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Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
Beňov, jede: P
S
P
P
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H. Moštěnice 5:04 5:09 6:07 7:15 7:24 9:49
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13:24
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9:07
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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
15:50 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
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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)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
již přes půl roku jsme v situaci, kterou žádný z nás nepamatuje,
nemáme s ní žádné zkušenosti, nevíme, jak dlouho potrvá a v jakém
rozsahu ještě bude pokračovat. Není dne, kdy by ze všech médií nezaznělo slovo koronavirus nebo Covid-19. Mnozí jsou už z této situace znuděni, mnohým to už leze
na nervy, ale bohužel situace je taková, jaká je. V poslední době můžeme vidět, že se
i různí názory jak postupovat dál. Jedni šíří paniku a snaží se z různých důvodů vytvářet přehnané obavy a strach, druzí tuto situaci naopak zlehčují a bagatelizují. Faktem je, že celá tato situace zapříčinila mimo jiné i to, že nevyšel pololetní zpravodaj,
protože zkrátka nebylo o čem psát. Kulturní a společenský život v obci se zastavil,
všechny plánované akce ve druhém čtvrtletí tohoto roku musely být zrušeny. Jediné
co fungovalo dál, byly naplánované investiční akce, údržba zeleně a pořádek v obci.
Kvůli celé této nenadálé a bezprecedentní situaci nastal propad státní ekonomiky
s důsledkem dopadu i do rozpočtu obce, neboť daňové příjmy obce, které činí téměř
90% veškerých příjmů obce, byly tímto sníženy na minimum. I když stát kompenzoval příspěvkem 1.200,- Kč na obyvatele, bude propad daňových příjmů obce do
konce roku 2020 ve výši kolem 3,5 mil. Kč. Z těchto důvodů Rada obce H.M. na
svém jednání pozastavila některé plánované podzimní investiční akce.
Ještě než přejdu ke krátkému zhodnocení investičních akcí a některých kulturních
akcí, které se realizovaly, chci touto cestou poděkovat všem občanům Horní Moštěnice za dodržování všech nařízených opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu. Velké mé poděkování patří zaměstnancům obecního úřadu a všem občanům,
kteří iniciativně a bez ohledu na svůj volný čas začali šít krycí roušky pro obecní úřad, který je okamžitě distribuoval těm, kteří je neměli. Díky těmto obětavcům
obecní úřad rozdal přes 2 500 kusů roušek a téměř 1 000 litrů dezinfekce.
A nyní krátké ohlédnutí za některými kulturními akcemi:
V době od měsíce července, kdy došlo k uvolnění nařízených opatření, v polovině měsíce zorganizoval rybářský spolek 24 hodinový závod o největšího uloveného
kapra na místním rybníku. V ten samý den obecní úřad připravil v zámecké zahradě
letní promítání pohádky pro děti. I když počasí moc nepřálo, obě akce měly nadprůměrnou účast a byly kladně hodnoceny.
Tradičně, týden před hodovými oslavami, proběhla na místním rybníku za krásného slunečného počasí pod taktovkou rybářského spolku „Neckyáda“. Účast občanů, ale i soutěžících, stejně jako na minulém ročníku, byla obrovská.
Hodové oslavy zahájilo páteční večerní promítání pro dospělé v zámecké zahradě. V sobotu odpoledne proběhl na hřišti TJ Sokol zápas starších pánů a večer ha3
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siči v zámecké zahradě zajistili hodovou zábavu. Celé nedělní odpoledne hodových
oslav pokračovalo v zámecké zahradě tanečními vystoupeními a slavnostním křtem
třetího dílu knihy o historii obce Horní Moštěnice od p. Mgr. Marie Špalkové. Třešničkou na dortu byl koncert p. Marie Rottrové. Podle hodnocení účastníků se jednalo
o velmi vydařenou akci a všichni odcházeli spokojeni.
Poslední týden v srpnu zajistili místní chovatelé již 8 ročník výstavy drobného zvířectva. I když počasí už tolik nepřálo, podařilo se připravit velmi pěknou výstavu a
nejen vystavovatelé, ale i všichni návštěvníci byli nadmíru spokojeni.
Začátkem měsíce září, opět místní rybáři, zorganizovali na rybníku rybářské závody
pro své členy a následující týden i pro děti.
Těsně před uzávěrkou tohoto Zpravodaje zajistil obecní úřad slavnostní vítání nových občánků v kulturním domě.
Oblast investiční:
Kromě běžné údržby a oprav proběhly a probíhají tyto investiční akce:
V měsíci březnu a dubnu jsme využili dotační pobídky Ministerstva životního
prostředí v hodnotě 250 tis. Kč a dle zpracovaného projektu proběhla výsadba 50
nových stromů v zadní části areálu zámecké zahrady.
Taktéž v měsíci březnu byla zahájena půdní vestavba dvou nájemných bytů v budově pošty. Na tuto investiční akci jsme taktéž využili dotační program Ministerstva
financí v celkové výši 2,7 mil. Kč. V současné době byla stavba ukončena, zkolaudována a předána novým nájemníkům.
