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Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
Beňov, jede:
P
P
P
S, N
P
H. Moštěnice
5:04 6:07 7:15 7:24 9:47
Přerov
5:14 6:19 7:30 7:34 9:57
S
P, š
S,N
P
P
13:29 14:43 15:39 15:47 17:09
13:39 14:54 15:49 15:59 17:19
Kostelec, jede:		
H. Moštěnice
5:04
Přerov
5:15
		
17:28
17:40

P
6:18
6:30
P
19:26
19:35

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

P
11:16
11:27
P
18:19
18:31

N
13:04
13:14
P
21:18
21:29

P
13:24
13:34
N
21:29
21:37

P
10:29
10:40

P
S,N
13:17 13:25
13:27 13:35

P
15:45
15:55

P, S				
7:10 8:17 10:17 12:17
7:14 8:21 10:21 12:21
P				
17:10 18:17 20:10 22:31
17:14 18:21 20:14 22:35

P
13:10 14:17
13:14 14:21

P, š
7:09
7:20

P
7:23
7:37

S,N
9:07
9:15

21:10
21:20

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

Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
		
P, S
H. Moštěnice
5:10 6:15
Přerov
5:14 6:19
P		
15:10 16:17
15:14 16:21

P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pěkným silvestrovským ohňostrojem a novoročním přípitkem jsme
uzavřeli rok 2018 a zároveň odstartovali začátek nového roku 2019.
Tímto Vám všem ještě jednou přeji prostřednictvím tohoto zpravodaje do nového roku
2019 co nejvíce pracovních i osobních úspěchů, příjemné rodinné zázemí, spokojenost,
pohodu a především pevné zdraví!
Zamyšlení nad tím, co dobrého či špatného nám přinesl rok 2018 a jak nahlížet na
právě začínající rok 2019, ponechám na Vás samotných. Já to vidím tak, že uplynulý
rok byl pro Obec Horní Moštěnici rokem úspěšným z pohledu provedených investičních
prací, s opravdu velkým počtem kulturních a sportovních akcí v průběhu celého roku.
Stalo se tradicí, že v lednovém Zpravodaji hodnotím uplynulý rok – co se podařilo, co se
nepodařilo a výhled na další období. Vzhledem k tomu, že jsem v minulém Zpravodaji
zhodnotil celé volební období 2014 – 2018, nebudu se k tomuto vracet a opakovat se.
Závěr roku 2018 probíhal především ve znamení komunálních voleb do zastupitelstva obce. Výsledky byly sečteny a dne 5. listopadu proběhlo Ustavující zasedání
nového Zastupitelstva obce s volbou funkcionářů obce, s tímto výsledkem:
Starosta Obce Horní Moštěnice: Ing. Vladimír Martínek
Místostarosta obce Horní Moštěnice: Ing. Jan Ščotka
Radní Obce Horní Moštěnice: p. Evžen Valenta, p. Petr Janků, p. Miroslav Hrubý
Finanční výbor Zastupitelstva obce Horní Moštěnice:
p. Jarmila Štievková – předseda,
p. Ivo Fikr – člen, p. Magdaléna Ludvová – člen.
Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Horní Moštěnice:
Ing. Gabriela Vránová – předseda,
p. Tomáš Jančík – člen, p. Martina Brychtová (ul. Hliníky) – člen.
Nová Rada obce na svém prvním jednání odsouhlasila jako svůj poradní orgán komisi
Rady obce Horní Moštěnice:
Mgr. Jana Bartoníková – předseda,
členové: Ing. Marta Ostrčilová, p. Kateřina Odložilová, p. Hana Slabá, p. Jana Velímová, p. Ondřej Martínek, Ing. Pavel Fešar.
Neodpustím si a musím Vám – občanům Horní Moštěnice - poděkovat za projevenou důvěru ve volbách, velmi si toho vážím, protože ty výsledky byly opravdu nadstandardní a jednoznačné! Na druhou stranu je to zároveň velká zodpovědnost. Zodpovědnost za to, že před námi v tomto volebním období stojí celá řada náročných úkolů a
spousta práce, abychom naplnili náš volební program. Je to velký závazek, ale jménem
vedení obce mohu slíbit, že uděláme vše pro to, abychom obstáli se ctí.
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Již koncem měsíce listopadu proběhlo rozšířené zasedání Rady obce, Finančního
výboru ZO, Kontrolního výboru ZO a Komise Rady obce k projednání a zhodnocení
financování za uplynulé období 1. – 10. 2018, výhled financování do konce roku 2018,
návrh rozpočtu obce na rok 2019 a především – investiční výhled na roky 2019 – 2023.
A co nás z pohledu financování čeká v novém kalendářním roce 2019?
Jak jsem již uvedl, na rozšířeném jednání Rady obce byl projednán a doporučen ke
schválení návrh rozpočtu obce pro rok 2019. Ten byl následně vyvěšen na úřední desce
obce a v měsíci prosinci na zasedání Zastupitelstva obce projednán a schválen v předloženém znění. Jen v krátkosti uvedu některé podstatné skutečnosti:
Oblast příjmů:
Daňové příjmy pro rok 2019 kopírují skutečnosti a předpoklad příjmů do konce roku
2018 a jsou ve stejné výši. Dle prognózy Ministerstva financí se budou příjmy obcí v
roce 2019 plnit velmi dobře (přibližně ve stejné výši). Předpoklad vychází ze skutečností letošního roku, který z hlediska ekonomiky byl příznivý.
Takže předpokládané daňové příjmy a běžné příjmy pro rok 2019 činí: 27.426.500,- Kč,
což je o 1.144.500,- Kč více, než byly plánované příjmy obce pro rok 2018.
Oblast výdajů:
Kromě běžných výdajů sloužících na zajištění chodu obce jsou plánovány tyto investiční akce:
kapitálové výdaje:
§ 2212 - Doprava - komunikace: 800.000,- Kč na opravy komunikací v katastru obce
§ 2219 – Chodníky: 1.500.000,- Kč na vjezdy a chodníky v ul. Dr. A. Stojana a 9. května
§ 2321 – Odpadní vody: 100.000,- Kč na monitoring kanalizace Pod Vinohrady
§ 3313 – ZŠ a MŠ: 4.600.000,- Kč na víceúčelový sportovní areál, 600.000,- Kč na sociální zařízení v MŠ, 800.000,- Kč další investiční akce v ZŠ a MŠ
§ 3631 – Veřejné osvětlení: 400.000,- Kč na rozšíření solárního osvětlení v katastru obce
§ 3639 - Nebytové hospodářství: 1.800.000,- Kč projekty investičních akcí, administrace dotací, pergola v zámecké zahradě
Další kapitálové výdaje:
- splátky úvěrů na chodníky a zeleň ve výši 1.416.000,- Kč
- spoření do podílových listů ve výši 200.000,- Kč
Běžné výdaje a kapitálové výdaje celkem tedy pro rok 2019 činí: 26.997.000,- Kč.
Výsledkem je Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2019, který je přebytkový
s plánovaným zůstatkem na běžném účtu k 31. 12. 2019 ve výši 429.500,- Kč.
Ještě než ukončím tento příspěvek, chci Vás znovu, už tradičně, požádat o důsledné
třídění odpadů, dále o ohleduplnost vůči majitelům domů v okolí pošty při parkování
vašich vozidel, aby nedocházelo k blokování výjezdu od domu a taktéž o pochopení,
že v zimním období nebudou po obci přistavovány kontejnery na zeleň (mimo leden –
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svoz vánočních stromků).
Ještě jednou děkuji všem za podporu, za pochopení, že některé věci nelze realizovat
ihned a na počkání, za Vaše náměty a připomínky k dalšímu zlepšování vzhledu a fungování naší obce.
Stojíme na prahu nového roku 2019. Přeji sobě i Vám všem, aby byl alespoň tak
dobrý jako rok 2018. Byl bych rád, aby nás nepostihly žádné přírodní katastrofy a jiné
tragédie. A rád bych Vás požádal o to, abychom v novém roce byli k sobě ještě více
všímaví, tolerantní a ohleduplní, aby se nám dobře žilo v naší pěkné obci.
Přeji Vám všem úspěšný a spokojený rok 2019!
Ing. Vladimír Martínek,
starosta obce

Vážení spoluobčané,
tímto Vám dáváme na vědomí, že se
dne 23. 2. 2019 od 8:00 hodin
v naší obci uskuteční

