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Slovo starosty

Přehled autobusových spojů

Vážení spoluobčané,
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 8:18 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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v tuto chvíli, kdy se Vám dostává do rukou podzimní vydání zpravodaje, už leckde zaslechneme vánoční koledy, a není tomu tak dlouho, kdy jsme koncem srpna zažívali tropické teploty. Čas je neúprosný a skutečně to
nebude dlouho trvat a budeme rozsvěcovat vánoční stromeček. Ale ještě než k tomu
dojde, tak si dovolím malé ohlédnutí za uplynulým čtvrtletím.
Kulturně- sportovní oblast:
Těsně před zahájením prázdnin obecní úřad ve spolupráci se ZŠ zorganizoval v obřadní síni obecního úřadu slavnostní vítání nových občánků obce. Ten samý den místní
zahrádkáři zajistili čtvrtý ročník vycházky po okolí Horní Moštěnice, ukončené opékáním špekáčků u rybníka.
Již tradičně, první prázdninový víkend se nesl ve znamení pivních slavností v zámecké zahradě, které za hojné účasti zájemců zajišťoval sbor dobrovolných hasičů. O
týden později myslivecký spolek s Medvíďaty vytvořil příjemnou atmosféru i s povídáním a přímým vysíláním Českého rozhlasu Olomouc, taktéž v zámecké zahradě. V ten
samý termín probíhal na místním rybníku 24 hodinový závod rybářů o největšího uloveného kapra.
V polovině prázdnin, jak je tomu již zvykem, zajistil obecní úřad letní promítání
filmů v zámecké zahradě jak pro děti, tak i dospělé. I když počasí nebylo nic extra,
účast byla poměrně velká. Týden před hody, za krásného letního počasí a slušné účasti
občanů, připravil rybářský spolek na místním rybníku oblíbenou neckyádu. No, a protože počasí přálo i na moštěnské hody, zámecká zahrada byla po tři dny zcela zaplněná.
V pátek při večerním promítání filmu, v sobotu předvečer i večer při hodové zábavě
a v neděli při hodovém odpoledni i koncertu p. Heleny Vondráčkové. Myslím si, že
každý, kdo se některé z těchto akcí v naší pěkné zámecké zahradě zúčastnil, musel být
spokojený. Opět tradičně, týden po hodových slavnostech, uspořádal v zámecké zahradě spolek chovatelů výstavu drobného zvířectva. Počasí taktéž vydrželo a i návštěvnost
byla větší, než pořadatelé očekávali.
Další týden v sobotu odpoledne Hanácká kyselka připravila Den otevřených dveří,
včetně prohlídky výrobních a skladovacích prostor pro širokou veřejnost. Na pořadu
byly dětské soutěže a atrakce, včetně hudebního vystoupení.
Těsně před uzávěrkou tohoto zpravodaje ještě propršely rybářské závody na místním
rybníku, což ale zdaleka neodradilo příznivce tohoto koníčku a jednalo se opět o zdařilou akci. A protože se počasí neumoudřilo ani následující den, musel být plánovaný
turnaj „O pohár starosty obce“ přeložen na začátek měsíce října.
V pondělí 2. září byl slavnostním způsobem za přítomnosti všech žáků, pedagogů
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a rodičů zahájen nový školní rok 2019 - 2020. Prvňáčků máme letos jen na jednu třídu,
ale i tak čítá ZŠ a MŠ více jak 310 dětí. Jako každý rok, všichni prvňáčci při zahájení
dostali k výuce od obecního úřadu tablet. Již třetím rokem v MŠ pokračuje i provoz
mikrojeslí, na které obec dostala 100 % dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí.
Těsně před uzávěrkou tohoto zpravodaje se po prázdninové pauze rozjelo oblíbené setkání starších a pokročilých v kulturním domě.
A co napsat na závěr? Děkuji všem – spolkům a aktivním občanům - za přípravu a
obětavé zajišťování těchto akcí. Mám velkou radost a spokojenost, že to v obci skutečně
žije!
Oblast veřejného pořádku a životního prostředí:
Tak jako v minulém roce byl důraz v těchto měsících položen na úklid veřejného
prostranství a především sečení trávy v celém katastru obce. Stejně jako vloni jsme
během prázdnin využili na úklidové a další práce studenty - brigádníky.
Mimo ty běžné a úklidové práce se zaměstnanci obecního úřadu aktivním způsobem
podíleli na téměř všech kulturních a sportovních akcích během letních měsíců.
Během celého období, jak je zvykem, pravidelně každý víkend, byly přistavovány kontejnery na odvoz bioodpadu a během týdne se tento zpracovával na kompost. Stejně
jako minulý rok plánujeme podzimní svoz větví z Vašich zahrádek a již nyní je připraven k odebrání kompost.
Znovu se musím již poněkolikáté opakovat - škoda jen, že v obci pořád ještě existují
jedinci, kteří nepochopili, co je tříděný odpad, bioodpad, komunální odpad a kam patří!
Pravidelně každých 14 dnů pracovníci obecního úřadu zajišťují domovní svoz plastového odpadu pomocí žlutých pytlů. I přesto jsou kontejnery na plasty neustále přeplněné!
Mimo tyto plastové odpady jsme zahájili v minulém čtvrtletí domovní sběr papíru.
Přestože drtivá většina občanů pochopila, co patří do papírového odpadu, máme tady
i občany, kteří to dělají záměrně (jinak si to nedovedu vysvětlit) a do papírové tašky
označené „Papír“ vkládají plechovky od rybiček, kompotů a další (dokonce i hnůj od
králíků!). Pokud by měl tento stav setrvat, budeme nuceni přistoupit k tomu, že pracovníci obecního úřadu při provádění sběru budou namátkově kontrolovat obsah a
pokud tam budou věci, které nepatří mezi plast nebo papír, vysypou celý obsah
občanovi před jeho dveře k novému vytřídění! Já pevně doufám, že těchto případů
nebude mnoho, ale nelze donekonečna pořád psát, co patří mezi papír a co tam nepatří.
Totéž i s plastem a bioodpadem. A ještě jednou zopakuji - každý, kdo neví co s jakýmkoliv odpadem, zeptejte se na obecním úřadě, rádi pomůžeme a i bezplatně odvezeme
do sběrného dvora!
Oblast stavebně-investiční:
Mnozí z Vás si určitě všimli, že velká investiční akce – chodníky a vjezdy v ulici
Dr. A. Stojana a 9. května - byla zdárně dokončena a slouží ke spokojenosti občanů
těchto ulic. Celkové náklady byly hrazeny z rozpočtu obce a činily 1,5 mil. Kč.

Během prázdninových měsíců jsme zrealizovali rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zařízení v přízemí i podlaží budovy mateřské školky, takže při nástupu dětí
z prázdnin je čekaly zbrusu nové sociálky. Celá investiční akce byla taktéž hrazena
z rozpočtu obce a činila 0,5 mil. Kč.
Od 1. července byly zahájeny práce na dotační investiční akci „Sportovní areál ZŠ a
MŠ Horní Moštěnice“ a nyní v době uzávěrky tohoto zpravodaje se finišuje a dokončují
poslední práce tak, aby mohla první týden v říjnu proběhnout kolaudace celého díla a
hřiště začali používat žáci ZŠ a MŠ. Celkové náklady činí 6,8 mil. Kč, z toho dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj 4,6 mil. Kč.
Ostatní:
Koncem července došlo v obci k mimořádné situaci – ohrožení na životě občana
H.M., který si při domácích pracích přivodil smrtelné zranění. Jen díky duchapřítomnosti a rychlému jednání p. Bedřicha Dufky, který zraněnému poskytl kvalifikovanou
první pomoc a povolal rychlou záchrannou službu, nedošlo k vykrvácení zraněného.
Na jednání zastupitelstva obce dne 9. září bylo odsouhlaseno udělení „Ceny obce“ za
rok 2019 pro p. Bedřicha Dufku, za výjimečný počin – záchranu lidského života.
A protože se závěr roku opravdu rychle blíží, je na konec měsíce října naplánováno rozšířené jednání rady obce k vyhodnocení financování roku 2019 a především k sestavení
podkladů pro rozpočet roku 2020.
Na závěr Vám přeji prožití ještě hodně hřejivých podzimních dnů se sluníčkem, a
protože se závěr roku skutečně rychle blíží - přeji Vám všem spokojené a klidné vánoční svátky a pevné zdraví v roce 2020!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
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Z historie obce

