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Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
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Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
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P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončila plesová sezona a doufejme, že skončilo i zimní období,
a máme před největším křesťanským svátkem – Velikonocemi, které
jsou letos o něco později než vloni.
S nástupem jara dochází k jarnímu úklidu kolem domů a dvorků, začínají práce na
zahrádkách, s kterou také souvisí pálení různých materiálů a vypalování trávy, které je
přísně zakázáno! Každý občan je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší
a snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Pálení plastů a nebezpečných
látek je zakázáno jak v kamnech, tak i v otevřených ohništích!
Od 1. dubna je centrální sběrné místo odpadů (za areálem bývalého JZD) otevřeno
stejně jako minulý rok – každou středu od 15,00 do 18,00 hodin a sobotu od 08,00 do
12,00 hodin.  Stejně jako každé jaro probíhá hned začátkem měsíce svoz větví a biologicky rozložitelných odpadů od domů a zahrádek a je taktéž připraven opět bezplatný
odběr kompostu. Kontejnery na zeleň jsme letošní rok díky příznivému počasí začali
rozmisťovat po obci již od začátku měsíce března.
Ještě jednou Vás žádám o důkladné třídění odpadů, ukládání tam kam patří a nevytváření černých skládek. Ušetříte tím náklady z obecní pokladny, přispějete k ochraně
životního prostředí a k pořádku a čistotě v obci!
Opět a znovu upozorňuji a žádám Vás - do kontejnerů na zeleň patří skutečně jen zeleň!!!  
A ne jak se tam běžně objevují zbytky koberců, plastové židle a další domovní odpad!!!
V současné době má obec možnosti zajistit vlastní technikou odvoz odpadového
materiálu do centrálního sběrného místa, popřípadě i na skládku (stavební suť, velkoobjemový odpad a podobně). Samozřejmě na objednávku a za poplatek, který činí:
30,- Kč/den za pronájem kontejneru, doprava: 32,- Kč/km.
Vzhledem k tomu, že v systému třídění odpadu má vedení obce zájem o další zlepšování, v souladu s volebním programem pro roky 2018 – 2022, rada obce rozhodla
s účinností od 1. června zahájit mimo domovní sběr plastového odpadu i domovní sběr
papíru. Podrobnosti jsou uvedeny v následujícím článku.
V krátkosti se vrátím k uplynulému prvnímu čtvrtletí letošního roku:
Rok 2019 jsme zahájili před kulturním domem krásným silvestrovským ohňostrojem za skutečně velké účasti Vás občanů.  Ale ještě před tím, těsně před svátky, zorganizoval dorost a muži Horní Moštěnice vánoční turnaj v malé kopané v tělocvičně ZŠ
a MŠ za účasti družstev okolních obcí. Tečkou za končícím rokem byl tradiční Štěpán-Cup, turnaj starších pánů v nohejbalu, taktéž v tělocvičně ZŠ a MŠ.
Velmi rád jsem se zúčastnil výročních schůzí místních spolků, kde jsem popřál
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mnoho zdaru, poděkoval za jejich aktivitu při zajišťování veškerých akcí pro občany obce
a přislíbil finanční, organizační a materiální podporu i v roce 2019. Skutečně jsem spokojený, že všechny spolky bez rozdílu mají zájem o činnost v obci a je to skutečně vidět!
Tak jako minulý rok, tak i v roce 2019, pravidelně každý měsíc, už sedmý rok, zajišťuje Klub pro starší a pokročilé setkávání občanů v kulturním domě. Moje velká úcta a
poděkování všem, kteří se podílí na těchto akcích! Na březnovém setkání jsme společně
popřáli a oslavili Mezinárodní den žen a v měsíci dubnu slavnostním způsobem popřejeme ke krásnému životnímu jubileu 100 let rodačce z Horní Moštěnice, p. Svíželové.
Za zmínku taktéž patří poděkování mysliveckému sdružení a všem rodinným příslušníkům za zajištění velké akce v kulturním domě „Vesnické speciality“, včetně doprovodného zábavného programu s krásným vystoupením kroužku „Medvíďat“.  Z důvodu chřipkové epidemie musela být zrušena akce „vodění medvěda“.
Na únorovém jednání Zastupitelstva obce byla slavnostním způsobem předána
„Cena obce Horní Moštěnice“ p. Ing. Pavlíně Švédové, za dlouholetou aktivní a obětavou práci na úkor osobního volna při pořádání a zajišťování cvičení žen pod záštitou TJ
Sokol Horní Moštěnice.
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A nyní v krátkosti k výhledu investičních akcí:
Na jednání Zastupitelstva obce dne 25. 02. 2019 byl projednán a schválen dokument
„Program obnovy obce Horní Moštěnice na období let 2019 - 2023“, který je trvale
zveřejněn na stránkách obce, a jen stručný přehled uvádím zde. Jedná se o 20 nejvýznamnějších cílů, ve finančních nákladech cca 72 mil. Kč.
A nyní - opět  v krátkosti, k financování obce:
V měsíci listopadu 2018 a lednu 2019 byla provedena kontrola hospodaření Obce
Horní Moštěnice za rok 2018 Krajským úřadem Olomouckého kraje s výsledkem: „Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.“     
Na základě podkladů k závěrečnému účtu obce Horní Moštěnice za rok 2018, lze
konstatovat:
Rozpočet obce Horní Moštěnice na rok 2018 byl sestaven jako přebytkový, skutečnost byla dodržena a výsledek běžného hospodaření obce je kladný.
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2018 činí: + 6.360.838,- Kč.
Zůstatek na běžném účtu obce k 31. 12. 2018 vykazoval: + 3.934.736,- Kč.
To jsou z mého pohledu nepochybně pozitivní ukazatele, které vytváří dobrou základnu pro letošní plnění rozpočtu a financování naplánovaných investic.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hodně sluníčka a pohody v práci i v osobním životě.
!!! Upozornění:  Žádám všechny majitele psů, aby při procházkách se svými miláčky
nenechávali po sobě zaneřáděné místní komunikace a chodníky, které mají sloužit
nám všem!  V obci jsou k tomuto účelu rozmístěny odpadkové koše s papírovými pytlíky! Děkuji za pochopení.   
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Oznámení obecního úřadu
- domovní sběr papírového odpadu
Vážení spoluobčané,
z důvodu nárůstu tříděného papírového odpadu v obci Rada obce Horní Moštěnice
rozhodla zavést dnem 1. června 2019 domovní sběr a odvoz papírového odpadu pomocí
papírových tašek s označením „PAPÍR“.
Jak to bude fungovat?
- v průběhu měsíce května 2019 budou doručeny do každého domu v obci 3 ks papíro5
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vých tašek s označením „PAPÍR“ (je možno i vyzvednout na OÚ),
- po naplnění tašky - 1x za 14 dnů, ve středu (kdy se vyváží popelnice), bude v dopoledních hodinách proveden svoz těchto tašek pracovníky obecního úřadu,
(první svoz bude dne 05. 06. 2019)
- za každou odebranou tašku dostane domácnost novou prázdnou tašku, naplněné tašky s papírovým odpadem je nutno uložit viditelně k domácím popelnicím, odkud
budou odvezeny!
Co do tašky s označením „PAPÍR“ patří?
- noviny, časopisy, kancelářský papír
- reklamní letáky, knihy, sešity
- složené papírové krabice, lepenka,
- rozložený karton
- papírové obaly (např. sáčky….)
Co do tašky s označením „PAPÍR“ nepatří?
- mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
- úhlový a voskovaný papír,
- použité plenky a hygienické potřeby,
- nápojové kartony.
