pevnosti poznání v Olomouci. Žáci si vyzkoušeli rozličné
aspekty každodenního využití vědy a jejích poznatků. Zjistili, že chemie není vůbec
nudná, že se dá číst pod vodou, vyřešili záludné hlavolamy a odhalili optické klamy.
V programu se žákům nejvíce líbila virtuální realita, roboti, ukázka anatomie rostlin,
výroba světlometu a laserová laboratoř.
4. 6. Den dětí u Smajlíků
Svátek dětí jsme nezapomněli oslavit
ani ve školní družině u Smajlíků. V pondělí 4. června jsme se sešli v Zámecké
zahradě a společně se pobavili připravenými hrami a soutěžemi. Chtěli jsme, aby
tento den byl plný radosti, smíchu a zábavy. Děti si vyzkoušely skok v pytli, chůzi
na chůdách, míčové hry … Nechyběl ani
skákací hrad a osvěžení v podobě zmrzliny.
6. 6. Netradiční olympiáda u Soviček
Každá sova by měla být nejen chytrá,
ale i fyzicky zdatná, aby obstála v přírodě, proto i my jsme si ve středu 6. 6.
ověřili své pohybové dovednost a hbitost
při netradiční olympiádě. Zjistili jsme, že
někteří z nás musí ještě na své „fyzičce“
zapracovat a také potrénovat smysl pro
fair play a disciplínu, ale i tak jsme zažili
spoustu legrace a radosti ze svých fyzických dovedností. Sportu zdar!
11. a 13. 6. 2018 Dopravní výchova pro
1. stupeň
Dne 11. a 13. 6. 2018 se žáci prvních,
druhé, třetí a čtvrté třídy vydali do Přerova na SVČ Atlas, aby se zde zdokonalili
18
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v dopravní výchově. Po zvládnutí teorie dopravních značek a dopravních situací si žáci
vyzkoušeli své dovednosti na kolech a koloběžkách. Poté se seznámili se základy 1.
pomoci a ošetření zraněného. Počasí nám přálo a akce se nám vydařila.
13. 6. 2018 Soví poklad
Poslední naší společnou akcí s kamarády z Parlamentu naší školy byl ve středu 13.
června Soví poklad. Ve skupinkách po 4 jsme šli po fáborcích a po cestě na nás čekaly
úkoly, které se nám dařilo společně vyluštit a zvládnout. Fáborky nás dovedly až do
Zámecké zahrady, kde nás čekaly ještě 3 úkoly. Nejtěžším úkolem bylo vyluštit pomocí
Morseovy abecedy indicii k pokladu, kde jsme zjistili, že největším pokladem je mít
dobré kamarády, a poté jsme si museli najít poklad, který hlídala Moudrá sova. Užili
jsme si príma odpoledne a děkujeme našim kamarádům z Parlamentu školy, pod vedením p. učitelky Kotáskové, za jejich kamarádskou celoroční pomoc, neboť bez nich
bychom takové akce nemohli mít. Děkujeme.
13. 6. 2018 Já jsem muzikant – 1. třídy v ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově
13. 6. 2018 navštívila 1. A a 1. B Základní uměleckou školu Bedřicha Kozánka
v Přerově. Děti se formou písničky „Já jsem muzikant“ seznámily s těmito hudebními
nástroji – harmonikou, houslemi, klarinetem, kontrabasem, bubnem a trubkou. Společně jsme si pak zazpívali několik známých písniček. Děti, kterým se hra na hudební
nástroje zalíbila, měly možnost se přihlásit do ZUŠ, kde právě probíhal zápis do hudebních oborů.
13. 6. 2018 Školní výlet VII. A
Žáci navštívili Vida centrum v Brně, kde zhlédli film ve 3D s názvem Predátoři,
dále měli neomezený pohyb po této hale, kde si mohli vyzkoušet různé exponáty s fyzikální a chemickou tématikou. Poté jsme se přesunuli do Jumpparku, kde jsme si užili
hodinu skákání na trampolínách. Celý výlet jsme zakončili návštěvou nákupní galerie
Vaňkovka a večerním vlakem jsme se vrátili zpět do Přerova. Počasí i výlet se velice
vydařil a všichni účastníci byli spokojeni a příjemně unaveni.
13. 6. 2018 Vyhodnocení sběru pomerančové a citrónové kůry
13. 6. byl opravdu perný den. Ke spoustě jiných akcí patřilo taky vyhlášení nejlepších sběračů citrusové kůry. I když tato akce škole žádné větší prostředky nepřinese,
považujeme ji za důležitou, aby se děti naučily využívat vše, co ještě znovu využít jde.
Moderní slovo recyklace nám ke kůře moc nesedí, ale princip je stejný. V neposlední
řadě nám kůra provoní celé přízemí ředitelského pavilonu :-).
Soutěž tříd vyhrála I. B, která nasbírala průměrně na žáka 2,34 kg. Nejlepšími sběrači
se letos stali:
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Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno
Maria Pleska
Adriana Grimová
Tereza Hrubá
Šárka Bubeníková
Vilém Rygal
Vojtěch Bezslezina
Ryan Bílý

