MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

Moštěnský Zpravodaj

2/2020
1

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
Beňov, jede:
P, S
P
P
S, N
P
H. Moštěnice
5:04 6:07 7:15 7:24 9:49
Přerov
5:14 6:19 7:30 7:34 9:57
S
P, š S, N
P
P
13:29 14:44 15:39 15:49 17:09
13:39 14:54 15:49 15:59 17:19

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

P
11:19
11:29
P
18:21
18:31

N
13:04
13:14
P
21:19
21:29

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

S,N
9:07
9:15

P
10:29
10:40

P
S,N
13:15 13:24
13:27 13:35

P
15:45
15:55

Zlín, jede:				
S,N
P
H. Moštěnice
7:05 8:14 12:12 13:51 14:28
Přerov
7:18 8:25 12:20 14:00 14:35

P
15:38
15:48

S,N
15:52 17:51
16:00 18:00

P, S				
7:11 8:17 10:17 12:17
7:15 8:21 10:21 12:21
P				
17:10 18:17 20:10 22:09
17:14 18:21 20:14 22:14

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

Kostelec, jede:		
H. Moštěnice
5:04
Přerov
5:15
		
17:28
17:40

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

P, š
7:09
7:20

P
7:23
7:37

21:10
21:20

Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
		
P, S
H. Moštěnice
5:09 6:17
Přerov
5:13 6:21
P		
15:10 16:17
15:14 16:21

23:05
23:09

P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
2

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v době, kdy otevíráte vydání tohoto Zpravodaje, máme již za
sebou ukončenou bohatou plesovou sezonu a doufejme, že skončilo i
zimní období. Teď máme před největším křesťanským svátkem – Velikonocemi, které jsou předznamením přicházejícího jara. A protože jarní počasí a sluníčko přináší
dobrou náladu a novou energii, budu i já ve svém příspěvku jen pozitivní.
Mám velkou radost a jsem spokojený, že po dlouhých letech tahanic a boji se
státní mašinérií a byrokracií máme konečně nový Územní plán obce Horní Moštěnice, který Zastupitelstvo obce Horní Moštěnice na svém jednání dne 9. března
schválilo v plném rozsahu. Tento jeden z nejdůležitějších dokumentů obce vytváří
předpoklady pro rozvoj obce na další desetiletí. V souvislosti se schválením nového
územního plánu obce mohlo konečně zastupitelstvo obce vyhlásit záměr odprodeje
pěti obecních pozemků pro rodinnou výstavbu v lokalitě Pod Skalkou.
Na základě Programu rozvoje obce Horní Moštěnice pro roky 2019 – 2023 probíhají a budou zahájeny tyto investiční akce:
Počátkem měsíce února se rozeběhly práce na výstavbě dvou nájemních obecních bytů v půdních prostorech budovy pošty s rozpočtem 3,8 mil. Kč. V souvislosti
s touto investiční akcí byla zpracována a podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj, která by měla činit 80% celkových nákladů. Ukončení a kolaudace je
plánována na konec června.
Počátkem letošního roku Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu č. 9/2019 pro předkládání žádostí
o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu ŽP v oblasti „Zlepšení
funkčního stavu zeleně ve městech a obcích“. Rada obce již v měsíci prosinci nechala zpracovat projektovou dokumentaci na výsadbu dřevin v druhé části zámecké
zahrady. Jedná se o výsadbu 38 kusů vzrostlých stromů (lípa, dub, buk, javor, platan…) v celkové hodnotě 320 tis. Kč. Ihned po vyhlášení jsme podali žádost o dotaci,
která činí 100% všech uznatelných nákladů. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a v současné době je již uzavřena Smlouva o dílo s realizací samotné výsadby
na měsíc duben a květen 2020. Tímto celá rekonstrukce areálu zámeckého parku,
která byla zahájena již v roce 2013, bude zdárně dokončena a v dalších létech již jen
udržována a vylepšována. Těsně před uzávěrkou tohoto Zpravodaje došlo oznámení,
že dotace byla obci přidělena.
Během jarních prázdnin, kdy v ZŠ a MŠ nebyl žádný provoz, proběhly tři plánované investiční akce financované z rozpočtu obce:
1) oprava střešní krytiny propojovacího tunelu budovy mateřské školy a budovy
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školní jídelny, která byla v havarijním stavu. Celkové náklady na opravu činily
180.000,- Kč,
2) výměna nevyhovujícího osvětlení tělocvičny ZŠ, s náklady 120.000,- Kč,
3) instalace 3 klimatizačních jednotek v oddělení MŠ v hodnotě 285.000,- Kč.
Z důvodu chátrajícího a nevzhledného stavu byla v současné době zahájena oprava oplocení a chodníku v celé délce před ZŠ a MŠ. Realizace proběhne v etapách,
tak aby byl zabezpečený plynulý provoz kolem ZŠ a MŠ, s termínem dokončení do
30. 6. 2020 a s rozpočtem 2,2 mil. Kč. V další etapě je v plánu rekonstrukce nádvoří
základní školy.
Po nekonečně dlouhých tahanicích kolem stavebního povolení proběhne v termínu od 1. 6. do 31. 10. 2020 velká investiční akce „Stavební úpravy v ulici Havlíčkova“. Předmětem tohoto díla je revitalizace stávajících nevyhovujících chodníků,
vybudování odstavných ploch a parkovišť pro motorová vozidla a následně i sadové
úpravy. Na realizaci byla zpracována a podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady
jsou ve výši 5,9 mil. Kč, výše dotace je stanovena až na 95% uznatelných nákladů.
Ve fázi rozpracovanosti je projekt na výstavbu bytové jednotky v prostoru bývalé
prodejny potravin vedle pošty, dále projekt na vybudování inženýrských sítí pro rodinnou výstavbu v lokalitě Pod Skalkou, projekt na vybudování chodníku na škváráku a rozsáhlý investiční projekt naučné cyklostezky na Švédské šance a do Přerova.
Ve fázi dokončení rozpočtu je projekt koridoru mezi pavilony v ZŠ a tělocvičny.
Taktéž máme podanou žádost o přidělení dotace na projekt nové vzduchotechniky a
rekuperace vzduchu ve školní jídelně a tělocvičně ZŠ o celkových nákladech 3,9 mil.
Kč.
A nyní – opět v krátkosti, k financování obce:
V měsíci listopadu 2019 a lednu 2020 byla provedena kontrola hospodaření Obce
Horní Moštěnice za rok 2019 Krajským úřadem Olomouckého kraje s výsledkem:
„Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky“.
Na základě podkladů k závěrečnému účtu obce Horní Moštěnice za rok 2019 lze
konstatovat:
Rozpočet obce Horní Moštěnice na rok 2019 byl sestaven jako přebytkový, skutečnost byla dodržena a výsledek běžného hospodaření obce je kladný.
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2019 činí: + 1.903.338,- Kč.
Zůstatek na běžném účtu obce k 31. 12. 2019 vykazoval: + 6.100.681,- Kč.
To jsou z mého pohledu nepochybně pozitivní ukazatele, které vytváří dobrou
základnu i pro letošní plnění rozpočtu a financování naplánovaných investic.
Jen v krátkosti se vrátím k uplynulému prvnímu čtvrtletí letošního roku z pohledu kulturních akcí:
4
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Rok 2020 jsme tradičně 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
mnoho zdaru, poděkoval za jejich aktivitu při zajišťování veškerých akcí pro občany
obce a přislíbil finanční, organizační a materiální podporu i v roce 2020. 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 2020, pravidelně každý měsíc, už osmý rok,
zajišťuje Klub pro starší a pokročilé setkávání občanů v kulturním domě. Moje velká
úcta a poděkování všem, kteří se podílí na těchto akcích!
Za zmínku taktéž patří poděkování mysliveckému sdružení a všem rodinným
příslušníkům za zajištění skutečně velké akce v kulturním domě „Vesnické speciality“, včetně doprovodného zábavného programu s krásným vystoupením kroužku
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„Medvíďat“. A ještě na závěr jedno poděkování všem aktivním občanům, kteří se
podíleli na akci „vodění medvěda“.
A neodpustím si, jako každý rok, upozornění!!!
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 znečišťování ovzduší,
předcházet mu 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!
S účinností od 1. června loňského roku jsme zahájili mimo domovní sběr plastového odpadu i domovní sběr papíru. Tímto děkuji všem občanům, kteří se zapojili,
ale jen zase taková poznámka, kterou si nemohu odpustit – do papírové tašky skutečně patří jen papír!!! Nikoliv plasty, rozbité sklo, porcelán a jiný odpad, který tam
někteří dávají!!! Děkuji za pochopení.
A poslední větou tohoto příspěvku mi dovolte popřát Vám všem hodně sluníčka,
úsměvů ve tváři a pohody v práci i v osobním životě!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Z historie obce
Stavby obytných budov, jejich zařízení a způsob bydlení
Život dnešní společnosti má proti dřívějšku prudší tempo vývoje, který se zrychluje
s rozvojem vědy a techniky. Rychle odchází a zaniká vše staré, jak v životě soukromém, tak i veřejném a ztrácí se nenávratně v hlubině zapomnění.
Bydlení našich předků za nejstarších dob se jistě nevymykalo z rámce všeobecných
zvyklostí té které etapy vývoje lidské společnosti. Tento vývoj a změny bydlení z něho
vyplývající se dály ponenáhlu, ba někdy stagnovaly celá staletí.
Typ naší vesnice po stavební stránce je hanácký. Odborníci mu říkají „návesní sil6