Informace místní knihovny

Desáté výročí naší samostatnosti oslavila naše obec za účasti všech občanů v hody
– ve středu dne 15. srpna 1928 v zámecké zahradě. Při oslavě hrála vojenská hudba 6.
han. pluku z Olomouce a slavnostním řečníkem byl R. Kleiber, učitel, legionář a zároveň předseda legionářů. Hudba zahrála hymnu a při ní byla vztyčena státní vlajka.
Jak se časy mění! Na tom místě, kde naši předkové za roboty stavěli pánům zámek
a potem svým jej zalévali, přede dveřmi, za nimiž svištěla drábova hůl a kde dopadaly
rány na obnažené tělo robotníka, vztyčena státní vlajka, odznak to naší svobody.
Druhou slavnost desetiletého trvání naší samostatnosti, za velké účasti obecenstva,
se sdruženými korporacemi, pořádala obec 28. října 1928.
O sedmé hodině večer shromáždili se sdružené spolky, školní mládež s učiteli,
obecní rada se starostou v čele a množství obecenstva u poštovního úřadu a odtud
s hudbou táhl průvod dědinou ku pomníku padlých místních hrdinů.
Zámek i socha byly ozářeny pestře barevnými žárovkami a okolo sochy ladně uspořádané květiny mile lahodily oku. V okně pod hodinami, krásně se vyjímal ozářen
žárovkami obraz našeho prezidenta.
Zavládlo úplné ticho, když k soše přistoupil starosta obce Josef Nezhyba a slovy
upřímnými líčil způsob, jakým naši předáci v celém minulém století připravovali nám
tak milou svobodu. Vzpomněl našich padlých hrdinů, vzpomněl zahraničních Čechů,
kteří nás v odboji podporovali, nabádal k lásce k naší svobodné vlasti, čímž nejvíce
uctíme památku hrdinů pro vlast padlých.
Na to zapěl zdejší Sokol sbor „Věno“. Po zapění sboru „Moravěnko“ a doslovu, zapění národní hymny s hudbou, byla slavnost ukončena..

Místní knihovna ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem, knihovnou J.
A. Komenského v Praze a Gymnáziem Jana Opletala v Litovli zve naše občany na výstavu:
„Nesmíme zapomenout - Jan Opletal a další oběti listopadu 1939. Nacistická perzekuce českých studentů během 2. světové války“
která se koná na počest 100. výročí narození Jana Opletala. Výstava chce připomenout události podzimu roku 1939 a s nimi spojené osobnosti. Vedle Jana Opletala, který
se stal symbolem této doby, chce přiblížit také osudy dalších aktérů těchto dějů.
Výstava bude instalována koncem září v areálu pavilonu tělocvičny v ZŠ a dílem
v místní knihovně.
Na Vaši návštěvu se těší
Hana Slabá, knihovnice

Převzato z kroniky obce 1928

6

7

Moštěnský Zpravodaj 4/2019

Moštěnský Zpravodaj 4/2019

R ady zahrádkářům
Výsadba ovocných stromů
Výsadbová jáma
Na dobrých půdách (hnědozem, černozem) můžeme dělat
výsadbovou jámu menší (50 x 50 x 50 cm), protože půda zajišťuje vcelku dostatečné
množství živin a vápníku pro růst.
Na půdách horších je vhodné dělat jámy větší, dospodu zapravit zásobní hnojení.
Hloubka by měla být cca 60 – 70 cm, rozměry jámy 60 x 60 cm.
Hnojení stromů
Stromu chystáme postýlku na dalších 100 a více let. Dejme mu do základů něco,
co mu umožní narůst, plně se rozvinout a vytvořit pevný základ koruny. V půdách
s dostatkem živin dáváme do vrstvy pod kořeny draselná a fosforečná hnojiva, na
půdách s nedostatkem vápníku musíme zapravit i nějakou vápenatou hmotu, zejména u
peckovin.
Hnojíme také průběžně. Na podzim po čtyřech letech od výsadby a dále ve stejném
odstupu pod stromy rozhodíme hnůj nebo odpovídající množství kompostu. Dávky
vycházejí ze stáří stromu. Za každý rok cca 1 kg hnoje.

to třeba dbát. Rány po řezu zamazáváme neředěným latexem, stromovým balzámem,
štěpařským voskem. Špičáky neupravujeme.
Na dno a do kořenové zóny dáváme orniční vrstvu, případně zem vyklepanou
z drnů. Pro lepší ujmutí můžeme použít zakořeňovací a hnojicí podpůrné látky a gely
zlepšující hospodaření s vodou v nejbližším okolí kořenů. Stromkem třepeme, aby zem
přilnula ke kořenům, cca 10 cm pod okraj jámy zalijeme. Pokud je zem před výsadbou
suchá, zaléváme už i prázdnou jámu. Okolo vysazeného stromku vytvoříme z drnů
mísu, do které se bude zalévat.
Po výsadbě nevážeme k jednomu kůlu stromek napevno, protože zemina v jámě
bude sedat a stromek by pak visel ve vzduchu. Pevnější úvazek přichází v úvahu až po
sednutí zeminy.
Po výsadbě zaléváme dle počasí v týdenním intervalu. Voda se musí vsáknout do
hloubky alespoň 30 cm. Tomu můžeme pomoci otvory udělanými do této hloubky.
Zejména v prvních letech po výsadbě hlídáme, aby stromek nenapadly mšice, různé
listožravé housenky nebo houbové choroby. Jakmile stromek přijde o listovou plochu,
nepřirůstá, stromky špatně zimují.
Nástup do plodnosti se liší podle toho, jaké odrůdy, na jakých podnožích sázíme, a
také podle péče, jakou stromkům věnujeme. Nástup plodnosti se liší mezi odrůdami
rychlého a pomalého vývoje na stejné podnoži i o 3 – 5 let.
Rukověť zahrádkáře

Vlastní výsadba
Vhodnost doby sázení je prakticky od chvíle, kdy stromky koupíme, až do doby,
kdy je přes den teplota pod 0 °C a zem zamrzá. Při oteplení můžeme pokračovat.
Zejména jemné kořínky nesmí být vystaveny působení mrazíků. Pokud jsou založené
a zem zamrzne, nic se neděje. Pokud přijde mráz na obnažené kořeny, tyto zmrznou a
odumřou. Na jaře lze sázet i rašící stromky, pro lepší start používáme gelové přípravky,
do kterých se namáčejí kořeny, celý stromek i s pupeny můžeme ošetřit latexem
v poměru 1:2, kdy více je vody.
Opora ke stromku by měla mít průměr nejméně 8 cm a být opálená nebo namořená
tak, aby po zatlučení koukalo opálení nebo namoření asi 30 cm nad povrch. Zatlouká se
před výsadbou stromku. Opory proti okusu jsou mělčeji. Kůly nezasahují do kořenové
zóny, zatloukají se až po výsadbě. Kůl by měl chránit stromek proti slunci v únoru a
březnu, u stromku může zůstat trvale. V případě, že by došlo k poškození oplocení
proti okusu, je naděje, že zvěř neokouše pruh přiléhající ke kůlu. Pokud je okus jen
v úzkém pruhu, dá se překlenout rouby nebo výsadbou a přiroubováním „náhradních
kořenů“ mladých podnoží.
Před výsadbou namočíme stromek (nejlépe celý) alespoň na 12 hodin do vody. Před
sázením zarovnáme všechny otřepané řezy na koncích kořenů, zlomené vystřihneme.
Strom by měl mít poměr kořenů a větví v korunce cca 1:1. U založených korunek je na
8
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
„ŠKOLKA PLNÁ POHODY
aneb