VODĚNÍ MEDVĚDA

Letos se skupina dobrovolníků z řad občanů opět rozhodla pokračovat v již dávno
zapomenuté tradici a proto vězte, že v tento den, jak uslyšíte buben našeho bubeníka,
(nikde nezvoníme, jdeme jen tam, kdo na nás už čeká) vyjděte před domy ven a
společně si zazpíváme a zatančíme.
Za to požadujeme jen dobrou náladu a něco dobrého na zub.
Sraz všech masek, které mají zájem jít v průvodu, je v 7:45 hodin u Myslivny na ul. Zámostí.
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Z historie obce
Zpracování mléka v domácnosti
Hlavní potravou venkovského člověka
bylo to, co si sám vyprodukoval – maso, mléko a vajíčka, ač ani jimi při své šetrnosti nijak
neplýtval, ale snažil se je zpeněžit.
První hutné mléko „mlezivo“ od krávy po otelení se jí dávalo do nápoje vypít. V některých
chudobných rodinách jím zadělávali těsto a
pekli z něho placky.
Mléko se v létě dávalo v hliněných hrncích do
„důlku“ v komoře. V zimě se nechávalo v teple, třeba v kuchyni na lavce ustát. Za 2 – 4 dny
vystoupila smetana na povrch a pod ní sražené mléko – kyška. Hospodyně sbírala smetanu šufánkem do hrnce a podle potřeby ji
pak stloukala, obvykle před trhovými dny ve městě. V Přerově bývaly týdenní trhy na
vrchním rynku u zámku v úterý a v pátek.
Dřevěná „maslinka“ tvaru homolého kužele se před stloukáním vypařila vřelou vodou,
pak se do ní vylila smetana. Do ní se ponořilo dírkované „kolečko“ s hůlkou, na kterou
se navlekl „hrotek“ a zasadil se do maslinky. Hrotek měl také tvar homolého kužele,
ale obráceného a uprostřed dno s otvorem pro hůlku. Naposledy se navlekl do hrotka
„klobóček“ dělaný na soustruhu, aby smetana při stékání nevystřikovala.
Stloukalo se tak, že se pohybovalo hůlkou s kolečkem nahoru a dolů. Tím se smetana
promíchávala a za chvíli, podle teploty a jakosti smetany se počaly tvořit hrudky másla
a „podmáslí“. Pak se maslinka rozdělala, máslo se z ní vybralo a dalo do látky s čistou
studenou vodou. V ní se máslo vyhnětlo, aby se zbavilo podmáslí a pak se rozvážilo
na domácích dřevěných vážkách po čtvrtkách. Jednotlivé kousky se opleskaly rukou,
obyčejně do tvaru elipsy, prstem se na ní udělaly ze dvě čáry nebo jiné znamení, jako
poznávací značka výrobku té které hospodyně a daly opět přes noc do čisté studené
vody. Později se máslo dávalo do formy, aby od ní dostalo tvar. Forma byla z lipového
dřeva, její dno mělo vyřezáno různé ornamenty. Máslo se druhý den ráno naskládalo na
čistou bílou plachetku do „košéka másláka“ a jelo se do Přerova do trhu.
Neprodané máslo se doma rozpouštělo, aby se nezkazilo. Přitom se sbírala svrchu pěna
a děti si ji mazaly na chleba nebo se z ní pekly „pagáčky“.
První máslo z mléka od krávy po teleti se dávalo na faru na „věčné světlo“.
Převzato z kroniky obce 1962
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Statistika pohybu osob
Leden 2018 – listopad 2018
Stejně jako každým rokem, tak i letos se ohlédneme za tím, jak se změnil počet osob
v naší obci.
Počet občanů, kteří se do obce za poslední rok přistěhovali, se nám oproti minulému
období navýšil. Stejně tak je více i narozených dětí. Oproti tomu počet občanů, kteří se
odstěhovali nebo zemřeli, se mírně snížil, takže na začátku prosince máme v obci o 11
občanů více než ve stejném období minulého roku.
Ve věkových kategoriích došlo v kategoriích 0 – 29 let k celkovému snížení počtu
obyvatel. V ostatních kategoriích se naopak počet mírně navýšil, což má za následek
také navýšení průměrného věku obyvatel naší obce.
Další informace jsou připraveny v tabulkách.
Ing. Marta Ostrčilová
Pohyb obyvatel
Přistěhovaní

Narození

Odstěhovaní

Úmrtí

muži

ženy

hoši

dívky

muži

ženy

muži

ženy

22

23

4

9

12

20

10

5

Celkem 45

Celkem 13

Celkem 32

Celkem 15

Věkové složení obyvatel
Věk
		

do
6

617

1829

3039

4049

5059

6069

7079

8089

9099

celkem

muži

44

104

101

114

142

103

89

95

35

4

831

ženy

40

123

128

119

147

108

89

62

23

2

841

celkem

84

227

229

233

289

211

178

157

58

6

1672

Věková struktura obyvatel
DOSPĚLÍ
Počet
704

Muži
Průměrný věk

Počet

49,17

705

děti
Ženy

Průměrný věk

54,33

celkem

dívky
chlapci
Počet Průměr- Počet Průměr- Počet Průměrný věk

ný věk

137

7

3,96

126

3,87

ný věk

1672

48,37
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Olomoucký kraj pomáhá i v Horní Moštěnici
V souladu s „Programem
obnovy obce Horní Moštěnice pro
roky 2015 – 2020“ Zastupitelstvo
obce v březnu letošního roku
odsouhlasilo finanční spoluúčast
a podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Olomouckého kraje
na rekonstrukci podlahy a úpravu
tělocvičny v areálu ZŠ a MŠ Horní
Moštěnice. Dotace byla podána v
„Programu na podporu výstavby a
rekonstrukcí sportovních zařízení
v obcích Olomouckého kraje
v roce 2018“. Celkové náklady na
rekonstrukci činí 2.002.629,- Kč
bez DPH. Dne 25. 06. 2018 byla
Zastupitelstvem
Olomouckého
kraje dotace ve výši 900.000,- Kč
schválena a přidělena. Realizace
této investiční akce byla zahájena
dnem 01. 10. 2018, ukončení a
předání celého díla proběhlo dne
30. 11. 2018. Jedná se o špičkovou
sportovní polyuretanovou (PUR) litou podlahu nové generace, určenou speciálně pro
školní tělocvičny (výrobce je Holandsko). Vrchní vrstva je jednolitá, beze spár a je
opatřena sportovním PUR lakem s protiskluzovou a ochrannou funkcí. V současné
době je tělocvična v plném funkčním provozu a slouží nejen žákům ZŠ, ale i spolkům
a občanům Horní Moštěnice.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Informace obecního úřadu
Svoz komunálního odpadu v roce 2019 bude probíhat, stejně jako dosud, vždy ve středu
v liché týdny.
8

Moštěnský Zpravodaj 1/2019

Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství
Vyhodnocení POH za rok 2017 je prvním vyhodnocením po přijetí a schválení POH
obce.
Bylo vyhodnoceno 11 cílů relevantních pro vyhodnocení POH, z nichž vybíráme
nejdůležitější:
• Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k
opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů, jako je papír, plast,
kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud
jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.
Níže uvedené tabulky a graf dokladují příznivý stoupající trend separace složek v obci.
Separace složek KO
Název druhu odpadu
Papír a lepenka
Plasty
Sklo
Kovy

2011
48
16
23
-

2012
50
15
23
-

2013
48
23
22
-

2014
54
42
19
-

2015
61
28
21
-

2016
65
30
26
-

Graf separace složek

Dle těchto údajů je stav separace pro rok 2017 64 %. Tato hodnota výrazně
překračuje stanovený cíl nejen pro rok 2017, ale i pro rok 2020.
9
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31
33
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Výpočet separace
Potenciál separace
Skladba
Množství
		
SKO
v SKO (t)
papír/lepenka
7,70%
24
plasty
10,80%
33
sklo
3,40%
10
kovy
2,70%
8
textil
2,40%
7
minerální odpad
3,00%
9
nebezpečný odpad
0,50%
2
elektroodpad
0,80%
2
bioodpad
17,80%
55
spalitelný odpad
21,40%
66
frakce < 40 mm
29,50%
91
Celkem
100%
307
Součet složek*		
76
Separace**			

Separace
Celkem
(t)
(t)
66
90
31
64
33
44
6
14
0
7
0
9
0
2
0
2
0
55
0
66
0
91
136
443
136
212
64,32%

Separace		
složek
73,65%
48,15%
76,14%
41,99%

Je překročeno plnění daného cíle, ve kterém se odráží úsilí o maximalizaci
separace v obci.
• Produkce směsných komunálních odpadů
Dle uvedeného grafu je trendem produkce směsného komunálního odpadu
v předmětném období stagnace, která ale následuje po předchozím výrazném
propadu produkce.
Graf produkce SKO:

• Zavedení anebo rozšíření odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích:
Je zavedena velmi účinná separace BRKO od občanů - dostupnost pravidelného
svozu bioodpadů 1x týdně v sezóně, 2x ročně pravidelný svoz větví a bioodpadu od
prahu domu.
10
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• Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání
s odpady
Zřízeno 8 sběrných míst na veřejném prostranství - stanovišť kontejnerů na tříděný
sběr v obci, tj. 1 sběrné místo / 190 občanů. Pravidelný čtrnáctidenní svoz plastového
odpadu přímo od domu pomocí žlutých igelitových pytlů.
První vyhodnocení POH po jeho zpracování ukázalo, že oblast odpadového hospodářství
v obci Horní Moštěnice je vedena správným směrem, aktivně jsou prováděny činnosti
v předcházení vzniku odpadů v textilu a především v podpoře domácího kompostování.
Výrazný úspěch evidujeme v překročení separace komunálního odpadu.
V následujícím období se Obec Horní Moštěnice mimo jiné zaměří na snižování
produkce směsných komunálních odpadů.
Samozřejmě bez Vás občanů a Vaší ukázněnosti bychom těchto výsledků nedosáhli.
Děkujeme Vám a věříme, že v nastoleném trendu budeme společně pokračovat.
Hana Slabá

Místní knihovna
Letošní podzim se v místní knihovně
nesl v duchu tvořivosti a nových nápadů.
Jako každý rok jsme ve spolupráci
s vychovatelkami školní družiny Yvetou
Běhalíkovou, Magdou Ludvovou a Janou
Bortlíkovou připravily akci s názvem
Barevný podzim v knihovně.
Děti plnily úkoly ve formě pohádkového
kvízu, hledaly barevné lístečky,
skládaly pohádky podle obrázků, hádaly
pohádkové postavy a vyráběly záložku do
knihy. Na oplátku si poslechly příběh z knihy Malá čarodějnice.
Nové děti se dozvěděly:
- jak se přihlásit do čtenářského klubu
- jaká je výpůjční doba knih
- jaké knihy si mohou vybrat a kde je najdou
- jak jsou řazeny
- jak se chovat v knihovně a samozřejmě k vypůjčeným knihám
Novinkou pro naše malé čtenáře je možnost zahrát si společenské hry a v příštím
roce bude připraven komiksový koutek.
Zároveň jsme v místní knihovně nově přivítali školní klub s paní vychovatelkou
11
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Evou Punčochářovou. Školní klub byl
zřízen dílem z prostředků ESF, SR a
Obce. Jelikož jej navštěvují děti věku 9 –
11 let / I. stupně/, návštěva byla zaměřena
na opakování vědomostí o 100. výročí
vzniku ČR, zhlédnutí instalované výstavy
k tomuto výročí a následně jsme se
pobavili při hraní společenských her.
Jsem velice potěšena, že se podařily
otevřít avizované kurzy anglického jazyka
pro dospělé. Zároveň děkuji Radě obce za
příspěvek, který schválila na zakoupení
anglické učebnice a pracovního sešitu
pro účastníky. Cena kurzu je tak výrazně
nižší než v okolí.
V měsíci říjnu jsem s paní učitelkou
Janou Kotáskovou přivítala do kurzu pro
začátečníky 8 zájemců a do kurzu pro
pokročilé se přihlásilo 9 zájemců. Kurzy
probíhají každý týden v pondělí a ve
středu ve večerních hodinách - hravou,
nenásilnou formou a v takřka domácím
prostředí.
Abychom si zopakovali nastudovaná
slovíčka, gramatiku a zjistili, zda se trošku domluvíme anglickým jazykem za
hranicemi naší země, dovolila jsem si pozvat na poslední předvánoční lekci
tři kamarády – přátele – Jonu z Albánie, Antonia z Řecka a Nima z Izraele.
Setkání určitě bylo přínosem, i když zavládl počáteční, pochopitelný ostych, ale
poctivým učením a mluvením věříme, že opadne. Na závěr musím poděkovat
všem „studentům“ za aktivní a poctivý přístup a těšíme se 7. a 9. ledna 2019 na –
„Hello, how are you?“
Hana Slabá