Vážení občané - žádám Vás tímto o důkladné třídění odpadů tak, aby nemuselo docházet ke zvyšování poplatku za likvidaci netříděného odpadu!!!
Děkuji.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
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Z historie obce
Práce v hospodářství
Vyvážení močůvky
Za starých časů „hnojůvka“
vytékala z „hnojniska“ přes
dvůr otevřeným nebo krytým
kanálem na náves do „křikopy“
u cesty nebo do zahrady. Hospodáři si jí nevážili, jen hospodyně ve své zeleninové zahrádce znaly dobře její cenu. Teprve ve 2. polovině 19. století,
kdy se u nás počalo intenzivně hospodařit, začali si jí vážit, ač ne všichni najednou.
Hnojůvka se vyvážela na pole v „létě“. Byla to válcovitá nádobka kónického tvaru
asi 2 m dlouhá, uzavřená na obou koncích čely. Uprostřed její délky byl nahoře obyčejně čtvercový otvor as 20 x 20 cm na nalévání hnojůvky. Aby se za jízdy močůvka
cestou nevyšplichovala, byl otvor přikrýván buď deskou velikosti otvoru na kožených
pantech, nebo prostě přehozeným pytlem. Ve větším čele byl naspodu otvor na vypouštění hnojůvky. Ta se do léty nalévala ručně putynkou nebo častěji dřevěným (později
plechovým) hrotkem na dlouhé násadě. Na otvor léty se někdy nasazovala dřevěná nebo
plechová nálevka v podobě škopíčku. Otvor na vypouštění byl ucpán špuntem, který se
na poli vyrazil. Jakmile začala hnojůvka vytékat, koně s vozem po poli pojížděli, a tak
vytékající tekutina, která se rozlévala po spodnici vozu, postřikovala zem.
V tomto století se močůvka dopravovala do léty již různými druhy pump, nejdříve
ručně, později na elektrický pohon. Dnes k tomu účelu používá JZD zvláštního motorového fekálního vozu. Čerpání a odvoz se provádí pomocí traktoru a jeho naftového
motoru.
Vožení hnoje
Pokud se u nás udržoval systém trojstranného hospodaření (úhor, ozim, jař), hospodáři si hnoje příliš nevážili. Však ho taky ani mnoho nebylo. Hovězího bývalo málo a
ten se většinou pásl venku. Teprve za intenzivního hospodaření, kdy byla půda „mrskána“ hlavně řepou, bylo nutno ji přihnojovat. Hnoje se vozily na podzim a na jaře na voze
v „hnojných deskách“. Hnůj se nakládal ručně. Teprve v poslední době zbavily člověka
této těžké práce nakladače naftové nebo elektrické. Na poli se hnůj skopával kopáčem
v řadě do hromádek. Potom se ručně rozhazoval a zaoral. Dnes to všechno dělají stroje.
Převzato z kroniky obce 1962
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R ady zahrádkářům
Jak správně pěstovat okurky
Většina zahrádkářů má svůj způsob pěstování, a pokud jim vychází, není třeba jej
měnit. Ale jsou i takoví, kterým to „nevychází“.
Správné setí je především správná příprava půdy. Pohrabáním upravíme vrchní
vrstvu půdy do hloubky asi 4 – 6 cm, takže při výsevu se semena dostanou na
nezkypřenou zem, která trvale přivádí k semenům vláhu ze spodních vrstev. Pohrabaná
vrstvička zároveň brání dalšímu vysychání. Semena tak i bez větších dešťů mohou
vyklíčit a vzejít, jakmile to dovolí teplota půdy.
Naproti tomu rotavátor prokypří půdu do mnohem větší hloubky, celá tato vrstva
proschne a semena nemají za suchého období dostatek vláhy pro naklíčení a vzejití.
Pokud máme správně připravenou půdu, můžeme přistoupit k samotnému setí.
Řada chyb při setí pramení ze snahy urychlit růst a vývoj okurek, aby většina sklizně
proběhla před nástupem plísně okurkové. Jde o předpěstování sazenic a o nakličování
semen.
Předpěstování
Vysévám už kolem 10. dubna. Důležité
je, aby sazenice měly v noci zřetelně nižší
teplotu než ve dne. Pokud je noční teplota
skoro stejná jako denní, tak se sazenice
„vytahují“. Hlavní věcí je ale včasná
výsadba, ve správný čas. Za 3 – 4 týdny
po výsevu mají sazenice 2 pravé lístky a
jejich kořenový bal je pevný, kořínky čistě
bílé. To je správný čas k výsadbě. Ale tento
stav netrvá dlouho. Po několika dnech
kořínky začnou hnědnout a zakrátko
skoro zmizí. Na sazenici nevidíme celkem
nic zvláštního, jen že přestala růst. Ale
kořínky jsou pryč a po výsadbě je musí
rostlina znovu vytvořit. To zabere i 2
týdny, a tak se celý „zisk“ z předpěstování
ztrácí.
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V době vhodné k sázení je třeba
hlídat kořenový bal. Jakmile zjistíme,
že kořínky začínají hnědnout, hned je
musíme vysadit nebo aspoň přesadit do
většího květináčku. A samozřejmě je
třeba dobře zalívat. Je s tím dost práce, ale
když to vyjde, skutečně můžeme sklízet o
2 – 3 týdny dříve, než se objeví plíseň.
Nakličování
Nakličováním semen okurek získáme v nejlepším případě pár dní a riziko neúspěchu
je značné.
Nejběžnější chyba je nakličování v přílišném mokru. To semena nesnášejí, nevyklíčí
a shnijí. Pokud se rozhodnete nakličovat okurková semena, pak je třeba namočit
novinový papír, dobře okapat a na několik vrstev papíru dát semena. Nesmí tam být
vrstva vody, pouze vlhko. V běžné pokojové teplotě se klíčky objeví za 2 – 4 dny a hned
je třeba vyset a prvních 5 – 10 dnů zalévat. Naklíčená semena bez zálivky většinou
zaschnou.
Naprostá většina zahrádkářů seje
okurky přímo do země a za normálních
podmínek je to také nejlepší. Sporné je jen
datum výsevu. V sušších oblastech, pokud
nemáme množnost zálivky, je vhodné set
dříve, i když je teplota půdy ještě méně
vhodná. Semena okurek se dnes prodávají
většinou barevná, což je ochrana proti
poškození chladem při vzcházení, nikoliv
proti plísni. Taková semena vydrží i v
chladné půdě třeba 2 týdny a po oteplení
vzejdou.
Je-li možné v případě sucha vyseté okurky zalít, pak je nejlépe počkat na začátek až
polovinu května, kdy je půda už dost teplá. Okurka zasetá do teplé a vlhké půdy vzejde
za týden a často pak předběhne v růstu i vývoji okurky různě „přirychlované“. I na
zahrádce platí „jak zaseješ, tak sklidíš“ a nejjednodušší způsob bývá často nejlepší.
Rukověť zahrádkáře
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K nihovna – statistické ohlédnutí za rokem 2018
V minulém roce naši knihovnu 1 789 x navštívilo:
82 dospělých čtenářů, kteří si vypůjčili 3 483 beletrie a 192 nauných knih;
42 dětí a mládeže – vypůjčeno 361 beletrie a 37 naučných knih;
taktéž jsme zaznamenali 220 vypůjčených periodik – časopisů Vlasta, Květy, 100+1 a
100 + 1 historie.
Nezaháleli jsme a připravili:
- kulturní akce   - Divadlo pro základní a mateřskou školu – O pejskovi a kočičce
                            - Výstavu 100 let republiky
                            - Besedu se zahraničními přáteli
- vzdělávací akce - Jarní tvoření  
                             - Noc s Andersenem
                             - Velikonoční zvyky
                             - Barevný podzim
                             - Týden knihoven
                             - Kurz anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé
Kulturní akce navštívilo 371 osob a vzdělávací 345, současně jsme pořídili pět
společenských her pro děti.
Novinka na závěr – díky vstřícnosti a finanční podpoře vedení obecního úřadu můžete
navštěvovat naše nové webové stránky na adrese:
https://knihovna.hornimostenice.cz/
Zároveň se budu na Vás těšit každé pondělí a středu od 13:00 – 17:00 hodin
v místní knihovně!
							