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
Provozní doba mateřské školy probíhá v době od 6.00 do 16.00 hodin.
Od 1. 7. 2008 se mateřská škola stala součástí Základní školy Horní Moštěnice.
Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb. To vše v úzké součinnosti s rodinou.
Zajišťujeme všestrannou péči dětem (zpravidla od tří do šesti let věku) realizací
výchovně vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální
vývoj dítěte.
Naším hlavním cílem je vytvoření atmosféry plné pohody a radosti pro děti i rodiče,
neboť spokojené děti = spokojení rodiče = spokojené učitelky.
Děti jsou rozděleny do tří tříd:
věkové skupiny dětí:
3 - 4 roky (třída Sluníčka), 4 - 5 let (třída Berušky), 5 - 6 (třída Koťata)
- třída Sluníčka = učitelky Marta Bradáčová a Vladimíra Uhlířová
- třída Koťata = uč. Jana Nevrlová a Danuše Fešarová
- třída Berušky = uč. Anna Vokáčová a Jitka Stoklásková
Mezi pravidelné akce mateřské školy, které jsou aktuálně doplňovány, patří:
- tematické výstavy a činnosti
- drakiáda
- mikulášská, vánoční a velikonoční nadílka
- karneval – tematický bál
- návštěva divadelních představení
- sportovní dny
10

- tvořivé odpoledne společně s rodiči
- naučné, poznávací, prezentační akce
- společné akce s rodiči, místní základní školou, veřejností
- školní výlety
Plán činností MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2019 – 2020
Společné dopolední projektové akce tříd Sluníčka, Koťata a Berušky
- říjen: „Zahradníček sklízí ovoce a zeleninu“
- listopad: „Strašidelná školka“
- prosinec: „Šijí s námi všichni čerti“, „Vánoce přicházejí“
- leden: „Zimní olympiáda“
- únor: „Karneval“
- březen: „Vítání jara“, „Velikonoce“
- duben: „Čarodějnice“
- květen: „Svátek rodiny“, „Škola v přírodě“
- červen: „MDD“, školní výlety „Rozloučení se školním rokem“
Odpolední dílničky s rodiči
- říjen – listopad: „Podzim v MŠ“
- prosinec: „Mikuláš - Vánoce s rodiči“
- únor: „Karneval s rodiči“ (dle domluvy)
- březen – duben: „Jaro s rodiči“, „Diagnostika předškoláka před zápisem do ZŠ“
- květen: „Den rodiny“
- červen: „Rozloučení se školním rokem + pasování předškoláků“
Náš základní plán činností, ve kterém se zaměříme na rozšířenou spolupráci
s rodiči, základní školou a veřejností, rozšíříme o nabídku:
- plaveckého výcviku „předškoláků“ – krytý bazén Přerov
- tvořivé hrátky v keramické dílně
- cvičení v místní tělocvičně ZŠ
- výuku anglického jazyka (dle zájmu rodičů)
- logopedickou prevenci u předškoláků (uč. Uhlířová)
- společné akce MŠ a ZŠ, MŠ a veřejnosti, prezentační akce
- „Školu v přírodě trochu jinak“
kolektiv učitelek MŠ
11
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Vážení občané,
jak stručně shrnout uplynulé tři letní měsíce?
Červen proběhl v režimu, který je ve škole pro tento měsíc typický. Na jedné straně
školní výlety, exkurze a pomalá příprava na náběh prázdnin, na straně druhé však též
finišování ve věcech prospěchových.
Jsem rád, že v bodu prvním nedošlo k ničemu mimořádnému, a věřím, že žáci si
aktivity zorganizované jejich učiteli i vychovateli užili.
Na straně druhé je třeba si uvědomit, že známky na vysvědčení jsou číselným vyjádřením míry vědomostí, znalostí, ale též snahy a píle jednoho každého žáka.
Je všeobecně známo, že již od září nabíhá změna financování regionálního školství.
Objevuje se nový termín – PH – max., který stanoví maximální počet odučených hodin
hrazených ze státního rozpočtu.
Důsledky této změny pro náš ústav jsou zatím veskrze pozitivní.
Kromě nových prvňáčků, kteří nastoupili v počtu 25, a tradičních přestupů ze Staré
Vsi a Beňova nové financování umožnilo rozdělení početné bývalé III. A na dvě čtvrté
třídy a rovněž bylo možno otevřít dvě třídy šesté.
Tím počet tříd na naší škole dosáhl čísla 13 s 247 žáky, což je, nejen dle mého názoru, maximum možného, zvláště z hlediska prostorového.
12
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Vzhledem k výše uvedenému bylo nutno rozšířit i pedagogický sbor. Od 1. 9. nastoupili na naši školu Mgr. Kateřina Pospíšilová coby vyučující 1. stupně a RNDr. Radoslav Nop s aprobací matematika – zeměpis. V obou případech se jedná o zkušené
učitele a já věřím, že budou pro naši školu přínosem, a v jejich pedagogické praxi jim
přeji mnoho úspěchů i spokojenosti.
Další posilou bude nově přijatá administrativní pracovnice paní Silvie Derková.
Ve svém předchozím příspěvku jsem avizoval spuštění tří relativně velkých a finančně
náročných akcí během letních prázdnin.
S radostí konstatuji, že první z nich je k naprosté spokojenosti dokončena – jedná se
o úplnou rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ I., které bylo ve stavu blízkém havárii.
Za to patří poděkování p. Kysučanovi i všem, kteří se na této práci podíleli.
S ještě větší radostí denně pozoruji, jak roste do krásy stavba, která škole i celé obci
zoufale chyběla – venkovní, víceúčelové hřiště.
Samozřejmě i po kolaudaci nás čeká mnoho práce, počínaje dovybavením sportoviště zázemím, sociálním zařízením a konče zpracováním samotného režimu používání
zařízení, nicméně se jedná o starosti pohříchu velmi příjemné.
Vím, že hřiště posune na vyšší úroveň výuku tělesné výchovy a snad i fyzickou,
leckdy bídnou, kondici našich žáků, a věřím, že doplní i možnost sportovního vyžití
občanů obce.
Byla dokončena výměna osvětlení v pavilonu 2. stupně za moderní a úspornější
LED zářivky.
Vzhledem k výše uvedenému, ale i finanční náročnosti jsem o rok odložil instalaci
nového přístupového systému do školní tělocvičny.
Jsem rád, že ve spolupráci s občany dále rozšiřujeme nabídku mimoškolních aktivit:
letos je to Tenisová školička a klub Jogínek.
Tradiční badminton i většina nasmlouvaných pronájmů budou spuštěny k 1. 10.
Velmi rád zajistím prohlídku školy pro abiturientské srazy – myslím, při vší skromnosti, že se je čím chlubit.
Samozřejmě, že vše není jen růžové. V úzké spolupráci se zřizovatelem činíme kroky k odstranění poměrně závažné závady – poškození střech v pavilonu řídicím i pavilonu II. stupně. O vývoji situace Vás budu informovat.
Výjimečně více slov k MŠ.
Jsem rád a děkuji všem zákonným zástupcům, že respektovali systém zařazení dětí
do oddělení dle věkového automatu. Osobně považuji tento princip za nejspravedlivější.
Respektuji většinové rozhodnutí učitelek MŠ letošní školku v přírodě zorganizovat
jinak, po jejím ukončení zhodnotím, bylo-li toto řešení přínosné, či nikoli. Argumen-