R ady zahrádkářům
Pěstování bylinek přírodní cestou
Ať máte zahrádku, balkón, terasu, nebo jen okenní parapet, zde všude můžete
vytvořit voňavou bylinkovou zahrádku. Není totiž nad čerstvé bylinky z vlastní
zahrádky, které vytváří kouzelné dekorace a jejich vůně a chuť je pohlazením po duši.
Bylinky potřebují pro svůj vitální růst vzdušný a dobře propustný substrát.
12
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Semínka vysejte přímo do substrátu,
stejně tak postupujte, pokud jste si koupili
předpěstované sazenice. Před výsadbou
vytvořte na dně květináče drenážní
vrstvu z keramzitu, nebo zakryjte
odtokový otvor kamínky. Do nádoby
nasypte do 2/3 substrát, rostlinu zasaďte,
doplňte substrátem a lehce přitlačte ke
kořenovému balu. Při výsadbě na záhony
odeberte nevhodnou půdu a nahraďte ji
substrátem. Protože substrát obsahuje
startovací dávku ekologického hnojiva, nemusíte první tři týdny přihnojovat, postačí
pouze zálivka. Pozor – bylinky nemají rády přemokření, tak se zálivkou opatrně.
S přihnojováním začněte nejdříve čtyři týdny od přesazení. Pokud pěstujete z osiva,
rostliny by měly být již dostatečně vzrostlé. Pokud pěstujete v nádobě, nejpohodlnější je
aplikovat hnojivé tyčinky. Vyživují 3 – 4 měsíce a díky botanickému pesticidu po celou
dobu preventivně chrání před škůdci a na konci své životnosti se rozpadnou na látky
běžně se vyskytující v přírodě. Máte-li v oblibě kapalná hnojiva, ty aplikujte v intervalu
jednou za 14 dní. Tato hnojiva rostliny posílí a postarají se o vytvoření jejich bohatého
kořenového systému, přičemž správný zdroj živin navíc zvýrazní aroma a chuť bylinek.
Jestliže bylinky napadnou svilušky, mšice či jiní saví škůdci, ošetřujte je výhradně
přírodní cestou bez chemie. Tím, že bylinky konzumujete a nechcete, aby v nich
zůstávala škodlivá rezidua, je přírodní způsob pěstování, hnojení a ochrany rostlin tou
nejlepší volbou.
Popularita léčivých a aromatických rostlin stále narůstá. Je to dáno mimo jiné
zvyšující se oblibou bylinkových čajů nebo vzrůstající spotřebou zeleniny, kterou je
potřeba dochutit. Bylinky nejsou jen dochucovadlo, do jídel se přidávají právě proto,
že pomáhají trávicí soustavě při trávení mastných a těžkých jídel. Různé dipy, pesta
a omáčky si můžeme vyrobit sami z toho, co si vypěstujeme na zahradě nebo za
kuchyňským oknem a nemusíme se uchylovat k hotovým kořenícím směsím.
Několik doporučení:
- pokud propíchnete výhonkem rozmarýnu kousky kuřecího nebo vepřového masa,
pokrm se provoní a servírování vypadá velmi efektně,
- směs kerblíku, tymiánu a oregana je výborná na ryby,
- listový koriandr zjemní každou rybu a dodá velmi zajímavou chuť,
- bazalku přidáváme do různých salátů, hlavně k rajčatům, zkuste ji přidat také
k jahodám,
- saturejka nebo rozmarýn jsou výborné na drůbež,
- oregano se hodí na hovězí maso,
- šalvěj výborně ochutí vepřové maso,
- máta, meduňka a stévie se výborně hodí ke sladkým dezertům,
- stévii můžete využít i na doslazení zdravých sladkostí bez cukru.
Rukověť zahrádkáře
13
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
PODZIM A ZAČÁTEK ZIMY 2018 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zahradníček spolu se školkovými dětmi přivítal podzim.
Společně se učili nové písničky, básničky, povídali si o tomto ročním období. V pracovních činnostech vyráběli
podzimní dekorace a celý tematický blok
uzavřeli projektovou dopolední akcí „Zahradníček sklízí ovoce – zeleninu“. Větrné
počasí přifoukalo Drakiádu a děti proměnilo ve strašidýlka. Kouzelný létací balon
vynesl vánoční přáníčka dětí k Ježíškovi
a Mikuláš s andílky nám připomněl, že se
Vánoce zase o kousek přiblížily.