Třída
Sluníčka
I. B
III. A
VII. A
I. B
VI. A
I. B

kg
20,14
19,315
15,281
11,649
9,327
8,94
7,3

13. - 14. 6. 2018 Školní výlet VIII. A
Na třídní výlet jsme se po roce vydali opět do penzionu U Rodinky v Bělé pod
Pradědem. První den jsme měli odpočinkový, zajeli jsme si do Jeseníku na bowling,
který jsme si užili. Na večeři jsme si opekli špekáčky a v 10 hodin už všichni zalehli
do vytoužené postele, protože nás čekal v pátek náročný den. Další ráno pro nás byla
nachystána snídaně ve formě „švédského stolu“. Všichni jsme se dosyta najedli, vzali
si svačinu a šli se nachystat na výlet. V tento den nás čekala rozhledna Zlatý chlum. Po
stoupání do kopce byla naše 1. zastávka na Čertových kamenech. Odpočatí jsme dále
pokračovali do strmého kopce na rozhlednu. Nakonec jsme všichni dorazili k rozhledně a vystoupali dalších 145 schodů. S bolavýma nohama jsme šťastně dorazili zpět na
náš penzion, kde nás čekal zasloužilý odpočinek a výborný guláš. Někteří si i skočili
do bazénu. Za tento den jsme ušli cca 11 km. Není to moc, ale i přesto nás nohy bolely.
Další den byl naším cílem Praděd. Ráno okolo 8. hodiny ranní jsme nasedli na linkový
autobus, který nás dovezl pod Praděd. Tam jsme nastoupili do dalšího autobusu a přejeli
na Ovčárnu. Čekaly nás pouhé 3,5 km k Pradědu. Zde jsme si dali zmrzlinu na energii
a vyjeli výtahem na rozhlednu, kde jsme se kochali výhledem na celé Jeseníky. Zpět
dolů jsme šli přes Bílou Opavu, kde byla krásná lesní cesta. Dorazili jsme do Karlovy
Studánky, kde jsme čekali na linkový autobus směr Domašov. Za tento den jsme urazili
cca 15 km a přes 22 tisíc kroků! Jelikož to byl náš poslední večer, tak nám i paní učitelka
prodloužila večerku. Ráno jsme se opět nasnídali, sbalili zavazadla a nastoupili do autobusu, který nás vezl až do Olomouce. V Olomouci jsme přestoupili na vlak do Přerova,
kde na nás čekali rodiče. TENTO VÝLET JSME SI VÁŽNĚ HODNĚ UŽILI!!!
14. 6. 2018 Krajský přebor školní mládeže v šachu
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konal krajský přebor školní mládeže v šachu. Této soutěže se zúčastnilo přibližně 100 šachistů z celého Olomouckého kraje. Naši školu reprezentovali 4 žáci – členové šachového kroužku. Hrálo se švýcarským systémem na 7 partií. V kategorii 4. – 6.
tříd startovalo 31 šachistů, Štěpán Bureš z V. A se umístil na 14. místě se 4 body, Robin
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Botor z V. A se umístil na 18. místě se 3 body, Radim Netopil z VI. A se umístil na 25.
místě se 2,5 body, Radek Brychta z VI. A se umístil na 29. místě s 1,5 body. Děkujeme
všem šachistům za vzornou reprezentaci školy.
16. – 17. 6. Volejbalový kemp
Třetí červnový víkend proběhl v areálu naší školy již 4. ročník volejbalového
kempu.
Zúčastnilo se jej téměř 60 hráček ze všech
volejbalových klubů na střední Moravě,
lektorský sbor tvořili trenéři Volejbalového klubu Přerov v čele s Mgr. Jaroslavem
Matějem.
Kemp byl zaměřen na metodiku osvojení
základních herních činností jednotlivce,
zvl. odbití obouruč vrchem a spodem.
Činnost probíhala nejen v tělocvičně, ale i po celém areálu školy. Prostor pro stravování
poskytla firma GTH, catering na vysoké úrovni byl pak v režii restaurace U Kapličky.
18. 6. 2018 Přírodovědný výlet II. A
Žáci 2. třídy navštívili 18. 6. 2018 malou vesničku Dřevnovice. Zde se seznámili
v přírodovědné exkurzi s okrasnými a užitkovými rostlinami. Vyfotili se s originálními postavičkami ze slámy a na závěr si užívali v areálu Zdraví, kde všichni společně
sportovali. Počasí nám přálo a unaveni jsme se vrátili domů.
19. 6. 2018 Školní výlet VI. A
V úterý 19. 6. jsme my ze 6. A vyrazili do zábavného parku GALAXIE ve Zlíně.
Park nám nabídl spoustu atrakcí. Mohli jsme si vybít energii na prolézačkách, trampolínách a skákací vesmírné lodi. Překonávali jsme různé překážky a vyzkoušeli i kosmickou motokárovou dráhu. Zaujala nás i horolezecká stěna, kterou (kdo se odhodlal) jsme
zvládli na jedničku. Pokud jsme si chtěli na chvilku odpočinout, oblíbeným místem