tu o frustraci dětí, které si z finančních důvodů školku zaplatit nemohou, rozumím a
upřímně řečeno i já jsem již zažil příjemnější chvíle, než ve 21:15 shánět řidiče a autobus, který by byl ochoten děti odvézt domů, tak jako se to stalo loni.
Výuku bruslení i bruslení na in-line podporuji. Na tahu je ovšem město Přerov,
které musí vyčlenit pro mateřské školy příslušné časy.
Vážení občané, kolegové, žáci, děti – všem Vám přeji slunečný podzim a úspěšný
vstup do školního roku 2019/20.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
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Akce ZŠ v červnu 2019
1. 6. 2019 Do práce na kole
Že se ani pedagogové nebojí pohybu, dokazuje jejich účast v akci Do práce na kole
a paralelně v přerovské soutěži Přerov jede na kole. I když byl letošní květen dost deštivý a výsledky proto nebyly tak skvostné jako obvykle, nezapomněli učitelé na to, že
zdravější a ekologičtější je pohyb v sedle bicyklu.
3. 6. 2019 Beseda o sluchově postižených VII.A
Jak komunikují neslyšící?
Odpověď na tuto otázku jsme se dozvěděli 3. 6. od pana Mgr. Pavla Kučery z UP
v Olomouci, který za námi přijel na besedu. Během jedné vyučovací hodiny jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací ze „světa ticha“. Například, jak neslyšící vnímají
vtipy, hudbu, televizní pořady, čeho si velmi cení, seznámili jsme se s českým znakovým jazykem a některé znaky tohoto jazyka se dokonce naučili. Celé setkání probíhalo
ve velmi příjemné atmosféře, okořeněné humorem, názornými ukázkami pantomimy
nebo třeba vtipy.
A jak celou besedu vnímali žáci?
Pán byl sympatický, působil dobrým dojmem. Líbilo se nám, jak projekt předvedl,
jak se dorozumívají neslyšící, vysvětlil nám rozdíl mezi slyšící a neslyšící.
Bylo to super. Jan, Ondřej
Naučili jsme se hodně zajímavých věcí. Bavilo nás to. Naučili jsme se pár slov ve
znakovém jazyce. Bylo to dobrý. Filip, Aleš
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Bylo to super. Mohli jsme se naučit něco nového. Pán byl milý a měl s sebou i milou
tlumočnici. Zajímavá je znaková abeceda pro neslyšící – zdraví se objetím. Karla, Tereza S.
Nebylo to moc zábavné, spíše poučné. Naučili jsme se ukazovat rukama písmena a
potom i slova. Celkově nudné. Pán měl hustý tetování. Jakub, Tomáš S.
Dozvěděli jsme se různé informace o neslyšících – jejich kulturu a zvyky. V průběhu programu jsme se učili znakovou řeč. Bylo to zajímavé. Daniela, Nela
Bylo to pěkné, líbilo se nám to, byl to pohodový pán, vzalo mi to hodinu fyziky. Erik, Filip H.
Bylo to hezky připravené, zajímavé, naučili jsme se něco o životě, způsobech a jazyku neslyšících. Velmi se nám to líbilo. Naučili jsme se i nějaké znaky ze znakového
jazyka. Radek, Šimon
Líbil se nám přístup pána i slečny tlumočnice. Šlo vidět, že se nám snaží něco předat
a něco naučit. Obdivujeme, jak plynule dokázal „mluvit“ znakovým jazykem. Naučil
nás ve znakovém jazyce např. ahoj, domov, záchod, ano, ne, tleskat, jmenuji se….. Řekl
nám, že znakový jazyk dospělých a dětí se liší, že kultura neslyšících je jiná. Bylo to
fajn, užili jsme si to. Lea, Tereza K.
Přednáška se nám moc líbila. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o životě
sluchově postižených. Martin, Matěj
Myslíme si, že beseda byla velmi povedená. Pán nám předal spoustu zajímavých
informací o světě neslyšících. Byl velmi všímavý a snažil se s námi co nejvíce komunikovat a naučit nás některé znaky. Měl tady s sebou i tlumočnici, která byla velmi sympatická a laskavá. Každý ze třídy si odnesl z této besedy pár zajímavých a základních
znaků. Máme dojem, že každého z nás beseda bavila. Byli bychom rádi za podobné
besedy, o od nás odlišných lidech, i v příštích letech. Lucie, Pavlína J.
Přednáška byla zajímavá, dozvěděli jsme se, jak to chodí ve světě, kdy neslyšíme.
Nejvíce se mi líbilo, když vysvětloval smysl vtipů neslyšících. Richard, Julie
Myslím si, že tato beseda byla velmi zajímavá a hodně jsem se dozvěděl. Pán byl
velmi milý a empatický, snažil se nám ukázat, jak to je v životě hluchých, ale my hluší
nejsme, takže se nemůžeme celkově vcítit do jejich „života“. Podle mě, my jako třída,
jsme to zvládli bezvadně a dokázali, že i 7. třída dokáže být klidná. My jsme byli
spokojeni a udiveni ze spousty věcí. Jsem rád, že jsme to mohli zažít a zkusit mluvit a
poslouchat takové hodné lidi. Vojtěch, Petr
Bylo to dobré. Zapamatovali jsme si i některé písmena a slova. Udivilo mě, jak velký
je rozdíl v počtu neslyšících a tlumočníků. Musí mluvit na sebe v kroužku nebo naproti
sobě, rádi chodí do společnosti sluchově postižených. Adéla, Pavlína L.
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Beseda byla dobrá. Naučil nás 10 znaků znakového jazyka. Zuzana, Radim
5. 6. 2019 Výlet do ZOO v Lešné - Berušky, Sluníčka, Mikrojesle
Ve středu 5. června jsme se s dětmi za slunečného počasí vypravili do zoologické
zahrady Lešná, kde jsme viděli spoustu zvířátek, např. sprchující se slony, svačící tuleně, odpočívajícího lenochoda …..
Již značně uchození jsme se vrhli na svačinky, které nám připravily naše milující
maminky, a vydali jsme se na cestu domů. O spoustu zážitků jsme se doma podělili
s kamarády i rodiči a už se těšíme na další výlet.
5. 6. Dopravní výchova pro první třídy
Žáci I. A a I. B se zúčastnili dne 5. 6. 2019 dopravní výchovy ve Středisku volného
času Atlas v Přerově. Seznámili se s důležitými pravidly silničního provozu, upevnili
si znalosti o dopravních značkách a prakticky si vyzkoušeli jízdu na koloběžkách a
dětských kolech na dopravním hřišti. Dětem se dopravní dopoledne moc líbilo a snad
si i spoustu důležitých informací ze silničního provozu zapamatovaly.
6. 6. 2019 Vyhlášení soutěže „Odkaz J. A. Komenského“
V areálu základní školy jsme v dubnu instalovali výstavu – Odkaz Jana Amose
Komenského.
Abychom si prověřili, zda si ji žáci důkladně prohlédli a zapamatovali si nejdůležitější informace o jeho životě a díle, připravili jsme pro ně soutěžní kvíz.
Soutěž jsme vyhodnotili a ve čtvrtek 6. června vyhlásili nejlepší práce žáků 6., 7. a
8. třídy.
Jsou jimi: 6. třída – Kateřina Vašková
                 7. třída – Richard Zámoravec
                 8. třída - Tomáš Darebníček
                              - Alice Drozdová
                              - Eva Buchnerová
Všichni byli odměněni publikací o Horní Moštěnici a dárkovými předměty, které
žákům věnoval pan starosta.
6. 6. 2019 Dějepisný projekt - Římský oděv
Od začátku září byli žáci VI. A nabádáni, aby schraňovali stará prostěradla. 6. 6.
nastal konečně ten kýžený den, kdy zjistili, k čemu je budou potřebovat. V dějepise
jsme se totiž dostali k probírání dějin starověkého Říma, a proto jsme si zkusili vyrobit
17
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i oděv z tohoto období. Nebyl určitě tak dokonalý jako tehdy, ale až tak moc se nelišil.
Zjistili jsme, že výroba není vůbec složitá, že jde prakticky jen o pruh či dva pruhy
látky, nebo o jeden půlpruh, správné sepnutí a vhodné nařasení. Jak se nám to povedlo,
se můžete sami podívat na našem webu v archivu akcí.
6. 6. 2019 Exkurze VII. A do Světa techniky v Ostravě
Šestý červnový den jsme se vypravili na exkurzi do Vítkovic, do Světa techniky.
Postupně jsme se ponořili do tajemství technických vynálezů a prošli se historií pokroku, který odstartovala průmyslová revoluce. Vzhledem k tomu, že velká část expozic
byla interaktivní, mohli jsme si spoustu věcí sami vyzkoušet, a o to šlo především.
Exkurze přispěla k rozšíření vědomostí a poznatků nejen z fyziky.