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

nicovka“. Osou vesnice je státní silnice jdoucí od severu k jihu, odpradávna důležitá
dopravní tepna, která se uprostřed obce rozšiřuje v náves. Z té pak odbočují dvě cesty
k důležitým bodům v dobách roboty – na východ k tvrzi (zámku), kde sídlil rozum a
moc, a na západ ke kostelu, kde tyto veličiny dostávaly své posvěcení, aby poroba lidu
byla úplná.
Typickým znakem hanáckých vesnic je, že jejich domy byly stavěny v řadách podél
cest a návsí, k nimž jsou obráceny celou délkou své obytné budovy. Tak je tomu i u nás.
Jen několik domků v „chaloupkách“ má domky postavené štítem k ulici. Ty však byly
postaveny později.
Délka průčelí jednotlivých usedlostí je různá. Přes 40 m mají délku průčelí 2 domy,
30 – 40 m mají dlouhé průčelí 4 domy, 26 – 30 m 5 domů, 21 – 25 m celkem 17 domů,
16 – 20 m má délku průčelí 35 selských usedlostí a do 15 m jsou všechny ostatní.
Dalším znakem hanácké vesnice je, že všechny domy mají jednotné rozvržení obytné
budovy na tři hlavní původní části. Uprostřed je síň, po jedné straně jizba a na druhé straně komora. Tento základní půdorys byl postupem času a vývoje bydlení podle
potřeby a majetkových možností déle upravován a rozšiřován z jednotraktového typu
na dvoutraktový. Toto dělení obytné budovy je dosud patrno u všech domů naší obce
postavených do konce 19. století.
Je jasné, že přes jistou uniformitu jsou zde dosti značné rozdíly, jak v rozměrech jednotlivých částí, tak i v počtu později přistavovaných místností. Všechny změny a adaptace se prováděly postupně, zhruba v 18. a 19. století, ale hlavně v dnešní době, a to opět
ne u všech domů stejným tempem.
Kvůli jasnějšímu přehledu pokládám za důležité rozděliti veškeré domy v naší obci do
tří skupin:
1. Původní selské stavby starousedlické, jichž bylo asi 65.
2. Starší stavby domkářské a chalupnické, postavené asi do konce 19. století.
3. Nově ve 20. století stavěné domky všeho druhu.
Selské usedlosti se skládaly původně ze základní trojdílné obytné budovy a hospodářských budov, k nimž patřily maštale, chlévy, kůlny, stodoly, výměny, aj.
Budovy byly situovány do čtverce, v jehož středu byl dvůr „s hnojiskem“. Přední stranu
tvořila obytná budova s průjezdem. Jednu boční stranu, výhradně severní nebo aspoň
východní, tvořily chlévy vlastní usedlosti a druhou boční stranu chlévy sousedovy.
Zadní stranu uzavírala kůlna a původně i stodola. Mezi nimi byl nekrytý průjezd do
zahrady. Toto uspořádání se většinou podnes zachovalo, jen místo stodoly bývá zídka
nebo plot.
Převzato z kroniky obce 1962
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Informace místní knihovny
Jak jsme již informovali, na podzim minulého roku jsme instalovali do prostor základní
školy výstavu „Nesmíme zapomenout – Jan Opletal a další oběti listopadu 1939“, kterou
nám zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze.
Výstava byla určena pro žáky 2. stupně, zároveň byla připravena a umístěna tak, aby i
ostatní žáci a rodiče dětí si ji mohli prohlédnout.
Vyučující paní učitelka sestavila pro žáky 9. třídy kontrolní test a zde je jeho
vyhodnocení:
nejlépe odpověděli a umístili se na 1. – 5. místě:
Nikola Velická, Šárka Bubeníková, Kristýna Růžičková, Alice Drozdová a Matouš
Ludva.
Jako odměnu za správné vyřešení převzali žáci pozornost od obecního úřadu.

Obec Horní Moštěnice získala dotaci od
Krajského úřadu Olomouckého kraje na
nákup drobného majetku knihoven nebo
kulturních zařízení, zaměřená cíleně
na zkvalitnění podmínek pro kulturní
a společenský život v obcích a městech
Olomouckého kraje. Účelem poskytnutí
dotace v částce 10 000,- Kč byla
částečná úhrada výdajů na nové posezení
v knihovně – nákup sedacího nábytku.
S finančním příspěvkem obecního úřadu
1 797,- Kč jsme nakoupili 2 kusy sedací
soupravy – viz obrázek:
8
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Další novinka a současně zlepšení služby pro návštěvníky a čtenáře místní knihovny
je zavedení bezdrátového wifi připojení.
Statistika čtenářů, návštěvnosti a vypůjček
		
2018
čtenáři celkem
124
z toho děti
42
návštěvnost
1789
naučná dospělí
192
beletrie dospělí
3483
naučná děti
37
beletrie děti
361
časopisy	 220

2019
132
37
2330
399
3562
39
477
221

Připomínáme:
- začátek měsíce dubna – jarní cirkulační soubor knih
Sledujte:
- stránky místní knihovny: https://knihovna.mostenice.cz/
- databáze knih: https://tritius.knihovnaprerov.cz/library/hornimostenice/
nebo též na stránkách místní knihovny v sekci – Služby - odkazy
Na Vaši návštěvu se těší 			
9

Hana Slabá, knihovnice
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R ady zahrádkářům
Faktory ovlivňující látkové složení zeleniny
Zeleninové druhy mají své specifické látkové složení. Při výběru
sortimentu pro pěstování na zahrádce je možné zaměřit se na takové
druhy, které nejsou běžně dostupné na trhu a které díky vyššímu obsahu některých látek
vynikají svojí chutí nebo příznivými účinky na lidský organismus. Jako příklad lze
uvést zeleninové druhy s vyšším obsahem inulinu, které jsou doporučovány diabetikům,
např. černý kořen, topinambur, čekanka. Pro lidský organismus jsou prospěšná také
barviva obsažená v červené řepě salátové nebo červenolistém mangoldu, v kořenech
mrkve, v červených plodech rajčat aj.
Zelenina se tržně pěstuje různými způsoby, při kterých se využívají agrochemikálie
s různou intenzitou. Konvenční způsob pěstování zeleniny plně využívá průmyslově
vyráběná hnojiva a pesticidy, při integrovaném systému produkce zeleniny se
upřednostňují především preventivní opatření, biologické a mechanické způsoby
ochrany, nevylučují se však ani chemické prostředky na ochranu rostlin. Při ekologickém
způsobu pěstování se chemické prostředky na ochranu rostlin ani průmyslově vyráběná
minerální hnojiva nepoužívají.
Uvedené zásady tržní produkce zeleniny lze do jisté míry uplatňovat i při pěstování
zeleniny na zahrádce. Při konvenčním pěstování dosahujeme maximálních výnosů
a porosty můžeme pomocí pesticidů udržovat v bezvadném zdravotním stavu a bez
plevelů, což se nám jenom stěží podaří docílit při ekologické produkci. Je třeba ale vzít
v úvahu skutečnost, že použitím chemických pesticidů můžeme likvidovat i užitečné
organismy, a tím omezit druhovou rozmanitost organismů, což může do jisté míry
destabilizovat agroekosystém zahrady.
Vlastnosti
půdy
mohou
ovlivňovat
nutriční
hodnotu
zeleniny. Pro mrkev jsou
vhodné lehčí záhřevné
půdy.
Důležitými
parametry půdy jsou
zásoba živin a pH půdy,
od kterých se odvíjí plán
hnojení.
Harmonická
10

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

výživa zeleniny je jedním
ze základních pilířů dobrého
a
jakostního
výnosu.
Např. kumulace dusičnanů
v zelenině se může zvyšovat
při přehnojování dusíkatými
hnojivy (především u salátu,
špenátu, ředkvičky), proto
vždy volíme pouze takovou
dávku
hnojiva,
kterou
zelenina dokáže účelně
využít.
Vláhový deficit obvykle nežádoucím způsobem ovlivní látkové složení a chuťové
vlastnosti zeleniny. V sušších podmínkách vytváří salát tužší a více hořké listy.
Obdobně u okurek může vést nedostatek vláhy k hořkosti plodů. Naopak v příliš
vlhkých podmínkách jsou rostliny často napadány houbovými chorobami, čímž se
zelenina stává z hlediska spotřeby nepoužitelnou.
Světlo přímo ovlivňuje fotosyntézu, během níž se v rostlinách vytvářejí asimiláty a
z nich se tvoří další látky. Při pěstování zeleniny v období s optimálním osvětlením je
možné předpokládat sklizeň nutričně hodnotné zeleniny.
Správný termín sklizně je důležitý pro dosažení optimálního látkového složení
konzumní části. Např. u rajčat nezralé plody obsahují především zásobní polysacharidy,
které nejsou chuťově pro spotřebitele atraktivní, navíc je v zelených plodech rajčat
více problematického solaninu. Při dozrávání se přírodní polysacharidy štěpí na
jednodušší cukry a dochází k tvorbě aromatických látek, které dodávají zralým plodům
harmonickou chuť. V průběhu dozrávání se navíc snižuje obsah škodlivého solaninu a
narůstá množství červeného, zdraví prospěšného barviva lykopenu.
Během skladování dochází k prodýchávání zásobních látek a vypařování vody. Pro
většinu zeleniny jsou pro skladování vhodné teploty okolo 0 až 1 °C a relativní vzdušná
vlhkost okolo 90 až 95 %.
Z hlediska nutričního obvykle platí, že nejvhodnější je konzumace čerstvé nebo
jenom málo zpracované zeleniny. Při zpracování zeleniny je vhodné nepoužívat
nádobí z ušlechtilých kovů a zeleninu krájet těsně před jejím dalším zpracováním nebo
konzumací.
Rukověť zahrádkáře