Hana Slabá
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
jaro sice již nesměle klepe na dveře, nicméně poohlédněme se za
zásadními akcemi období minulého.
Za pár měsíců se naplní 6 let, kdy došlo ke změnám ve vedení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Moštěnice. Doba tzv. „funkčního období“ je jistě důvodem k podrobnější analýze toho, co se povedlo (nebo i nepovedlo) a stanovení směru, kterým by
se škola měla dále ubírat. Děkuji větší polovině z Vás – kolegům, zákonným zástupcům
i žákům, kteří se stali respondenty. Dotazník není dosud zpracován, nicméně jeho výstupy se budu pečlivě zabývat a s jeho výsledky Vás seznámím v příštím čísle Zpravodaje.
Ač je to k nevíře, máme za sebou již pololetí i jeho hodnocení v podobě výpisu z
pololetního vysvědčení.
V této souvislosti bych se rád pozastavil nad, žel stále rostoucí, množinou inkludovaných žáků. Chci zdůraznit, že základními dvěma materiály pro tyto žáky je doporučení PPP a Individuální vzdělávací plán zpracovaný na základě doporučení a zákonní
zástupci s ním byli seznámeni. Pokud škola prokáže, že doporučení školského poradenského zařízení jsou plněna a žák nemá redukované výstupy, musí být hodnocen
stejně jako žáci ostatní, tudíž, v krajním případě, může takový žák být hodnocen i jako
nedostatečný.
Naopak jsem rád poměrně pravidelné účasti našich žáků ve sportovních i vědomostních soutěžích, oceňuji zejména výkony Jana Botora z IX. A, který postoupil do
celostátního kola soutěže Bible a my, do krajského kola dějepisné olympiády i do finále
soutěže Naší přírodou. Ve všech soutěžích mu přeji hodně štěstí.
Jsem rád, že v ideálních sněhových podmínkách proběhl Lyžařský a snowboardový
zájezd, prost jakéhokoli zranění.
Bohužel se nepodařilo naplnit autobus na večerní lyžování do Hluboček, takže jsem
byl nucen zájezd zrušit. Pro příští rok zvolím termín, který lyžařskému kurzu předchází, takže zájezd může být chápán jako příprava.
S cílem seznámit žáky školského obvodu s naším zařízením byla zorganizována již
tradiční akce „6. třída nanečisto“. Jak byla úspěšná, prozradí počet žádostí o přestup ze
škol ve Staré Vsi a Beňově, které nedisponují 2. stupněm.
Zároveň chci pozvat všechny, kteří jsou zainteresováni, k zápisům do ZŠ i MŠ. Termíny i podrobnosti naleznete na webových stránkách školy, pouze připomínám, že
osobní přítomnost dítěte u zápisu do MŠ není nutná, do ZŠ bych ji naopak doporučil. V termínu zápisu do MŠ proběhne rovněž zápis do Mikrojeslí, jejichž projekt byl
11
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v těchto dnech prodloužen o další dva roky.
Zároveň poskytnu i jednu, byť nevyžádanou, radu. Jako zákonný zástupce bych
rozhodně pro děti narozené v měsících červenec, srpen, září  žádal odklad. Už proto,
že si opravdu myslím, že spěchat není ani kam, ani proč, a to bez ohledu na to, že se
zákonnému zástupci dítě jeví jako „šikovné“.  V této souvislosti připomínám, že zákon
k žádosti o odklad vyžaduje jak stanovisko poradenského zařízení, tak i příslušného
dětského lékaře. Pokud tyto přílohy nejsou doloženy, jsem nucen správní řízení přerušit
a pak, po jejich dodání, následně obnovit.
Zájemci o problematiku školství možná zaregistrovali probíhající debatu o změně
systému financování. Novela má „nabíhat“ od 1. 1. 2020 a praktickým důsledkem tohoto rozhodnutí je, že momentálně bohužel naprosto netušíme, jakou finanční částkou
budeme příští školní rok disponovat. Proto Vám opravdu nemohu seriózně zodpovědět
Vaše dotazy směřující k počtu prvních tříd ani případnému rozdělení budoucí šesté
třídy.
V rámci organizace funguje dvojice zařízení sanovaných z „evropských peněz“.
Jsou to již vzpomínané Mikrojesle a Školní klub. Daní za možnost pobytu dítěte v těchto zařízeních je zvýšená administrativní zátěž, která je vyžadována příslušnými koor-
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dinátory. Ta je zpravidla uvozena výrazy okamžitě, obratem, urgentně, etc., etc… Není
to věc, kterou bych si vymyslel já ani dotčení pracovníci. Na jejich základě je zpracovávána monitorovací zpráva a v krajní možnosti nedodání těchto materiálů může vyústit
v odebrání dotace či neprodloužení provozu zařízení. Proto prosím o maximální vstřícnost.
Stejně jako moji kolegové i já jsem vděčen vedení obce za zahrnutí, dle mého soudu,
velmi potřebných položek do Programu rozvoje obce na následujících pět let. Již v nejbližších dnech proběhne výběr dodavatele na výstavbu fatálně chybějícího sportovního
areálu, v řešení je rekonstrukce odpadů a sociálního zařízení v MŠ I a je zpracováván
projekt na rekonstrukci vnějšího koridoru.
Problémem je nově zrekonstruovaná tělocvična. Že litá podlaha bude citlivější než
původní parkety jsme samozřejmě věděli, co mě však rmoutí, jsou stále se opakující
problémy – TEV rozsvícená celou noc, nezavřená okna, nevrácené klíče, klika od napínáku uložená jinde, než patří... V této souvislosti připomínám, že stále registrujeme
nedoplatky badmintonistů za pronájem, některé již poměrně fousaté… Dalším problémem je vnášení potravin a nápojů a z toho plynoucí znečištění podlahy. Přátelé, sportovci, komplikujeme situaci sami sobě…
Po relativně dlouhé době došlo k personální změně v našem stabilizovaném pedagogickém sboru. Na mateřskou dovolenou nastoupila Mgr. Kotásková, která na škole
působila od roku 2014. Jménem svým i kolegů jí děkuji za odvedenou práci a do nové
životné etapy přeji mnoho štěstí. Její nástupkyni – Mgr. Evě Levinské naopak přeji
mnoho pedagogických úspěchů a nechť se jí v Horní Moštěnici líbí.
Rád bych poděkoval SRPŠ, zvl. pí předsedkyni Janě Faitové za organizaci společenských akcí, zejména Kateřinské zábavy a Josefovského plesu, jakož i za finanční
participaci na sportovních akcích -  LVVZ a plavání pro děti a žáky.
Rovněž děkuji všem předsedům spolků a společenských organizací za pozvání na
jejich akce, nejčastěji výroční schůze, a pokud to můj sportovní kalendář dovolí, rád se
jich zúčastním.
Všem přeji příjemné prožití jarních měsíců a požehnané velikonoční svátky.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
Akce ZŠ v prosinci 2018, lednu a únoru 2019
2. 12. Vánoční jarmark
První neděle adventní patřila tradičnímu Vánočnímu jarmarku se slavnostním rozsvěcením vánočního stromu a Mikulášskou nadílkou. Nejen spousta krásných výrobků
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a vůně cukroví, ale také vystoupení dětí
prvního stupně příjemně naladilo přicházející vánoční čas….
5. 12. Mikuláš v ZŠ, ve Školním klubu a
u Smajlíků v ŠD
Na každoroční mikulášskou nadílku
se vždy těší celá naše škola, protože se v
rolích Mikuláše, andělů a čertů předvádějí
nejstarší žáci školy. A tak i letos celou školou procházeli žáci IX. A a navštívili i ŠD,
oddělení Smajlíků a Školní klub. Do svých
rolí se velice rychle vžili, neboť kdy jindy
mohli za svou školní docházku chodit po
škole, práskat řetězy, zvonit, dupat, bouchat na dveře a hulákat, aby tak postrašili
mladší spolužáky? Taková příležitost přijde jednou za život. Nejmladší žáčci měli
z čertovské chásky opravdu respekt, možná i trochu strach a Mikuláš s andělem byli
pro ně záchranou. Po básničce nebo písničce dostaly všechny děti mikulášský balíček.
Mikuláš u Soviček a Veverek
Ve středu 5. 12. jsme udělali v ŠD „Pekelné odpoledne“. Hned na úvod nás navštívil
sv. Mikuláš se svou družinou. Po přečtení z knihy hříchů se někteří z nás velmi báli a
slibovali, že se polepší! Některým ukápla  nejedna slzička. Vysvobozením pro každého
hříšníka bylo zazpívání písničky či přednes básničky. Čertům se nás zželelo a přece jen
na nás všechny čekala sladká odměna od Mikuláše.
Abychom zažili i legraci, zahráli jsme si i několik pekelných her, vyrobili jsme si
sladkého čerta z hrozinek a želé bonbonů, poskládali čertovské puzzle, vybarvili jsme
si čertíka a vyrobili jsme mu řetěz. Závěr patřil čertovské diskotéce, při které jsme si
protáhli svoje kopýtka. Velké díky patří hodným maminkám – pí Štěpaníkové a pí Petrlíkové za sladký sponzorský dar. Jsme šťastní, že nás peklo neschvátilo, a už se budeme
těšit na Ježíška. Snad k nám přijde….
12. 12. Česko zpívá koledy
Letos již po osmé je zde oblíbená akce Česko zpívá koledy. V jeden den a ve stejný
čas se zpívá pět tradičních koled na stovkách míst v celé České republice. A proto jsme
se rozhodli, že si ve školní družině uspořádáme také takovou krásnou akci a užijeme
14
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si předvánoční atmosféru. Společně s dětmi jsme si zazpívali šest koled - Nesem vám
noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli
ovce valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí.
17. 12. Beseda s rodilým mluvčím
V pondělí 17. 12. jsme v ruštině měli nevšední zážitek. Pozvání k nám do školy přijala extraligová hráčka Volejbalu Přerov Katsiaryna Shapavalová z Běloruska. Nejprve
nám popovídala něco o sobě, no, a protože se blíží Vánoce, zajímalo nás, jak to probíhá
u nich doma. Dostalo se i na řadu (nejen sportovních) dotazů žáků 8. a 9. ročníku, na
které tato usměvavá, sympatická a hooooodně vysoká hráčka s radostí i vtipem odpovídala. V každém ohledu lze toto setkání považovat za velmi příjemné a zároveň
přínosné, neboť žáci měli jedinečnou příležitost slyšet a mluvit s rodilou mluvčí. A to
je cesta k jazyku. Ještě jednou děkujeme.
17. 12. Koncert Pavla Nováka
Žáci 1. A, 1. B  společně navštívili vánoční koncert P. Nováka v Přerově. Dozvěděli
se něco více o tradicích a zvycích, které provázejí celý advent, zazpívali si známé písničky a ukončili celý koncert koledami. Všichni odcházeli vánočně naladěni, spokojeni
a už se těšili na Ježíška.
17. 12. Olympiáda v AJ – školní kolo
V pondělí 17. prosince proběhlo, jako
každý rok, školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Tentokrát dorazili tři zástupci
ze sedmé třídy a stejný počet zástupců i
z třídy deváté. Po úspěšném složení ústní
části bylo vyhlášeno následující pořadí.
V první kategorii se na třetím místě umístila Marie Gjoreva, druhé místo patří Julii