14
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Vážení občané,
28. 10. 2018 jsme společně oslavili 100. výročí české státnosti. Jsem rád, že se na
oslavách v rámci obce značnou měrou podíleli i žáci školy jak svou účastí na slavnostním sázení stromu svobody u pomníku prezidenta Osvoboditele, tak i zdařilým kulturním vystoupením v KD. K navození té správné atmosféry určitě přispěly i vyzdobené
zastávky.
Kvituji, že většina žáků aktivně přistoupila i k trikolorovému dni. To se promítlo
jak v oblečení, v některých případech i v obličeji laděnému do národních barev. Kolik
žáků si na letošní oslavy vzpomene asi v roce 2068, kdy si naši následovníci budou
připomínat 150 let od založení republiky?
Nechci ovšem, aby v této souvislosti zapadla i další povedená podzimní vystoupení – tradiční pásmo u příležitosti vítání nových občánků, společné vystoupení žáků a
dětí z MŠ na zahrádkářské výstavě, kulturní vložka na Kateřinském plese i povedený
vánoční jarmark u příležitosti zahájení adventu. Patří se dodat, že poslední dvě akce
proběhly v úzké spolupráci se SRPŠ Horní Moštěnice, kterému tímto opakovaně děkuji.
Poslední listopadové pondělí byla zkolaudována stavba za posledních 6 let finančně
nejnáročnější – nová podlaha ve školní tělocvičně. Více v příspěvku p. starosty. Za sebe
mohu zkonstatovat, že nová podlaha je nejen estetická, ale i velmi uživatelsky příjemná. To díky tomu, že použitá guma není umístěna přímo na podkladový beton, jak je
tomu u naprosté většiny přerovských tělocvičen, ale na vyšší dřevěný, a tudíž pružný
rošt. Využívám této příležitosti, abych vyzval všechny uživatele ke striktnímu respektování schváleného provozního řádu, aby nová podlaha sloužila bez poškození alespoň
40 let jako ta předešlá parketová.
V listopadu jsem odevzdal Zastupitelstvu obce ekonomickou část strategického materiálu Koncepce rozvoje školy na léta 2019 – 2025. Jsem potěšen, že převážná většina
požadavků mých a mých spolupracovníků byla akceptována a zahrnuta do investičního
plánu obce. V minulém týdnu proběhly geodetické práce jako podklad ke studii propojení stávajících pavilonů kompaktní chodbou. Rovněž věřím, že na jaře bude zahájena
výstavba toužebně očekávaného a fatálně chybějícího venkovního víceúčelového sportovního areálu. Celá koncepce včetně všech plánovaných investic bude zveřejněna na
stránkách školy do konce ledna.
Nyní k věcem méně pozitivním. Obrovské množství času i energie bere všem pedagogickým pracovníkům státem realizované a legislativně ne zcela zvládnuté společné vzdělávání. Někteří žáci vzhledem ke své mentální úrovni i diagnostikovaným
poruchám chování jsou v běžné škole vzdělavatelní velmi obtížně či téměř vůbec. Poměrně často jejich přítomnost ve výuce zabraňuje plnění školního vzdělávacího plánu
a bohužel někteří jiní žáci mají jejich chování za normu a snaží se je napodobit či se
jim přizpůsobit. My učitelé jsme si této situace zcela vědomi, ovšem bez spolupráce se
15
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zákonnými zástupci těchto žáků zcela bezbranní.
Rovněž si dovolím ozřejmit věci dříve běžné, nyní však legislativou zapovězené:
• Škola není oprávněna trestat sebedelikventnější jednání žáka, ke kterému dojde mimo
areál školy nebo po ukončení výuky.
• Pedagogičtí pracovníci jsou oprávněni jednat pouze se zákonnými zástupci, tedy nikoli prarodiči a to ani z jedné strany.
• V souvislosti s výskytem pedikulozy škola může pouze informovat o nákaze a vyzvat
rodiče nakaženého dítěte, aby si je ze školy vyzvedli. Nic více, nic méně.
• Mám rád ležérnější módu, myslím si ovšem, že teplákové soupravy a trička s nápisy
označujícími pohlavní akt v různých světových jazycích jsou ve výuce již za hranou…
• V souladu s kázeňskými odstavci v pravidlech hodnocení výsledků vzdělávání je
nutno respektovat hierarchii kázeňských opatření, tj. začít napomenutím třídního
učitele.
Formou mailu se na mě obrátil p. prof. Novobilský. Prosí o jakoukoli informaci o
svém otci, který v období tzv. 2. republiky pobýval a učil v Horní Moštěnici. Později
byl za odbojovou činnost zatčen a popraven. Pokud se najde pamětník, budu za jakoukoli informaci vděčen.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval předsedům a starostům všech spolků, které
mě pozvali na své výroční schůze. Pokud to můj sportovní program dovolí, rád se jich
zúčastním.
Ačkoliv je škola organizací příspěvkovou, drobným dárkem do lednových plesů je
schopna na požádání přispět.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám popřál požehnaný Boží hod vánoční a všem
do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody osobní i pracovní.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
Akce ZŠ v září, říjnu a listopadu 2018
11. 9. Hry lesních zvířátek
Ve středu se sešly ŠD Veverky a Sovičky u společné akce „Hry lesních zvířátek“.
Ověřily si své znalosti o přírodě – poznávaly zvířátka, jejich obydlí, potravu a pak
si také zahrály na zvířátka samotná – házely šiškou na medvěda, přeskakovaly jako
veverky, skákaly v pytli jako zajíci. Co bylo ale nejdůležitější, že při tomto hravém
odpoledni poznaly nové kamarády. V družstvech si vzájemně pomáhaly a navázaly tak
nová přátelství. Akce se dětem líbila a za své výkony si zasloužily sladkou odměnu.
16
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18. 9. Tvoření s Veverkou
V úterý 18. září družina Veverek navštívila keramickou dílnu. Děti tvořily podzimní zvířátko - ježečka na pověšení na zeď. Výrobek mohou využít jako součást podzimní dekorace ve svých domech. Děti byly při práci šikovné a tvoření je velmi zaujalo.
18. a 19. 9. Bezpečné chování
V úterý 18. a ve středu 19. 9. 2018 navštívili žáci II. A a II. B Městskou policii v Přerově. Policisté si pro ně připravili besedu na téma – Bezpečné chování. Společně pak
vyplňovali pracovní listy, kde si říkali, jak se mají bezpečně chovat na silnici a na ulici,
zopakovali si některé dopravní značky, důležitá čísla tísňového volání a jak se chovat,
když je osloví cizí člověk. Na závěr žáci obdrželi drobné dárky.
18. 9. Ježčí závody
Za krásného slunného dne jsme si v úterý 18. září v ŠD u Soviček vyzkoušeli své
pohybové dovednosti a smysl pro týmovou spolupráci při Ježčích závodech. Utkali jsme
se ve dvou týmech – kluci proti holkám. Překvapivě častěji vítězila děvčata, ale díky
jejich kamarádskému chování chlapcům věnovala svůj 1 bod a závody dopadly nerozhodně. Závody probíhaly v osmi disciplínách: Ježčím běhu, Bodlinkově překážkové
dráze, Prolézání s Bodlinkou, Přenášení zásob, Bodlinkovém koulení, Ježkově zručnosti, Bodlinčině uklízení a Ježčím třídění. Závody se nám moc líbily a za naši snahu
na nás čekala odměna – Ježčí muffina.
19. 9. Bezpečně doma i na ulici
Během jedné vyučovací hodiny měli žáci 3. třídy možnost se dovědět, jak se bezpečně chovat doma i na ulici. Program si připravila paní por. Mgr. M. Zajícová z Policie
ČR. Žáky seznámila s tím, co dělat když se ztratí v lese či ve městě, jak se chovat sám
doma apod. Žáci se do programu aktivně zapojovali a spolupracovali.
19. 9. Právní vědomí
19. září k nám zavítala Mgr. M. Zajícová z Policie ČR, ale naštěstí jen s přednáškou
a besedou Právní vědomí. Povídali jsme si o rozdílech mezi přestupkem a trestným
činem. Říkali jsme si o šikaně a kyberšikaně. Teď už víme, že každý zodpovídá za své
činy! A zavřít nás můžou už v 15 letech :-(.
19. 9. Bezpečná jízda na kole
Ve středu 26. září byli žáci 4. třídy v Přerově na besedě s Městskou policií, kde se
dozvěděli, jak se mají správně chovat jako chodci a cyklisté. Po teoretické části vyplňovali pracovní list Bezpečná jízda na kole.
Na závěr dostali plánek s dopravními situacemi a museli vyhodnotit, který cho17
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dec nebo cyklista se neřídí pravidly silničního provozu. Beseda byla dobře připravená
a žákům se líbila.
25. 9. Co vědět v 15 letech
V úterý 25. září navštívili deváťáci školicí prostory Městské policie v Kratochvílově
ulici, kde si v preventivní přednášce a besedě nazvané Co vědět v 15 letech zopakovali
a rozšířili znalosti z loňského roku o právní odpovědnosti mladistvých a dospělých.
26. 9. Podzimní netradiční olympiáda
Je tu nový školní rok a s ním noví kamarádi. Krásné podzimní dny využilo oddělení
Smajlíků ke sportovní akci „Podzimní netradiční olympiáda“. Děti si vzájemně změřily své síly v několika disciplínách. Celé odpoledne provázelo slunečné počasí a dobrá
nálada. Vítězné pokřiky a radost z pohybu jsme se snažili zachytit na fotografiích na
našem školním webu.
26. 9. Evropský den jazyků
Tak jako každý rok, i letos oslavila naše škola 26. 9. Evropský den jazyků. EDJ je na
naší škole už tradicí. Každý rok si připomínáme důležitost cizích jazyků, jejich využití
na trhu práce, ve sportu a cestování, studiu apod. Letos tomu nebylo jinak.
V rámci Evropského dne jazyků jsme se žáky 9. ročníku vytvořili portfolia anglicky mluvících zemí a následně proběhla i jejich prezentace, kde byly vyzdviženy
největší zajímavosti a perličky vybraných zemí. O jaké země se jednalo, si můžete
prohlédnout ve fotogalerii na našem webu.
Žáci 6. A se rozdělili do 4 týmů. Každý tým se rozhodl pro prezentaci nejoblíbenější země, ve které se děti základních škol učí anglický jazyk. Úkolem bylo zjistit o
dané zemi co nejvíce informací, zvláštností a seznámit své spolužáky s nejběžnějšími
slovíčky. Prezentace projektů se všem moc líbila.
Ani němčináři se nenechali zahanbit a pohráli si se slovíčky, která se za první měsíc stihli naučit. Nebylo jich mnoho, ale zato nám to šlo pěkně od ruky. Na on-line cvičeních jsme vyzkoušeli svou znalost a posléze i rychlost při doplňování barev a čísel. A
že někteří byli superrychlí.
Žáci 7. ročníku, byť jsou teprve na samém začátku výuky ruského jazyka, už umí
základní slovní zásobu k tématu Rodina a někteří dokonce velmi slušně ovládají písmena azbuky. Prý to jen tak okoukali od starších sourozenců. No, zdá se, že azbuka bude
pro ně hračka.
Starší osmáci si vybrali libovolný obrázek a napsali k němu jednoduché povídání
s využitím znalostí a slovní zásoby ze 7. ročníku. Někteří si dali opravdu záležet a jejich práce jsou dost vydařené.
Deváťáci se pustili do výroby věčného kalendáře pro tento školní rok. Zatím mají
18
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jen úvodní stránku, září, říjen a listopad, ale postupně budou stránky kalendáře každý
měsíc přibývat. Měsíc září je třeba malým ohlédnutím za MS ve fotbale, jehož dějištěm
se stala Moskva a další města Ruska.
Následující měsíce doplníme třeba reáliemi Ruska, ročními obdobími, zvyky, pohádkami a příběhy, chybět nebudou ani hádanky, vtipy či křížovky.
Na závěr se všechny skupiny zaposlouchaly do písničky z pohádky Ledové království (Frozen), nazpívané 25 nejen evropskými jazyky. Slyšeli jsme třeba vlámštinu,
švédštinu, polštinu, ruštinu, němčinu, srbštinu, maďarštinu, italštinu……. a z neevropských např. japonštinu, korejštinu, mandarinštinu, kantonštinu. Jedním slovem krása.
Běh O pohár ředitele školy
Tradiční závod tento rok vyhrála už tradiční vítězka Alice Drozdová z VIII.
A v čase 4:11. U chlapců se tentokrát nejlépe ukázal Jan Botor z IX. A. Oba vítězové
obdrželi od pana ředitele neputovní pohár. Oceněny byly ale i další slušné časy ve 4
kategoriích. U mladších děvčat kralovala Zuzana Görfölová ze VII. A, pronásledována
Veronikou Valáškovou a Nelou Nevřalovou. U starších dýchala na záda Alici Drozdové
Klára Horáková a Michaela Vlachová. Mladší žáci se sice nedostali pod 4 minuty, ale
hoši na prvních třech místech se lišili jen o vteřinky. Vyhrál Tomáš Řezníček ze VII.A
následován Ondřejem Kalovským a Radimem Netopilem. Jana Botora si moc od těla
nepustili Jiří Lejsek a na 3. místě Patrik Duvač.
2. 10. Závod v přespolním běhu ve Všechovicích
Na tradiční závod jsme tentokrát nominovali pouze 2 družstva, protože ne
všichni žáci a žákyně jsou schopni odběhnout 2 - 3 km v terénu. Družstvo dívek
obsadilo v kategorii starších žákyň celkově výborné 3. místo, Alice Drozdová z
VIII. A skončila v jednotlivcích na 2. místě. Klára Horáková byla 7. Družstvo hochů bohužel propadlo a skončilo poslední.
Nicméně i jim děkujeme za účast.
9. 10. Ukázky letu dravců a sov
Společnost Seiferos, která se stará o handicapované dravce a sovy, k nám zavítala
v úterý 9. 10. Dopoledne jsme za velmi pěkného slunečného počasí zhlédli ukázky výcviku dravců. Dravci nám byli představeni vtipným a zároveň poučným vyprávěním.
Měli jsme možnost některé z nich pohladit a v závěru nám dravci předvedli, jak umí létat. To vše nás úplně uchvátilo. Během programu dostaly děti otázky týkající se dravců.
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Za správně zodpovězené otázky obdržely
fotografie dravců a ti nejodvážnější dostali
sokolnickou rukavici, aby předvedli svou
odvahu a sílu, když jim ptáci přistávali na
natažené ruce.
10. 10. Soví pečení
Na středu 10. 10. jsme si nanosili různé
druhy ovoce a zeleniny, abychom ochutnali, co vše nám na podzim dávají naše zahrádky. Snažili jsme se poznat se zavázanýma očima různé chutě. Vysvětlili jsme si, kde
a jaké máme chuťové pohárky, co je pro nás zdravé a jaké vitamíny najdeme v ovoci,
zelenině, oříšcích apod. Zahráli jsme si hru na „Míchaný kompot“ a snažili jsme si dohromady s kamarádem poskládat z kostek jablko či hrušku. Aby nám bylo příjemně,