bylo masážní křeslo. Po dvou hodinách skotačení jsme si dopřáli malou svačinku a hurá
na cestu domů.
19. 6. 2018 Olympijský běh
Již potřetí se přítomní žáci obou stupňů zapojili do celostátní akce Olympijského
běhu. Chyběli pouze šesťáci, kteří si užívali na školním výletě. Samotný Olympijský
běh se v republice běží až 20. 6. My jsme ho ale tentokrát posunuli o den dřív, aby
mohli podpořit olympijskou myšlenku i žáci 1. stupně, kteří odjížděli 20. 6. na své škol21
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ní výlety. Trať byla vedena v okolí školy
v délce cca 1 000 m a bylo vyhlášeno 12
nejrychlejších běžců v kategoriích hoši –
dívky a první – druhý stupeň. Bez ohledu
na umístění byli všichni běžci odměněni
drobnou cenou. A aby se nám lépe běželo,
start i cíl jsme si pěkně vyzdobili.
19. 6. 2018 Cesta za pokladem
V úterý 19. června se ve ŠD v oddělení
Smajlíků uskutečnila poslední společná akce „Cesta za pokladem“. Všechny děti podstoupily náročnou misi, velmi nadšeně putovaly, hledaly a plnily vědomostní i sportovní úkoly, např. vyluštit šifru zapsanou Morseovou abecedou, určit názvy květin a
stromů, poskládat puzzle, správně přiřadit mládě, procvičit paměť kimovkou, zdolat
překážky na cestě… Na konci cesty si každý našel svůj poklad, i když jim to dalo trochu víc práce. Všem se zábavné odpoledne moc líbilo
20. 6. 2018 Školní výlet prvních a druhé třídy
Ve středu 20. 6. se vydali prvňáci a druháci na výlet do Modré u Uherského Hradiště, kde navštívili botanickou a sladkovodní expozici Živá voda. Ve dvou podzemních
patrech jsme nahlédli do světa pod vodní hladinou. Největším zážitkem byl pro všechny podvodní tunel, který je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Žijí zde
druhy ryb typické pro náš region. Viděli jsme i největší sladkovodní rybu světa – vyzu
velkou.
V horkém počasí jsme využili možnosti se osvěžit v přírodním koupališti s brouzdalištěm napájeným podzemním pramenem s vysokou kvalitou vody.
V odpoledních hodinách jsme navštívili sousedící archeoskanzen představující
život obyvatel Velké Moravy. Areál hradiště je tvořen stavbami, které jsou částečně
zahloubené do země a při jejich
realizaci se vycházelo ze skutečných archeologických nálezů. Zde
jsme se seznámili s tím, jak se lidé
v tehdejší době oblékali, vzdělávali, připravovali pokrmy a jakými
zbraněmi bojovali. Nakonec si děti
vyzkoušely i střelbu z luku.
Výlet se nám vydařil a děti si odvážely domů plno zážitků.
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20. – 22. 6. 2018 Školní výlet 3., 4. a 5. třídy
Ve dnech 20. – 22. června 2018 se vydala 3., 4. a 5. třída na třídenní výlet do
Jeseníků, do penzionu Pepovka ve Filipovicích. Cestou tam jsme navštívili Ruční
papírnu ve Velkých Losinách, kde jsme
se seznámili s výrobou ručního papíru,
podívali jsme se do provozu papírny a zakoupili si suvenýry.
Po příjezdu a dobrém obědě jsme se
ubytovali. Odpoledne jsme se vydali do
lesa, kde jsme stavěli domečky z přírodních materiálů, které se dětem moc povedly. Po večeři jsme hráli různé míčové
hry a využili jsme místního hřiště s trampolínou.
Ve čtvrtek dopoledne jsme si zadováděli v bazénu s mořskou vodou a masážní
lavicí a zahráli jsme si různé společenské
a míčové hry. Odpoledne jsme se vydali na horu Točník a zdolali tak převýšení skoro
500 metrů. Cesta byla pro některé dosti náročná, pouze zdatní a obuví dobře vybavení
jedinci dosáhli vrcholu Točníku, odkud se jim naskytl nádherný výhled do okolí. Počasí nám vyšlo, ale hned po příchodu do penzionu přišla bouřka s kroupami, která nám už
neumožnila jít po večeři ven. Proto jsme si udělali promítací kino a zhlédli film Špunti
na vodě.
Poslední den po snídani jsme si sbalili zavazadla
a vyklidili pokoje. Venku se sice hodně ochladilo, ale
nám to nevadilo, oblékli jsme bundy a vyrazili na procházku ke Keprnickému potoku. Po návratu z procházky nás čekal oběd a po něm odjezd domů.
Třídenní výlet se nám moc vydařil, děti byly spokojené a už zjišťovaly, kam pojedeme příští školní rok.
25. 6. 2018 Po stopách hrdinů