6. 6. 2019 Dopravní výchova pro 2. třídy
Žáci II. A a II. B absolvovali dne 6. 6. 2019 dopravní výchovu ve Středisku volného
času Atlas v Přerově. Seznámili se se základními pravidly silničního provozu, která
jsou důležitá pro jejich bezpečnost. Zopakovali si dopravní značky, se kterými se běžně
mohou setkávat, a prakticky si vyzkoušeli jízdu na koloběžkách a dětských kolech na
18

dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Doufáme, že tyto nabyté zkušenosti pak zúročí v reálném životě.
7. 6. 2019 Divadlo - Pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících
Děti z mikrojeslí, mateřské školy a I. stupně v pátek 7. 6. strávily pěkné dopoledne
ve společnosti zájezdového divadla K+K z Prahy. Tentokrát nám představilo klasickou
pohádku O Sněhurce a sedmi trpaslících, zlé královně a krásném princi.
10. 6. 2019 Dopravní výchova pro 3. a 4. třídy
Žáci obou tříd si prověřili 10. 6. 2019 své znalosti z dopravní výchovy ve Středisku volného času Atlas v Přerově. Zopakovali si důležitá pravidla silničního provozu
a upevnili si znalosti o dopravních značkách. Žáci 4. třídy již mohou sami jezdit na
kole v silničním provozu, proto je v letošním roce čekala zkouška způsobilosti cyklisty.
Praktickou jízdou na kole na dopravním hřišti a splněním vědomostního testu mohli
získat Průkaz cyklisty. Ne všem se podařilo tento průkaz získat, proto by si někteří
měli více osvojit vědomosti z dopravní výchovy, než se sami vydají na kole na silnici.
Všem ostatním blahopřejeme a přejeme spoustu ujetých kilometrů bez nehod.
10. 6. 2019 Čokoládová tretra
Dne 10. června se žáci naší školy zúčastnili čtvrtfinále Čokoládové tretry,
které se konalo v Olomouci. V běhu na
100 metrů soutěžili Jan Doležel a Ladislav Zbořil, v běhu na 200 metrů za
naši školu běželi Irena Švédová, Michaela Koritarová, Adéla Vlachová, David
Malík, David Dočkal a Michal Schlehr
a v běhu na 300 m nás reprezentovali
Nela Drozdová, Jana Havránková, Laura Merunková, Matouš Stárek, Vojtěch
Jemelka a Jan Knap.
I přes velmi teplé počasí žáci dosáhli dobrých výsledků a můžeme být na
ně právem hrdi.
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10. 6. 2019 Výlet VI. A - Jump Park
V pondělí 10. června si šesťáci vyjeli zaskákat do Jump Parku v Brně. Všichni se
samozřejmě také těšili na rozchod, aby si mohli nakoupit vše, co si ze školního výletu
prostě musíte přivézt. Děkujeme paní Andree Suchánkové za bezpečný odvoz do a z
totálně rozkopaného Brna.
11. 6. 2019 Žonglér Ošmera - dárek žákům ZŠ i dětem z MŠ ke Dni dětí
V úterý 11. 6. zavítal do naší školy a školky žonglér Milan Ošmera, jehož představení děti a žáci dostali jako dárek k MDD.
Jeho zábavná show nás pozitivně naladila. Dětem ukázal žonglování s míčky a kuželkami, předvedl také různá kouzla, tvoření zvířat z balonků a mnoho dalšího. Do programu zapojil nejen děti, ale i paní učitelku Chodilovou, která mu s radostí nahazovala
talíře. U starších žáků zařadil taktéž šlapání po střepech a polykání mečů.
11. 6. 2019 Třešňový výlet - ŠD - Smajlíci
V úterý 11. června jsme po obědě s dětmi ze školních družin vyrazili na „Třešňový
výlet“ směrem na Švédské šance. Ač bylo velké horko a slunce pálilo již několik dnů,
třešní zatím mnoho zralých nebylo, ale přesto se jich pár do pusy našlo. Vycházka přírodou i tak byla pro nás velmi příjemná.

11. 6. 2019 Sběr pomerančové a citrónové kůry
Letos se nesla celá soutěž v duchu napínavého boje mezi Martinem Görfölem
z I. A a Adrianou Grimovou z II. A. Nakonec Martina Adriana porazila o necelého
půl kilogramu a překročila tak hranici 20 kg. Martin zůstal těsně pod ní. Na 3. místě
skončila Eliška Bucherová z oddělení Koťat z MŠ s necelým 14 kg. Nad 8 kg se dostaly i Tereza Hrubá ze IV. A a Ema Zubíková z VI. A. I všechny ostatní chválíme za
třídění odpadu a za snahu zužitkovat ho ještě jiným způsobem. Celá škola nasbírala
celkem 197 kg citrónové a pomerančové kůry. Nezdá se to moc, ale bylo to dobře 20
pytlů. Příští rok do toho jdeme zase.
13. 6. 2019 Rozloučení se školním rokem - MŠ
Ve čtvrtek 13. 6. odpoledne jsme uspořádali pro všechny děti ze školky závěrečnou Zahradní slavnost. Hlavním bodem bylo stužkování budoucích školáčků. Po
předání dárků školákům a složení slibu se všechny děti mohly pustit do plnění různých úkolů na šesti stanovištích. Za splnění čekala na každého zasloužená odměna.
Potom už probíhala volná zábava. Překvapením pro všechny byl příjezd místních
dobrovolných hasičů, kteří vytvořili pro zábavu všech pěnu. Odpoledne se velmi
vydařilo a všem přejeme krásné a slunečné prázdniny.
14. 6. 2019 Výlet IX. A do Prahy
Dne 13. června jsme podnikli výlet do Jump arény v Praze a do Muzea smyslů.
Nejdříve jsme vyjeli do Přerova a tam jsme přestoupili na vlak, který nás odvezl do
Olomouce, ze které jsme jeli rovnou do Prahy. Do Prahy jsme dorazili okolo 9. hodiny a náš cíl byla Jump aréna. Po hodině skákání jsme se přesunuli do Muzea smyslů,
kde jsme byli omámeni optickými klamy. Dále nám byl povolen rozchod po Praze,
abychom si zašli na oběd a podívat se po různých obchodech. Kolem osmé hodiny
večer jsme odjeli vlakem z Prahy do Olomouce. Cesta byla delší, než jsme očekávali, z důvodu nepříznivých podmínek asi o 3 hodiny. Tím pádem jsme se v Olomouci
ocitli o půl dvanácté v noci. Do Přerova jsme dojeli v 1.00 ráno a domů do postele
jsme dorazili až o půl druhé. Takže se nám výlet trošičku protáhl, ale nevadilo nám
to. Náš poslední výlet v této škole jsme si nejvíc užili!
14. 6. 2019 Život dětem - charitativní sbírka
Ve 24. týdnu proběhla na naší škole tradiční dobročinná burza ve prospěch charitativní organizace Život dětem. Žáci měli možnost zakoupit si reflexní visačky
na jízdní kolo s motivem delfína, silikonové náramky a magnetky s motivy zvířat.
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Z 90 nabízených předmětů bylo prodáno 69 a do pokladničky sdružení přibylo 2 100,Kč.
Děkujeme všem, kteří prokázali, že mají srdce na levém, ale přesto pravém místě.
17. 6. 2019 Výlet V. A - Jump Park
V pondělí 17. června jsme s dětmi z V. A jeli na třídní výlet do trampolínového
centra JUMP PARK v Brně. Hned po příchodu se nám věnoval trenér a pustil nám
instruktážní video o pravidlech bezpečného skákání. Přesně v 11 hodin nám začala
hodina plná zábavy. Všude okolo nás bylo tolik trampolín a skákadel, že jsme nevěděli, kam dříve skočit. Nakonec si každý vyzkoušel vše, co JUMP PARK nabízel, ale
největší úspěch patřil NINJA DRÁZE nebo obří foampit s battlebeamem, kdy si děti
procvičily koordinaci těla. Velmi oblíbená byla i vybíjená či samostatné basketbalové
koše. Milovníkům salt sloužila trampolínová zóna typu FreeJump a High Performance.
Výlet se nám vydařil na jedničku. Děti se domů vracely spokojené a malinko znavené.
18. 6. 2019 Olympijský běh
Dne 18. 6. byl v naší škole zorganizován Olympijský běh. Cílem akce bylo podpořit
olympijskou myšlenku - sportem bojovat za mír, přátelství a spolupráci mezi národy.
Každý účastník akce, sportovec i turista, svou účastí podpořil myšlenku olympismu.
A protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, výsledky záměrně neuvádíme.
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18. 6. 2019 Školní výlet VIII. A
Školního výletu se účastnilo 14 dětí. Do Ostravy jsme se dopravili vlakem z Přerova. Navštívili jsme Velký svět techniky, trampolínové centrum Enha Freestyle a v polední pauze jsme navštívili prodejní komplex Nová Karolína. Vrátili jsme se vlakem do
Přerova v 18.35 hod. Žákům se výlet líbil, načerpali nové informace a zasportovali si.
18. 6. 2019 Školní výlet Rusava 3. - 5. třídy
Ve středu 19. června čekalo 69 dětí třetí až páté třídy na příjezd dvou autobusů, které
by je odvezly na školní výlet. Po dramatickém začátku, kdy bohužel přijel pouze jeden
autobus, se všichni šťastně přesunuli na Rusavu. Tímto bychom chtěli poděkovat Janě
Vlachové a Martinu Ludvovi za bezpečný převoz zbývajících dětí na hotel.
Po příjezdu jsme se ubytovali v pěkném hotelu Rusava a seznámili se s okolím. Vzhledem ke krásnému počasí jsme odpoledne strávili na vyhřívaném koupališti. Děti se
vyřádily na skluzavce, tobogánu a zrelaxovaly ve vířivce. Po večeři se věnovaly sportovním hrám.
Ve čtvrtek nás čekal výlet na Sv. Hostýn. Po návratu děti velmi rychle zregenerovaly, a proto jsme zdolali s velkou lehkostí nejvyšší vrchol v blízkosti hotelu. Den jsme
zakončili noční stezkou odvahy.
V pátek jsme si po snídani sbalili zavazadla, a protože do odjezdu bylo ještě dost
času, zahráli jsme si v okolí hotelu sportovní a společenské hry. Pak jsme si všichni
pochutnali na řízku a vydali se na zpáteční cestu.
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19. 6. 2019 Školní výlet Lešná 1. a 2. třídy
Ve středu 19. června jsme společně navštívili zoologickou zahradu v Lešné. Součástí výletu byla i návštěva zámku. Prohlídka byla obohacena i o aktivní zapojení dětí při
hledání klíče od zámku, který si na závěr každé dítě odneslo natištěný na těle. Vycházka za zvířátky byla příjemná, počasí nám přálo a výlet se nám vydařil.