Jemelkové a do okresního kola z prvního
místa postupuje Nela Nevřalová. V druhé
kategorii bylo pořadí následující: třetí místo si zasloužil Šimon Bruckmüller, druhé místo obsadil Jiří Lejsek a na prvním místě
Vlastimil Hrabovský, který také postupuje do okresního kola konaného v Přerově. Našim žákům budeme držet palce a přejeme jim co nejlepší umístění.
19. 12. Divadelní představení pro 2. st. Povídky z jedné a druhé kapsy
Poslední předvánoční středa patřila na druhém stupni divadelnímu umění. Již tradičně jsme se vydali do Městského divadla ve Zlíně, abychom zhlédli šest zdramati15
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zovaných Čapkových Povídek z jedné a druhé kapsy. Byli jsme opravdu nadšeni nejen
výpravou promyšlenou do každičkého detailu, ale hlavně výkony dětských herců ze
základních uměleckých škol Zlínského kraje. Jejich detektivové a zločinci směle konkurovali dvěma dospělým kolegům, kteří měli v tomto jedinečném projektu spíš úlohu
pomocníků. Bylo to vtipné, hravé, prostě dokonalé...
20. 12. Exkurze IX. A na úřad práce
O čem se žáci dověděli na exkurzi v INFORMAČNÍM A PORADENSKÉM STŘEDISKU PRO VOLBU POVOLÁNÍ?
Získali přehled o nabídkách vzdělání, profesní přípravy a zaměstnání, poznali místní možnosti a příležitosti, přesnější a komplexnější představu, jak vyhledávat, třídit a správně využívat informace o vhodných
vzdělávacích a pracovních příležitostech, možnostech
uplatnění  absolventů  jednotlivých oborů v praxi, podrobné popisy jednotlivých profesí...
20. 12. Křesťanské Vánoce – 6. a 7. třída
Krátce před Vánocemi za námi přijela paní Coufalová s besedou Křesťanské Vánoce. Základní myšlenkou tohoto programu bylo přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní
poselství křesťanských Vánoc. A vzali jsme to pěkně od podlahy. Proč vlastně slavíme
Vánoce? Kdo je to Ježíš Kristus? Kdy a kde se narodil? Co pro nás Vánoce znamenají,
jak je vnímáme dnes? Co je to evangelium a kdo jsou evangelisté? Kde leží Betlém?.....
Na tyto a mnohé další otázky jsme postupně nacházeli odpovědi nejen z výkladu lektorky, ale i prací žáků. Nechybělo ani vkusně podané video jednoho z youtuberů. Program byl pro žáky 6. a 7. ročníku určitě přínosný a to nejen z pohledu dějepisu či
výchovy k občanství. Nabídl zastavení a zamyšlení se nad podstatou Vánoc, což je v
dnešní komerční společnosti často zapomínáno a opomíjeno.
20. 12. a 16. 1. Dějepisná olympiáda – školní a okresní kolo
20. 12. proběhlo v naší škole školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát zaměřené
na téma doprava. Školního kola se zúčastnilo 11 žáků. Vítězně z něj vyšel už loňský
šampión Jan Botor z IX.A. Ten se 16. 1. vydal reprezentovat školu do okresního kola.
Tam se umístil na krásném 5. místě z 43 účastníků a postupuje do krajského kola. Budeme Honzovi držet palce, aby se mu dařilo. A děkujeme mu za vzornou reprezentaci.
4. 1. Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
V pátek 4. ledna a v pondělí 7. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém ja16
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zyce. Ze třinácti osmáků a deváťáků se nejlépe umístili Vlastimil Hrabovský, Veronika
Čevelová a Jan Botor. Oba kluci nás budou reprezentovat 28. ledna v kole okresním,
Veronika je v tu dobu totiž na „lyžáku“. Jako osmačka má ale naštěstí možnost zabodovat ještě příští rok.
8. 1. Máme chytré tělo
Motto: Když už člověk jednou je...
Již po druhé k nám přijel pan Vladislav Zezula s přírodovědným programem, tentokrát s názvem Mám chytré tělo. Pan Zezula žákům za pomoci vlastnoručně vyrobených
velmi názorných pomůcek (modely: srdce, plíce, trávicí ústrojí, játra, ledviny, krevní
oběh, svaly a kosti, řízení organizmu: nervy a hormony) předvedl fungování lidského
těla i to, co probíhá v našem mozku, jestliže zažíváme různé pocity – strach, radost,
napětí apod. Ústřední myšlenkou pořadu
bylo: Jak si zvýšit sebevědomí, jak se bránit stresu, kdo nám pomůže splnit naše (reálná) přání. Žáci si měli z programu odnést
tři rady:
1. Všechno je změna.
2. Všichni jsme stejní.
3. Mám chytré tělo.
9. 1. Turnaj v pexesu v ŠD
Ve středu 9. ledna jsme uspořádali jako
každý rok pro děti školní družiny PEXESOVÝ turnaj. Děti si ve skupinkách zahrály známou stolní hru a po každé hře si
na kartičku připisovaly počet získaných
dvojic. Nejúspěšnější hráči-hráčky získali
drobné věcné ceny a sladkosti.
U Soviček jsme byli rozděleni do 5 skupin a vítěz z každé skupiny se utkal v kole
„vítězů“. Absolutní pexesovou královnou se stala Jůlinka Slezáková. Všichni jsme namáhali své hlavy, soustředění i smysl pro fair play. Odměnou za náš výkon byla sladká
odměna a pexeso, abychom i doma mohli spolu se svými rodiči či sourozenci trénovat
naši trpělivost a paměť.
24. 1. Divadelní představení Sněhová královna
Ve čtvrtek 24. ledna se žáci 3. – 5. třídy vypravili do divadla ve Zlíně na pohádku Sněhová královna. Všichni se ohromně těšili a do školy přišli slavnostně oblečeni.
17
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Divadlo splnilo očekávání. Pohádka byla velmi pěkná a výprava byla nápaditá. Žáci
sledovali se zaujetím představení a domů se vraceli plni nádherného zážitku.
27. 1. - 31. 1. Lyžařský zájezd pro 2. st. ZŠ
V neděli 27. ledna se uskutečnil lyžařský zájezd na chatu Bačkárku. Po zastavení autobusu ve Velkých Karlovicích jsme
museli vystoupat 2,5 km do kopce. Výstup
na chatu byl sice pro některé náročný, ale
zvládli jsme to. Hned první den jsme byli
rozděleni do skupin. Skupina L1, kterou
vedla paní zástupkyně, L2 pod vedením
pana Kvapila, L3 pod vedením pana ředitele, S1, které vedla paní Ludvová, a S2, na
které dohlížel pan Fedurco. Počasí nám vycházelo a byl nádherný výhled na krajinu
pod námi. I běžkování byla zábava. Předposlední den jsme měli večerní program Třída
baví třídu. Po celý večer byla uvolněná atmosféra a všichni se skvěle bavili. Do hry byly
zapojeny jak děti, tak i učitelé. Vyvrcholením celého programu byla hra, Kdo vydrží
nejdéle ve sněhu. Pro všechny, kteří to zvládli, byla nachystána sladká odměna. Další
den si pro nás učitelé připravili závod. Všichni hrdě dojeli do cíle. Dokonce i ti, co na
lyžích nebo na snowboardu stáli poprvé, úspěšně dorazili do cíle. Všude bylo mnoho
sněhu, a tak jsme mohli na závěr sjet i kopec, po kterém jsme na chatu přišli. Byl to
skvělý zážitek. Cesta domů probíhala v klidu a u školy na nás už čekali rodiče. Lyžařský zájezd na chatu Bačkárku se velice povedl a my si z něj odnesli ty nejlepší zážitky.
Veronika Čevelová, žákyně VIII. A
23.1. Netradiční zimní olympiáda – Sovičky ŠD
23. 1. jsme si přály, aby napadlo spoustu sněhu a my mohly mít olympiádu na sněhu, ale bohužel nám počasí nepřálo, tak jsme si ji udělaly ve třídě. Své dovednosti a
šikovnost jsme si prověřily v sedmi disciplínách. Nejnáročnější byl tunel z nás, dětí.
Jelikož udržet se na rukou než všichni prolezou, bylo náročné. Dalšími disciplínami
byl labyrint ve skupinkách, prolézání kruhem po dráze, chůze na balančních obloucích,
hod na sněhuláka, přenos kostek nohou a trefa florbalkou na branku. Všechny děti jsme
se snažily co nejvíce zapojit sportovního ducha a smysl pro fair play, i když některým
z nás se to občas nedařilo, ale i přesto jsme se snažily předvést svůj co nejlepší výkon a
ukázat tak svou šikovnost, hbitost a smysl pro týmového ducha.
23. 1. Nejšikovnější skokan – Smajlíci ŠD
Skvělé výkony předvedli účastníci soutěže ve skákání přes švihadlo, která proběhla
18
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ve středu 23. ledna ve školní družině u Smajlíků. Celkem 25 účastníků bylo rozděleno do tří kategorií podle ročníků. Soutěžícím se počítal počet přeskoků za 30 sekund.
Výsledky v jednotlivých kategoriích byly velmi těsné. Všem účastníkům ještě jednou
gratulujeme k předvedeným výkonům a těšíme se na další ročník :-).      
28. 1. Olympiáda v ČJ – okres
V pondělí 28. ledna se naši dva deváťáci, Vlastimil Hrabovský a Jan Botor, účastnili okresního kola Olympiády v českém jazyce, která se konala ve SVČ Atlas. Soutěž
sestává stejně jako školní kolo ze dvou částí, mluvnické a slohové, na každou z nich
mají účastníci 60 minut. Řeší se různé zapeklitosti našeho krásného rodného jazyka a
podmínkou je též napsat volný slohový útvar na předem dané téma ve stanovené délce. Není to úplně jednoduchá záležitost a také konkurence je veliká - 40 soutěžících z
celého okresu. Vlastík se umístil na 19. - 20. pozici, Honza, který „odedře“ kdejakou
soutěž, skončil na 37. místě.
30. 1. Z pohádky do pohádky – Veverky ŠD
Ve středu 30. 1. 2019 proběhla ve školní družině v oddělení Veverek akce „Z pohádky do pohádky“. Děti pomohly najít rytíři cestu k drakovi, hádaly pohádky, skládaly
k sobě protikladné pohádkové bytosti, poslechly si popletenou pohádku. Nejlepší „pohádkáři“ byli odměněni drobnými dárečky.
6. 2. Moudrá sova – Sovičky
Ve středu 6. února jsme si ve ŠD u Soviček prověřili své znalosti při vědomostní
soutěži Moudrá sova. Na úvod jsme si dali pár hádanek. Poté jsme soutěžili kluci proti
holkám. Holky byly šikovnější a po právu vyhrály. Naším úkolem bylo například vymyslet za 3 minuty co nejvíce slov (podstatných jmen) začínajících na určité písmeno,
také jsme hráli Kimovu hru, kdy jsme si museli zapamatovat za minutu deset věcí a
vzápětí je napsat. Na závěr jsme si každý sám lámali hlavu nad rozdíly na obrázcích,
třídili jsme savce, ptáky a ryby a počítali berušky. Namáhání našich hlaviček nás bavilo, neboť rádi hrajeme vědomostní hry i hádáme hádanky.
6. 2. Soutěže ve společenských hrách – kostky, piškvorky – Smajlíci
...Kolečko, křížek, kolečko, křížek…
Piškvorky si ve školních lavicích zahrál snad každý.
Princip této hry vznikl již 2000 let před naším letopočtem a dodnes je oblíbenou
zábavou. V únorovém turnaji hrály téměř všechny děti systémem každý s každým. Ve
finále se utkali ti nejlepší. Pochvalu si ale zaslouží všichni zúčastnění, protože hráli
opravdu s velkým nasazením.