Dne 22. 6. 2018 jsme se zúčastnili naučného programu v muzeu J. A. Komenského v Přerově „Po stopách
hrdinů“. Dozvěděli jsme se nové informace o 1. republice. Program byl pojat formou hry, což pro nás bylo
zajímavé. Tato akce se nám líbila.
23
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25. 6. 2018 O pejskovi a kočičce
Dne 25. 6. 2018 zhlédli žáci 1. – 4. ročníku v Kulturním domě pohádku O pejskovi a
kočičce. Divadelnící si pohráli s různými příběhy obou protagonistů. Představení bylo
velmi pěkné, děti si v něm mohly zahrát a moc se jim líbilo.
26. 6. 2018 Ochrana za mimořádných okolností
26. 6. proběhl na naší ZŠ projektový den věnovaný ochraně za mimořádných událostí (OMU).
Žáci 1. a 2. tříd zhlédli krátké video o tísňových linkách a mimořádných událostech,
zahráli si scénky, jak se zachovat v mimořádných situacích a jak správně telefonovat
na tísňové linky, vyplnili pracovní listy, navštívili místní zbrojnici a společně si plnili
úkoly na stanovištích – 1. pomoc, poznávání dopravních značek, odhad vzdálenosti.
Žáci 3. a 4. třídy zhlédli videa o tom, co to jsou mimořádné události, jaké jsou tísňové linky a jak je nezneužívat a jak bezpečně přežít letní prázdniny. Potom se společně
vydali na vycházku do okolí Horní Moštěnice.
Žáci 5. třídy zhlédli naučné filmy o tísňovém volání, o záchraně tonoucích a jak bezpečně prožít letní prázdniny. Dozvěděli se, co vše musí obsahovat záchranné vozidlo a
jak předejít možným nástrahám parkourových skoků.
2. stupeň byl rozdělený do skupinek, které střídaly jednotlivá stanoviště. V jazykové učebně se zabývali integrovaným záchranným systémem, zopakovali si důležitá
čísla, zhlédli instruktážní videa Požár v domě, Kapsáři a Krizové události v zahraničí
a diskutovali o nich. Stanoviště První pomoc bylo celé v režii studentů SŠZ Hranice,
měli vše pěkně připravené, střídali se v jednotlivých činnostech - povídání, praktické
ukázky, dotazy na žáky. Žáci dostali možnost si vyzkoušet zotavovací polohu a masáž
srdce na figuríně. V závěru studenti odpovídali na dotazy žáků. Na třetím stanovišti sebeobrany v tělocvičně si
žáci druhého stupně mohli vyzkoušet sebeobranu pod vedením pana Kužely. Navíc dostali
mnoho užitečných rad, jak se
zachovat v nebezpečných situacích. Celý program byl velice
profesionální a plný názorných
ukázek. Na posledním stanovišti
si žáci osvojili základy střelby a
bezpečnost u střelby.
28. 9. 2018 OVOV
Naše škola je již třetím rokem zapojena do projektu Sazka Olympijský víceboj. Le24
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tos jsme dopadli opět na výbornou, zapojili jsme více než 99 % žáků a získali tak
zlatý certifikát. Na konci školního roku
dostanou děti, které splnily všechny disciplíny, sportovní vysvědčení, z kterého
můžete vyčíst, jak na tom jsou Vaše ratolesti v porovnání s výsledky stejně starých
dětí z celé republiky. Věříme, že se Vám
vysvědčení líbila a hlavně, že Vás i Vaše
děti budou inspirovat k dalšímu sportování.
30. 6. – 6. 7. 2018 XVI. všesokolský slet
Poslední akcí uběhlého roku nebyla vyloženě akce školní, ale účastnily se
jí děti jak z MŠ, tak 3 žačky ze VII. A.
Více dětí tuto možnost nevyužilo, ale to
neumenšilo velký zážitek školkařů, jejich
paní učitelek i větších děvčat. Velkému
sletu v Praze předcházely menší slety v Hranicích, Paršovicích, Prostějově a krajský
slet v Přerově 16. 6. Tady se nám dařilo odbourávat trému. Vyvrcholením ročního nácviku se pak stal XVI. všesokolský slet v Praze, kam už ale zavítala jen starší děvčata.
Celý týden se pilně secvičovala s dalšími celky, aby se 5. a 6. 7. mohla spolu s ostatními
více než 1400 staršími žáky a žačkami předvést v plné parádě. Děvčata měla tu čest být
i součástí zahajovacího ceremoniálu večerního programu, kde spolu s kluky a mladšími žáky tvořily československou vlajku a mapu Československa. Cvičení s poměrně
těžkým náčiním – rinosety – se jim moc povedlo jak ve večerním, tak příští den v odpoledním vystoupení a nepochybujeme, že na tento zážitek hned tak nezapomenou.