11
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
příspěvek do 2. čísla letošního Moštěnského Zpravodaje nemůže
začít jinak, než několika poznámkami na téma, které již získalo celosvětový rozměr –
koronavirem.
V prvé řadě je třeba uvést, že má–li někdo představu, že Bezpečnostní radou státu
nařízená opatření rovnají se, kromě jiného, placené dovolené pro pedagogické pracovníky, hluboce se mýlí.
Jedná se o opatření naprosto mimořádné a proces vzdělávání, a to na všech stupních, nesmírně komplikující.
A to jak ve směru k zápisu do 1. třídy, tak k příjímacím zkouškám na střední školy,
maturitám, zkouškám na školy vysoké i státním zkouškám. O možném prodloužení
školního roku do července, při již zaplacených dovolených, nemluvě.
Masivní rušení již připravených a nasmlouvaných akcí, namátkou „6. třída nanečisto“, „ Noc s Andersenem“, divadelních představení, „Vítání jara“ jsou již margináliemi.
Za této situace jsem kolegy pověřil výkonem nepřímé pracovní povinnosti, to v praxi obnáší např. digitalizaci příprav na výuku, sestavování testů, zřejmě nutnou redukci
Školního vzdělávacího programu, systematizaci učebních pomůcek, úpravu tematického plánu předmětu Tělesná výchova v souvislosti s venkovním sportovním areálem a
tisíce dalších věcí, které byly odkládány na dobu „…až bude více času..“.
Výuka pak bude vedena distančně a předpokládá ještě intenzivnější součinnost a
bohužel i zvýšenou kontrolní činnost Vás, zákonných zástupců.
Situace klade velký díl zodpovědnosti i na žáky samotné. A to jak ve smyslu zodpovědné domácí přípravy – i méně talentovaný žák si snad dovede představit tu lavinu
testů a písemných prací, která jej zavalí poté, co se situace vrátí k normálu – tak i chování v mimovzdělávací oblasti.
Pokud se ovšem větší část třídy sejde v OG Přerov, veškerá vládní opatření ztrácejí
smysl….
A i když vím, že se jedná o další komplikaci, nemohu si odpustit názor, že měla být
uzavřena i MŠ.
Všichni věřme, že tato omezení budou těmi největšími a nic horšího nikoho z nás
nepotká….
K věcem veselejším – máme za sebou 1. pololetí školního roku i s jeho hodnocením
ve formě výpisu. Ten je třeba chápat jako potvrzení, že se dotyčný/ dotyčná ubírá ces12
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tou správnou, v případě jiných jako upozornění, či dokonce výstrahu – takto NE!
Řady pedagogického sboru se opět rozrostly - vzhledem k přestupu asistovaného
žáka byl přijat p. Chalupa na pozici asistenta pedagoga, do Mikrojeslí na místo pí Vyhnánkové nastoupila pí Greš.
Věřím, že se oběma bude v našem ústavu líbit a budou pro něj přínosem.
O přehršli akcí školních i mimoškolních viz níže, já pouze konstatuji, že jsem rád
klidnému, sportovně i společensky zdařilému průběhu lyžařského zájezdu.
Chtěl bych tímto poděkovat SRPŠ za finanční participaci na této akci.
Jsem nesmírně rád, že Vás mohu opět seznámit s dalšími a dalšími pozitivy, kterých
se nám, v úzké součinnosti se zřizovatelem, podařilo dosáhnout.
Došlo ke generální opravě střech obou koridorů – ty byly již v havarijním stavu.
Bylo vybudováno „záchytné“ parkoviště, které snad již definitivně vyřeší komplikované parkování v ulici Pod Vinohrady.
Pokračují investice do tělocvičny – v průběhu jarních prázdnin došlo k výměně starých, vrčících zářivek za nové, elegantnější i výrazně úspornější LED osvětlení.
Rovněž byl dokončen projekt realizace výstavby 1. fáze spojovacího koridoru a
vbrzku bude zahájena práce na novém oplocení celého areálu.
Děkuji všem předsedům spolků za pozvání na výroční schůze, pokud mám časový
prostor, rád se jich zúčastním.
I přes značné nepříjemnosti zmíněné v úvodu příspěvku, přeji Vám všem, v rámci
možností, klidné jarní měsíce, požehnané Velikonoce a pevně věřím, že svůj další příspěvek již budu psát za mnohem příznivější epidemiologické situace.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
AKCE ZŠ
1. 12. 2019 Vánoční jarmark
Dne 1. prosince od 15 hodin se sál Kulturního domu Horní Moštěnice zaplnil žáky,
pedagogy, rodiči a širokou veřejností u příležitosti Vánočního jarmarku. Tuto akci pořádalo SRPŠ ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici.
Žáci spolu s rodiči a pedagogy školy prezentovali své výrobky s vánoční tématikou
a různé pochutiny. Letos se jarmarku zúčastnilo všech 13 tříd.
Nedělní odpoledne zpříjemnili návštěvníkům jarmarku žáci 1. stupně kulturními
vystoupeními. Písně Vánoční, Za oknem sněží, Zima, zima, Čas vánoční umocnily
celou vánoční atmosféru jarmarku. Mažoretka a žákyně 8. třídy Nela Nevřalová pak
13
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zaujala svými akrobatickými kousky ve dvou tanečních sestavách.
Po vystoupení se v sále objevili čerti a Mikuláš s andělem. Děti byly za písničku či
básničku obdarovány drobnými sladkostmi.
Celá akce byla ukončena rozsvícením vánočního stromku před Kulturním domem a
ohňostrojem.
4. 12. 2019 Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
Ve středu 4. prosince se 15 žáků a žákyň z osmé a deváté třídy rozhodlo více či
méně dobrovolně zkusit své štěstí a znalosti ve školním kole Olympiády v českém jazyce.
Nejúspěšnější byla osmačka Tereza Kocourková, hned za ní se s rozdílem jediného
bodu umístily Alice Drozdová a Veronika Čevelová z devítky, jež se s Terezou 20. ledna zúčastnily okresního kola.
5. 12. 2019 Čertovské odpoledne u Veverek
Ve čtvrtek 5. 12. po roce opět školní družinu navštívila „Nebeská družina“ – Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš ke každému dítěti promluvil – holky pochválil, kluci naopak
slíbili, že se polepší a začnou poslouchat. Společně jsme si pak zazpívali vánoční koledu. Všichni byli obdarováni malým balíčkem. Po jejich odchodu si děti trochu zasoutěžily. Skládaly andělské puzzle, pomohly najít Mikuláši cestu k dárkům, luštily zimní křížovku, házely bramborou do kotle,
stavěly ohniště, obouvaly poslepu židli a
nechyběla ani čertovská honička. Síly byly
vyrovnané, takže vítězi se stali všichni.
Prožili jsme tak společně pěkné čertovské
odpoledne.
5. 12. 2019 Pekelné lotroviny u Soviček
Ve čtvrtek 5. 12. nás po obědě navštívil
u Soviček hodný čert Barnabáš s andělkou
Barunkou, kteří si pro nás připravili různé
úkoly. Nejdříve jsme plnili úkoly s čertem,
například hod bramborou, pekelné přeskakování ohně, navlékání uhlíkových korálků. Zahráli jsme si hru „Koho čert vzal
do pekla“. Potom jsme pomáhali andílkovi sbírat sněhové vločky, šeptali jsme mu
hezká slovíčka a vyrobili krásné šiškové
andílky, a aby to nebylo čertovi líto, tak
14
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jsme mu vyrobili i čertovské zápichy s hrozinkami. Nechyběla ani pekelná diskotéka a
hodná andělka Barunka nás všechny odměnila Mikulášskou nadílkou.
5. 12. 2019 Mikuláš 2019 na ZŠ
Čert, Mikuláš i anděl zavítali samozřejmě i do MŠ a ZŠ. Postarali se o to žáci 9.
třídy, tak jako je tomu už dobrým zvykem. Byla to výprava opravdu milá a k dětem
vstřícná.
9. – 13. 12. 2019 Zájezd do Londýna
Ve dnech 9. – 13. 12. 2019 se naši žáci zúčastnili jazykově poznávacího zájezdu do
britské metropole. Čekala nás dlouhá cesta, téměř 24hodinová, ale nebáli se jí ani děti,
a jelikož jsme cestovali opravdu luxusně vybaveným autobusem, tak ani pedagogický
dohled. Pohodlná sedadla a obrazovka před každým obličejem se vstupem na sluchátka
i flashku zajistila zábavu na mnoho a mnoho hodin, až jsme si, my dospělí, říkali, jestli
to nebylo moc, že by děti měly aspoň chvíli spát, při tom, co je čekalo první den v Londýně.
Devítihodinové poznávání hlavního města země zmítajícího se uprostřed války
o Brexit bylo náročné, ale krásné. A i přes nepříliš přívětivé počasí jsme toho viděli
opravdu mnoho. Zažili jsme cestování všemi možnými dopravními prostředky kromě
taxíků a doubledeckerů, které jsme ovšem viděli doslova na každém kroku. Zvládli jsme
metro i vlak, nikoho jsme nikde nezapomněli, ani nám nikdo neujel, což bylo v našem
hojném počtu opravdu umění, a také jsme se proletěli
lanovkou, což bylo trošku dobrodružství, zvlášť když
se bojíte výšek. Ale přistáli jsme šťastně a mohli vyrazit vstříc londýnskému centru. Před deštěm jsme se
schovali v Toweru, kde nás přivítali pověstní havrani
a okouzlila sbírka královských korunovačních klenotů, ohromila rozsáhlá zbrojnice a mnohé další a odtud
už jsme se vydali na Tower Bridge. Od letošního prosince už si děti nebudou plést Tower Bridge a London
Bridge, jako se to mnohým stává, protože skvělá paní
průvodkyně nám vše krásně vysvětlila. Viděli jsme
nejznámější budovy londýnské City i moderní architektonické skvosty, stejně jako památky staršího data,
například The Monument, vystavěný k připomínce
velkého požáru Londýna.
Metro jsme si užili a pokračovali dále na nejznámější londýnské náměstí. Musíme objektivně sdělit,
že vánoční strom na Traffalgaru se tomu moštěnic15
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kému nemůže rovnat ani zdálky, třebaže byl věnován přímo z Norska. Zato obrazárna
v National Gallery nabitá výtvarnými velikány van Goghem, Monetem, Picassem a
dalšími byla pohlazením pro duši.
No a pak už to přišlo. Tolik očekávaný moment setkání s rodinami. Dobrodružství
pokračovalo. Domluvíme se? Nedomluvíme? Bude nám chutnat jídlo? Budeme u černochů, Asiatů, nebo snad muslimů? Jeden v takovém multikulturním městě nikdy neví…
Ale všichni to zvládli bez úhony a většina byla se svými hostiteli velmi spokojena a to,
že si ověřili, jak dobře, nebo bídně na tom jejich angličtina je, byl ten správný výstup.
Poznat lidí, zvyky, kultury, zažít atmosféru. O tom přeci cestování je především.
Brighton nás nadchl. Dopolední počasí na pláži a na vysokánské vyhlídkové věži
nás mile potěšilo. Máme krásné fotky. Pak jsme sice zmokli jako každý den, ale usušili
jsme se v úžasném podmořském světě. Procházka centrem Brightonu kolem extravagantního paláce The Pavillion byla urychlená deštěm a touhou většiny účastníků utratit
vyměněné libry. Takže jsme se rozprchli a každý šel potkat Ježíška. Nebo Otce Vánoc?
Kdo ví…
Večer návrat do rodin a zasloužený odpočinek, balení a ráno znovu hurá do Londýna. Čekal nás nultý poledník, královský palác, nejznámější londýnské ulice a náměstí
a vrchol zájezdu – projížďka na Londýnském oku. Mohli jsme tak obdivovat město
pěkně z výšky a viděli Big Ben, i když pod kabátem z lešení, aspoň z ptačí perspektivy,
a to se také počítá.
Zpátky k O2 aréně, kde nás čekal autobus, jsme to vzali lodí po Temži, tu jsme
museli také vyzkoušet a okouknout ty památky hezky z jiného úhlu. Řidiči už na nás
čekali s teplou večeří, dokonce nám kvůli dešti dovolili zdlábnout párky v autobuse a
vyrazili jsme směrem k Doveru. Na „neckách“ to trošku houpalo, něco nám tam od
oceánu fouklo, ale až na výjimky jsme to zvládli se ctí a pak už šlo vše hladce až domů.
Čtyřdenní únava se na všech podepsala a tentokrát spal téměř celý autobus.
Takže zas někdy, bylo to krásné.