Od 1. května do poloviny července byla zrealizována rekonstrukce zídky oplocení u ZŠ a MŠ financovaná z rozpočtu obce v hodnotě 2,2 mil. Kč.
Velká investiční akce, která v současnosti probíhá, je rekonstrukce chodníků a
veřejného prostranství v ulici Havlíčkova. Cestou MAS Moštěnka byla obci Ministerstvem pro místní rozvoj přidělena dotace na tuto akci ve výši 5,9 mil. Kč.
V závěru prázdnin proběhla oprava komunikace za školní jídelnou a v ulici Zámostí v hodnotě 0,6 mil. Kč z rozpočtu obce.
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Další investiční akce, které byly plánovány do konce roku, Rada obce H.M. pozastavila z důvodů, které jsem uváděl v úvodu tohoto článku.
Těsně před uzávěrkou tohoto Zpravodaje nám Ministerstvo pro místní rozvoj přidělilo dotaci pro rok 2021 - 2022 ve výši 7,8 mil. Kč na rekonstrukci vzduchotechniky a rekuperaci vzduchu ve školní jídelně a tělocvičně ZŠ a MŠ.
Ostatní:
Vzhledem k tomu, že se nesmlouvavě blíží závěr roku 2020, rada obce svolala
na začátek října rozšířené jednání s výbory a komisí ke zhodnocení financování uplynulého období, výhled do konce roku a především záměr financování roku 2021, což
bude v současné době složité a bude sloužit jako podklad pro sestavení rozpočtu obce
pro rok 2021.
Na závěr Vám přeji prožití ještě hodně hřejivých podzimních dnů se sluníčkem,
optimismus v této nelehké době, a protože se závěr roku skutečně rychle blíží - přeji
Vám všem spokojené a klidné prožití adventních dnů, vánočních svátků a pokud
bychom se nepotkali u silvestrovského ohňostroje - pevné zdraví do nového roku
2021!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
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Z historie obce
Stavby obytných budov, jejich zařízení a způsob bydlení – pokračování
Dveře do síně byly za nejstarších dob jednokřídlové, zavěšené na pružných výhoncích
mladých doubků, „hóžvách“. Později byly dveře zavěšovány na těžkých ručně kutých
pantech a často byly pobity stejně dělanými hřebíky se širokými hlavami. Skládaly se
ze dvou vrstev desek. Vnitřní (síňová) byla obyčejně z měkkých desek svisle vedle sebe
kladených. Zvenku byly pokryty tvrdými deskami, často různě ozdobně kladenými,
například do čtverce nebo do stromečku. Byly asi 90 cm široké a 180 – 190 cm vysoké.
Dnes už u nás takových dveří není. Často byly jednobarevně natřeny, ponejvíce hnědou
barvou. Při úpravách domů během 19. století byly rozšiřovány mnohdy na dvoukřídlové a nahoře opatřovány světlíkem, aby v síni nebyla tma.
Za starých časů se dveře zavíraly dřevěnou závorkou upevněnou na vnitřní straně
dveří. Ta zapadala do dřevěné skoby zaražené do „futra“. Na závorce byl upevněn provázek, který byla nad ní provlečen dírkou ve dveřích na venkovní stranu. Prostým zatažením provázku se klika – závorka zvedla a dveře se otevřely. Časem provázek dírku
ve dveřích pěkně uhladil, sám však na to doplácel. Častým protahováním se prodřel a
roztrhl. Pak stáli lidé před tímtéž problémem jako dnes, když ztratíme klíč od domu.
Proti nepovolaným osobám a na noc chránili naši předkové byt dřevěnými zámky,
často velmi důmyslnými, a zástrčkami, které byly zprvu dřevěné, později železné. Železné zámky se u nás ve vesnici objevily až ve druhé polovině 19. století.
Vnitřní dveře bývaly jednoduché, často jen sbité z desek. Postupem doby byly vyměňovány za rámové s výplněmi. Mezi světnicí a kuchyní bývaly v pozdějších dobách
dveře v horní polovině skleněné. Průhled byl překrýván kartonovým „firhaňkem“ (plachetkou) navlečeným na šňůrce a připevněným na dveřích hřebíčky.
Převzato z kroniky obce 1962

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí
zájmů obce Horní Moštěnice
V loňském roce občané naší obce odevzdali k recyklaci 1 736 kg vysloužilých elektrozařízení.
Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných
zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však
správná recyklace těchto výrobků. Občané naší obce jsou si vědomi významnosti tří6
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dění elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrného místa a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému
kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým
rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila:
29,35 MWh elektřiny,
2399,70 litrů ropy,
131,45 m3 vody,
1,12 tun primárních surovin
Navíc jsme snížili:
emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 4,40 tun
a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 114,68 kg.
Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu.
A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu
benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje.
Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají
k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.