Místní knihovna informuje
Dne 25. června přijelo na pozvání místní knihovny zájezdové divadlo – Agentura
K+K z Prahy. Protože letošní březnová „Noc s Andersenem“ byla zaměřena mimo jiné
i na spisovatele Josefa Čapka, vybrali jsme divadelní představení pro děti předškolního
a mladšího školního věku „O pejskovi a kočičce“.
V kulturním domě se sešly děti z mikrojeslí, mateřské školy a žáci 1. – 4. třídy, aby
zhlédli známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale, kterou se nedají zašít kal25
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hoty a panence, co tence plakala, provázané veselým písničkami. Na závěr si i některé
děti s pejskem a kočičkou zatancovaly.
Hana Slabá

Ze života ZO ČZS Horní Moštěnice
Dne 26. 4. 2018 se konala brigáda na stříhání stromků kolem Moštěnky, účastnilo
se 11 členů spolku a byly ostříhány stromky na břehu u rybníka a potom druhý břeh
směrem ke mlýnu.
Dne 19. 5. 2018 se konal zájezd do
Polska. Odjezd z Moštěnice byl stanoven
na 6:00 hodin ráno. Všichni byli na místě
včas a zájezd mohl začít. Asi kolem osmé
hodiny jsme dorazili do Polského Těšína,
kde jsme navštívili známou burzu, která
už není tak rozsáhlá jako kdysi. Nakoupili
jsme potřebné věci, dali si dobré jídlo a po
hodině jsme pokračovali dál, do cíle naší
cesty Zahrady Kapias ve městě Goczalkowice. Tady jsme navštívili zahradnické
centrum, kde je krásná zahrada s různými
druhy rostlin a typy zahrad. Po prohlídce
jsme opět nakoupili různé druhy rostlin,
které se nám líbily, a odjeli do dalšího
místa, a to do zahradnictví Pudelek ve
městě Pisarzowice. Zde jsme si prošli zahrady plné krásných květů rododendronů,
hortenzií a ostatních květin a okrasných
stromků, kdo chtěl, tak si nakoupil něco
26
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nového do své okrasné zahrady a poté
jsme se vydali zpět k domovu. Naše cesta
byla zakončena výbornou večeří v motorestu Zámeček ve Starém Jičíně a kolem
sedmé hodiny jsme dorazili zpět do Horní Moštěnice. Zájezdem nás provázel př.
Soukup z Přerova, za což mu děkujeme.
Myslím si, že se zájezd opravdu povedl a
těšíme se na příští rok.
Dne 16. 6. 2018 se uskutečnil již tradiční zájezd zahrádkářů. Letos jsme vyrazili z Moštěnice kolem 6:45 hodin. V devět hodin jsme měli objednánu prohlídku
Punkevních jeskyní Macocha. Tuto jsme si
prošli po suchu i projeli po vodě a na závěr jsme vyjeli lanovkou na vyhlídku, kde
jsme se trochu občerstvili. Dalším místem
našeho putování byl zámek Lysice. Zde
jsme nejprve zašli na dobrý oběd a potom
už byla připravena prohlídka zámku, zahrad a skleníku s výkladem. Po prohlídce
jsme nasedli do připraveného autobusu a
odjeli jsme do Hustopečí u Brna do sklepa U Vrbů na posezení. Zde jsme měli připraveno
výborné občerstvení, ochutnávku vína a potom posezení u harmoniky našeho kamaráda
Mirka Hrubého, za což mu moc děkujeme. Jeho hra zpříjemnila jako vždy náš zájezd.
Dne 23. 6. 2018 se konal již třetí ročník zahrádkářské vycházky. Tentokrát jsme zvolili dvě trasy. Obě začínaly i končily u rybníka a vedly tzv. křížovou cestou do Dobrčic
a tam se rozdělily. Krátká byla vedena přes kopec Kamenec do Moštěnice. Druhá přes
Dobrčice do Beňova a odtud přes most a kolem Moštěnky zpět do Moštěnice. Po trase
účastníci plnili úkoly, jako je poznávání rostlin podle plodů, větví, listů apod., ochutnávání výrobků z ovoce a zeleniny, skládání puzzle atd. Za splnění všech úkolů dostal
každý odměnu a na závěr u rybníka medaili, diplom a špekáček. U ohně nám zahráli
kytaristi Mara a Víťa a následně i Mira Hrubý na harmoniku. Děkujeme za podporu
OÚ, za poskytnutí kyselky Hanácké Kyselce a za zázemí rybářům Horní Moštěnice a
všem našim členům i nečlenům, kteří se zúčastnili a na akci jakkoliv podíleli, za pomoc
a doufáme, že se za rok setkáme ještě ve větším počtu.
Ilona Jančíková
ZO Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice
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Kurz anglického jazyka pro začátečníky
a pokročilé v knihovně
Tak jak jsme Vás již v březnovém „Zpravodaji“ informovali, v měsíci říjnu otevíráme
kurz anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé.
Pokud se chcete vzdělávat - nenásilnou formou :-) - neváhejte a přihlaste se!
Informativní schůzka pro zájemce se koná v pondělí 2. října v 18:00 hodin v knihovně.
Přihlásit se můžete i telefonicky na telefonním čísle: 725 526 754 – knihovnice Hana Slabá.