19

Moštěnský Zpravodaj 2/2019

6. 2. Olympiáda v AJ – kategorie I A
Dne 6. 2. 2019 proběhlo okresní kolo soutěže konverzace v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí 13 žáků z okresních základních škol a 3 žáci z gymnázií (měli svou kategorii). Soutěž byla rozdělená do dvou částí. V první části žáci společně poslouchali
anglický text a v písemné části vypracovávali odpovědi k danému textu. Následně probíhala část anglické konverzace, kde žáci jednotlivě konverzovali na různá témata typu
moje rodina, moje město nebo moje záliby. Konverzace trvala přibližně 5 minut. Porota
se skládala ze tří učitelů anglického jazyka. Naši školu reprezentovala Nela Nevřalová
ze VII. A.
13. 2. Puzzliáda Veverky
Ve středu 13. 2. proběhla v oddělení
Veverek „Puzzliáda“. Děti si zasoutěžily
ve skládání puzzle a zároveň si procvičily
svou soustředěnost, přesnost, představivost a v neposlední řadě i trpělivost. Tři
nejrychlejší dvojice byly odměněny malou
pozorností a ostatní za svou snahu a účast
obdrželi malou sladkost.
13. 2. 6. třída nanečisto
6. 2. nás navštívili v rámci akce 6. třída nanečisto žáci 5. tříd ze Staré Vsi a Beňova.
Nejprve si prohlédli v doprovodu Mgr. Mraznicové celý areál školy. Nahlédli do tříd
a odborných učeben, proběhli se v tělocvičně. A potom měli možnost vyzkoušet si 3
předměty z budoucí 6. třídy, seznámit se tak s učiteli a prostředím, v kterém by mohli
příští školní rok pokračovat ve své školní docházce.
V hodině anglického jazyka si žáci formou interaktivních her zopakovali gramatiku
a slovní zásobu. Vyluštili si křížovku a zahráli si ve dvojicích oblíbenou hru „Lodě“.
Pomocí známé písničky „ROAR“ od Katy Perry se celá třída najednou ocitla v pralese
a plnila různé úkoly.
V hodině přírodopisu si na začátku zahráli přírodopisný AZ kvíz, pak se naučili
pracovat s mikroskopem a terénním mikroskopem. Pozorovali trvalé preparáty (např.
noha mouchy nebo řez dřevnatým stonkem) a ke konci hodiny si žáci vytvořili svůj
preparát z vody, kde pozorovali prvoka trepku velkou.
Na závěr krátkého dne měly děti možnost zazávodit si v rámci hodiny tělesné výchovy. Všichni si taky osahali hrazdu a zkusili si na ní zacvičit.
Hodiny se žákům moc povedly, byli šikovní a my se příští rok moc těšíme na budoucí
šesťáky.
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13. 2. Olympiáda v Aj
Dne 13. 2. 2019 v budově Atlas a Bios Přerov probíhalo okresní kolo Konverzační
soutěže v anglickém jazyce kategorie IIA. Naši školu reprezentoval Vlastimil Hrabovský z IX. A. Jako první proběhla písemná část, která se dělila na poslech a mluvnici.
Dále si každý vylosoval své pořadové číslo, Vlastimil si vylosoval číslo 18 z 19, takže
následovaly asi tři hodiny sezení na židli a sledování, jak ostatní žáci postupně přicházejí a odcházejí.  Nakonec se dočkal i on. Na výběr bylo 6 témat: Rodina a přátelé,
Počasí a oblečení, Moje město/vesnice, Doprava a cestování, Koníčky a volný čas a Můj
normální školní den. Vlastimil se sice neumístil na předních příčkách, nicméně i tak
mu tímto děkujeme za reprezentaci naší školy.
15.2. Réva – hudební pořad pro MŠ a ZŠ
V pátek 15. února se naši žáci zaposlouchali do skladeb, které si pro ně připravila
cimbálová muzika Réva. Tato cimbálovka,
složená ze čtyř muzikantů – cimbalisty,
houslisty, basisty a klarinetisty,
seznámila žáky s lidovými písničkami a
také vážnou hudbou. Zároveň ale dokázala žákům, že v tomto složení lze zahrát i
populární hudbu. Hudební pořad byl proložen soutěžemi o drobné dárky. Nakonec si
žáci zatancovali při moderní písničce.
15. 2. Okresní kolo zeměpisné olympiády
Jan Botor, tradiční účastník všech možných soutěží na úrovni školy, okresu, kraje
i celostátních kol, se 15. února „popral“ se záludnými otázkami zeměpisné olympiády.
Honza si nejvíc pochvaloval práci s atlasem, ale i další dvě části, praktická část a test
geografických znalostí, byly prý v pohodě. Na první příčky se mu sice dosáhnout nepodařilo, obsadil ale krásné 11. místo a nechal tak za sebou větší část silné konkurence.
Patří mu velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci školy. Honzovi přejeme
mnoho dalších, nejen soutěžních, úspěchů.
26.2. Naší přírodou
Dne 24. 2. 2019 se vybraní žáci 6. a 9. třídy zúčastnili kvalifikačního kola soutěže
Naší přírodou pořádaného Střediskem volného času Atlas a Bios v Přerově. Soutěžilo
se ve čtyřech oborech – ekosystém lesa, ekosystém vody, ekosystém lidských sídlišť
a ekosystém polí, luk a pastvin. Žáci odpovídali na nejrůznější otázky nebo museli
poznat rostliny či živočichy, kteří se v dané oblasti vyskytují. Do finálového kola po21
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stoupili za mladší žáky Michaela Mišová (VI. A) a za starší žáky Jan Botor (IX. A).
27.2. Karneval v ŠD
POJĎTE VŠICHNI RYCHLE DÁL, ZAČÍNÁ NÁM KARNEVAL!!!
Ve středu 27. února se ve školní družině konal karneval. Pro děti byla připravena
slavnostně vyzdobená družina, občerstvení, balónky, spoustu soutěží, her, písniček,
malá diskotéka i promenáda v maskách.
Děti si oblékly masky princezen, námořníků, Karkulek, bojovníků… Mohli jste
vidět i víly, baletky, čarodějnice, kosmonauty, myši, kočky, kuchaře, kovboje, policisty, vojáky, hokejisty, ale i cyklisty nebo
piráty, všechny tyto bytosti jistě znáte. Všechny masky dostaly za splněné úkoly malou
odměnu a sladkou medaili. Společně jsme prožili krásné odpoledne.
Co nového od prosince 2018 ve školce?
Celé zimní období výchovně vzdělávací činnosti mateřské školy se nesly v duchu
„Zimy“. Třídami se rozeznívaly zimní písničky a básničky, malovaly, kreslily a lepily
se zimní obrázky, hrály zimní hry. V lednovém dopoledni společně děti tříd Sluníček
a Berušek strávily „Srdíčkový den“ a nechyběla i každoroční „Zimní olympiáda“, ve
které děti z celé školky prokázaly své tělovýchovné dovednosti a schopnosti. Za přítomnosti praktikantek SPgŠ Přerov, které ve třídě Sluníček plní svou souvislou pedagogickou praxi, v únoru proběhl „Rej masek“ – náš oblíbený karneval. I naši školáci
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nezaháleli, soustavně se připravují pod vedením svých třídních učitelek na Zápis do
1. třídy základní školy. Své nabyté vědomosti předvedli rodičům na společné odpolední akci „Diagnostika předškoláka“.
Zima končí a my se těšíme na jaro. Už teď
se připravujeme na společné vystoupení
na obecní akci „Vítání jara“ v kulturním
domě.  A to je jen začátek. Čeká nás ještě
spousta dětských akcí i akcí s rodiči či veřejností. Mezi důležité akce bude patřit i „Zápis dětí do mateřské školy“ na příští školní
rok. Touto cestou Vás všechny zveme do naší školičky. Zápis proběhne 2. května 2019
v 15.00 hodin ve třídě Sluníček. Kolektiv učitelek mateřské školy se bude na Vás těšit.
V tento den ve stejný čas zde proběhne i „Zápis do Mikrojeslí“.

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
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Ze života ZO ČZS Horní Moštěnice
Výroční členská schůze
Dne 13. 1. 2019 se uskutečnila jako
každý rok výroční členská schůze.
Zúčastnilo se 69 členů a 9 hostů. Byla
zhodnocena činnost za loňský rok a
přednesen plán na rok nový.  Bylo přijato
8 nových členů, byl zvolen na další období
výbor ZO a kontrolní komise.  Bylo předáno
ocenění za dobrou práci pro spolek našim
členům: Ostrčil Čestmír, Procházka Josef, Hudeček Zdeněk, Rébl Miroslav, Králová
Marie, Ostrčilová Marie, Velímová Jana, Jančíková Ilona, Ostrčilová Marta, Bubíková
Stanislava.  Všem gratulujeme.