									
Hana Slabá

Co patří do červených kontejnerů?
•
•
•
•
•
•
•

mobilní telefony, vysílačky, navigace;
přehrávače mp3, diskmany, rádia;
notebooky, klávesnice, myši;
baterie a nabíječky,
kalkulačky, budíky;
elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry,
drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.
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Vítání občánků
Vítání občánků, které se konalo v neděli 13. září, bylo tak trochu netradiční, a to
nejen co se nošení roušek týče. Vzhledem k situaci, která na jaře ovlivnila životy nás
všech, se neuskutečnilo plánované jarní vítání. Proto jsme připravili vítání hned pro 13
dětí současně. I když se dvě maminky nedostavily, bylo při vítání živo. Další pro nás
nemilou změnou bylo to, že nevystoupily děti ze základní školy. Proto jsme přítomné
přivítali alespoň písničkou puštěnou z flešky, ale věřím, že i tak se vítání povedlo
a všichni si užili pěkné pohodové odpoledne.
Ing. Marta Ostrčilová
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Informace místní knihovny
Konání akcí v místní knihovně bylo poznamenáno, tak jako jinde, koronavirovou
krizí.
Měli jsme připravené velikonoční programy pro děti ze školy a školní družiny,
každoroční akci Noc s Andersenem, herní odpoledne „Tajuplný svět podivuhodných
her“ nebo pokračování kurzů anglického jazyka, které se ale díky úsilí studentů
a lektorky Jany podařilo po znovuotevření knihovny úspěšně zakončit.
V prázdninovém měsíci zavítaly do knihovny děti z příměstského tábora. Návštěva
byla po celodenní aktivitě spíše odpočinková. Vyzkoušely pevnost nových rozkládacích
pohovek, doplnily pitný režim a v klidu listovaly ve vybraných knihách a komiksech.
S radostí musím konstatovat, že mnohé děti i dospělí nachází znovu cestu ke knihám
a hlásí se jako noví čtenáři do naší knihovny. K tomu určitě přispívá pravidelná nabídka
knižních novinek, jarní a podzimní cirkulační výměnné soubory. Připomínám, že nový
podzimní cirkulační soubor bude pro čtenáře připraven v průběhu měsíce října.
Pokud situace dovolí, rádi bychom pokračovali v pořádání akcí - podzimní herní
odpoledne, týden knihoven, divadelní představení pro děti v kulturním domě, beseda
s cestovateli a v říjnu zahájíme již 3. ročník kurzu anglického jazyka.
Připomínám webové stránky knihovny, kde najdete všechny aktuální informace
z knihovny https://knihovna.hornimostenice.cz/
Na Vaši návštěvu se těší
Hana Slabá, knihovnice
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R ady zahrádkářům
Podzim na zahrádce
Vyrovnané počasí minulých dvou - tří měsíců se stává vzpomínkou.
Průměrná teplota je už pod 9 °C v nížinách. Klesá i teplota půdy na
povrchu, na konci října je jen 7 °C, ta s hloubkou stoupá - ve 20 cm je
7 °C, v 60 cm přes 9 °C a v jednom metru je stále teplo - 12 °C. Tyto
podmínky jsou ideální pro zakořeňování nově vysazených stromků a keřů, neváhejte
ani s teplomilnými meruňkami a broskvoněmi. Dešťových srážek je také málo, slunce
je stále skromnější. Říjen dává svojí proměnlivostí počasí každému najevo, že je již
opravdový podzim. Pokračuje se ve sklizni jádrovin - zimní odrůdy jablek (TOPAZ,
GOLDEN DELICIOUS ap.), hrušní (DICOLOR, LUCASOVA ap.).
Od poloviny října se mohou sklízet kdoule - správný termín sklizně je tehdy, když
začnou opadávat. Sklízejte nejlépe za sucha citlivým oddělením plodu od plodonoše.
Od vyrosení plodů na hromadách venku se již upustilo, neboť takto ošetřené plody
neměly i přes lepší vzhled tak dlouhou skladovatelnost a bylo u nich pozorováno větší
napadení houbovými chorobami na skládce. Ovoce je doporučeno sklízet se stopkou
a ve vydezinfikovaných obalech ukládat do chladných, větraných prostor, odkud je
budete přenášet na zimní uskladnění. Pro uskladnění vyberte jen kvalitní plody, ostatní
zpracujte podle potřeby.
Skladovací prostory zimního uskladnění ovoce by měly být vydesinfikovány
(vysířeny), sklad by neměl promrznout (teplota při zimním skladování by měla být
2 - 4 °C, na jaře okolo 6 °C, maximálně 8 °C), vzdušná vlhkost by měla být dostatečně
vysoká (80 - 90 %). Ovoce neskladujte společně s bramborami ani se zeleninou.