Úspěchy mladých chovatelů ČSCH, z.s., ZO Horní
Moštěnice a ohlédnutí za VI. ročníkem místní výstavy drobného zvířectva
ČSCH, z.s., ZO Horní Moštěnice má od 1. 1. 2018 registrováno 21 členů, z toho 7 mladých chovatelů (MCH). Že to naši MCH myslí s chovatelstvím vážně, nás přesvědčili v
uplynulém období, zejména v roce 2017, kdy získali řadu čestných cen na různých výstavách.
Jakub Procházka obhájil titul z roku 2016 za nejlepší kolekci holubů na místní výstavě, získal 1 pohár a na dalších výstavách 9 čestných cen. Chovatelé králíků Vlastimil
Hrabovský získal 4 čestné ceny a Míša Dočkal získal 3 čestné ceny. Řady soutěží nejen
v ČR, ale také na Slovensku a v Polsku se zúčastnila naše úspěšná chovatelka morčat
Kateřinka Sedlačíková, která získala 13 čestných cen. Všichni MCH se dle svých možností podílejí na všech akcích spolku i na průběhu Moravskoslezské výstavy v Přerově.
Úspěchy našich MCH byly kladně hodnoceny také zástupci OO ČSCH Přerov na výroční členské schůzi 25. 2. 2018.
Ve dnech 22. - 26. 8. 2018 se konalo v Praze 50. kolo Mezinárodní olympiády mladých chovatelů, na kterém soutěžilo za okres Přerov 7 členné družstvo, z kterého 5
členů byli MCH z našeho spolku. Této vrcholné soutěže se zúčastnilo 120 MCH z ČR
a SR. Olympiáda probíhala v areálu České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), soutěžící byli rozděleni do kategorií dle odbornosti. Naši MCH byli zařazeni následovně:
1. kategorie – okrasné ptactvo: Markétka Slováčková
2. kategorie – holubi: Jakub Procházka
3. kategorie – králíci: Vlastimil Hrabovský, Míša Dočkal
4. kategorie – drobní hlodavci: Kateřinka Sedlačíková
25. 8. 2018 bylo slavnostní vyhlášení soutěže a předání cen, pohárů a medailí pro jednotlivce i družstva. V soutěži jednotlivců získali naši MCH ve své kategorii:
1. místo Kateřinka Sedlačíková
3. místo Jakub Procházka
7. místo Markétka Slováčková
28
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V pořadí družstev jsme obsadili 12.
místo. Nádherné výsledky, blahopřejeme!
Mimo soutěžní klání byla pro účastníky připravena řada akcí v areálu ČZU,
návštěva v ZOO Praha, přednášky o genetice v daných odbornostech a exkurze u
známých chovatelů v okolí Prahy.
Kateřinko, Markétko, Jakube, Vlastimile a Míšo, ještě jednou blahopřejeme a
děkujeme za úspěšnou reprezentaci našeho spolku i obce.
25. 8. a 26. 8. 2018 se konala již VI. místní
výstava drobného zvířectva v zámecké zahradě. Tradičně výborné a přehledné uspořádání vystavovaných zvířat bylo letos vylepšeno o 2 nové stany zajišťující ochranu klecí
a posuzovatelů před nepřízní počasí a „domeček pro uložení potřebného materiálu“.
Výstavy se zúčastnilo 56 vystavovatelů, z toho 7 mladých chovatelů z cizích spolků.
Jsou chovatelé z okresu Přerov, Kroměříž, Olomouc, Nový Jičín, kteří se do Horní
Moštěnice vrací každoročně, ale navíc každý rok se přihlásí někdo nový. Letos to byli
3 chovatelé ze Slušovic a 1 chovatel ze Všeminy.
Vystavovaná zvířata byla rozdělena do 3 expozic:
1. expozice králíků: 38 plemen – 203 kusů
2. expozice holubů: 23 plemen – 129 kusů
3. expozice drůbeže: husy – 4 plemena – 8 kusů
kachny – 3 plemena – 7 kusů
kur domácí – 21 plemen – 70 kusů
Vystavovatelům byly uděleny 3 poháry a 40 čestných cen za nejlepší kolekce i jednotlivce. Z našich chovatelů získali:
- Jiří Spáčil – čestnou cenu za kolekci Belgických obrů - 378 bodů
- Radek Měrák – čestnou cenu za jednotlivce Belgický obr žlutý - 95 bodů
- Jarmila Štievková – čestnou cenu za kolekci Stříbřitých žlutých - 377 bodů
- Radek Slováček – čestnou cenu za Husu českou bílou - 95 bodů
Všem gratulujeme a děkujeme!
Pamětní medaili obdrželi všichni MCH vystavující na naší výstavě a naši MCH, kteří
se podíleli na přípravě a průběhu výstavy – jmenovitě: Míša Dočkal, David Dočkal,
Ondra Slováček, Marek Ludva, Martin Ludva, Kateřinka Sedlačíková, Lucka Fabíková, Vlastík Hrabovský a Jakub Procházka.
I přes méně příznivé počasí byla výstava hojně navštívena, z nejvzdálenějšího místa
byla tentokrát skupina svatebčanů z Liberce (svatba v kulturním domě), kteří si prohlédli nejen výstavu, ale i výsadbu zahrady, zejména obdivovali a fotili vzácný jinan
dvoulaločný. Pro děti byla velkým lákadlem možnost jízdy na ponících.
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VI. místní výstavou se snažili členové ČSCH, z.s., ZO Horní Moštěnice prezentovat
současné trendy v chovatelství pro veřejnost a taktéž přispět k rozšíření společenského
dění v obci.
Výstavní výbor děkuje touto cestou za významnou pomoc Obci Horní Moštěnice
při organizování výstavy, všem sponzorům, vystavujícím chovatelům i návštěvníkům.
Pavla Brázdová