uvařili jsme si pečený ovocný čaj a vytvořili jsme si sladkého nepečeného ježka z piškotů, rybízovomalinové marmelády a másla. Ozdobili jsme si ho cereálními bodlinkami a
fondánovými jablíčky a hruškami. A protože nám ještě spoustu ovoce a zeleniny zbylo,
ve čtvrtek jsme si ještě udělali zdravý piknik. Vitamínům a přírodě třikrát hurá!  
11. 10. Dračí slet
Podzim je tu a s ním i první společná akce Smajlíků a Veverek s názvem „Dračí
slet“, která se konala ve čtvrtek 11. října 2018. S draky nejrůznějších barev a tvarů
jsme se vypravili na pole za školu. Počasí bylo skoro letní, nebe bez mráčku, větřík příjemně pofukoval a draci se krásně vznášeli po obloze. Někteří nabrali výšku a udrželi
se ve vzduchu po celou dobu a jiní rychlým pádem dopadali k zemi. Děti se i přes různé
potíže snažily své favority dostat do vzduchu a většinou se to alespoň na chviličku podařilo.
16. 10. Vitamínový den
Dne 16. 10. měli žáci naší školy tzv. Vitamínový den. Žáci 1. stupně ochutnali zdravé šťávy z mrkve, červené řepy a jablka, napili se jablečného moštu a pochutnali si na
ovocném smoothie z banánu, kiwi, medu a vody. Na závěr ochutnali ještě jablečnou
přesnídávku. Žáci také soutěžili a za správně zodpovězené otázky dostali ovoce. Pro
žáky 2. stupně byl připravený jablečný mošt. Předvádějící tým byl velmi příjemný a
akce se všem moc líbila.
22. 10. Beseda VI. A se členy HZS
Program se odehrával ve Středisku volného času Atlas a Bios a byl veden dvěma
členy HZS Přerov, kteří se dlouhodobě zabývají vzděláváním dětí a mládeže. Děti si
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zopakovaly důležitá telefonní čísla, zkusily si zavolat
záchrannou službu v případě dopravní nehody, dozvěděly se, při jakých příležitostech HZS zasahuje, seznámily se s trojúhelníkem hoření. Také již vědí, jak se
zachovat při požáru, pokud jsou v domě a nemohou
ven. Nejzábavnější byla jistě možnost vyzkoušet si hasičský oděv včetně dýchacího přístroje.
22. 10. Barevný podzim v knihovně
V pondělí 22. a ve středu 24. října jsme s dětmi ze
ŠD navštívili místní knihovnu. Velmi mile nás přivítala paní Hana Slabá a seznámila nás s tím, co vše
můžeme dělat v knihovně a jak se tam máme chovat.
Dozvěděli jsme se, že si nemusíme jen půjčovat knížky, ale můžeme si přijít zahrát i společenské hry. Seznámila děti s řazením knih v regálech a s žánry, které si mohou v knihovně půjčovat.
Každý žáček si vyrobil hezkou záložku do knihy, kterou si dle svých představ ozdobil
okrasnou stužkou a korálky. Paní Slabá nám také přečetla příběh o Malé čarodějnici
a my jsme jí na oplátku vyrobili moudrou sovu, aby jí nebylo samotné v knihovně
smutno. Také jsme plnili úkoly. Čekal na
nás pohádkový kvíz s Malou čarodějnicí, hledání barevných lístečků, skládání
pohádek podle obrázků a hádání pohádkových postav. Čas při hraní rychle běží,
proto i my jsme se museli rozloučit, moc
děkujeme za pozvání a na jaře se budeme
těšit na viděnou.
22. – 26. 10. Sběr starého papíru
V týdnu od 22. do 26. 10. proběhl
v naší škole opět sběr starého papíru. Celkem jsme nasbírali
24,5 tuny starého papíru. MŠ nasbírala něco přes 3 tuny a ZŠ
přes 21 tun. Nejlepší třída byla opět IX. A a nejlepším sběračem
Šimon Bruckmüller z téže třídy. Utržené peníze si třídy rozdělí
do svých třídních fondů. Děkujeme.
26. 10. Trikolórový den
Oslavu 100. výročí jsme si nemohli nechat ujít ani my. Nejlépe za tuto akci mluví fotografie pořízené ve třídách, v kabi21
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netech, před školou a v Kulturním domě. Ani tentokrát jsme nezapomněli na zastávky.
Koukněte se na náš web, protože uvidíte, co jste ještě neviděli.
1. 11. Halloween
Ve čtvrtek 1. listopadu jsme se proměnili ve ŠD na bubáky, kostlivce, čarodějnice,
upíry, dýněčky a jiné příšery a užili jsme si halloweenské odpoledne plné her, tvoření,
ale také ochutnávání různých dobrot, jako např. pečené useknuté prsty, různé želé příšery a havěť, perníkové nohy a ruce, kyselé dýněčky a nechyběl ani kouzelný lektvar.
Svou odvahu a statečnost jsme si vyzkoušeli u tajemné bedny, jež skrývala různou
havěť a jiné záhadné věci. Vyrobili jsme si dýňové lízátko, otevírací pusu kostlivce či
dýňáka a snažili jsme se shodit co nejvíce bubáků. Spoustu legrace jsme zažili u tance
s balónky a společných her. Náš velký dík patří p. učitelce Kotáskové nejen za perníkové ruce a nohy a kouzelný lektvar a kamarádům z Parlamentu naší školy, bez kterých
bychom tak hezké halloweenské odpoledne neměli. Také děkujeme naší p. asistentce
Zuzaně Jasenské za úžasné pečené prsty.    
Halloween je původně keltský svátek, který se slaví v USA, Kanadě, Velké Británii,
Austrálii a v dalších anglosaských zemích. Datum Halloweenu je každý rok stejné, slaví se 31. října, den před křesťanskou slavností všech svatých. Mezi symboly Halloweenu patří dýně, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba.
Vydlabané dýně jsou nejznámější symbol Halloweenu, svíčky se do nich vkládaly,
aby usnadnily koledníkům orientaci v potemnělých ulicích. Co nejstrašidelnější obličej
na dýni má odhánět zlé duchy.
Čarodějnice dle pověr doprovázejí na cestách zlé duchy. Lidé se jich báli a věřili, že
na Halloween mají čarodějnice největší moc.
Masky a kostýmy sloužily slavícím Keltům k matení zlých duchů. Lidé v té době
věřili, že strašidelnými převleky duchy zmatou a oni je nechají být.
Kočka byla za posvátnou bytost považována již Egypťany, kteří ji uctívali jako bohyni úrody. Ve středověku byly černé kočky vnímány jako mazlíčci čarodějnic, a tak
jako symbol Halloweenu přetrvaly dodnes.
7. – 8. 11. Stařenka Morava vypravuje
Ve středu 7. 11. a ve čtvrtek 8. 11. se žáci 1.
stupně zúčastnili folklorně – vzdělávacího programu Stařenka Morava vypravuje. Dozvěděli se, jak
si lidé dříve vyráběli hudební nástroje a jak se tyto
nástroje jmenují. Velmi dobré bylo, že si žáci tyto
starodávné nástroje sami mohli vyzkoušet a zahrát
si na ně.
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8. 11. Slavíci z Přerova
Ve čtvrtek 8. listopadu se ve SVČ Atlas konalo
okresní kolo soutěže Slavíci z Přerova, II. kategorie starší žáci. Naši zástupci, Alice Drozdová z osmičky a
Vojtěch Bezslezina ze sedmé třídy, přípravu rozhodně
nepodcenili a podařilo se jim překonat i samozřejmou
trému a obavy, které takové soutěže vždy doprovázejí.
Oba slavíci byli po zásluze odměněni - umístili se ve
zlatém pásmu, Vojtěch navíc na stupních vítězů, na
2. místě! Nezbývá než pogratulovat ke krásnému výsledku a popřát: Ať vám to zpívá tak dobře i nadále!
12. 11. Svatý Martin
Jelikož nám v neděli nepřijel sv. Martin na bílém
koni, zpříjemnili jsme si ve ŠD u Soviček pondělní odpoledne „svatomartinskými tradicemi“. Popovídali jsme si o sv. Martinu, vyrobili jsme si „stříbrné“ podkovy, kterými
jsme si házeli pro štěstí. Zdolali jsme koňskou trať, splnili pracovní list plný podkov
a vyrobili jsme si koníčka na kolíčku. Na závěr jsme si nazdobili perníkového koně,
kterého jsme si mohli za odměnu sníst.
13. 11. Bolest jménem šikana
Preventivní program pro 6. třídu byl zaměřen na podporu zdravých vztahů v kolektivu. Žáci se aktivně účastnili činností, které pro ně připravila Mgr. Jana Coufalová ze
společnosti ACET ČR.
13. 11. Mít se spolu fajn
Preventivního programu se zúčastnili žáci 7. ročníku. Žáci se dozvěděli o možnostech, jak zlepšit atmosféru ve třídě, mezilidské vztahy, spolupráci. Zahráli si hru na
zlepšení soudržnosti třídního kolektivu, otevřeně popisovali aktuální situaci ve třídě a
navrhovali řešení různých konfliktů a nedorozumění. Děti měly o problematiku zájem
a aktivně spolupracovaly. Akce splnila svůj účel.
15. 11. Sex, AIDS a vztahy
Preventivního programu se zúčastnili žáci 8. ročníku. Žáci se dozvěděli o různých
možnostech nákazy pohlavními chorobami, o možnostech, jak se proti nim bránit, o
trestní odpovědnosti šíření pohlavních chorob. Lektorka zdůraznila dětem nutnost maximální odpovědnosti v navazování vztahů, v prvních sexuálních stycích, ve střídání
partnerů atd. Beseda byla vedena velmi otevřeně ze strany lektorky i ze strany dětí.
Děti měly o problematiku zájem a aktivně spolupracovaly.
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15. 11. Poruchy příjmu potravy
Preventivní program pro 9. třídu vedla Mgr. Jana Coufalová ze společnosti ACET
ČR, byl zaměřen na podporu zdravého způsobu života.
14. 11. Exkurze IX.A – Scholaris a SŠGS
14. 11. se žáci devátého ročníku zúčastnili akce Scholaris a Dne otevřených dveří
na SŠ gastronomie a služeb v Přerově. Setkali se zde se zástupci z různých středních
škol Olomouckého kraje. Děti měly možnost se dovědět podrobnosti o nových učebních oborech ve školním roce 2018/2019, promluvit si s žáky, učiteli teoretického a
praktického vyučování, vidět výrobky a prezentace žáků.
Nejvíce se jim líbily právě mnohé prezentace studentů SŠGS. Studenti jim vyprávěli
o praxi v zahraničí, o svých zkušenostech, zážitcích, např. v Itálii, Finsku, Rakousku.... Nemalý zájem byl i o SŠ vojenskou v Moravské Třebové, gymnázium, obchodní
akademii a průmyslovou školu.
14. 11. Veverčino království
Ve středu 14. 11. 2018 se ve školní družině - v oddělení Veverek uskutečnilo soutěžní odpoledne pod názvem – „Veverčino království“. Děti se rozdělily do dvojic a
společně tak plnily úkoly: skládaly obrázky z kaštanů podle předlohy, pomáhaly veverce najít cestu k oříšku (bludiště), řešily hádanky, skládaly puzzle. Díky tomu nám odpoledne rychle uteklo. Všechny děti za svou snahu dostaly sladkou odměnu, tři nejlepší
„družstva“ byla odměněna malým dárečkem.
14. 11. Puzzliáda
Skládání puzzle je tvůrčí činnost, která rozvíjí logické myšlení. Z jednotlivých dílků, které do sebe musejí přesně zapadat, se složí potřebný tvar nebo obrazec. Svou
trpělivost, bystrost a chuť vytvořit zajímavé dílo dokázaly 14. listopadu na Puzzliádě
děti ze ŠD z oddělení Smajlíků.
22. 11. Bible a my – okresní kolo
22. 11. 2018 proběhlo v Hranicích v Domě dětí a mládeže okresní kolo soutěže Bible
a my. Po loňském úspěchu jsme byli napnutí, zda se nám podaří nějaké pěkné umístění i letos. A ač loňský vítěz odešel studovat na gymnázium, zastoupil ho skvěle žák
IX.A Jan Botor, který obsadil 2. místo a vybojoval si tak postup do celostátního kola,
které se bude konat na jaře ve Strážnici. Honzovi opravdu moc gratulujeme.
22. 11. Zdravé zuby – Celodenní projekt pro 1. st.
Jako každý školní rok, tak i letos věnoval 1. stupeň ZŠ jedno čtvrteční dopoledne
péči o svůj chrup.
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Tentokrát nás navštívily studentky stomatologie LF v Olomouci, aby nás odborně proškolily o dentální hygieně. Vysvětlily dětem, z čeho se zub skládá, co zubům
škodí a co jim prospívá, jak se tvoří zubní
kaz a jak správně pečovat o zuby. Společně s dětmi předvedly, jak se správně čistí
zuby a poradily jim i s výběrem kartáčku.
V závěru si pak děti mohly pomocí „kouzelné vodičky“ ověřit, jak pečlivě se starají o svůj chrup. Dále pak žáci pokračovali ve svých třídách, kde si prostřednictvím
interaktivního programu „Veselé zoubky“ zopakovali a upevnili své znalosti o zubním
zdraví a vyplnili si pracovní listy s tímto tématem. Na závěr téma zubního zdraví zpracovali žáci i výtvarně. Cílem tohoto projektu je vypěstovat u dětí kladný vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním prohlídkám u stomatologa.
23.11. Pišquorky
23. 11. se 3 osmáci a 2 deváťáci rozhodli, že poměří své síly s ostatními stejně starými žáky a zasoutěží si v piškvorkách. Oblastního kola se zúčastnilo 20
týmů po 5 členech. Jedna skupina sestávala z 5 týmů. My jsme si vylosovali B a
v této skupině jsme skončili 4. Do dalšího kola postupovaly pouze první 2 týmy,
takže se nám to nepodařilo. Nicméně je
to motivace i do budoucna, že se i v takovýchto disciplínách dá zdokonalovat a potrápit své mozkové buňky. My se o to budeme
tento rok snažit a třeba v příštím roce uspějeme lépe.
28. 11. Exkurze do Olomouce
V tuto středu se osmáci a deváťáci vydali poznávat krásy naší moravské metropole. Někteří se poprvé v životě svezli tramvají. Obě třídy se postupně vystřídaly na
prohlídce Arcibiskupského paláce s programem Korunovace Františka Josefa I., která
se odehrála před 170 lety právě v Olomouci, a na výstavě Od Zborova k republice ve
Vlastivědném muzeu. V Arcibiskupském paláci se nám líbilo přeci jen o trochu víc,
program byl akčnější a zábavnější. Nicméně v muzeu jsme si zase mohli prohlédnout
trojrozměrné exponáty vztahující se k tomuto tématu. Závěr edukativního dne jsme
trošku odlehčili návštěvou Vánočních trhů na Horním náměstí a prohlídkou Morového
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sloupu. Po cestě zpět jsme se ještě zastavili u Dómu sv. Václava.
29.11. Nekuřácký den
Mezinárodní nekuřácký den se letos slavil 18. listopadu, u nás ve škole až 29. listopadu. Preventivní program nazvaný Nekuřácký den připravily studentky (a student)
Střední zdravotnické školy v Hranicích pod vedením p. učitelky Mgr. Doleželové. Šest
,,lektorů“ se rozdělilo do dvou trojic, abychom za dopoledne zvládli devět tříd vždy v
hodinovém programu. Studenti měli vše přizpůsobené věku dětí, za menšími přišel
kamarád Méďa, s těmi většími si popovídali jako starší kamarádi. Děti hezky (až na
drobné výjimky) spolupracovaly a snad si i něco odnesly. Studentkám a studentu SZŠ
děkujeme za ochotnou spolupráci.