Po sklizni přihnojte ovocné rostliny kompostem, nebo umělými jednosložkovými
hnojivy (draselná a fosforečná), půdu okolo keřů a stromků bobulovin mělce zkypřete
a odplevelte. Odplozené výhony maliníku a ostružiníku odstraňte. Na kmenech slivoní
obnovte lepové pásy, které zabraňují píďalce podzimní vylézt do koruny, stromy
peckovin zbavte moniliozních plodů a kmeny jádrovin lepenkových pásů (likvidací
zničíte zde ukrytá stadia škodlivého hmyzu).
V druhé polovině měsíce začínají
ovocné školky s prodejem ovocných
stromků a pěstitelé doplňují zahrádku
výsadbou dalších ovocných dřevin.
Nejšetrnější způsob výsadby by byl tzv.
„ze země do země“, ale to nám nákup ve
školce neumožňuje. Proto je doporučeno
nakoupenou sadbu (stromky a keře) před
vlastní výsadbou ponořit na 1 den do
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vody. Na optimální délku upravte kořeny i nadzemní část, při výsadbě stromek fixujte
k opěrnému kůlu, jehož část, která bude v zemi, jste předem impregnovali opálením.
Při výsadbě dbejte na to, aby místo štěpování zůstalo volně nad zemí. Nemáte-li u
zahrádky oplocení, obalte kmínek pletivem, nebo podobným chráničem proti ohryzu
zvěří. Vysazené stromky a keře důkladně zalijte. Ovocnou sadbu můžete sázet až do
konce listopadu. Výsadbu broskvoní na definitivní stanoviště odložte až na jaro, na
podzim koupené stromky na zahrádce založte do země. Podobně postupujte u sadby
vinné révy, ořešáků, kdouloní a ostružiníku - počkejte až na jaro.
Je hlavní období sklizně košťálové, ale i listové zeleniny. Vlhké počasí měsíce je
příznivé pro dorůstání kořenů, proto se sklizní kořenové zeleniny počkejte do konce
měsíce. Skliďte letní pórek a dokončete sklizeň plodové zeleniny. Kořenovou zeleninu
sklízejte za sucha, aby kořeny byly suché. Nať odstraňujte, aby kořeny nevadly. Zdravé,
neporušené kořeny skladujte ve větraném chladném sklepě, nejlépe ve vlhkém písku.
Mrkev na delší skladování je dobré umístit do krechtů, zakrytých zeminou, pouze
kořeny k brzké potřebě dávejte do sklepa. Kořeny nedávejte do igelitových sáčků, kde
by vám tato zelenina shnila.
V říjnu přicházejí již ranní mrazíky. Nespotřebovali-li jste řapíkatý celer ze
zahrádky do nástupu mrazu, založte jej ve sklepě. Čekanka salátová snese mráz do - 6
°C, a proto se doporučuje při hrozícím poklesu na tuto kritickou hranici rostliny sklidit
i s kořeny, odstranit vnější listy a založit do písku ve sklepě - při dobrých skladovacích
podmínkách vám zde vydrží do ledna. Kadeřávek nechte několikrát přejít mrazem v
noci (získá na chuti), naopak kedluben (pro zimní využití) musíte sklidit dříve, než jej
noční mráz ohrozí. Bulvy se skladují nejlépe v krechtech z hlíny, při skladování ve
sklepě ukládejte bulvy i s kořeny do vlhké země, či písku.
Koncem měsíce se vyrývá křen, protože ze zmrzlé půdy by nešel dobývat. Kořeny k
uskladnění se zakládají do vlhkého písku ve sklepě. I když černý kořen a petržel snesou
mráz, skliďte tyto zeleniny již rovněž koncem října, neboť byste měli také problémy s
dobýváním. Také celer skliďte před příchodem mrazu a bulvy zakrechtujte, nebo uložte
v chladném sklepě.
Před mrazem je potřebné také chránit zářijové výsevy mrkve nejlépe dvojitou
vrstvou chvojí. Říjen je rovněž měsícem výsadby okrasných dřevin, stálezelené a
jehličnany je možné vysazovat do konce měsíce.
Můžete sázet keřové i stromkové růže - u keřových sázejte tak hluboko, aby místo
očkování bylo dostatečně zakryté zeminou. Přichází také doba ošetření vodních ploch
na zahrádce - jezírko vyčistěte a napněte přes něj síť, aby do něho nepadalo listí a jiné
zbytky vegetace. U chryzantém vyštipujte přebytečná poupata, u košatých typů střední
poupě pro dobré rozvětvení. Rostlinám choulostivým na namrznutí připravte zakrytí
u země (plamének), ale i nad zemí (např. vistárie). Začít s řezem můžete u některých
popínavých dřevin.
Rukověť zahrádkáře
12
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
vzhledem k pochopitelné absenci jarního výtisku Zpravodaje bych
se v úvodu rád vrátil k jarnímu období.
Společně a každý zvlášť jsme prožili opravdu podivné téměř 4 měsíce.
Aniž bychom o to stáli, seznámili jsme se se slovy jako Covid-19, virulence, promořenost a bohužel také smrtnost.