Zahrádkářský ples 2019 Horní Moštěnice
Dne 2. 2. 2019 se uskutečnil tradiční Zahrádkářský ples. K tanci a poslechu hrála
nová skupina Groove Harmony. Náš ples navštívilo asi 170 osob místních, ale především
přespolních.   Večer nám zpestřilo vystoupení taneční skupiny Atlas a Bios Přerov.
V dalším vstupu nás svým tanečním vystoupením pobavili členové Klubu pro starší a
pokročilé z Horní Moštěnice svým novým představením Tornádo Lou. Opět sklidili
obrovský aplaus jako každým rokem. Byla připravena bohatá tombola, která uspokojila
mnoho návštěvníků. Občerstvení bylo jako vždy výborné a všechno se snědlo.  I přes
menší návštěvnost než na minulém plese, se všichni dobře bavili a to je to hlavní.
Děkujeme všem, kteří přispěli k jeho uspořádání.
Ilona Jančíková
ZO Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice
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ŠTĚPÁN – CUP 2018 – ohlédnutí za vánočním
turnajem
O vánočních svátcích na sv. Štěpána, 27. 12. 2018, se uskutečnil 16. ročník ŠTĚPÁN
– CUPu 2018. Turnaje se zúčastnili muži ve středním věku. Turnaj byl rozlosován do
tří družstev a hrál se systémem každý s každým v časovém intervalu 15 minut. Tohoto
ročníku se účastnilo celkem 12 hráčů, kde nejstaršímu hráči bylo 78 let a nejmladšímu
30.
Organizaci a průběh turnaje zajišťoval organizační výbor ŠTĚPÁN - CUPu ve
složení:
Prezident – Vladimír Uhlíř, členové – Josef Doležel (rozlosování hráčů), Miroslav
Vašek (pokladník a zapisovatel výsledků na informační tabuli), Richard Vašek
(fotodokumentace), Zdeněk Vašek (fotodokumentace na CD), Emil Koritar (občerstvení
hráčů), Jaroslav Jurošek (občerstvení hráčů). Hlavním rozhodčím celého turnaje byl
ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Libor Kubík.
Turnaj zahájil prezident ŠTĚPÁN – CUPu p. Uhlíř, který přivítal všechny přítomné
hráče. Minutou ticha byla uctěna památka bývalých hráčů, kteří již bohužel nejsou
mezi námi. Dále byly předány pamětní medaile hráčům, kteří se v minulosti turnajů
pravidelně účastnili, ale zdravotní důvody jim již nyní neumožňují aktivně se do hry
zapojit. Přesto se však tito hráči pravidelně nohejbalového klání účastní jako hosté.
V tomto roce byli oceněni tito hráči – p. Vladimír Burdík a p. Ladislav Tesař.
Účastníci turnaje se vždy musí řídit přísnými turnajovými pravidly, kde kromě
pravidel nohejbalu se dbá na čestnost, ohleduplnost, pravdomluvnost a slušnost. Pro
zpestření turnaje a navození vánoční atmosféry již pravidelně nosí účastníci vánoční
produkty z domácí kuchyně. Průběh turnaje byl tak jako předešlé ročníky podrobně
zaznamenán audiovizuální technikou, kterou zajistili p. Zdeněk Vašek a p. Richard
Vašek. Každý účastník si mohl zakoupit turnajový záznam účastníků ŠTĚPÁN – CUPu
předešlých ročníků na DVD.
Při závěrečném vyhlášení výsledků byly hráčům předány medaile a putovní pohár.
Výsledky 16. ročníku ŠTĚPÁN - CUPu:
1. místo – Ing. Jan Ščotka, Milan Nevrla, Josef Procházka a Aleš Novotný
2. místo – Jaroslav Jurošek, Miroslav Matyáš, Jiří Bednář a Vladimír Možíš
3. místo – Josef Konečný, Vladimír Uhlíř, František Fešar a Miroslav Mik.
Za velmi zdařilý a sportovně hodnotný turnaj patří poděkování organizačnímu
výboru ŠTĚPÁN – CUPu, dále sponzorům turnaje – Obecnímu úřadu Horní Moštěnice,
ZŠ a MŠ Horní Moštěnice, SEW – EURODRIVE Horní Moštěnice a také přátelům
sportu, kteří zajistili nepostradatelné technické zázemí celého turnaje.
Josef Procházka
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Akce Mysliveckého spolku Horní Moštěnice 2019
V letošním roce jsme uspořádali již dvě akce pro veřejnost, první z nich byl tradiční
Myslivecký ples, který se konal 19. ledna 2019 ve zdejším kulturním domě.  Hrála nám
kapela Bene Olomouc. Svojí účastí nás poctilo kolem 270 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, podával se řízek s bramborovým salátem, svíčková, guláš a
minutková specialita masovo-zeleninová směs s bramboráčky.  Dále byla připravena
bohatá myslivecká tombola a 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 s vystoupením Tornádo Lou, které se jim opět moc povedlo. Obě skupiny
sklidily obrovský aplaus, jako vždy.  
Další akcí byly Vepřové speciality, tyto se uskutečnily 16. února 2019. Opět byla
zakoupena 3 prasata, zhotoveny výrobky a vše přichystáno na sobotu, abychom uspokojili
všechny návštěvníky, což můžu říct se nám, dle ohlasů, opět dokonale povedlo. Bylo
možno zakoupit všechny druhy výrobků, jako jitrnice, tlačenka, prejt, polévka, ale i
syrové čerstvé maso. V teplé kuchyni bylo připraveno jako vždy vepřo - knedlo - zelo,
řízek, polévka a prejty. Už tradicí na této akci je slivkošt, bylo dodáno 21 vzorků, na
prvním místě se umístila pálenka p. Františka Martínka, na druhém až čtvrtém místě
se stejným počtem bodů se umístily pálenky p. Diatky J., Matyáše M. a p. Prokeše A.
Letos proběhla soutěž o nejlepší koláč, buchtu apod. Tentokrát se přihlásili i účastníci
nejen místní, ale i z dalekého okolí. Na prvním místě skončil tradiční moravský frgál
26
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p. Jiřího Hřiba, na druhém až třetím místě se stejným počtem bodů se umístil koláč
děvčat Anetky Andělové a Jarmily Králíkové. Nechyběla ani bohatá myslivecká tombola.  
Kroužek Medvíďata si pro nás připravil krásné vystoupení Ledové království a všichni
jsme si zazpívali písničku Sníh, padá sníh. Úsměvy na tvářích návštěvníků a dobrá nálada
nás ujistily v tom, že se v roce 2020 sejdeme 15. 2. znovu.
Na závěr musím poděkovat všem návštěvníkům našich akcí, všem členům spolku
a našim kamarádům a příznivcům myslivosti, bez kterých bychom tyto akce nemohli
pořádat. Moc děkuji a provolávám myslivosti a lovu ZDAR.
Tomáš Jančík
předseda MS Horní Moštěnice

K lub pro starší a pokročilé
Leden 2019
V lednu jsme naše hosty na divoký západ pozvali a jako za oněch časů pro ně zatancovali.
Parodií na western Limonádový Joe se v minulosti mnozí inspirovali a ani my jsme
neodolali. Když v báru houstne dým…
arizonská pěnice Tornádo Lou zapěla a
po ní svůj tanec děvčata rozjela. Whisky,
to je moje gusto… sálem zabouřilo a
jednu ruku v klidu nenechalo. Diváci do
rytmu tleskali, kolty hlasitě práskaly. A
kdybyste přece nevěřili, že v Saloonu
jste byli, pistolníci svými kolty každého
přesvědčili. Ani byste nespočítali, kolik
nábojů spotřebovali. Závěrečný kankán,
to už jen pověstná třešinka na dortu byla,
která naše vystoupení ukončila.
Únor 2019
Únorové taneční odpoledne veselé bylo,
množství masek kulturní dům zaplavilo.
Ani nevíte, jak moc nás těšilo, že jich letos
zas přibylo. Mládež by oči valila, kdyby
ty převleky spatřila. Soutěž o nejkrásnější
masku vyhlášená nebyla, ale shodla se na
tom většina, že by ji vyhrála mušketýrů
družina. Krásné a do detailů vypracované
kostýmy měli a věřte, že ani kordy jim
nechyběly.
Rej masek byl zkrátka skvělý. V dobrém
rozmaru jsme se večer rozcházeli.
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Březen 2019
MDŽ se 8. března slaví, ani náš Klub nezapomněl popřát všem přítomným ženám
mnoho zdraví. Naši mexičtí přátelé TRES CABARELOS se tohoto milého úkolu ujali
a každé dámě kytičkou popřáli.
Nejen v tento jarní čas, i příští měsíc rádi uvidíme vás, neváhejte a opět přijďte mezi
nás.
Zita Lásková
Klub pro starší a pokročilé