Kulturní podzim v obci
Letošní rok byl významný tím, že na podzim vyvrcholily v celé zemi oslavy 100 let
naší státnosti. Také naše obec nezůstala pozadu a během podzimu proběhla řada akcí,
jejímiž pořadateli byl nejen obecní úřad, ale také ZŠ a MŠ Horní Moštěnice a další
spolky. Vrátím se k těm, které pořádal obecní úřad.
V sobotu 20. 10. 2018 se na hřišti TJ Sokol uskutečnil tradiční turnaj O pohár starosty obce. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 10 družstev. Jejich členové soutěžili v netradičních disciplínách, které byly letos částečně obměněny tak, aby se mohli
lépe zapojit i soutěžící, kteří již nejsou nejmladší, ale mají sportovního ducha a rádi se
zapojí. Věřím, že i přes nepříznivé počasí si odpoledne všichni užili. Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo TJ Sokol Horní Moštěnice, na druhém místě se umístilo
družstvo Mysliveckého spolku a třetím družstvem „na bedně“ byli členové Rybářského
spolku.
Další akcí, která přilákala nejen občany naší obce, ale také mnoho zájemců z obcí
okolních, byla 24. 10. 2018 premiéra detektivní komedie „Vysoká hra“, která se konala
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v kulturním domě. Bylo to již druhé představení, které Divadlo Pavla Trávníčka u
nás odehrálo. V hlavních rolích se představili Pavel Trávníček, Yvetta Blanarovičová a
Hana Tunová. Diváci v hledišti se bavili a na konci představení děkovali hercům dlouhým potleskem. Je vidět, že je o tato představení zájem, jelikož letos bylo diváků ještě
více než před rokem.
Vyvrcholením oslav byla neděle 28. 10. 2018. Program byl připraven v kulturním
domě. Byla zde nainstalována výstava historických fotografií vzniku ČSR, kterou si
mohli návštěvníci prohlédnout ve velkém sále. Děti ze ZŠ a MŠ Horní Moštěnice si
připravily moc hezké vystoupení plné písniček a básniček, které bylo v jejich podání
zakončeno státní hymnou. Po tomto vystoupení bylo připraveno promítání filmu „Morava 1918“, který hezkým způsobem zachycuje okamžiky před 100 lety na Moravě.
Celé odpoledne bylo zakončeno slavnostním přípitkem a ohňostrojem, který byl také v
duchu oslav 100 let založení republiky.
Poslední větší akcí byl 16. 11. 2018 koncert, na kterém vystoupili houslový virtuos
Václav Hudeček a Martin Hroch, který hrál na cembalo. Oba nástroje, na které umělci
hráli, byly přibližně 300 let staré. Cembalo nemá pedály, má klávesy, podobně jako
klavír, ale zvuk se vytváří trsátky, které drnkají o struny. Tím se vytváří specifický
zvuk a posluchač se může přenést do doby baroka. Pan Hudeček provázel koncert také
mluveným slovem. Jejich hudba byla pohlazením na duši, profesionalita a um obou
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mistrů byly odměněny potleskem vestoje a diváci si vyžádali ještě i přídavek.
Nad rámec těchto akcí se konal 1. prosince zájezd na Valašských Klobouk na „Vánoční jarmek“. Trhy a program v tomto městě jsou vyhlášené, o akci byl velký zájem a
i když byla zima, tak se zájezd vydařil. Čerti nikoho neodnesli a všichni se vrátili zase
domů.