Nemám v úmyslu rozebírat jednotlivé kroky vlády ani psát esej na téma, jak jsme
jako národ v této zkoušce obstáli, či neobstáli. Chtěl bych se zaměřit na oblast školství
a naší školy konkrétně.
I zde platí ono okřídlené, „že po bitvě je každý generálem“. MŠMT se dostalo do
situace zcela nové, se kterou nikdo neměl žádné zkušenosti a ani představu, jak se bude
vyvíjet.
Důsledkem čehož byl chaos v pokynech, nekoncepčnost a dle mého názoru, zejména v poslední době, i potlačování pedagogiky na úkor faktorů ekonomických.
Bohužel, některá z nařízení, zejména ty, která se týkají přijímacích a následně maturitních zkoušek, mohla mít pro konkrétního jedince následky poměrně fatální.
Tak jako byla nastalá situace nová pro celou společnost, tak byla nová i pro trojúhelník ve vzdělávání nejvíce zainteresovaný, tj. pro učitele, rodiče i žáky.
Nebudu hodnotit činnost svou, od toho jsou jiní, organizačně však toto období bylo
mimořádně náročné.
Prakticky veškeré rozhodování bylo lavírováním mezi texty ministerských vyhlášek a pokynů, reálem organizace a „zdravým rozumem“ a připomínalo bonmot „nepůjdeš do vody, pokud se nenaučíš plavat“. (GTH bude vařit podle počtu přítomných
žáků, zákonný zástupce pošle dítě do školy, pouze pokud se bude vařit – úloha nemá
řešení…).
Co dovedu posoudit, je práce mých kolegů, a ti v mých očích jednoznačně obstáli.
Jsem realista a netvrdím, že učitelé byli v první linii boje s infekcí, na rozdíl od
lékařů sester, řidičů, prodavaček a řady dalších.
Nicméně, pro veřejnost v problému nezainteresovanou, si dovolím uvést modelový
příklad.
Ve třídě je 20 žáků, kteří z předmětu xy obdrží, distančně, úkol ke zpracování.
V naprosté většině případů předcházel úkolu zaslaný zápis, (ten bylo nutno vytvořit),
ve kterém bylo možné odpověď velmi lehce vyhledat = 40 mailů. Do nějakého termínu
kolega obdrží 13 mailů, scanů se zpracovaným zápisem, dalších 13 s vypracovaným
úkolem. Dva dojdou po zadaném termínu, byť z objektivních důvodů, 3 žáci zašlou
13
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pouze zápis, 2 nereagují vůbec = dalších 5 mailů. Z 15 přišedších byly ve 3 úkolech
chyby = další 3 maily, chyby opravili pouze 2 žáci = další upomínka. Doručená zadání
je třeba nějak vyhodnotit a poskytnout zpětnou vazbu. Toť nijak nepřehnaná statistika
jednoho týdne a jedné, nepříliš početné třídy.
Pro pousmání perličky typu, na omluvu úkolu zpožděného o rovných 10 dnů, „…my
jsme grilovali apod.“
Na závěr týdne provést evidenci, zpracovat do tabulky, tabulku mně zaslat. Do toho
výuka přes skype, ZOOM, nějaké motivační videíčko, učení se s dětmi vlastními, péče
o rodinu, popř. i o vlastní rodiče.
K zákonným zástupcům - nebylo v lidských silách možno uspokojit všechny. Co
bylo pro jedny látky moc, to bylo pro druhé málo. Obecně však věřím, že v krátké době
se podařilo dosáhnout jakéhosi konsensu, který, alespoň většině, vyhovoval.
Poctivě jsem se snažil odpovědět na všechny Vaše dotazy, ty oprávněné i ty, které vyvěraly z neznalosti konkrétního předpisu, či neochoty si informaci vyhledat na školním
webu.
Nepříjemně mě však překvapil počet zákonných zástupců, kteří neznali přístupové
údaje na školní informační systém, což je signálem, že tuto informační, uživatelsky
luxusní platformu, z neznámého důvodu nevyužívají. Obecně však chci moc poděkovat
naprosté většině rodičů za toleranci, spolupráci, těm, kteří sedli ke svým PC a napsali
pochvalu, pak zvláště.
Snad to, co proběhlo, přispěje ke většímu vzájemnému pochopení.
Ocenit je třeba i žáky, kteří se s obtížnou situací vypořádali statečně, bez možnosti,
zejména v prvních týdnech epidemie, sociálního kontaktu i společenského i sportovního vyžití.
Bohužel ani naše zařízení není výjimkou a cca 5% žáků nepochopilo, či spíše nechtělo pochopit, že jde o výuku, byť v podobě jiné, než na jakou přivyklo, a nikoli o
prázdniny.
Zde je nutné samozřejmě striktně rozlišit důvody objektivní, zejména chybějící
technické vybavení, a prostou nechuť vypracovat prokazatelně doručenou práci. Ve
druhém případě bylo pak hodnocení ve formě nehodnocen, výjimečně neprospěl, pochopitelné, logické i obhájitelné.