Dětské šibřinky
Je to až k nevíře, ale zase nám uběhl rok a děti nejen z Moštěnice si druhou
březnovou sobotu užily tradiční šibřinky. Sál kulturního domu byl zaplněný a děti se
spolu se svými rodiči dobře bavili při hrách a tanci. V sále bylo k vidění velké množství
pohádkových postaviček a dalších nejrůznějších masek.
O program se postarala Agentura Bianka, odměny za soutěže zajistil obecní úřad.
Ten se postaral také o tombolu. Věříme, že se dostalo na většinu dětí, které si odnášely
tašku s malým překvapením.
Občerstvení pro malé i dospělé bylo zajištěno také. Odpoledne se vydařilo a děti
domů odcházely unavené, ale věříme tomu, že i spokojené.
Ing. Marta Ostrčilová
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Cena obce Horní Moštěnice
25. únor 2019 byl pro nás - cvičenky ženy svátečním dnem.
Naše cvičitelka - Ing. Pavlína Švédová - převzala
z rukou pana starosty Cenu obce Horní Moštěnice
za rok 2018.
Rada obce cenu udělila za dlouholetou aktivní a
obětavou práci při pořádání a zajišťování cvičení
žen pod záštitou TJ Sokol Horní Moštěnice.
Pavlíně děkujeme za obětavost, přejeme hodně
zdraví, elánu, optimismu a ve čtvrtek - budeme se
těšit!
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Výročí bitvy čtyř králů 1819 – 2019
V naší obci se nachází kostel, který patří k nejstarším kostelům v okolí, zámek
s upravenou zámeckou zahradou, kaplička, jejíž historii podrobně a poutavě zpracovala
Mgr. Marie Špalková ve své knize Horní Moštěnice kapitoly z dějin obce.
Mimo tyto historické objekty je na území obce několik památek sakrálního charakteru
– kříže, sochy, postavené jako dík nebo památka k určité události v minulosti.
Vážení čtenáři Zpravodaje, přijměte moji „pozvánku na vycházku“ ke starému kříži,
stojícímu v poli po pravé straně silnice vedoucí od obce do Přerova. Latinský nápis je
nečitelný a omšelý, celkový stav kříže svědčí o jeho značném stáří.
Podle ústního podání z dřívějších let připomíná kříž tragickou událost z roku 1819.
Pro objasnění dvě staletí starého výročí bitky čtyř králů musíme nahlédnout do
dávných dob, kdy byla Morava rozdělena na údělná knížectví. Členové panovnického
rodu se navzájem svářili a vyvolávali časté vzpoury proti králi nebo z uherského
pomezí byly na Moravu podnikány časté loupeživé výpady.
V takových situacích se stávalo, že kníže nebo král po střetnutí se silnějším
protivníkem projížděl krajem v přestrojení s družinou nejvěrnějších, aby unikl svým
pronásledovatelům. Tyto události se vtiskly do paměti poddaného lidu a staly se
historickým podkladem pro starobylý lidový obyčej „Jízdu králů“, který se udržoval
po celá staletí na moravském Slovácku i na Hané.
V pomyslné časové přímce se dostaneme do roku 1819.
Na svatodušní pondělí se v odpoledních hodinách na loveckých pastvinách mezi
Horní Moštěnicí a Přerovem setkaly družiny čtyř králů.
Zdatní mládenci na nejvybranějších koních (koně bývali největší chloubou každého
dobrého hospodáře) z Horní Moštěnice, přerovské Šířavy, Lověšic a Bochoře vyzbrojeni
a v dobré náladě.
Mluvčí družin se vzájemně vyzvali, aby družiny vydaly své krále do zajetí.
Tomuto vyzvání nevyhověla žádná družina, a tak došlo k opravdové bitvě mezi
moštěnskými a šířavskými mládenci na jedné straně a
lověšickými na straně druhé.
Výsledek byl tragický.
Z osmdesáti chlapců vyvázlo bez zranění sotva deset. Na
místě zůstalo osm padlých a dvacet těžce zraněných, z nichž
ještě pět dalších podlehlo zranění v dalších dnech. Guberniální
úřady poté zakázaly nošení střelných zbraní při „jízdách“
a v roce 1835 i zbraně sečné a bodné. Podobné události u
Halenkovic, Ivanovic a na Určické pláni způsobily, že Jízda
králů na Hané ztrácela časem na oblibě a postupem doby
upadla v zapomnění.
Na svatodušní pondělí v letošním roce uplyne dvě stě let od
krvavé bitky našich předků.
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Každý z občanů naší vesnice nesčíslněkrát šel nebo jel kolem osamělého kříže
v poli u silnice. Možná při další cestě pocítíte závan smutku a nostalgie, která toto
místo obklopuje.
Co říci závěrem?
1. Z dávných loveckých pastvin mezi Horní Moštěnicí a Přerovem vzniklo pole, na
kterém v současnosti hospodaří SALIX MORAVA, a.s.
2. Představa, že by se sem dnes sjela skupina osmdesáti urostlých mládenců  v národních
krojích na ušlechtilých koních, je takřka nereálná, ba dokonce z oblasti sci  – fi.
3. Jízdu králů na Hané v současné době pořádá Obec Doloplazy (některé údaje o této
akci jsem použila z propagačního letáku).
4. Jízda králů ve Vlčnově na moravském Slovácku byla v roce 2011 zapsaná na
reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví památek.
Pavla Brázdová

Z výroční členské schůze ČSCH, z.s.,
ZO Horní Moštěnice
V neděli 24. února 2019 se v kulturním domě konala výroční
schůze ČSCH, z.s., ZO Horní Moštěnice. Zprávu o činnosti za
rok 2018 přednesl předseda př. J. Štievko. Zhodnotil všechny
akce pořádané naším spolkem nebo ve spolupráci s Obcí Horní
Moštěnice a ZŠ a MŠ Horní Moštěnice.
K 31. 12. 2018 je v našem spolku registrováno 21 členů, z toho 9 mladých
chovatelů.   Ze zdravotních důvodů ukončil členství l člen.   2 naši členové byli
v r. 2018 zvoleni do OV ČSCH v Přerově. Vynikající výsledky našich mladých
chovatelů na 50. Mezinárodní olympiádě v Praze (Zpravodaj č. 4/2018) mají podíl
na tom, že okresní kolo v roce 2019 se uskuteční v klubovně naší ZO dne 17. 03.
2019 a pořadatelem celostátní olympiády mladých chovatelů bude začátkem srpna
2019 OV ČSCH Přerov.
Na členské schůzi v dubnu 2018 bylo předáno Čestné uznání ÚV ČSCH Praha
za zásluhy v chovatelství př.  Pösingerovi, př. Strnadovi a př. Uhlířovi. Bronzový
odznak III. stupně za úspěch v chovu obdržela př. Štievková a př. Slováček R.
Akce pořádané naší základní organizací pro chovatele i veřejnost – Vítání jara,
místní výstava drobného zvířectva v zámecké zahradě, ukázka chovů při hodových
oslavách – se staly v obci tradicí s kladným ohlasem u spoluobčanů a přispívají k
rozšíření společenského života v obci.
V roce 2018 se výrazně zvedl počet registrovaných chovných kusů, především
králíků, méně příznivé podmínky byly v období líhnutí drůbeže.
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Přesto se naši chovatelé zúčastnili řady výstav, na kterých získali řadu Čestných
cen nebo pohárů. K nejúspěšnějším patří př Měrák, Procházka, Slováček, Spáčil a
Štievková.
V listopadu byl uskutečněn autobusový zájezd na Moravskou výstavu drobného
zvířectva do Brna. Na této reprezentativní přehlídce moravských chovatelů získal
náš mladý chovatel Kuba Procházka Čestnou cenu za holuba „koburský skřivan“.
V areálu brněnského výstaviště se ve stejnou dobu konaly předvánoční trhy,
výstava o Titaniku a reprezentativní výstava Alfons Mucha – Dva světy.
Nejen chovatelé, ale i rodinní příslušníci si mohli vybrat. Pokračováním zájezdu
byla společná večeře ve Slavkovském pivovaře.
Bylo zakoupeno další materiální vybavení pro organizaci výstav a přenosné
klece pro přepravu zvířat na výstavy. Předseda ČSCH, z.s., OO Přerov př. Koláček
seznámil přítomné s činností a plány okresní organizace, zhodnotil práci naší
základní organizace, vyzvedl podíl členů na přípravě a průběhu Moravskoslezské
výstavy v Přerově v roce 2018.
V diskuzi vystoupili vedle starosty naší obce Ing. Martínka, ředitele ZŠ a MŠ
Horní Moštěnice Mgr. Kubíka i zástupci společenských organizací v obci a hosté
ze základních organizací ČSCH Bochoř, Želatovice, Troubky, Kojetín a Výkleky,
se kterými náš spolek dlouhodobě spolupracuje.
O členství v našem spolku požádali manželé Mac-Links, kteří se chtějí věnovat
chovu okrasné drůbeže. Jejich přijetím má naše základní organizace 23 členů.
Přijatá usnesení z výroční členské schůze jsou zaměřena na tyto okruhy: kvalitní
chovatelská činnost jednotlivých chovů, úspěšný odchov a registrace mláďat,
podpora výstav v okrese Přerov, materiální a odborná pomoc mladým chovatelům,
organizace naší místní výstavy v r. 2019, spolupráce a podíl na akcích Obce Horní
Moštěnice, zapojení naší základní organizace do činnosti OO ČSCH Přerov.
První společnou akcí ČSCH, z.s., ZO Horní Moštěnice ve spolupráci s Obcí
Horní Moštěnice a ZŠ a MŠ Horní Moštěnice bude tradiční Vítání jara 13. dubna
2019 v kulturním domě, na kterou jste srdečně zváni.
Pavla Brázdová
Víte že... jak můžete nakoupit levněji potřeby pro zahrádkáře?
Český svaz zahrádkářů Horní Moštěnice pro své členy (po dohodě i pro ostatní
obyvatele obce) domluvil slevy u významných regionálních dodavatelů zahradní
techniky a potřeb. Výsledná nákupní cena je pak často levnější než „nákup za
1/3….“ od velkých cizokrajných řetězců.
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Daniš Davaztechnik s.r.o., Hulínská 265/30, Přerov
Tel.: +420 581 210 115, e-mail: info@davaztechnik.cz
Od března je na webových stránkách
firmy (www.davaztechnik.cz) spuštěn
nový e-shop známé „,moštěnské firmy“.
Můžete tak z pohodlí domova vybrat a
nechat si dodat na Vaši adresu kvalitní
zahradní techniku   nebo náhradní díly,
které zajistí správné fungování Vaší
sekačky, křovinořezu, pily, plotostřihu,
traktoru ... Po domluvě získáte individuální
slevu na nabízené stroje.
KERA GREEN s.r.o., Skaštice 150, 767 01
Tel.: +420 573 332 426, e-mail : kera@kera.cz
Tradiční česká firma s 25letou
tradicí nabízí našim zahrádkářům pro
rok 2019 speciální slevu ve výši 22%
z velkoobchodních cen. Produktová řada
NATURGARDEN nabízí široké portfolio  
výrobků profesionální kvality, čímž se
liší od „akčních nabídek“ jiných prodejců.
Do každého substrátu této řady se přidává
speciální smáčedlo, které napomáhá
rozvodu vody a přenosu živin ke kořenům
rostlin. Substráty jsou obohacené o
speciální hnojiva s mikroprvky. Ve stupni
GREEN jsou produkty v certifikované
BIO kvalitě ekologického zemědělství
s prokazatelně pozitivními účinky na
růst a vývoj rostlin. Kompletní sortiment
s ceníkem zašleme na vyžádání, ceny po
dohodnuté slevě jsou velmi příjemné. Je
také možný odpočet DPH pro podnikatele
a firmy. V případě zájmu prosím obchodní
oddělení společnosti. DOPORUČUJEME
VYZKOUŠET!!
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Drago, spol. s r.o., Tržní 2902/14, Přerov
Tel: +420 581 746 242, e-mail: drago@
drago.cz
Největší regionální firma, která
se zabývá převážně výkupem ovoce
a prodejem sadbových a konzumních
brambor na území celé ČR, je také známá
svým internetovým obchodem http://
www.drago.cz/, ve kterém nabízí široký
sortiment semen, zahrádkářských potřeb a
koření pro domácnost. Možná ale nevíte, že ještě levněji nakoupíte na speciální webové
stránce společnosti: http://www.diskont-zahradkar.cz/.   Objednané zboží Vám pro
osobní odběr vychystají příjemné prodavačky na podnikové prodejně v Přerově nebo
Olomouci. Vyzkoušejte, nebudete litovat.
Květinářství u Aničky, Čechova 3 Přerov
Tel.: +420 702 005 817,e-mail: kvetinarstvi@anicka-kvetiny.cz
Úspěšná rodinná firma manželů Schneiderových slaví 20letou tradici. Vedle
jiných slev pro každého zákazníka (např. v současnosti poskytovanou slevu na kytici
z růží ve výši až 25%) je nově pro členy ČSZ Horní Moštěnice slíbena sleva ve výši
20% z běžných cen  řezaných i hrnkových květin, dále dárkových předmětů, svíček,
dekorací, květináčů a obalů …. Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží. Sortiment a
přehled poskytovaných služeb najdete na webové stránce http://www.anicka-kvetiny.
cz/. Doporučujeme také návštěvu areálu „Aniččin dvůr“ s novým venkovním areálem,
dětským koutkem a vyhlášenou Zahradní hospůdkou.