16
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11. 12. 2019 Česko – děti – zpívají koledy
Děti ze všech tříd ŠD se přidaly k celostátní akci Česko zpívá koledy a zazpívaly
si jich hned několik. Neváhaly si i zatančit a jejich těšení se na Ježíška se zase o něco
vystupňovalo.
12. 12. 2019 3D kino Tajemné světy pod hladinou 1. st. ZŠ
Místo vánočního kina se tentokrát žáci 1. st. mohli podívat přímo ve škole na 3D
projekci Tajemné světy pod hladinou. Po třídě se jim proháněli hlavonožci, plži, mlži,
ryby a oslňovala je krása barev pod mořskou hladinou, kterou většina z nás nemá šanci
v realitě spatřit.
12. 12. 2019 Minivolejbal základních škol
Na naší základní škole mají děti prvního
stupně možnost navštěvovat sportovní kroužek minivolejbalu, přesněji „Barevného minivolejbalu“. Jednotlivé barvy určují stupeň
pokročilosti a náročnosti každé z variant
minivolejbalu. Hrají ho děvčata a chlapci v
týmech od 2 do 4 hráčů. Hřiště má rozměry
4,5 x 9 metrů a je rozděleno sítí. Cílem hry
je dostat míč přes síť tak, aby se dotkl země.
Protihráči se snaží a svými schopnostmi reagují tak, aby se tak nestalo.
Ve čtvrtek 12. prosince se 21 žáků zúčastnilo zápasu v Přerově, kde mohli změřit své síly s dětmi z jiných základních škol.
Nejúspěšnější byli Matyáš Zajíc a Nela Pavelková, kteří obsadili ve své kategorii druhé místo. Pěkných výsledků dosáhli i ostatní, např. Adéla Lukášová a Elena Rytířová, Lucie Danišová a Marek Ludva. Těšíme se na další zápas, který nás čeká v únoru.
Prosincové radovánky ve školním klubu
V měsíci prosinci jsme si připomněli svátek svatého Mikuláše. A i když nás Mikuláš nepoctil svou osobní návštěvou, děti se mohly radovat z drobných sladkostí, které si
vysloužily pěknou básničkou nebo vtipem.
Tento měsíc si děti mohly vyrobit i drobné dárky z keramiky, kterými potěší maminky, babičky nebo tety.
Zazpívali jsme si společně s družinou krásné vánoční koledy na čerstvém vzduchu.
Velkou radost dětem udělalo pečení a zdobení vánočního cukroví.
17
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Ve čtvrtek 19. 12. si děti v klubu rozbalily pěkné dárečky.
Poseděli jsme u dobrého cukroví, voňavého vánočního čaje a příjemné vánoční atmosféry.
18. 12. 2019 Soutěž o nejkrásnější adventní věnec
Na dny 9. až 18. prosince vyhlásil školní parlament soutěž O nejoriginálnější adventní věnec třídy. Úkolem každé třídy bylo vymyslet a vyrobit si svůj „třídní“ věnec.
Dohromady jsme vybírali z osmi věnečků a vybrat jen jeden nejoriginálnější a nejkrásnější byl nadlidský výkon.
Proto jsme se nakonec shodli a usoudili jsme, že by měli vyhrát všichni zúčastnění.
Věříme, že jsme vánoční odměnou vykouzlili úsměv na tváři všem, kteří se do soutěže
zapojili, a tímto jim děkujeme.
Doufáme, že jste měli KRÁSNÉ VÁNOCE a přejeme ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
2020!
18. 12. 2019 Vánoce u Veverek
Ve středu 18. 12. k nám do školní družiny Veverek zavítal „Ježíšek“.
Dětem donesl plno dárků, s kterými si hrály a snad se i radovaly zbytek odpoledne.
Malovaly barvičkami na sklo, kluci skládali puzzle, holky zase nový domeček pro panenky. K tomu nám hrála vánoční koleda, hostili jsme se slanými a sladkými dobrůtkami a prožili jsme tak společně krásný předvánoční čas…..
19. 12. 2019 Vánoce s deváťáky v MŠ
Byly to opravdu příjemně prožité chvilky. Prvotní rozpaky se po několika minutách rozplynuly. Malošci se staršími kamarády cvičili, tvořili, smáli se. Kometa,
kterou společně vytvořili, se jim moc povedla.
Vyberou si někteří žáci toto náročné
povolání, budou studovat na střední pedagogické škole?
6. 1. 2020 Koruny tří králů - ŠK
Po vánočních prázdninách jsme si odpočinkovou činnost zpestřili výrobou tříkrálových korun. Děti, které se na Tři krále zapojují do tradičního koledování, nám
zazpívaly koledu My tři králové. Vyprávěli
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jsme si příběh o putování tří králů do Betléma a na jejich památku jsme vytvořili koruny. Děti výroba a hlavně zdobení velmi
bavilo a korunky si hrdě na hlavách odnesly domů.
9. 1. 2020 Exkurze IX. A na Úřad práce
Dne 9. 1. se žáci opět jako každým rokem zúčastnili exkurze v Informačním a
poradenském středisku pro volbu povolání
při ÚP v Přerově.
Co se letos dověděli?
Podle čeho se rozhodovat při volbě povolání, jak plánovat svou profesní kariéru,
kdo žákům pomůže v rozhodování, kontakty, možnost objednat se na individuální poradenství, informace o ÚP, která povolání jsou nejvyhledávanější na trhu práce, kde
hledat osobnostní testy zdarma s návrhy povolání, kolik si cca vydělají v budoucím
povolání...
Několik žáků si udělalo profesní dotazníky, zhlédli jsme filmy o netradičních povoláních, dověděli se zajímavosti o vojenských SŠ v ČR a o nových oborech.
9. 1. 2020 Olympiáda v anglickém jazyce
Letošní jazyková olympiáda dostala mírně nový kabát a byli do ní zapojení všichni
žáci druhého stupně. Odpočatí po dlouhých vánočních prázdninách zápolili všichni
s poslechovým testem a obecným testem slovní zásoby a gramatiky v daných jazykových úrovních. Nejlepší z každé třídy pak byli odměněni možností porovnat své jazykové schopnosti se svými vrstevníky.
Jako již tradičně se soutěž odehrála ve dvou kategoriích, kde se spolu utkali žáci 6. a
7. tříd v kategorii I a osmáci s deváťáky v kategorii II. Říkáte–li si, že je to pro ty mladší nespravedlivé, je toto tvrzení relativní. Naše výsledky tomu nenasvědčují, ukázalo
se, že věk a příslušnost k danému ročníku nejsou zásadní.
Do ústního kola postoupilo 10 mladších a 8 starších žáků. Disciplíny ústní zkoušky
byly krátce se představit hodnotící porotě, po desetiminutové přípravě pohovořit o vylosovaném tématu, popsat bez přípravy vylosovaný obrázek a s kolegou předvést rozhovor
na danou situaci, kde se hodnotila především schopnost improvizace, bohatost slovní zásoby, výslovnost a v neposlední řadě gramatická správnost mluveného projevu žáků.
Někteří si vyzkoušeli, že to není tak lehké, jak to může vypadat, jiní nás mile překvapili. Nejlepší byli vybráni na základě celkového výsledku u písemné i ústní zkoušky. Všem děkujeme za snahu a úsilí, gratulujeme vítězům a na okresní kolo v únoru
vysíláme ty nejlepší.
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Kategorie I.
1. místo: Jana Havránková, VI. A
2. místo: Radim Bubeník, VI. A
3. místo: Odin Schwanczar, VII. A
Kategorie II.
1. místo: Šárka Bubeníková, IX. A
2. místo: Matouš Ludva, IX. A
3. místo: Veronika Čevelová, IX. A
13. 1. 2020 Sovičkové záložky
Při nehezkém počasí rádi tvoříme, tak
jsme si udělali sovičkové odpoledne. Vy
robili jsme si záložky do knížky a ze stavebnic jsme si nadělali krásné soví kamarády a kamarádky.
13. 1. 2020 Okresní kolo dějepisné olympiády
Ve veliké konkurenci se snažil prosadit a uplatnit tak své znalosti z historie nejen
našeho státu z přelomu 19. a 20. st. Tomáš Darebníček z IX. A. Úkol to byl nelehký a
vyžadoval značnou časovou zátěž na přípravu. Zkušenosti z letošního soutěžení třeba
Tomáš využije v dalších letech při studiu na SŠ.
9. 1. a 15. 1. 2020 Turnaj v pexesu u Smajlíků a Soviček
Ve čtvrtek 9. 1. a ve středu 15. ledna jsme si uspořádali v družině turnaj v pexesu.
Všichni jsme se snažili trénovat svou paměť a soustředění. Všem se sice úplně nedařilo, ale zažili jsme i spoustu legrace a zpříjemnili jsme si odpoledne. Vítězem celého
turnaje se stala Jůlinka Slezáková. Gratulujeme! :)
16. 1. 2020 Puzzliáda u Veverek
Ve čtvrtek 16. 1. 2020 byla ve školní družině Veverek zahájena soutěž ve skládání
puzzle. Aby byla soutěž spravedlivá, děti skládaly podobné obrázky, se stejným počtem
dílků a svého prvního soupeře si vylosovaly. Do dalšího kola postupovali vítězové jednotlivých kol. Svoji rychlost, zručnost a soustředěnost prokázala v tomto klání Petra
Kyrychová a jako druhá se umístila Martina Hradilová.
17. 1. 2020 Výroba sněžítek
Vzhledem k teplému počasí jsme si s dětmi ze školního klubu 17. 1. vyrobili vlastní
sněžítka, abychom se mohli kochat třpytivou nádherou, kdykoliv se nám zachce. Děti
si z domova přinesly skleničky a figurky svých oblíbených postaviček. V klubu jsme je
připevnili na víčko a přidali třpytky, korálky a vodu a třpytivá nádhera byla na světě.
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Tato práce děti velice bavila a měly velkou radost z vlastního výrobku.
20. 1. 2020 Olympiáda v českém jazyce
V pondělí 20. ledna se v Přerově konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce,
kterého se zúčastnilo 38 žáků a žákyň ze základních škol a víceletých gymnázií. Naše
reprezentantky se umístily takto: Veronika Čevelová na 21. – 23. místě, Tereza Kocourková na 29. – 30. místě a Alice Drozdová na 31. místě. Pro Alici a Veroniku to byla
poslední olympiáda, Tereza si ji možná příští rok zopakuje a zúročí nabyté zkušenosti.
23. 1. 2020 Zimní olympiáda - Sovičky
Ve čtvrtek 23. ledna jsme využili krásného slunečného dne a zahájili jsme Soví
zimní olympiádu. Škoda, že nám počasí nepřálo a nemohli jsme dovádět na sněhu, ale
i přesto jsme si vytvořili své zimní sportovní disciplíny. Nad dodržováním pravidel dohlížel náš sněhulák, za kterého děkujeme rodičům Elišky Bucherové. Všichni jsme se
snažili o týmovou spolupráci a našim heslem bylo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se a užít si sportovní odpoledne.“ Na závěr nás za naše výkony čekala sladká pečená
odměna.
24. 1. 2020 Pythagoriáda
V pátek 24. 1. 2020 se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 2020. Této soutěže se zúčastnilo 55 žáků z 5. až 8. ročníku.
V kategorii 5. ročník se zúčastnilo 9 žáků. Úspěšným řešitelem se stal David Botor
z V. A se ziskem 10 bodů.
V kategorii 6. ročník se zúčastnilo 32 žáků.
V kategorii 7. ročník se zúčastnili 2 žáci.
V kategorii 8. ročník se zúčastnilo 12 žáků.
27. – 30. 1. 2020 Týden barev – ŠP
V týdnu od 27. 1. do 30. 1. 2020 Školní parlament vyhlásil akci Týden barev, jelikož
se všichni moc těšíme na jaro. I přes velkou nemocnost se žáci celé školy opravdu činili
a nádherně se „vybarvili“. V pondělí jsme zářili jako žluťásci, v úterý jsme se přenesli
do podmořského světa, ve středu jsme zavzpomínali na černobílý film a ve čtvrtek
v barvách duhy jsme čekali na jednorožce. Všem to náramně slušelo.
Školní parlament vám tímto moc D Ě K U J E.
3. – 7. 2. 2020 Lyžařský zájezd 2. st. ZŠ
Při příjezdu do Velkých Karlovic jsme se začali radovat, že na cestě není sníh a autobus nás vyveze až k chatě. Cesta nahoru byla s přívěsným vozíkem docela napínavá,
ale všechno dobře dopadlo. S radostí jsme se šli ubytovat, poobědvat a hurá na kopec!
Tam nás učitelé rozdělili do 5 skupin. Každé dopoledne a odpoledne jsme chodili na
svah. Někteří žáci dělali pokroky ze dne na den. Učitelé byli všímaví a žáky přeřadili
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do lepších skupin. Během týdne jsme se všichni prostřídali i na běžkách, což byla sranda (někteří skončili dokonce i v potoce).
Týden uběhl jako voda a všichni jsme se vraceli spokojeni domů, že jsme se naučili
opět něco nového. Za což děkujeme našim učitelům a instruktorům. Těšíme se příští
rok na viděnou!
Vanesa Miková, VII. A
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD se uskutečnil 3. –
7. 2. 2020 na již obvyklé chatě Bačkárka.
Jako vedoucí tam s námi byli pan ředitel
Libor Kubík, pí zástupkyně Vlasta Krejčířová, pí vychovatelka Magda Ludvová
a externí instruktoři Robert Kvapil a Filip Machů. Jelo nás neuvěřitelných 50! Já
sama jsem toho názoru, že to byl jeden
z nejlepších lyžařských zájezdů vůbec.
Kdykoliv jsme s čímkoliv potřebovali pomoct, mohli jsme se obrátit na jakéhokoliv
vedoucího, co tam s námi byl, a vždycky
nám pomohli, i když občas ne úplně s nadšením. Za mě to byl nejlepší výlet/zájezd
v mém životě a v deváté třídě si dáme repete. Celý zájezd se mi velmi líbil a povedl
se. Velká poklona pro všechny vedoucí za
pevné nervy, které s námi museli mít.
Tereza Kocourková, VIII. A
5. a 14. 2. 2020 Okresní kola Olympiády v konverzaci v AJ – ZŠ
V únoru se uskutečnila okresní kola Olympiády v konverzaci v anglickém jazyce.
Naše škola vyslala sourozenecké duo Bubeníkových, kdy Radim soutěžil ve středu 9.
2. a Šárka si svátek svatého Valentýna zpestřila ve své kategorii v pátek 14. 2. Zatímco
Radim patřil ve své skupině mezi nejmladší účastníky, Šárka soutěžila převážně se
stejně starými konkurenty.
Soutěž se v obou kategoriích skládala z poslechu a gramatické písemné části, která
byla následně vyhodnocena, a žáci si po vylosování pořadí před porotou vybrali téma,
o kterém si povídali se všemi třemi členy odborné komise.
V nadupané konkurenci se naše děti neztratily a Radim obsadil 13. a Šárka 14. místo. Nabyli zkušenosti a zjistili, jaké je to mluvit s někým, na koho nejsou zvyklí z hodin
angličtiny nebo onlinových her.
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6. 2. 2020 Karneval ŠD + ŠK
Ve čtvrtek 6. února jsme se všichni oblékli do masek, abychom si společně užili karnevalové odpoledne. Někteří si svou
masku vytvořili sami, ostatním pomohli
rodiče, ale i přesto každá maska byla originální. V tělocvičně na nás čekala překážková dráha – skákání panáka, hod šipkou
do koše, skákání přes žebříky, přitahování
se, slalom, prolézání obručí a mnoho dalších disciplín. Nechyběl ani tanec s balónky a
malá diskotéka. Pro velkou nemocnost se nás sice sešlo málo, ale i přesto jsme si odpoledne užili a na závěr si odnesli sladkou odměnu a balónkové zvířátko či meč.
13. 2. 2020 Zimní miniolympiáda – Veverky
V pátek 13. 2. 2020 se ve školní družině uskutečnila zimní miniolympiáda. I když
tato zima je skoupá na sníh, neodradilo nás to a zimní soutěžení se uskutečnilo na
chodníku u školy. Děti si vylosovaly čísla a podle toho se rozdělily do družstev. Zasoutěžily si v těchto disciplínách: hod sněhovou (papírovou) koulí do kbelíku, sběr sněhových vloček na čas, trefování hokejkou a pukem do branky, přecházení přes led, běh na
lyžích. Olympiáda byla zakončena velkou sněhovou bitvou.
14. 2. 2020 Valentýn ŠP
Jak jinak oslavit svátek svatého Valentýna než tím, že chcete někomu udělat radost?
S touto myšlenkou si pohrával i Školní parlament, a proto na tento den, 14. února, mělo
co nejvíce žáků přijít oblečeno v červeném či růžovém a šířit úsměv od ucha k uchu….
Myslím, že se nám to povedlo, protože vidět své spolužáky perfektně sladěné se
nám nepoštěstí každý den…. A propos, panu řediteli růžová také moc slušela.
Děkujeme všem, kteří se zapojili, a vy, co jste zapomněli, nebojte, příští rok se jistě
polepšíte…
14. 2. 2020 Valentýnské tvoření ŠK
K příležitosti svátku svatého Valentýna jsme chtěli udělat malou radost těm, které
máme rádi. Vyrobili jsme srdíčka a rámečky, ozdobená knoflíky, třpytkami a peříčky.
Dětem se vyrábění velice líbilo a s vybraným materiálem si opravdu vyhrály. Za svá
přáníčka od nejbližších dostaly i sladké odměny.
14. 2. 2020 Zdravé zuby – projektový den 1. st. ZŠ
Celé páteční dopoledne věnovali žáci 1. stupně ZŠ pozornost prevenci zubního kazu
a zubní hygieně. Znovu jsme si připomněli, jak je důležité se starat o svůj chrup. Téma
„Zuby“ se nám promítlo pak do všech vyučovacích předmětů tohoto dne.
O odborný výklad a proškolení se nám postarala studentka stomatologie LF v Olo-
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mouci, která dětem vysvětlila, z čeho se zub skládá, co zubům škodí a co jim prospívá, jak
se tvoří zubní kaz a jak mu předcházet. Společně s dětmi předvedla, jak se správně čistí
zuby, a poradila jim i s výběrem kartáčku. V závěru si pak děti mohly pomocí „kouzelné
vodičky“ ověřit, jak pečlivě se starají o svůj chrup.
Ve svých hodinách jsme využili také interaktivní program „Veselé zoubky“, kde jsme
si zopakovali a upevnili své znalosti o zubním zdraví a vyplnili si pracovní listy s tímto
tématem. Toto téma pak žáci zpracovali i výtvarně.
Cílem tohoto projektu je vypěstovat u dětí ty nejsprávnější návyky v péči o zubní zdraví, které si pak ponesou do svého budoucího života.
19. – 21. 2. 2020 Muzikoterapie – ŠD + ŠK
Projektové odpoledne Muzikoterapie bylo připraveno spolu s Mgr. Alenou Svobodovou, Dis. z Bystřice pod Hostýnem. Děti byly seznámeny s etnickými nástroji, jako je
djembé, kalimba, brumle, frčák, didgeridoo, fujara, šamanský buben, gong….
Děti se naučily na těchto nástrojích jednoduché rytmy, zaimprovizovaly při netradičním orchestru a zazpívaly s tibetskou miskou. Seznámily se s různými druhy zvuku a jeho
podobami. Za zvuku zvonkohry Koshi (existuje ve čtyřech laděních podle živlů: Vzduch,
Oheň, Voda, Země) si všechny děti mohly přát tajné přání, které by se jim mělo splnit. Na
závěr si odpočinuly při krátké muzikoterapeutické relaxaci.
Neobvykle strávené odpoledne se dětem moc líbilo. Muzikoterapie oživila atmosféru
školní družiny a vlila pozitivní energii k zahájení jarních prázdnin…
20. 2. 2020 Minivolejbal
Ve čtvrtek 20. února se 23 žáků zúčastnilo letos již druhého zápasu v minivolejbale,
který se konal v Přerově. Zde si žáci opět vyzkoušeli, jak se od prosince zlepšili. Nejúspěšnější byli Matyáš Zajíc a Tomáš Hrubý, kteří obsadili ve své kategorii první místo, a Lucie
Danišová a Marek Ludva, kteří obsadili místo čtvrté. Další zápas nás čeká v dubnu.