Lze-li mluvit o nějakém pozitivu karantény, vidím jej ve dvou rovinách.
Snad praktický pokus s distanční výukou i na celorepublikové úrovni přispěje, zde
panuje shoda mezi MŠMT a ČŠI, k jistému „naředění učiva“, a to ve všech ročnících a
na všech stupních škol.
Na úrovni školy pak, vzhledem k pavilonovému uspořádání, došlo k poměrně značné úspoře finančních prostředků, které byly okamžitě „reinvestovány“, zajímavá částka
byla uvolněna i z pokladny obecní.
14
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Ve spolupráci se zřizovatelem byl dobudován a předán k užívání víceúčelový venkovní sportovní areál, který bude sloužit v dopoledních hodinách potřebám školy, odpoledne i ostatním sportovcům obce. Celkové náklady, včetně sportovního dovybavení, sociálního zařízení, zázemí pro správce a instalace solárního osvětlení přesáhly
8 000 000,- Kč.
Následně u sportovního areálu vzniklo parkoviště pro 10 osobních automobilů.
Vzhledem ke stále častějším haváriím byla provedena částečná náhrada střešní krytiny na řídicím pavilonu, pavilonu 2. stupně, nově byla položena na obě koridorové
chodby a šatny příslušející k tělocvičně.
Bylo instalováno nové osvětlení ve školní tělocvičně, z projektu bylo zafinancováno
výrazné rozšíření workoutové sestavy.
Proběhlo mechanické vyčištění a zalakování fasády řídicího pavilonu a pavilonu 2.
stupně.
Byla zahájena výstavba plotu z přední části budovy.
Došlo ke kompletní výmalbě obou pavilonů a částečné výmalbě pavilonu řídicího.
Těsně před dokončením je nová multifunkční učebna v ceně přesahující 1, 5 mil Kč.
Zastaralá učebna fyzika byla vybavena novými sektorovými skříněmi, učebna ICT
pak novými kancelářskými židlemi.
Bohužel jak neslavně skončil školní rok 2019/20, tak neslavně začal, či přesněji
řečeno nezačal, školní rok 2020/21.
Dovolím si zde zrekapitulovat kalendář událostí, abych vyjasnil řadu fantasmagorií,
se kterými jsem se setkal, zvláště na různých sociálních sítích.
25. 8. proběhla úvodní provozní porada, teď už víme bohužel, za účasti kompletního
pedagogického sboru i administrativní pracovnice.
28. 8. se ukázalo, že jeden z účastníků porady byl na Covid-19 pozitivně testován.
29. 8. byli všichni účastníci schůze rozhodnutím KHS OLK odesláni do desetidenní
karantény.
31. 8. na mimořádném zasedání RO HM bylo odhlasováno uzavření školy jak z důvodu
obavy možného přenosu nákazy na žáky a jeho nekontrolovatelného šíření obcí, tak
i prostě proto, že by neměl kdo učit.
Na 1. 9. byl všem nařízen 1. povinný test, 7. 9. test kontrolní. Po jejich negativním
výsledku je možné výuku obnovit.
V celém tomto procesu byla má úloha než úlohou subalterního úředníka.
Nechápu ovšem, co je na této politováníhodné situaci tak senzačního, že se před
školou vystřídaly zpravodajské štáby snad všech televizních stanic.
Dokonce si troufnu zaprognózovat, že pokud zůstane v platnosti stávající metodika,
přičemž nejsem povolán k hodnocení její správnosti, do konce září bude uzavřených
škol minimálně padesát. A bohužel je třeba otevřeně říci, že nikdo nezaručí, že mezi
nimi opět nebude i škola naše.
15
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Nicméně skončeme optimisticky konstatováním, že snad oddálení zahájení nového
školního roku bylo jedinou komplikací v jeho chodu…..
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice

„ŠKOLKA PLNÁ POHODY
aneb ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
Provozní doba mateřské školy probíhá v době od 6.00 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 realizací výchovně vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte.
Našim hlavním cílem je vytvoření atmosféry plné pohody a radosti pro děti i rodiče,
neboť spokojené děti = spokojení rodiče = spokojené učitelky.
Děti jsou rozděleny do tří tříd:
věkové skupiny dětí 3 - 4 roky (třída Sluníčka), 4 - 5 let (třída Berušky), 5 - 6 (třída
Koťata)
třída Sluníčka = učitelky Marta Bradáčová a Vladimíra Uhlířová
třída Koťata = učitelky Jana Nevrlová a Danuše Fešarová
třída Berušky = učitelky Anna Vokáčová a Jitka Stoklásková
Mezi pravidelné akce Mateřské školy, které jsou aktuálně doplňovány, patří:
* tematické výstavy a činnosti
* drakiáda, podzimní radovánky
* mikulášská, vánoční a velikonoční nadílka
* karneval – tematický bál
* návštěva divadelních představení
* sportovní dny
* tvořivé odpoledne společně s rodiči
* naučné, poznávací, prezentační akce
* společné akce s rodiči, místní základní školou, veřejností
* školní výlety
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Plán činností MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2020 – 2021
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 – podzimní depistáž u předškoláků
* Společné akce MŠ a ZŠ, MŠ a veřejnosti, prezentační akce
* „Školu v přírodě trochu jinak“
17
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Letos však konání společných akcí bude individuálně plánováno s ohledem na dodržení hygienických opatření bezpečného provozu MŠ v době epidemiologických opatření předcházejících možné nákaze „Covidem-19“.