Další zajímavé slevy českých podnikatelů a užitečné rady Vám nabídne Český svaz
zahrádkářů Horní Moštěnice v dalším vydání Moštěnského Zpravodaje.
Ladislav Podmele
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
Beňov
Bochoř
Brodek u Přerova
Luková
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Hradčany
Horní Moštěnice
Ivaň
Klopotovice
Kokory
Křtomil
Lipová
Líšná
Majetín
Nahošovice
Nelešovice
Pavlovice
Podolí
Prosenice

19 050,34 537,28 868,-

Přerov: 79 106,- Kč

169 801,-

Přestavlky
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sušice
Stará Ves
Suchonice
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Věžky
Vlkoš
Želatovice
eura převedená na Kč
Celkem

11 006,3 472,35 490,8 004,28 860,12 930,11 971,16 284,9 489,47 764,75 804,13 547,7 201,8 651,33 200,14,100,1 012,943 648,-

Dluhonice: 6 890,- Kč
Penčice: 2 880,- Kč
Henčlov: 14 964,- Kč
Předmostí: 39 239,- Kč
Popovice: 7 236,- Kč
Vinary: 8 375,- Kč
Žeravice: 7 591,Lýsky: 3 520,-

6 620,12 080,15 375,7 546,5 553,17 035,34 445,5 642,10 710,50 478,20 967,8 696,29 328,19 020,11 358,8 870,22 754,8 380,6 369,22 208,7 043,22 130,-

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli do
kasiček tříkrálových koledníků. Náš velký dík patří
také všem, kteří pomohli s realizací sbírky,
především koledníkům a vedoucím skupinek.
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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
Úterý
9.00 - 12.00
Středa
9.00 - 12.00
Čtvrtek
9.00 - 12.00
Pátek
9.00 - 12.00
Sobota
8.00 - 9.00

13.00 - 15.00
13.00 - 17.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

Praktický zubní lékař Horní Moštěnice
MDDr. Jitka Hrbáčková, tel. 581 224 292
Pondělí
7.00 - 18.00
Úterý
7.00 - 15.30
Středa
10.30 - 18.00
Čtvrtek
7.00 - 15.30
Pátek
7.00 - 13.30
Polední přestávka je každý den v době 12.00 – 12.30.
Obvodní zdravotní středisko:                     
MUDr. Radoslav Špalek
581 224 124
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 11.00
14.00 - 18.00
7.00 - 12.00
12.30 - 15.00
7.00 - 12.00		
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Společenská kronika
V dubnu se významného životního jubilea dožívají:
Františka Fikrová
Milan Kopečný
Marta Matlochová
Eva Rygalová
Jan Šín
V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívají:
Arnošt Číhal
Antonín Huf
Stanislav Křížek
Jarmila Malachtová
Ignác Pospíšil
Marie Šafránková
Jarmila Štievková
V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívají:
Šárka Búdová
Pavel Fišer
Mojmír Hanák
Zdeněk Hrubý
Marie Kovaříková
Božena Marková
Jaroslava Mlčáková
Anna Neumannová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (leden – březen):
Eliáš Petrovic
Nikol Rytířová
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti a společného štěstí.

Opustili nás (leden – březen):
Oldřich Hanák, Dobromila Hrubá, Marie Diatková, Věra Chlivényiová,
Vlasta Pospíšilová

39

Moštěnský Zpravodaj 2/2019

Kultura
Duben:
10. 4.
13. 4.
27. 4.

Klub pro starší a pokročilé
Vítání jara
Pálení čarodějnic

Květen:
15. 5.
16. 5.

Klub pro starší a pokročilé
Den matek

Červen:
  1. 6.
  8. 6.
12. 6.
22. 6.

Dětský den
rybolov a spolková soutěž mládeže
Klub pro starší a pokročilé
Zahrádkářská vycházka

Zadáno pro ženy
Dalmatské hovězí
750 g zadního hovězího masa, 100 g anglické slaniny,
2 červené cibule, 3 stroužky česneku, 1 mrkev, 1 petržel, 2 řapíky celeru, 1 plechovka krájených loupaných
rajčat, 7 sušených švestek, olivový olej, 3 bobkové listy, 1 lžička sušeného tymiánu,
1 lžička sušeného rozmarýnu, sůl, mletý pepř, 300 ml červeného vína
• cibuli nakrájíme najemno a prudce zpěníme na oleji společně s jemně posekaným
česnekem a kmínem, přidáme maso a společně prudce orestujeme,
• plátky masa z obou stran naklepeme, osolíme a opepříme,
• cibuli a česnek pokrájíme nadrobno, mrkev a petržel na nudličky, celerové řapíky a
slaninu na malé kousky,
• na troše olivového oleje osmažíme cibuli se slaninou do zežloutnutí, přidáme česnek,
mrkev, petržel, celer a za častého míchání společně osmažíme do změknutí,
• na vedlejší plotýnce zatím na pánvi s trochou oleje prudce opečeme plátky masa,
• k osmažené zelenině přimícháme rajčata z plechovky, bobkové listy, tymián a rozmarýn,
• na tento základ položíme opečené plátky masa, podlijeme vínem, přidáme sušené
švestky, přikryjeme pokličkou a dusíme do změknutí (2 - 3 hodiny),
• podáváme s rýží nebo šťouchanými bramborami.
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Drobenkový tvarohový koláč s ovocem
drobenka – 250g polohrubé mouky, 100 g tuku (Hera, máslo), 100 g cukru krupice,
1 vanilkový cukr, ½ prášku do pečiva, 2 vejce
tvarohová směs – 200 g tvarohu, 200 ml mléka, 2 vanilkové cukry
ovoce dle chuti
• na pánvičce rozehřejeme cukr a máslo,
• přisypeme mouku a mícháme, dokud se nezačne vše drolit,
• na plech nasypeme dvě třetiny drobenky, poklademe ovocem, polijeme tvarohovou
směsí a posypeme třetinou drobenky,
• pečeme pomalu asi tři čtvrtě hodiny v troubě, zapnuté na 180°C.

Vtipy
Žena vyčítá svému manželovi: „Jiné manželky si stále kupuji módní novinky, jezdí
po světě, jen já nemám stále nic a trčím doma jako Popelka.“
Muž říká: „Nevím, na co si stěžuješ, sama teď přiznáváš, že si žiješ jako v pohádce!!!“

Omyly známé a neznámé
Benátky a „Most vzdechů“
Co jiného si v romantických Benátkách na Mostě vzdechů můžeme myslet jiného,
než že most se jmenuje po nesčetných párech milenců, vzdychajících nad vyslyšenými
nebo nevyslyšenými láskami.
Jenže most spojuje dóžecí palác se starým vězením a pro milence tu nebylo místo.
Vzdechy, které kameny mostu slyšely, měly jiný původ. Cesta z paláce, kde sídlil soud,
do vězení s mučírnou nebyla lehká, ale cesta opačným směrem byla mnohem těžší. Na
jejím konci totiž čekala smrt na popravišti, které bylo na druhém břehu kanálu. Most
vzdechů je velice jemné označení toho, čeho byl tento most po staletí svědkem. Spíše
by se měl jmenovat „Most nářků“

Zrnka moudrosti na závěr
Muž uchová tajemství někoho jiného důsledněji než své vlastní. Naopak žena chrání
lépe své vlastní tajemství než cizí.
La Bruyére
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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 2/2019. Horní Moštěnice, duben 2019.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
Upozornění:
UzÁVĚRKA přijímání příspěvků do příštího čísla
Moštěnského Zpravodaje je 14. 6. 2019.
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