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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Kulturní akce
Poslední akcí loňského roku, kterou
jsme upořádali, bylo tradiční předvánoční posezení s cimbálovou muzikou
Primáš. Tentokrát jsme se sešli opravdu
až těsně před vánočními svátky. Na stolech svítily krásné svícny, vonělo cukroví a sálem se nesla vůně svařáku. Na
pódiu svítil vánoční stromeček a k tomu
všemu se sálem nesly krásné písničky
v podání členů Primáše.
Touto tradiční akcí, která se těší stálému zájmu občanů obce, jsme ukončili
loňský rok a hned v prvních minutách
roku nového jsme se u kulturního domu
měli možnost sejít opět. Tentokrát proto,
abychom přivítali rok, který má ve svém
letopočtu hned dvě dvacítky.
První akcí letošního roku byl tradiční ohňostroj na náměstí. Ohňostroj
byl opravdu moc krásný a všichni přítomní měli možnost si u něj přiťuknout
také skleničkou šampaňského, která je
přítomným nabízena zdarma. Je to hezká tradice, kdy máme možnost popřát
přátelům, známým nebo třeba jen těm,
které náhodou potkáme, vše hezké do
nadcházejícího roku.
23. ledna jsme nabídli v kulturním domě divadelní představení Manželství v kostce, jehož protagonisty byli Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil. Již při předprodeji vstupenek bylo zřejmé, že kulturní dům bude zaplněn téměř do posledního
místečka. Zájem byl opravu obrovský a věříme, že očekávání diváků byla vrchovatě naplněna. To bylo poznat už z toho, že celé představení provázel smích a potlesk
publika.
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Jsme rádi, že o taková představení je zájem, a můžeme slíbit, že letos v podzimních měsících domluvíme také jedno, tentokrát by to mělo být představení herců
divadla Josefa Dvořáka.