Marta Bradáčová

Kulturní akce
Letošní rok byl z důvodu vypuknuté pandemie velmi ochuzený o kulturní akce,
které se pravidelně konají. Po velmi dlouhé odmlce byly první velkou akcí hodové
slavnosti, které proběhly v již tradičním duchu. V pátek se v zámecké zahradě konalo
letní kino, které nabídlo komedii 3Bobule. Počasí si s námi zahrávalo, ale nakonec se
umoudřilo a kino se za hojné účasti návštěvníků konalo. V sobotu večer byla hodová
zábava a program hodů vyvrcholil v neděli odpoledne. V 15 hodin proběhl křest knížky
„Horní Moštěnice kapitoly z dějin obce – III. díl“, jejíž autorkou je paní Mgr. Marie
Špalková. Paní Špalková se také všem zájemcům do knihy ochotně podepsala. Během
odpoledne se se svým vystoupením představili tanečníci z country skupiny Colorédo,
tanečníci Isanda a Klub pro starší a pokročilé. Před pátou hodinou se zcela zaplněná
zámecká zahrada těšila na vystoupení naší přední zpěvačky paní Marie Rottrové. Za
velkého aplausu zazpívala své nejslavnější hity, které si spolu s ní zpívali také diváci.
Ti ji na konci koncertu odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
18
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Druhou akcí bylo v kulturním domě operetní představení Když dva se rádi mají …,
které se konalo ve čtvrtek 10. září. Byl to první den, kdy byly opět povinné roušky ve
vnitřních prostorách, bez ohledu na počet osob. Snad i s ohledem na tuto skutečnost se
diváků nesešlo mnoho, ale ti, kteří přišli, určitě nelitovali. Strávili příjemnou hodinku
s předními operními a operetními sólisty Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě, kterými byli Eva Zbrožková a Peter Svetlík. Ti za klavírního doprovodu
zpívali známé operetní melodie.
Ing. Marta Ostrčilová
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Z ČINNOSTI RYBÁŘSKÉHO SPOLKU
Náš spolek, asi tak jako každý jiný, se letos poprvé ocitl ve stavu, kdy byl vyhlášen
nouzový stav pro celou Českou republiku. Jako pro většinu obyvatelstva, tak i pro
nás byla tato situace nová a snažili jsme se co nejvíce přizpůsobit nově nastaveným
pravidlům a opatřením.
Kvůli opatřením jsme museli některé plánované akce přesunout či zrušit. Z našich
akcí jsme byli nuceni zrušit výroční rybářskou schůzi a posezení se zástupci ostatních
obecních spolků, pravidelné brigády, tradiční akci Otvírání vody, plánované pravidelné
schůze spolku a jiné.
Během postupného rozvolňování opatření jsme se i my snažili bleskově reagovat a
činnost pomalu opět obnovovat. Samozřejmě první na řadu přišly odkládané podzimní
práce na březích rybníka, porostech a celkovém zázemí rybářské chaty a blízkého okolí.
Po práci zábavu, a proto jsme si ten rybářský půst vynahradili třetí červencový víkend,
kdy se konaly 24 hodinové členské rybářské závody. Počasí nám sice nakloněno nebylo,
ale to k rybaření patří a každý zúčastněný si rozhodně akci užil. Nejvíc asi Pavel Mlčák
jako vítěz s krásným počtem ulovených ryb.
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Každý rok v srpnu se na rybníku koná Neckyáda, zábavná akce plná recese
s bohatým zábavným programem pro celé odpoledne i večer. I přes veškeré počáteční
obavy tomu letos nebylo jinak a akci se podařilo uspořádat v plánovaném termínu týden
před obecními hody. Letošní Neckyáda byla určitě rekordní jak v počtu a rozmanitosti
plavidel, tak v počtu návštěvníků, na čemž se určitě podepsaly všeobecné restrikce
v rámci cestování do zahraničí. Prostě bylo vidět, že lidé tráví dovolenou doma a mají
chuť si ji zpestřit právě takovou akcí. Poděkování si zaslouží Ondra Hrubý, který jako
moderátor opět dokázal navodit pohodovou atmosféru a celým sobotním odpolednem
nás profesionálně provedl slovem s neotřelým humorem i originálně vybranou hudbou.
Večer a v noci jsme již tradičně mohli posedět a zatančit si u písniček v podání pana
Milana Svozila.