26. 6. 2019 Rozloučení se školním rokem v ŠD
Ve středu 26. 6. jsme se ve školní družině u Veverek rozloučili se školním rokem.
Zhodnotili jsme, co se nám líbilo a co by se dalo ještě zlepšit. U medovníku a zmrzliny
jsme si popřáli:
„KRÁSNÉ PRÁZDNINY!“

25. 6. 2019 Vyhodnocení projektu OVOV ve školním roce 2018/2019
Jako každý rok jsme se i letos v rámci hodin tělesné výchovy účastnili Sazka olympijského víceboje. Naši žáci soutěžili v následujících disciplínách – hluboký předklon,
postoj čápa (vydržet stát co nejdéle se zavřenýma očima na jedné noze), T – běh, skok
z místa (větší děti trojskok z místa), běh na 60 m, běh na 500 m (větší děti na 1000 m),
hod basketbalovým míčem ze sedu, sedy lehy.
Někteří žáci zkoušeli i jiné disciplíny z OVOVu, které nejsou součástí SOV – Sazka
olympijského víceboje. Např. hod medicinbalem vzad, 2 min běhu osmičkou s driblingem, 1 min skoku přes švihadlo, přičemž polovinu času se skáče vzad.
 	 Velkým úsilím se nám nakonec podařilo zapojit 97 % žáků. Jejich výsledky si můžete prohlédnout na webu naší školy v archivu akcí.

27. 6. 2019 OMU jinak
V návaznosti na cvičný požární poplach z 26. 6. proběhla následujícího dne
akce „Ochrana člověka za mimořádných událostí jinak“, a to formou branně – orientačního závodu v areálu a blízkém okolí školy.
Žáci byli nalosování do 40 smíšených hlídek, které na trati cca 2 km dlouhé prokazovaly své schopnosti v práci s mapou, zdravotnické vědomosti i schopnosti zasáhnout
nepřátelský okop granátem či cílenou střelbou.
Všichni účastníci i rozhodčí k akci přistoupili, přes úmorné vedro, zodpovědně.
Z běžeckých časů, prokázaných vědomostí a dovedností rezultovalo toto pořadí:
1. místo: Pospíšil, Slavík, P. Dočkal, J. Botor, Kalovský
2. místo: Havránková, Vlach, Bruckmüller
3. místo: Darebníčková, Čada, Pitnerová, Zajíc
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Léto je dobou dovolených, ale i v tomto čase nezapomínáme na kulturu v obci.
V srpnu jsou v naší obci hody a v rámci nich se každoročně konají hodové slavnosti.
Ty začaly již v pátek na fotbalovém hřišti, kde proběhlo přátelské utkání starších pánů
z Horní Moštěnice proti FC Přerov. Večer se v zámecké zahradě promítalo letní kino.
Počasí přálo a zámecká zahrada byla zcela zaplněna diváky. V sobotu program pokračoval hodovou zábavou, kterou pravidelně pořádá sbor dobrovolných hasičů.
V neděli bylo v zámecké zahradě připraveno odpolední posezení, během kterého
předvedly svá taneční vystoupení Třepetalky, Colorédo a skupinka žen zatančila havajský tanec. Vrcholem celého odpoledne a také hodových slavností byl koncert paní
Heleny Vondráčkové. V tuto dobu již byla zámecká zahrada plně zaplněna diváky nejen z Horní Moštěnice, ale i blízkého a dalekého okolí. Koncert trval přibližně 2 x 45
minut a v přestávce se se svým vystoupením představil Klub pro starší a pokročilé,
který si připravil taneční vystoupení na sestřih písniček právě Heleny Vondráčkové.
Koncert samotný měl velký úspěch a po přídavku, který si diváci vyžádali, proběhla
také autogramiáda. Na fotku s podpisem se stála dlouhá fronta.
Ing. Marta Ostrčilová
28. 6. 2019 Rozloučení se s IX. třídou
A nastal ten den, kdy pro žáky posledního ročníku končí základní devítiletá docházka a dostanou své poslední vysvědčení na základní škole. Deváťáci si připravili
slavnostní odpoledne s pohoštěním v místní hasičské zbrojnici a pozvali na něj celý
pedagogický sbor. Ten měl možnost si prohlédnout nejen video, které tradičně točí žáci
tohoto ročníku na rozloučenou, nýbrž také fotografie z raného dětství a z prvních let jejich školní docházky. Opravdu nám ty děti vyrostly a některé i dospěly. Po slavnostním
předávání vysvědčení paní učitelkou Mraznicovou už nastala volná zábava a chvíli po
ní i plačtivé loučení. A že do pláče nebylo jen děvčatům…

kulturní akce
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Ze života ZO ČZS Horní Moštěnice
Zájezd 15. 6. 2019