Zatím poslední kulturní akcí bylo uspořádání šibřinek pro děti. Letos se tento
rej masek uskutečnil v trošku netradičním termínu a konal se před šibřinkami pro
dospělé, ale vůbec to nevadilo. I tak se na parketu kulturního domu roztančilo
nepřeberné množství masek. Pro děti byly připraveny soutěže, za které dostaly
drobné odměny a také tombola. Všechny masky byly moc hezké. Také letos byly
masky různorodé a jako nejzdařilejší byly vyhodnoceny tyto – Petr Pan, královna
Zloba a myška i s pastičkou.
Ing. Marta Ostrčilová
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Ze života ZO ČZS Horní Moštěnice
Výroční členská schůze
Dne 12. 1. 2020 se uskutečnila jako každý rok výroční členská schůze. Zúčastnilo
se 81 členů a 11 hostů. VČS a celý rok se letos nese v duchu 50. výročí založení spolku.
K tomuto byla vytištěna brožura o spolku od založení po současnost, kterou dostali
všichni členové a hosté. Byla zhodnocena činnost za loňský rok a přednesen plán na rok
nový. Byli přijati 4 noví členové. U příležitostí výročí byla předána různá ocenění, jako
pamětní listy zakládajícím členům, které obdrželi př. Lakomá, př. Pösinger, př. Odstrčil
a př. Bernát, a hostům, dále čestná uznání za práci ve spolku obdrželi tito členové
ZO: př. Bubík, př. Havlíček, př. Jančík, př. Matlocha, př. Mutlová, př. Landsingerová,
př. Landsinger, př. Ostrčil R., př. Hradilíková, př. Hradilík a př. Ostrčil Č. a hosté p.
Martínek L. a p. Špundová Z. za dobrou spolupráci s ZO ČZS Horní Moštěnice. Všem
oceněným gratulujeme.

Zahrádkářský ples 2020
Dne 1. 2. 2020 se uskutečnil tradiční Zahrádkářský ples. K tanci a poslechu hrála již
druhým rokem skupina Groove Harmony. Náš ples navštívilo asi 190 osob místních,
ale především přespolních. Večer nám zpestřilo vystoupení členů Klubu pro starší a
pokročilé z Horní Moštěnice svým novým představením Variace na Helenu, kterou
nacvičili loni v létě u příležitosti koncertu paní Heleny Vondráčkové u nás v obci.
Opět sklidili obrovský aplaus, jako každým rokem. Byla připravena bohatá tombola,
která uspokojila mnoho návštěvníků. Občerstvení bylo jako vždy výborné a všechno
se snědlo. Návštěvníci se dobře bavili a to je to hlavní, proč se scházíme, plánujeme a
pořádáme tyto akce. Děkujeme všem, kteří přispěli k jeho uspořádání.
Dále bychom rádi informovali o další činnosti našeho spolku. V měsíci dubnu se budou
opět organizovat brigády na stříhání stromků v okolí Moštěnky a nad školou. A dne 20.
6. 2020 je v plánu, můžu říct, již tradiční akce, Zahrádkářská vycházka a vyjížďka, tak
si poznačte termín do svých kalendářů, a pokud bude vše v pořádku, rádi vás uvidíme.
Ilona Jančíková
ZO Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice
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K lub pro starší a pokročilé
Lednové taneční odpoledne 2020
I když jsme se v lednu velkých mrazů nedočkali, pár kožichů jsme přesto provětrali.
Naše taneční odpoledne jsme malou kožešinovou přehlídkou obohatili a tou chlupatou
nádherou se všem chlubili. Galantní a neocenitelný pomocník Pepa naším modelkám
k ruce byl, tu kožich oblékl, jindy zas odložil. Na výbornou se naše dámy rolí modelek
zhostily a bouřlivý aplaus za svůj výkon sklidily.
Devátý rok své činnosti jsme takto zahájili a doufáme, že publikum tím potěšili.
Únorové taneční odpoledne – masopust