Ten samý večer se v Olomouci konal koncert Heleny Vondráčkové. Díky panu řediteli ZŠ a MŠ jsme měli možnost pro naše občany zajistit vstupenky za méně než
poloviční cenu.
Ing. Marta Ostrčilová
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Posezení u cimbálu
Akcí, která se již stala tradicí, je
vystoupení Primáše. Vždy v adventním
čase se příznivci cimbálové muziky
setkávají v kulturním domě při posezení
u cimbálu. Děti ze ZŠ a MŠ pod vedením
paní Běhalíkové připravily svícny, děti
pod vedením paní učitelky Ostrčilové pak
napekly nějakou tu sladkost k zakousnutí.
Kulturní dům byl vánočně vyzdobený a
atmosféra byla již téměř vánoční. Vždyť
také v závěru vystoupení se celým sálem nesou koledy.

Ing. Marta Ostrčilová

Vítání občánků
V adventním čase jsme také uskutečnili vítání nově narozených občánků obce.
Stejně jako vždy jsme se sešli v obřadní síni a slavnostně přivítali tři holčičky a dva
chlapečky. Věříme, že se vítání všem líbilo a mile přispělo k pohodové předvánoční
atmosféře.
Ing. Marta Ostrčilová

Ze života ZO ČZS Horní Moštěnice
Výstava ovoce, zeleniny, květin a zahrádkářských produktů v Horní Moštěnici 22.
9. – 24. 9. 2018
Poslední zářijový víkend 2018 uspořádal Český zahrádkářský svaz v Horní
Moštěnici tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin a zahrádkářských produktů. Na
výstavě bylo k vidění asi 460 exponátů plus desítky květin. Výstava byla zahájena v
sobotu ve 14 hodin, v 15 hodin jsme mohli zhlédnout vystoupení dětí ze zdejší ZŠ a
MŠ Horní Moštěnice. V tento den výstavu navštívilo 147 návštěvníků. Probíhal zde i
tradiční prodej medu a výrobků z něj. V neděli od 9 hodin do 16 hodin výstavu navštívilo
asi 97 osob a po celou dobu probíhala odborná zahrádkářská poradna. Již tradičně byla
vyhlášena soutěž o největší jablko výstavy, které vyhrálo jablko banánové odrůdy pana
Jemelky Ladislava. Další byla soutěž o nejkrásnější jablko výstavy, tentokrát zvítězilo
jablko odrůdy Bohemia pana Bubíka Radomíra. Třetí soutěží byla soutěž o největší
dýni, kterou vyhrála dýně paní Špundové Zdeňky. Již druhým rokem byla zařazena
soutěž o nejkrásněji nazdobenou dýni. Do druhého ročníku se zapojili jen tři soutěžící
a rozhodnout nebylo jednoduché. Nakonec bylo umístění následující: Na prvním místě
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dýňová rodinka paní Zdeňky Špundové, na druhém místě dýňové miminko v košíku
paní Ulrychové Jitky a na třetím místě dýňová labuť slečny Lenky Ostrčilové. Protože
někteří vystavovatelé mají přímo celou kolekci svých výpěstků, byly vyhlášeny i tři
nejlepší kolekce výstavy. Na prvním místě se umístila kolekce, kterou připravila paní
Špundová Zdeňka, na druhém místě se umístila kolekce manželů Hradilíkových a na
třetím místě kolekce paní Ludmily Mutlové. Všichni výherci dostali diplom a malou
pozornost. Letos jsme výstavu posunuli i na pondělí a bylo otevřeno hlavně pro žáky
zdejší školy a školky. Celkem se přišlo podívat asi 200 žáků a 15 učitelů. V průběhu
víkendových dnů si návštěníci mohli zakoupit občerstvení a byly připraveny domácí
bramboráčky a domácí štrúdl. Tímto bychom rádi poděkovali OÚ Horní Moštěnice za
podporu, ZŠ a MŠ Horní Moštěnice za krásné vystoupení a všem příznivcům, kteří
donesli své exponáty, a nemalý dík patří také návštěvníkům za hojnou účast a těšíme se
za rok opět na shledanou.

Stříhání stromků
V podzimních měsících roku 2018 se opět
uskutečnily brigády na stříhání stromků
na území naší obce kolem Moštěnky
a nad školou. Brigády byly ve čtyřech
termínech a pozvánku dostali všichni
členové spolku, muži do 70 let a ženy do
65 let. Celkem se účastnilo 18. 10. 11 lidí
a bylo odpracováno 38 hodin, 25. 10. 12
lidí a 42 hodin, 1. 11. 10 lidí a 30 hodin a
7. 11. 4 lidé a odpracovali 12 hodin. Všem
za účast na brigádách děkujeme.
Sázení stromků
Jako již každým rokem i v roce 2018 byla provedena dosadba stromků kolem Moštěnky.
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O Pohár starosty obce
Dne 20. 10 2018 se uskutečnil další ročník soutěže O pohár starosty obce Horní
Moštěnice v netradičních disciplínách a náš spolek se umístil na krásném 6. místě.

Zahrádkářský ples
Srdečně všechny zveme na tradiční Zahrádkářský ples, který bude 2. 2. 2019 od
20:00 hodin ve zdejším kulturním domě.
Na závěr mi dovolte Vám popřát úspěšné vykročení do roku 2019 a hlavně mnoho
zdraví a všem zahrádkářům úspěšný zahrádkářský rok.
Ilona Jančíková
ZO Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice

Akce Mysliveckého spolku Horní Moštěnice 2018
V letošním roce jsme uspořádali již několik akcí pro veřejnost, první z nich byl
tradiční Myslivecký ples, který se konal 20. ledna 2018 ve zdejším kulturním domě.
Hrála nám kapela Bene Olomouc. Svojí účastí nás poctilo kolem 300 návštěvníků
z naší obce, ale především z blízkého i dalekého okolí. Bylo přichystáno výborné
občerstvení, hlavně oblíbená myslivecká kuchyně, kterou pravidelně připravuje náš
člen p. Petřík Zbyněk se svým týmem Ilčou Jančíkovou a Martou Ostrčilovou, dále
bohatá myslivecká tombola a tentokrát i dvě taneční vystoupení. V prvním vstupu jsme
mohli vidět vystoupení taneční skupiny ze zdejší ZŠ Třepetalky pod vedením Yvety
Běhalíkové a ve druhém vstupu jsme zhlédli tradiční vystoupení Klubu pro starší a
pokročilé, tentokrát na píseň Boky jako skříň. Moc se jim to povedlo a obě skupiny
sklidily obrovský aplaus, jako vždy.
Další akcí byly Vepřové speciality, které se uskutečnily 17. února 2018. Opět byla
zakoupena 3 prasata, vyrobeny výrobky a vše přichystáno na sobotu, abychom uspokojili
všechny návštěvníky, což, můžu říct, se nám, dle ohlasů, opět dokonale povedlo. Jako
tradice na této akci je slivkošt, bylo dodáno 19 vzorků, na prvním místě se umístila
pálenka p. Fialy a p. Šromoty, na druhém vzorek od občanů Horní Moštěnice, který jsme
obdrželi na tradičním vodění medvěda a na třetím místě pálenka p. Šrámka z Beňova.
Letos proběhla soutěž o nejlepší koláč, buchtu apod. Na prvním místě skončila Jana
Tichá, druhá byla Lucie Otavová a o třetí místo se dělila p. Jana Velímová s vnučkou
Kateřinou Jančíkovou a na čtvrtém místě se umístila Barunka Běhalíková. Nechyběla
ani bohatá myslivecká tombola. Úsměvy na tvářích návštěvníků a dobrá nálada nás
ujistily v tom, že se v roce 2019 sejdeme znovu, a to 16. února a kdo máte zájem, soutěž
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o nejlepší slivovici i koláč bude pokračovat. Už přemýšlejte, co do soutěže přihlásíte.
Děkujeme.
V říjnu jsme se účastnili soutěže O pohár starosty obce, ve které jsme se umístili na
2. místě.
V měsíci prosinci jsme měli hon na drobnou zvěř, kterého se zúčastnili naši kamarádi
a přátelé cechu mysliveckého z naší obce i z dalekého okolí. Rádi se k nám vrací hlavně
kvůli dobré organizaci, dobrým kamarádům, náladě a také dobrému jídlu. Tak snad za
rok se zase sejdeme ve zdraví a v pohodě.
A posledním bodem mého článku je pozvánka na Myslivecký ples, který se koná
19. 1. 2019, hraje skupina Bene. Výborná myslivecká kuchyně i tombola zaručena.
Vystoupení v podání členů Klubu pro starší a pokročilé s novým číslem, zajištěno. A
také nebude chybět vystoupení Třepetalek pod vedením Yvety Běhalíkové.
Na závěr musím poděkovat všem našim aktivním členům a hlavně našim kamarádům
a příznivcům myslivosti, kteří myslivosti a našemu spolku věnují spoustu hodin ze
svého volného času na chod spolku a všem známým i neznámým přeji mnoho štěstí,
zdraví a úspěchu v novém roce 2019.
Myslivosti a lovu zdar.
Tomáš Jančík
předseda MS Horní Moštěnice

K lub pro starší a pokročilé
Září - prosinec 2018
Nejen tradice oživovat, ale také je
udržovat! Tímto směrem jsme se vydali a
už po několikáté tak školní rok vítali.
V září dožínke to só, slivovicó si óčinkující
štrngajó. Letos aji měchy obilí na parketo
trdlovale, až se skoro vesypale.
V říjnu vinobraní máme, vínečka
dobrého si dáme. Kdo chtěl, bílé či červené
ochutnal, kdo nechtěl, ze střapce hrozny
otrhal.
S dalším moštěnským rodákem jsme
devadesáté narozeniny oslavili. Dortem
jsme mu toto významné jubileum osladili.
Blahopřání s kytičkou mu předali a na
závěr pro něj páni muzikanti sólo zahráli.
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Listopadovému tanečnímu odpoledni
zabijačka kraluje. Moc z ní nezbylo. Toť
důkaz, že našim hostům šmakuje. I když
chuť byla veliká, život to stálo jen jednoho
čuníka.

Prosinec, to je advent, Mikuláš, Vánoce
a také naše poslední vystoupení v tomto
roce. Svatý Mikuláš a jeho družina dárky
rozdali a přesně v 18 hodin jsme s celým
Českem koledy zpívali. Děti, ty malé i s
rodiči, se do kulturního domu vydaly, aby
s námi a Českem také zpívaly. Za krásné
koledování dostaly sladké mlsání. A než
jsme se k domovu ubírali, všichni jsme
si šťastné a spokojené Vánoce přáli. Do
nového roku všem hodně zdraví a pohody
přejeme, ať se zase v lednu 2019 všichni
sejdeme.