Vítání občánků
Koncem června, kdy už bylo po uzávěrce minulého čísla Moštěnského Zpravodaje,
se konalo vítání nových občánků naší obce. Jelikož jich bylo tentokrát více než je obvyklé, protože v květnu se nám narodila hned 4 miminka, rozhodli jsme se pro jejich
slavnostní přivítání využít prostor kulturního domu. A vyplatilo se. Spolu s pyšnými
rodiči přišli babičky, dědečkové a další příbuzní, kteří si tuto slavnostní chvíli chtěli
také užít. Všem těmto hostům na úvod zazpívaly a tentokrát také zatančily děti ze základní školy. A hned poté již následoval projev pana starosty a následné focení dětí.  
Ing. Marta Ostrčilová
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Tak jako každým rokem, i letos jsme se spolu s ostatními zájemci z řad našeho spolku
vydali na poznávání krás naší vlasti. Tentokrát jsme vyrazili již v šest hodin ráno, aby
se všechno, co bylo v plánu, stihlo. Cesta probíhala krásně až do chvíle, než se porouchal autobus, a to jsme měli štěstí v neštěstí, že se to stalo na místě, kde se jelo pomalu
a kde se povedlo našemu super řidiči Milanu Nevrlovi perfektně zastavit. Nechci ani
přemýšlet nad tím, co by se stalo, kdyby porucha vznikla na dálnici, kterou jsme opustili asi půl hodiny před naším zastavením. Ale jsme rádi, že se nikomu nic nestalo a
nakonec jsme zájezd absolvovali, i když se zpožděním a po úpravě, a že nakonec vše
dobře dopadlo. A teď už pokračuji dál k plánu zájezdu. Po zastavení autobusu kvůli závadě jsme čekali v malé osadě bez obchodu, restaurace a ničeho asi dvě hodiny
na příjezd náhradního autobusu. To se povedlo a v jedenáct hodin jsme vyrazili směr
kostel Zelená Hora. Protože čas naplánované prohlídky byl pryč, prošli jsme se jen po
nádvoří a po prohlídce opět pokračovali v upraveném programu zájezdu, a to na hrad
Perštejn. Zde jsme měli objednanou prohlídku na 14:40 hodin, dojeli jsme asi kolem
jedné hodiny, prošli se po nádvořích, občerstvili jen trochu, nebyl tu velký výběr. Prohlídka byla zajímavá a hlavně jsme se krásně ochladili, protože venku bylo obrovské
vedro. Po prohlídce jsme nasedli do autobusu a pokračovali v plánu naší cesty na dnes
již poslední zastávku, a to do sklepa Blanka v Hustopečích u Brna. Zde jsme zakončili
náš výlet pobytem v příjemném prostředí tohoto sklepa s výborným jídlem, vínem a
super obsluhou. Kolem půlnoci jsme vyrazili směr domov plni dojmů a radosti z vydařeného výletu, i když s malými komplikacemi, ale jsme rádi, že nás Milan dovezl v
pořádku, a za to mu děkujeme. Samozřejmě děkujeme i za přípravu a zařízení zájezdu
manželům Pokusovým.
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Zahrádkářská vycházka
Dne 22. 6. 2019 se uskutečnil 4. ročník zahrádkářské vycházky. Tentokrát jsme
připravili tři trasy. Dvě pro pěší a jednu nově pro cyklisty. Krátká pěší trasa vedla do
Dobrčic a zpět. Dlouhá pokračovala dál do Přestavlk, Staré Vsi a zpět. Cyklotrasa byla
vedena přes Újezdec, Želatovice do Podolí, tam bylo jedno jediné kontrolní stanoviště,
a zpět přes Beňov. Letos se zúčastnilo asi 60 chodců a 11 cyklistů. Všem se trasa moc
líbila a byli spokojeni. Po návratu k rybníku všichni dostali pamětní medaili a malou
odměnu. Potom si mohl každý opéct špekáček u ohně. U rybníka se krásně sedělo a
povídalo, někteří odcházeli až za tmy. Tímto děkujeme všem, kteří byli ochotní a přišli
za námi strávit příjemný den.

Neckyáda
Dne 10. 8. 2019 se tým Radek Bubík, Radim Ostrčil, Staňka Bubíková a Marta Ostrčilová vydali s doma vyrobeným plavidlem na téma Včelky na místní rybník na akci
Moštěnská neckyáda, kterou jako každý rok organizoval místní spolek rybářů. Podle složení posádky by se dalo říct, že členové zastupovali několik spolků, nejvíce byl zastoupen
spolek zahrádkářů, všichni, potom spolek včelařů, Bubíkovi, a jeden zástupce byl i za
myslivce, Radim. Byla to taková mezispolková výpomoc. Počasí jim přálo a i přes menší
problémy s ponorem se jejich plavidlo lidem líbilo ze všech šesti zúčastněných plavidel
nejvíce a naše posádka získala první místo. Tímto jim děkujeme za ochotu, čas a obětování se na úkor svého osobního volna za účast a reprezentaci spolku.
Ilona Jančíková
ZO Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice

K lub pro starší a pokročilé
I přesto, že jsme měli v červenci a srpnu v klubu prázdniny, neleželi jsme, neodpočívali, ale připravovali se na nejdůležitější vystoupení letošního roku, a to vystoupení na
hodových slavnostech u nás v obci. Bylo to vystoupení námětové, v přestávce koncertu
jedné z našich z nejznámějších zpěvaček, paní Heleny Vondráčkové, která zavítala dne
18. 8. 2019 do naší krásné zámecké zahrady. Při této příležitosti jsme jednohlasně
schválili nácvik skladby s písničkami této úžasné zpěvačky. Bylo vybráno sedm úryvků písní z jejího obsáhlého repertoáru, které nám spojil a upravil náš pan „manager“
Josef Procházka. Jedno sezení u vína našich členek klubu Ilony Jančíkové, Marty
Ostrčilové, Staňky Bubíkové, Jany Velímové a Jindřišky Procházkové a byla choreografie na světě. Potom následné každotýdenní setkávání všech členů s nácvikem, s návrhy a připomínkami ostatních a vzniklo toto naše nádherné vystoupení. Kostýmy
v barvách vínově červené a černé ladily, i přes nepatrné chybičky, které se vloudily,
jsme se paní Heleně náramně líbili. Teď už nám zas začíná rok pracovní s pravidelnými
měsíčními setkáními pro veřejnost a se zkouškami a s nácvikem nových vystoupení
pro následující plesovou sezonu. Jménem vedení klubu děkuji všem členům za jejich
práci, kterou děláme všichni pro radost nás i ostatních.
Zářijové setkání klubu
Dne 11. 9. 2019 se uskutečnilo pravidelné poprázdninové setkání klubu. Letos jsme
neuskutečnili tradiční dožínky, ale posezení jsme zpříjemnili návštěvníkům tanečním
vystoupením z hodového odpoledne na písničky Heleny Vondráčkové a opět jsme sklidili obrovský potlesk. Tradičně bylo připraveno bohaté občerstvení a dobrá nálada.
Těšíme se na dalším setkání 16. 10. 2019.
Ilona Jančíková
ZO Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice