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

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

9. května 389/94, Horní Moštěnice
tel.: 608 511 042
30
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Obecní úřad Horní Moštěnice
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, Klubem pro starší a pokročilé a
Medvíďaty
Vás srdečně zve na

oslavy 100 let státnosti
s tímto programem:
Středa 17. 10. 2018
15.00 – setkání Klubu pro starší a pokročilé v kulturním domě
Sobota 20. 10. 2018
15.00 – „O putovní pohár starosty obce“ na fotbalovém hřišti TJ Sokol
Středa 24. 10. 2018
19.00 – Premiéra detektivní komedie „Vysoká hra“ s Pavlem Trávníčkem a Yvettou
Blanaričovou v kulturním domě
Pátek 26. 10. 2018
08.00 – slavnostní nástup všech žáků a pedagogického sboru před řídícím
pavilonem ZŠ, státní hymna, proslov
08.30 – prohlídka historických fotografií vzniku ČSR v kulturním domě
09.00 – promítání filmu „Morava 1918“ s přednáškou historika v kinosále obce
11.00 – zasazení „stromu republiky“ u památníku T. G. Masaryka
Neděle 28. 10. 2018
15.00 – výstava historických fotografií vzniku ČSR v kulturním domě
16.00 – vystoupení dětí ZŠ a MŠ Horní Moštěnice v kulturním domě
17.00 – promítání filmu „Morava 1918“ v kulturním domě
18.00 – státní hymna, slavnostní přípitek, ohňostroj u kulturního domu
Středa 14. 11. 2018
15.00 – setkání Klubu pro starší a pokročilé v kulturním domě
Pátek 16. 11. 2018
17.00 – slavnostní koncert houslového virtuosa p. Václava Hudečka v kulturním
domě
Sobota 17. 11. 2018
17.00 – lampionový průvod Medvíďat a dětí s rodiči od hřiště Stadion
31
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ZMĚŇTE PŘÁNÍ V ROZHODNUTÍ
A PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
ZAČÍNÁME 2. ŘÍJNA 2018!
TANEČNÍ FIT KOKTEJL
JEDNODUCHÉ CHOREOGRAFIE INSPIROVANÉ RŮZNÝMI TANEČNÍMI
STYLY ZAMĚŘENÉ I NA POSILOVÁNÍ A TVAROVÁNÍ TĚLA. JE URČENÉ
PRO VŠECHNY, CO SE CHTĚJÍ UDRŽET V DOBRÉ FYZICKÉ KONDICI A
HLÍDAJÍ SI VÁHU. U TÉTO LEKCE JEDINÉ TRIKO NEZŮSTANE SUCHÉ

ÚTERÝ 18 - 19 HOD

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

ÚTERÝ 19 – 20 HOD

KDE: Kulturní dům Horní Moštěnice
CENA: 40 Kč/hod

S sebou pevnou obuv, pohodlné oblečení, pití, podložku
a dobrou náladu.