Zita Lásková
Klub pro starší a pokročilé

Akce „Česko zpívá koledy 2018“ v Horní Moštěnici
Dne 12. 12. 2018 se naše obec již pátým rokem připojila
k celostátní akci s názvem Česko zpívá koledy s regionálním
Deníkem. Je to akce, která má jen jediné pravidlo, které
musejí dodržet všichni, kteří se chtějí přidat, a to je to, že se
přesně v 18 hodin začne zpívat šest určených koled na všech
přihlášených místech celé naší republiky. Dodržet čas je nutné
proto, aby se podařilo alespoň pomyslně spojit celou Českou
republiku takovým pomyslným zpěváckým telemostem. To
je důvod, proč je to naprosto nezbytné. Představte si, že všechna města, obce, prostě
všichni zpěváci začnou zpívat stejnou koledu ve stejný okamžik a vzpomenou si přitom
na své příbuzné a kamarády na druhé straně naší republiky, kteří právě dělají to samé.
Není to krásné? Vždyť o tom je předvánoční čas. O potkávání se s lidmi, zastavení se a
vzpomínání na ty, kteří tu už nemůžou s námi být. Letos jsme si zazpívali tyto povinné
koledy: Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Štěstí,
zdraví, pokoj svatý, Pásli ovce Valaši a jako přídavek Vánoce, Vánoce přicházejí.
Protože tohoto dne se v naší obci konalo pravidelné setkání Klubu pro starší a
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pokročilé, spojili jsme tyto dvě akce
dohromady. Před šestou hodinou se do
kulturního domu začali scházet rodiče
s dětmi, kteří si chtěli zazpívat a podpořit
tuto akci. Kromě asi 140 důchodců, kteří
pravidelně navštěvují setkání, přišlo asi 50
dalších osob, všech věkových kategorií.
Všichni se dostavili do sálu a přesně ve
stanovenou dobu se začalo zpívat. Myslím
si, že se tato akce moc líbila, společně jsme
si zazpívali, navodili vánoční čas s vůní
svařáku a strávili pár příjemných chvil s
přáteli. Děti na oplátku dostaly dáreček
od Mikuláše a andílků a ani rodiče nepřišli
zkrátka, dostali sladkou odměnu v podobě
zákusku. Děkuji všem, kteří se odhodlali
a věnovali svůj čas této akci a doufám, že
se v příštím roce dostaví ještě větší počet
zpívajících a pomůžeme se takto spojit
s celou naší republikou.
Ilona Jančíková

Rozsvícení vánočního stromu
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Hledáte práci? Rádi Vám pomůžeme!
V dnešní době je čím dál tím těžší najít práci, která by člověka bavila
a za kterou by byl člověk dobře ohodnocený, Pomůžeme Vám. Jsme zapsaný
spolek Hanácká aktivní společnost, který sídlí v Senici na Hané. Nabízíme
Vám možnost zapojení do našeho projektu First Job. Najdeme a zaplatíme
Vám potřebnou rekvalifikaci nebo další vzdělávání v oboru, který Vás bude
bavit a který je aktuálně potřebný na trhu práce. Pak si ověříte svoji volbu
placenou měsíční praxí u ověřeného zaměstnavatele. A co bude dál? To už
bude záležet jen a jen na Vás. Projekt je zaměřený na dvě cílové skupiny:
na mladé lidi do 25 let, kteří prozatím nevstoupili na trh práce, to znamená,
že dosud neuzavřeli smlouvy typu hlavní pracovní poměr nebo dohodu
o provedení činnosti (na dohodu o provedení práce se omezení nevztahuje)
a na lidi ve věku 50 let a víc, kteří jsou nezaměstnaní – tedy bez práce.
U této druhé skupiny nezáleží na vzdělání ani na předchozích zaměstnáních.
Celý projekt probíhá ve spolupráci s Úřadem práce, který nám pomáhá
s oslovováním vhodných účastníků. Účast v projektu Vás nebude nic stát,
protože je celý financovaný z prostředků Evropské unie.
Pokud si myslíte, že Vám můžeme pomoci, neváhejte nás kontaktovat na
telefonním čísle 604 558 643 nebo na e-mailu: firstjob@aktivsenice.cz,
kde Vám rádi odpovíme na všechny dotazy. Pokud máte zájem o další
informace, sledujte nás na Facebooku (www.facebook.com/firstjob.has)
nebo na webových stránkách projektu www.firstjob.aktivsenice.cz
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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 14.30 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.00 13.30 – 16.00
Úřední hodiny obecního úřadu
tel.: 581 224 122
Pondělí, středa		
7.00 – 11.00 12.00– 17.00
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 lednu se významného životního jubilea dožívají:
Ludmila Filipová
Marie Hanzlová
Věra Chlivényiová
Alena Jandová
Ludmila Kotůlková
Milan Lakomý
Olga Podmelová
V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívají:
Věra Koníčková
Eva Pallajová
Drahomíra Rygalová
Marie Scheuchová
V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívají:
Anna Bartíková
Bohumír Červený
Miroslav Dembický
Jitka Doleželová
Jiří Knápek
Jaromír Lenhart
Jiří Novodomský
František Ostrčil
Pavel Řehák
Marie Špalková
Vladimír Velím
Naděžda Vinklárková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (září – prosinec):
Oliver Němec, Nela Novotná, Laura Žáková, Jakub Hrbek
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti a společného štěstí.

Opustili nás (září - prosinec):
Ludmila Halická, Jaroslava Tomaníková, František Slováček, Bedřiška Chrastinová
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Kultura
Leden:
9. 1.
19. 1.

Klub pro starší a pokročilé
Myslivecký ples

Únor:
2. 2.
6. 2.
9. 2.
16. 2.
23. 2.
23. 2.

Zahrádkářský ples
Klub pro starší a pokročilé
Hasičský ples
Vesnické speciality
Šibřinky
Vodění medvěda

Březen:
2. 3.
9. 3.
13. 3.
15. 3.

Obecní ples
Dětské šibřinky
Klub pro starší a pokročilé
Josefovský ples

Zadáno pro ženy
Chilli con carne
40 ml olivového oleje, 450 g hrubě umletého hovězího
zadního, 1 ks středně velké cibule, 5 stroužků česneku, 450 g drcených rajčat, 450 g konzervovaných červených fazolí, cukr, kmín, chilli, pepř, sůl, rýže – 240 g rýže parboiled, 30 ml olivového
oleje, 360 ml vody, sůl, 1 limetka, 1 svazek koriandru
• cibuli nakrájíme najemno a prudce zpěníme na oleji společně s jemně posekaným
česnekem a kmínem, přidáme maso a společně prudce orestujeme,
• směs doplníme rajčaty i se šťávou, dochutíme cukrem, solí a chilli, 10 minut podusíme a přimícháme scezené fazole,
• propláchnutou rýži orestujeme na oleji, zalijeme vodou, osolíme a přivedeme k varu.
Hrnec s rýží vložíme do trouby a pečeme pod pokličkou asi 20 minut při 180 °C,
• po vyjmutí z trouby necháme rýži „vydechnout“, zakápneme limetkovou šťávou a
přidáme nasekaný koriandr, lehce promícháme.
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Ranní nápoj „stálefit“
2 lžíce lněných semínek, 1 avokádo, 1 banán, 150 g očištěného ananasu, 3 lžíce zázvorové šťávy, šťáva z jednoho citronu, 2 lžíce strouhaného kokosu, hrst polníčku, asi 400
ml vody, podle chuti javorový sirup
• do mixeru vložíme nejprve suchá lněná semínka a najemno je rozmixujeme,
• poté přidáme další ingredience a vše společně umixujeme v hladký koktejl.
• Ingredience můžete podle vlastní libosti obměňovat.

Vtipy

Důstojník zastaví vojína: „Nemáte na půjčení 500 Kč?“
„Jasně, že mám, kámo.“
„Cože, takhle se oslovuje nadřízený? Zkus to ještě jednou!“
„Nemám, pane majore.“

Omyly známé a neznámé
Čistonosoplenka či kapesník
Naštěstí se obrozeneckým brusičům naší češtiny nepodařilo čistonosoplenku prosadit.
Selský rozum zvítězil. Ale v okamžiku, kdy jste nachlazení, trápí vás rýma a máte
„nudli u nosu“, je tato, dnes papírová, maličkost vaší jedinou záchranou. Věřte ale
tomu, že původní účel kapesníku, dříve vyráběného z jemného plátna, byl zcela jiný.
Člověk je tvor marnivý a první kapesníky byly módním výstřelkem Itálie 15. století.
Jejich účelem bylo dodat důrazu a dekorativně podmalovat elegantní gestikulaci pánů
a dam. Teprve v 18. století se začala a tato součást oděvu používat k prozaičtějším účelům. Nakonec plní funkce dvě. Jak původní, estetickou a dekorativní, tak i praktickou.
Máme kapesníky do kapsičky, různých barev, tvarů, materiálů a máme zcela prozaické
kapesníčky na naše usmrkané nosy při nachlazeních.

Zrnka moudrosti na závěr
Kdo by chtěl vyjmout přátelství ze života člověka, jako by bral slunce z jeho života.
Cicero
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Vítání občánků
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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 15:00 16:15 16:40 17:30 18:30
15:01 15:10 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, S
12:35
12:45
P
18:45
18:53

P, š
13:55
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 7:37 9:40 11:37
H. Moštěnice 4:49 5:44 6:47 7:41 9:44 11:41
			
P		
P			
		
13:40 14:43 15:40 16:43 17:37 19:08
		
13:44 14:47 15:44 16:47 17:41 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 XVIII, číslo 1/2019. Horní Moštěnice, leden 2019.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
Upozornění:
UzÁVĚRKA přijímání příspěvků do příštího čísla
Moštěnského Zpravodaje je 15. 3. 2019.
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