K roužek Medvíďata při Mysliveckém spolku
Horní Moštěnice
V průběhu minulého školního roku jsme pro naše Medvíďata přichystali spoustu
zajímavých schůzek. Mezi nejčastější téma našich setkávání patří především příroda, poznávání rostlin a zvířat, myslivecká mluva a zajímavosti z myslivosti. S dětmi
chodíme do přírody v okolí naší vesnice a zábavnými hrami a kvízy jim předáváme
nové znalosti. S dětmi jsme také realizovali výlet do obory Holedná, jako každý rok
jsme zvěři ozdobili vánoční stromeček, poslechli jsme si přednášku od chovatelů psů i
s ukázkou výcviku psů, vyrobili jsme dárečky pro maminky a také jsme měli možnost
získat informace o výcviku záchranářského psa s praktickou ukázkou.
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Minulou sezonu jsme zakončili v červenci Obecní veselicí s Českým rozhlasem
Olomouc při příležitosti výročí 70. let od založení a 25. let od obnovení samostatného
vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Na realizaci této akce jsme se podíleli za podpory
obce Horní Moštěnice. V průběhu Obecní veselice probíhaly živé vstupy do Českého
rozhlasu Olomouc přímo z místa konání. Velice pěkně ve svém vstupu mluvil pan starosta o naší obci a paní Bartoníková o historii naší obce. Celou akcí provázeli nejen
moderátoři Českého rozhlasu, ale i výborné kapely NOACO, Freďáci a Atom-Rock.
Tato akce by se také neobešla bez vystoupení našich občanů z Klubu pro starší a pokročilé a našich malých Medvíďat. Naším milým hostem byl i zpěvák Miroslav Kučera,
který nás potěšil svým zpěvem. Tímto děkujeme všem vystupujícím. Abychom mohli
pořádat takto velkou akci, přizvali jsme si na pomoc přátele našeho kroužku, kterým
ještě jednou děkujeme. Zvláštní poděkování patří i panu starostovi, s podporou obce se
nám akce realizovala snadněji.
V tomto školním roce začínáme 26. 9. 2019 od 16:30 hod s dalším dobrodružstvím
v našem kroužku Medvíďata. I v tomto novém období nás čeká nějaký výlet a spousta
dalších zábavných aktivit s tématem příroda a myslivost. Pro širokou veřejnost i letos
budeme pořádat akci Lampionový průvod dne 17. 11. 2019, čeká nás také Předvánoční
setkání pod vánočním stromečkem 23. 12. 2019 a na jaře příštího roku pro Vás připravujeme akci Medvědí biatlon. Jste srdečně zváni.
Pokud budete chtít přihlásit své dítě, můžete tak učinit na emailu: krouzeksance@seznam.cz. Budeme se těšit.
Petra Vejrostová a Martina Andělová
kroužek Medvíďat
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LS KAMENICTVÍ
L ukáš st eining er
• 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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ZMĚŇTE PŘÁNÍ V ROZHODNUTÍ
A PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!
Cvičíme nejen proto, abychom byli hubenější nebo svalnatější,
ale hlavně zdravější a šťastnější .

ZAČÍNÁME 3. ŘÍJNA 2019!

TANEČNÍ FIT KOKTEJL
JEDNODUCHÉ CHOREOGRAFIE INSPIROVANÉ RŮZNÝMI TANEČNÍMI
STYLY ZAMĚŘENÉ NA POSILOVÁNÍ A TVAROVÁNÍ TĚLA.
JE URČENÉ PRO VŠECHNY, CO SE CHTĚJÍ UDRŽET V DOBRÉ FYZICKÉ
KONDICI A HLÍDAJÍ SI VÁHU.
U TÉTO LEKCE JEDINÉ TRIKO NEZŮSTANE SUCHÉ .
ČTVRTEK 19 - 20 HOD

ABY TĚLO NEBOLELO
PREVENTIVNÍ CVIČENÍ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ OCHABLÝCH
A PROTAŽENÍ ZKRÁCENÝCH SVALŮ,
K ROZHÝBÁNÍ „ZATUHLÝCH“ KLOUBŮ.
NEBĚHÁ SE ANI NESKÁČE, VHODNÉ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY.
(NEJEDNÁ SE O REHABILITAČNÍ CVIČENÍ)
ÚTERÝ 19 – 20 HOD

KDE: Tělocvična ZŠ Horní Moštěnice
CENA: 40 Kč/hod
S sebou pevnou obuv, pohodlné oblečení, pití, podložku a dobrou náladu.

Těší se na vás Edita!
34
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Hana Slabá
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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 – 11.30 12.30– 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				
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

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.		
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Společenská kronika

Kultura

V měsíci říjnu se významného životního jubilea dožívají:
Miloš Koláček
Josef Procházka
Oldřich Soural
Marie Zatloukalová

Říjen:
11. 10.
		
16. 10.

Sejdeme se s Cibulkou
– hosté Ivana Andrlová, Sandra Pogodová
Klub pro starší a pokročilé

V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívají:
Věra Hrubá
Eva Klvačová
Allan Mac-Links
Jiří Minařík
Vladimír Němeček
Anna Švagerová
Emilie Uhlířová

Listopad:
13. 11.
16. 11.
23. 11.

Klub pro starší a pokročilé
lampionový průvod
Kateřinský bál

Prosinec:
1. 12.
11. 12.
20. 12.
26. 12.

rozsvícení ván. stromu s Mikulášem a vánoční jarmark
Klub pro starší a pokročilé
posezení s cimbálem
Štěpáncup

V měsíci prosinci se významného životního jubilea dožívají:
Jaroslav Blaťák
Emil Kužela
Jiří Přikryl
Dana Spáčilová
Stanislava Suchánková
Josef Vařák
Jiřina Volková
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (duben – červen):
Elena Dostálová			
Ema Ďopanová
Ella Klementová			
Michaela Balášová
Natálie Papežíková		Jan Růžička
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
Opustili nás (duben – červen):
Naděžda Pohlídalová		Vladimír Špalek		
Božena Doubravová
Miroslav Pősinger		Antonín Čtvrtek		
Miloš Kostolanský
František Fešar			Olga Kuželová		Václav Pavlištík
Oldřiška Valigurová		Arnošt Číhal		
Božena Svíželová
40

Zadáno pro ženy
Olomoucké medailonky
500 g mletého masa, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka, 3 4 stroužky česneku, 1 - 2 balíčky kulatých tvarůžků, hladká mouka, vejce a strouhanka
na obalení, tuk na smažení
• maso smícháme s vejci, solí, prolisovaným česnekem a kořením, podle chuti můžeme
přidat i jiné koření (mletá paprika, grilovací koření …), dobře promícháme,
• každé kolečko tvarůžku zabalíme dobře do masové směsi,
• obalíme v mouce, vejci a strouhance jako řízek,
• v rozpáleném oleji usmažíme z obou stran dozlatova,
• podáváme s bramborovou kaší nebo vařenými bramborami.
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Podzimní koláč
těsto: 500 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 150 g moučkového
cukru, 250 g Hery nebo másla, 1 vejce, 2 lžíce citronové šťávy
náplň: 500 g strouhaných jablek, 1 vanilkový pudinkový prášek, 3 - 5 lžic cukru (podle
kyselosti jablek), skořice podle chuti, rozinky
dále: rozpůlené švestky
• na vále zpracujeme rukama hladké těsto, oddělíme jednu třetinu, větší část rozválíme
na plech vyložený papírem na pečení a dáme do ledničky,
• jablka okrájíme, nastrouháme a smícháme s cukrem, skořicí, pudinkovým práškem a
rozinkami,
• na těsto na plechu rozetřeme jablečnou náplň a na ni naskládáme půlky švestek,
• ze zbylé třetiny těsta vyválíme dlouhé válečky a uložíme mezi švestky,
• vložíme do trouby vyhřáté na 180°C a upečeme dorůžova (asi 25 minut).

Vtipy
Barman kárá nového číšníka: „Přestaňte s tím vyhazováním opilých lidí ven z restaurace!“ „Ale proč? V minulém zaměstnání to byl docela běžný způsob.“ „No jo,
ale uvědomte si, že teď už pár dnů pracujete v jídelním voze!“

Omyly známé a neznámé
Největší zvíře v době kamenné
Maso mamutů, slonu podobných chlupáčů, bylo oblíbenou potravou pračlověka v době
kamenné. Pokud uvěříme románům Eduarda Štorcha a krásným ilustracím Zdeňka
Buriana. V době ledové byli mamuti rozšířeni po celé Evropě, jakmile se trochu oteplilo, objevila se zvířata dokonce větší než mamut. Jedním z nich byl slon lesní, který se
v Evropě a místních hvozdech vyskytoval a byl tehdejšími obyvateli také loven. Někteří
vědci dokonce tvrdí, že tento slon byl prvním druhem, který zmizel z povrchu zemského
přičiněním člověka. Podobně jako američtí bizoni.

Zrnka moudrosti na závěr
Být šťastným člověkem je nejlepším prostředkem, jak se stát dobrým člověkem.
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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 5:30 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 4/2019. Horní Moštěnice, říjen 2019.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
Upozornění:
UzÁVĚRKA přijímání příspěvků do příštího čísla
Moštěnského Zpravodaje je 13. 12. 2019 ve 14.00 hodin.
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