Zita Lásková
Klub pro starší a pokročilé

Ohlédnutí za ŠTĚPÁN-CUPem 2019
V průběhu roku 2019 došlo k organizační změně výboru ŠTĚPÁN-CUPu. 30. října
2019 se sešel organizační výbor ŠTĚPÁN-CUPu, kde úřadující prezident ŠTĚPÁNCUPu p. Vladimír Uhlíř oznámil přítomným členům ukončení předsednictví ve výboru
a zhodnotil, jako zakládající člen tohoto turnaje, období od založení nohejbalového
turnaje v roce 2002 až po současnost.
Nohejbalové turnaje se hrály v tělocvičně Základní školy v Horní Moštěnici
vždy 26. 12. na svátek sv. Štěpána. Kromě uvedených turnajů se uskutečnilo několik
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turnajů v letních měsících, a to na hřišti „stadion“. Poslední letní turnaj se odehrál i na
tenisovém hřišti TJ Sokol Horní Moštěnice.
Zakládajícími členy nohejbalového turnaje v roce 2002 byli p. Ladislav Tesař, p.
Vlastimil Pospíšil a p. Vladimír Uhlíř.
S přibývajícími ročníky tohoto turnaje přibývali i členové výboru. V roce 2019
byl výbor sedmičlenný. Každý z členů výboru byl vždy pověřen konkrétním úkolem
tak, aby průběh turnaje byl 100% zajištěn. Členové výboru zajišťovali jak rozhodčího
soutěže, záznamy výsledků jednotlivých zápasů, tak nepostradatelný servis v oblasti
občerstvení, fotografování, videozáznamy a v neposlední řadě i publikaci v Moštěnském
Zpravodaji.
V průběhu uplynulých let se na organizaci turnajů podíleli tito členové výboru – p.
Ladislav Tesař, p. Vlastimil Pospíšil, p. Vladimír Uhlíř, p. Josef Doležel, p. František
Uhlíř, p. Miroslav Vašek, p. Richard Vašek, p. Zdeněk Vašek, p. Emil Koritar, p.
Jaroslav Jurošek a p. Josef Procházka.
Všem přítomným členům byl vyjádřen z úst odstupujícího prezidenta p. Vladimíra
Uhlíře dík za obětavou činnost při organizaci turnajů v nohejbale.
Současně byla věnována tichá vzpomínka na ty spoluhráče, kteří nás od založení
turnajové tradice opustili. Byli to Antonín Mráček, Josef Kvasnica, Ferenc Szosták,
Vlastimil Pospíšil a František Fešar.
Dále přítomní členové zvolili p. Zdeňka Vaška novým prezidentem nohejbalových
turnajů. Ten následně oslovil Ladislava Tesaře, Evžena Valentu, Jaroslava Juroška,
Josefa Doležela, Miroslava Matyáše, Františka Martínka, Huga Landsingera a Josefa
Procházku, kteří se stali novými členy organizačního výboru nohejbalových turnajů.
A nyní k vlastnímu turnaji ŠTĚPÁN-CUPu 2019. O vánočních svátcích na sv.
Štěpána 26. 12. 2019 se uskutečnil 17. ročník.
Organizaci a průběh turnaje zajišťoval nově zvolený organizační výbor ŠTĚPÁNCUPu ve složení:
prezident – p. Zdeněk Vašek
členové – Ladislav Tesař, Evžen Valenta, Jaroslav Jurošek, Josef Doležel, Miroslav
Matyáš, František Martínek, Hugo Landsinger a Josef Procházka.
Turnaje se zúčastnili muži ve středním věku. Turnaj byl rozlosován do tří družstev
a hrál se systémem každý s každým v časovém intervalu 20 minut. Tohoto ročníku se
účastnilo celkem 14 hráčů, kdy nejstaršímu hráči bylo 70 let. Průměrný věk hráčů byl
54 let a průměrná váha hráčů byla 96,2 kg.
Hlavním rozhodčím celého turnaje byl ředitel ZŠ Horní Moštěnice Mgr. Libor
Kubík.
Turnaj zahájil prezident ŠTĚPÁN-CUPu p. Zdeněk Vašek, který přivítal všechny
přítomné hráče. Minutou ticha byla uctěna památka bývalých hráčů, kteří již bohužel
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nejsou mezi námi.
Účastníci turnaje se vždy musí řídit přísnými turnajovými pravidly, kde kromě
pravidel nohejbalu se dbá na čestnost, ohleduplnost, pravdomluvnost a slušnost.
Za porušení slušného chování byla v tomto roce od hráčů vybírána finanční pokuta.
Celkem se na pokutách vybralo 600,- Kč. Pro zpestření turnaje a navození vánoční
atmosféry nosí účastníci nohejbalu vánoční produkty z domácí kuchyně. Průběh
turnaje byl, tak jak 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 17. ročníku ŠTĚPÁN-CUPu:
Na 1. místě se umístili hráči Milan Nevrla, Miroslav Matyáš, Josef Staněk
a Aleš Novotný.
Na 2. místě se umístili hráči Pavel Tobolík, Evžen Valenta a Ivan Klíma.
Na 3. místě se umístili hráči Jiří Bednář, Ing. Pavel Fešar a Tomáš Houser.
Za velmi zdařilý a sportovně hodnotný turnaj patří poděkování organizačnímu
výboru ŠTĚPÁN-CUPu a sponzorům turnaje, kterými jsou Obecní úřad Horní
Moštěnice, Základní škola Horní Moštěnice, SEW-EURODRIVE Horní Moštěnice a
přátelé sportu, kteří zajistili nepostradatelné technické zázemí celého turnaje.
Josef Procházka
zpravodaj turnaje

Ze Života ZO SDH Horní Moštěnice
Hasičský ples 2020
V sobotu dne 8. 2. 2020 od 20.00 hod. se v našem Kulturním domě uskutečnil
tradiční Hasičský ples 2020. K příjemnému tanci na tanečním parketu a poslechu v sále
hrála a svou hudební produkci předvedla skupina JEN TAK II. Náš ples letos navštívilo
160 plně platících místních a okolních návštěvníků a cca 80 osob na tzv. „sponzorské
vstupenky“. Taneční večer nám zpestřilo
nejdříve vystoupení chlapecké akrobatické
skupiny Street Workout z Olomouce, která
nám předvedla ukázky cvičení s vlastní
hmotností na hudební doprovod, které
popíralo základní zákony gravitace.
Během 10 minutové ukázky nám oba
chlapci, Michal a Lukáš, předvedli to
nejlepší ze sportu street workout a kam
až se dá zajít v posouvání vlastních limitů
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s cvičením se svým vlastním tělem.
Sklidili zasloužený, opakovaný a dlouhý
potlesk zejména ženské části publika
účastníků našeho plesu. Poté ještě několik
minut zapózovali a poskytli svá mužná
vycvičená chlapecká těla zájemkyním
k vyfotografování na i mimo parket
v předsálí KD.
V dalším vstupu nás svým tanečním
vystoupením pobavily členky SRPŠ při
naší ZŠ v Horní Moštěnici, které nám
předvedly své taneční číslo s židličkami pod názvem „Jsem žena!“ Opět sklidily také
obrovský aplaus, jako každým rokem. Své vystoupení nám předvedly členky SRPŠ
Edita, Lenka, Jana, Magda, Kristýnka, Petra a Katka.
V předsálí KD se prodávala během plesu bohatá tombola (hlavně díky příspěvkům
našich věrných sponzorů), a tak o půlnoci bylo uspokojeno mnoho návštěvníků.
Občerstvení bylo jako vždy výborné (guláš, řízky, masová směs, hranolky, chléb se
sádlem a jiné) a všechno se snědlo.
I přes letošní menší návštěvnost než na minulém plese se všichni občané dobře
kulturně bavili, a to je pro nás to hlavní a důležité.
Děkuji tímto všem, kteří přispěli svojí pomocnou rukou k jeho bezproblémovému
uspořádání.
Ing. Volek Karel
pokladník SDH Horní Moštěnice

Vodění medvěda Horní Moštěnice 2020
Letos se skupina aktivních občanů naší obce, po loňské odmlce z důvodu nemoci
všech hlavních pořadatelů, rozhodla již sedmým rokem v pokračování již dávno
zapomenuté tradice - Vodění medvěda. I přes to, že jsme věděli, že nás večer ještě
čeká obecní ples, na kterém jsme se všichni sešli, tak jsme vodění uspořádali, a to
v sobotu dne 22. 2. 2020. Sešli jsme se ráno v půl osmé v myslivně a v průvodu šlo
asi třicet masek a jel jeden vláček Moštěňáček. Mohli jste vidět masky jako medvěd,
myslivec, vodník, čarodějnice, zajíc, čert, stará bába, nevěsta, ježibaba, smrtka,
klaun, řezník, peřina, pes a mnoho dalších. Počasí nám letos přálo a bylo nádherné
teploučko. Při návštěvách v domácnostech jsme se setkali s usměvavými tvářemi a
milým přivítáním, všichni měli připraveny tácy s jídlem, které nejdou ani sníst, a proto
bych ráda poděkovala všem občanům, kteří nás už vyhlíželi před domy, pohostili a
přispěli do kasičky, za jejich vstřícnost a ochotu. Již několik let nezvoníme na domy,
ale náš bubeník dlouho dopředu dává bubnováním znamení, že se blížíme, a ti, kteří
mají zájem, na nás již čekají. Příspěvky byly předány dětem z kroužku Medvíďata a
už mají naplánovaný víkendový výlet do přírody. Děkujeme. Poděkování patří všem
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zúčastněným v průvodu, kteří se obětují a věnují svůj volný čas, protože v dnešní době
mnoho lidí nemá zájem něco dělat pro druhé jen tak, pro zábavu a dobrý pocit. Bohužel
je to škoda, ale to přináší dnešní svět. Také děkuji obecnímu úřadu za zapůjčení vláčku
a za jeho řízení Richardu Vaškovi. Těšíme se na příští rok a snad se setkáme alespoň
s takovým zájmem jako letos.
Ilona Jančíková