Těší se na vás Edita!

(V roce 2019 bude cvičení pokračovat
v tělocvičně ZŠ Horní Moštěnice.)
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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

14.30 – 17.00
13.30 – 16.00

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
tel.: 581 224 122
Pondělí, středa			 7.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek		 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
7.00 - 11.00				
Úterý
14.00 - 18.00
Středa
7.00 - 12.00		
Čtvrtek
12.30 - 15.00
Pátek
7.00 - 12.00		
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Společenská kronika
V měsíci říjnu se významného životního jubilea dožívají:
Marie Diatková
Jindra Procházková
Jaroslav Rytíř
Vladimír Špalek
Jan Zedek
V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívají:
Jaromír Bělka
Stanislav Kužela
Václav Kužela
V měsíci prosinci se významného životního jubilea dožívají:
Karel Caha
Marie Diatková
Marie Jandová
Josef Omasta
Čestmír Ostrčil
Zdena Přikrylová
Ladislav Tesař
Elena Uhlířová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (červen – září):
Sofie Ulrychová
Diana Šidlíková
Jan Spáčil
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti a společného štěstí.

Opustili nás (červen – září):
Miloslava Rygalová
Jaroslav Rygal
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Kultura
Říjen:
17. 10.
20. 10.
24. 10.

Klub pro starší a pokročilé
O putovní pohár starosty obce
divadelní přestavení Vysoká hra

Listopad:
14. 11.
16. 11.
17. 11.
24. 11.

Klub pro starší a pokročilé
koncert Václava Hudečka
lampionový průvod
Kateřinský bál

Prosinec
2. 12.
7. 12.
12. 12.
26. 12.

rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem a vánoční jarmark
posezení u cimbálu
Klub pro starší a pokročilé
Štěpáncup

Zadáno pro ženy
PODZIMNÍ HOUBOVÉ RAGÚ
300 g čerstvých hub, 2 lžíce másla, 250 ml smetany, sůl, 600 g hovězího maso (kližka),
mletý pepř, lžíce hladké mouky, 2 cibule, 2 lžíce oleje, 200 ml bílého vína, lžíce citronové šťávy, bylinky (na ozdobu)
• houby očistíme, nakrájíme na kousky, rozehřejeme máslo a houby na něm osmahneme,
• poté přidáme smetanu, osolíme a povaříme,
• maso nakrájíme na kostky, osolíme, trochu opepříme a zasypeme moukou, poté
zprudka osmahneme na oleji, k masu přidáme víno, citronovou šťávu a dusíme
doměkka,
• poté, co je maso měkké, přidáme k němu houby a hotové ragú podáváme s bramborem nebo těstovinou,
• před podáváním posypeme strouhaným parmazánem
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DOMÁCÍ PAŠTIKA
2 kg vařeného vepřového masa, 500 g cibule, 3 vejce, 1 kg syrových vepřových jater,
1 sklenka mléka, 4 lžíce hladké mouky, podle chuti sůl, mletá skořice, citronová
kůra, muškátový oříšek (strouhaný), cukr moučka, mletý pepř, muškátový květ, nové
koření
• v hrnci osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme kousky jater a podlijeme
mlékem, poté přidáme vejce,
• jakmile jsou játra hotová, přidáme kousky masa a dle potřeby zaprášíme moukou,
• dochutíme solí, pepřem, cukrem nebo uvedeným kořením,
• hotovou paštiku rozmixujeme, naplníme sklenice a asi hodinu zavařujeme.

Vtipy

Blondýnka volá kamarádce:
„Panebože, já jsem génius!“
„Jak to?“ chce vědět kamarádka.
„Právě jsem během jednoho roku dokončila puzzle, ale na zadní straně psali 2-5
let!“

Omyly známé a neznámé
Tetování přinesli do Evropy námořníci
Umění zdobit si pokožku vtíráním barvy do vpichu nebo vrytu vzniklo nezávisle na
sobě ve všech koutech zeměkoule. Známe tetování ze starého Egypta staré téměř 4000
let. Faraonové si nechávali vytetovat zvířecí figury a břečťanové listy.
Bez ohledu na dnešní módní trendy se tetováním zdobí indiánské kmeny v Jižní Americe, Africe a dalších koutech světa. Význam v těchto kulturách je především náboženský a rituální, proto na něj s přibývajícím věkem tetovaného není nahlíženo jako na
společenské faux pas. Trochu jiná je situace v naší civilizaci. Pohled na objemné starší
osoby, jejichž těla jsou vyzdobena obrovskými obrazci, nemusí být zrovna lákavý ani
pro ně samotné. Ale jeho odstraňování je poněkud nákladné.

Zrnka moudrosti na závěr
Počítej se zákony života, ale i s tím, že existují výjimky.
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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 4/2018. Horní Moštěnice, září 2018.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 14. 12. 2018.
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