29. 2. 2020 Běžecký
závod – Extrém race
v Přerovské rokli
Dne 29. 2. proběhl běžecký závod
Extrém race winter v Přerovské rokli.
Závod se běžel na vzdálenosti 2,5; 5 a 10
km. Náročnost na trati zpestřilo sychravé
počasí, trať byla členitá, bahnitá a náročná.
I přes tuto náročnost trati se podařilo na
vzdálenosti 5 km obsadit první místa, a
to jak v kategorii žen, které obsadila Eva
Slováčková, tak v kategorii mužů, které
obsadil Dominik Slováček.
Dominik Slováček
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Zpráva Honebního společenstva Horní Moštěnice za
rok 2019
Dne 20. 2. 2019 se uskutečnila v klubovně Mysliveckého spolku Horní
Moštěnice valná hromada Honebního společenstva Horní Moštěnice. Na programu
valné hromady byla volba nového výboru honebního společenstva na období let
2019 až 2029.
Navržení kandidáti Jiří Diatka, Jaroslav Houžva, František Janda, Jiří Hanuš,
Josef Procházka, Obecní úřad Horní Moštěnice a Myslivecký spolek Horní
Moštěnice byli do nového výboru zvoleni. Starostou honebního společenstva
byl zvolen Josef Procházka a místostarostou Jiří Diatka. Za Obecní úřad Horní
Moštěnice byl delegován Petr Janků a za Myslivecký spolek Horní Moštěnice byl
delegován Tomáš Jančík, který byl pověřen funkcí pokladníka. Na valné hromadě
byl dále odsouhlasen finanční příspěvek 5 000,- Kč Mysliveckému spolku Horní
Moštěnice na obnovu a revitalizaci honitby honebního společenstva.
Na následující výborové schůzi honebního společenstva byla projednána a
schválena nová smlouva o pronájmu honitby Mysliveckému spolku Horní Moštěnice
na období let 2019 až 2029. Celková plocha honitby Honebního společenstva Horní
Moštěnice k 1. 1. 2019 činí 930 ha.
Výbor honebního společenstva zajistil zřízení běžného účtu u Fio banky, a.s.
a vložení finančních prostředků HS na tento účet. Pokladník HS předal účetní
firmě doklady o hospodaření HS za rok 2018 ke zpracování a vyhotovení daňového
přiznání. Daňová povinnost HS za rok 2018 byla nulová.
Dle plánu Mysliveckého spolku Horní Moštěnice a termínu stanoveného
Magistrátem města Přerova se členové výboru a členové honebního společenstva
účastnili dne 2. 3. 2019 sčítání zvěře v honitbě Honebního společenstva Horní
Moštěnice. Stanovené počty jednotlivých sledovaných druhů zvěře, tj. zajíc polní,
bažant obecný, srnec obecný, jsou v rozmezí minimálních a normovaných početních
stavů. Jednotlivé počty kusů zvěře jsou celostátně stanoveny na základě rozlohy
honitby honebního společenstva. Pro Honební společenstvo Horní Moštěnice je
stanoveno:
		

minimální stav

normovaný stav

stav k 2. 3. 2019

zajíc polní

43

155

104

bažant obecný celkem

25

105

41

srnec obecný celkem

5

25

26

kachna divoká			

64

holub hřivnáč			

5
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Výbor honebního společenstva byl v průběhu roku písemně informován o plánech
mysliveckého hospodaření v honitbě a v prošlém období roku 2019 se zaměřil na
reálnou spolupráci s mysliveckým spolkem coby nájemcem honitby tak, aby činnost
mysliveckého spolku v honitbě byla vedena v duchu řádného hospodáře, s cílem
udržet počet jednotlivých druhů zvěře v rozmezí minimálních a normovaných
stavů.
Josef Procházka
starosta Honebního společenstva Horní Moštěnice
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OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 581 224 145
Pondělí a středa		
13.00 – 17.00
PRACOVNÍ DOBA POŠTY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 954 275 117
Pondělí, středa 		
8.00 – 11.00 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				
PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ HORNÍ MOŠTĚNICE
MDDr. Jitka Hrbáčková, tel. 581 224 292, polední přestávka je každý den v době 12.00 – 12.30.
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

Z důvodu čerpání mateřské dovolené bude zubní ordinace MDDr. Jitky Hrbáčkové uzavřena
od 1. 6. do 31. 8. 2020. Kontakty na zastupující zubní lékaře v Přerově, kteří po předchozí telefonické domluvě ošetří akutní případy, budou uvedeny na dveřích ordinace a na webových
stránkách: www.moje-zoubky.cz. Další podrobnosti o změně ordinačních hodin od 1. 9. 2020
budou aktualizovány též na www.moje-zoubky.cz

OBVODNÍ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO:
MUDr. Radoslav Špalek
581 224 124			
Pondělí
7.00 - 11.00				
Úterý
14.00 - 18.00
Středa
7.00 - 12.00		
Čtvrtek
12.30 - 15.00
Pátek
7.00 - 12.00		
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Společenská kronika
V měsíci dubnu se významného životního jubilea dožívají:
Alois Bednařík
Helena Horáková
Naděžda Kysučanová
Oldřich Ludva
Jana Luptáková
Jaroslava Malíková
Stanislav Matlocha
Marie Pospíšilová
František Řezníček
Marie Řezníčková
Hana Svozilová
Eva Ščotková
Květoslava Študentová
Anna Vidláková
V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívají:
Emilie Blaťáková
Bronislava Havlíková
Roman Horák
Zdeňka Jurošková
Bohumila Jurtíková
Květoslav Petřík
Jarmila Stoklasová
Jozef Tkáč
Oto Vychodil
Jiří Vykoupil
V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívají:
František Galek
Milan Hrůzek
František Martinek
Vlasta Martinková
Methoděj Slaměník
Radek Slaměník
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (leden – březen):
Albert Papežík, Jakub Sembdner, Petr Zajíc, Sandra Matyášová
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.
Opustili nás (leden – březen): Květoslav Lukáš
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Kultura
Duben:
30. 04.		

pálení čarodějnic

Květen:
13. 05.		
30. 05.		

Klub pro starší a pokročilé
Dětský den

Červen:
06. 06.		
17. 06.		
20. 06.		

rybolov a spolková soutěž mládeže
Klub pro starší a pokročilé
zahrádkářská vycházka

Zadáno pro ženy
BRAMBOROVÉ PLACIČKY SE ŠKVARKY
100 ml vlažného mléka, 1 kostka cukru, 30 g droždí, 250 g strouhaných vařených brambor, sůl, 300 g polohrubé mouky, 250 g nadrobno pokrájených škvarků, 1 vejce, rozpuštěné sádlo na potření a vymazání
• do mléka s cukrem rozdrobte droždí a nechte vykynout kvásek,
• nastrouhané vařené brambory osolte, posypte moukou, přidejte škvarky, vejce a kvásek a vypracujte těsto,
• těsto vyválejte na pomoučeném vále na plát silný asi 1 cm, nechte 20 minut kynout a
vykrájejte z něj kolečka,
• ta rozložte na vymazaný plech, potřete sádlem a pečte v troubě vyhřáté na 180 °C
dozlatova.
PODMÁSLOVÉ ŘÍZKY
6 vepřových řízků, 250 ml šlehaného podmáslí, 1 - 2 rozetřené stroužky česneku, několik lístků šalvěje, lžička dijonské hořčice, sůl, mletý pepř, hladká mouka, 2 - 3 vejce,
strouhanka, sádlo na smažení
• podmáslí prošleháme s česnekem, hořčicí a drobně krájenými lístky šalvěje, potřeme
jím lehce naklepané řízky, zbytek pak na plátky masa nalijeme,
• uložíme přes noc marinovat do lednice,
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• maso z marinády vyndáme, necháme dobře okapat, osolíme je, opepříme a lehce
poprášíme moukou,
• smočíme je v rozšlehaných vejcích, obalíme ve strouhance a v rozehřátém sádle
usmažíme dozlatova,
• podáváme s brambory nebo salátem a kouskem citronu.

Vtipy

Novomanželka peče štrůdl. Před tím, než ho vloží na pekáč do trouby, tak odřízne oba
konce. Manžel se na to dívá a ptá se, proč je odřezává. „Takhle jsem se to naučila od
maminky“, odpoví mu manželka.
Za měsíc jedou navštívit manželčiny rodiče a tam manžel vidí, jak tchýně odřezává
konce štrůdlu. Zeptá se tedy proč. Tchýně mu odpoví: „Protože mám malej plech!“

Omyly známé a neznámé

Beton byl vynalezen v 19. století
Lépe řečeno znovu vynalezen. Tato směs z cementu, kamene, písku, štěrku a vody není
novodobým vynálezem. První použili betonu Římané už ve druhém tisíciletí před naším
letopočtem. Náhodou nebo úmyslně namíchali maltu se sopečným pískem nazývaným
„puzzolan“ a dostali směs, která umožňovala daleko pevnější spojení než doposud používaná malta. Základy mnoho římských staveb jsou postaveny z betonu, který tehdy
stejně jako dnes my, lili do připraveného šalování z prken.

Zrnka moudrosti na závěr
Miluje-li nás někdo, jsme nepostradatelní. Kdo má přítele, není nikdy zbytečný.
Stevenson

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY
(ale i další: hudební, divadelní, reklamní,…).
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět),
případně SMS na tel. 704404825
nebo e-mail: strapec1@email.cz
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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
7:45 8:45 12:00 14:00 17:10 18:25
H. Moštěnice 7:53 8:53 12:08 14:10 17:18 18:33

Přehled vlakových spojů
Přerov - Horní Moštěnice
				
P				
Přerov		
4:43 5:40 6:43 7:37 9:37 11:37
H. Moštěnice 4:47 5:44 6:47 7:41 9:41 11:41
			
P		
P			
		
13:37 14:43 15:37 16:43 17:37 19:08
		
13:41 14:47 15:41 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 XIX, číslo 2/2020. Horní Moštěnice, duben 2020.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 17. 06. 2020.
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