Září je opět ve znamení soutěživosti a rybářského umu. První víkend se konaly
rybářské závody pro dospělé z široké veřejnosti, ze kterých jako vítěz odešel náš člen
Standa Diatka. Počasí se na nás tentokrát usmívalo, jen ty ryby nebraly tak, jak jsme na
poměry na našem rybníku zvyklí.
Druhý zářijový víkend proběhly další závody, tentokrát pro ty nejmenší. (před
uzávěrkou)
S děním okolo virové situace a zaváděnými opatřeními v tuto chvíli bohužel nikdo z
nás netuší, jak se bude vše dál vyvíjet a jaký bude další dopad na činnost nejen našeho
spolku v následujícím období.
Tímto všem děkujeme za podporu a přízeň. Budeme se těšit na každou společnou
akci na rybníku v Horní Moštěnici.
Dušan Gottfried
Rybářský spolek Horní Moštěnice z.s.
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Výstava drobného zvířectva – Horní Moštěnice 2020
Ve dnech 29. - 30. 08. 2020 náš chovatelský spolek připravil již 8. ročník výstavy
drobného zvířectva v prostorách místní zámecké zahrady.
Pro nás, chovatele, je to „chovatelský svátek“, zhodnocení celoroční poctivé práce
všech vystavujících chovatelů jak našeho okresu, tak i spřátelených organizací z jiných
okresů. Naší snahou je ukázat Vám, milí návštěvníci, krásu, pestrost a rozmanitost
chovatelství v jednotlivých tzv. odbornostech: králíků, drůbeže, holubů a exotického
ptactva, které jsou potěchou oka i ducha všech chovatelů.
V odboru králíků jste mohli vidět na výstavě 31 druhů králíků v počtu 151 kusů,
v odboru holubů 23 druhů holubů v počtu 113 kusů a v odboru drůbeže 25 druhů drůbeže
v počtu 81 kusů. Všechna tato zvířátka nám předvedlo 47 vystavujících chovatelů, za
což jim patří ode mne a celého našeho pořádajícího spolku velké poděkování.
Výstava je vždy soutěžní. Odborní posuzovatelé nám všechna zvířátka ohodnotili
a obodovali.
Nejhezčí vystavovaní králíčci, holubi a drůbež dostali ocenění v podobě čestné
ceny. A ti nej, nej obdrželi pohár. U králíků bylo uděleno 20 čestných cen a 2 poháry,
u holubů 11 čestných cen a 1 pohár a u drůbeže 10 čestných cen a 1 pohár. Všichni
mladí chovatelé obdrželi 15 cen za účast a pomoc při organizaci výstavy.
Ke zhlédnutí byla i jiná zvířátka – ovečky, kozička, králíčí hop a pro nejmenší
návštěvníky tolik oblíbená kuřátka. Děti se povozily na poníkovi a vyřádily se na
skákacím hradě.
Po celou dobu bylo připraveno občerstvení. V sobotu odpoledne hrála k poslechu
i tanci živá hudba.
Věřím, že se nám povedlo připravit pro Vás, návštěvníky, příjemně strávené chvíle
a zážitky. Touto cestou Vám chci poděkovat za
podporu a zájem o náš každoroční svátek.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům
našeho spolku a jejich rodinným příslušníkům za
pomoc při přípravách a zdárném průběhu výstavy.
Děkuji všem sponzorům a v neposlední řadě panu
starostovi ing. Martínkovi. Bez jeho podpory
a pomoci pracovníků obecního úřadu bychom se
neobešli.
Celý náš chovatelský spolek se těší na Vás
při našich dalších výstavách.
Ján Štievko
předseda spolku
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JAK SI ZAJISTIT DOSTATEK
ELEKTŘINY ZA NEJLEPŠÍ CENY?

Nemusíte mít monopol na dodávky elektrické energie. Stačí malá elektrárna
na střeše Vašeho domu a Váš dům i auto mohou mít vlastního dodavatele
energie. Elektřinu, kterou si na střeše Vašeho domu, nebo firmy vyrobíte a následně spotřebujete, to je energie, kterou nemusíte nakupovat draze ze sítě.

Vypracování cenové nabídky je zdarma.
Dotaci vyřídíme (možnost čerpání
do 31.12.2021)

kontakty: www.jitkanovodomska.cz
jitka.novodomska@gmail.com
mobil: +420 728 333 752
25
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OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 581 224 145
Pondělí, středa 		
13.00 – 17.00
OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 954 275 117
Pondělí, středa 		
13.00 – 18.00
Úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 12.00 13.00 – 14.00
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
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 měsících červenec – září se významného životního jubilea dožili:
Marie Doláková
Františka Dufková
Ivo Fikr
Ludmila Görögová
Miroslav Hrubý
Ludmila Javůrková
František Kašpárek
Františka Kuželová
Vladimír Martínek
Radoslav Mlčák
Věra Němcová
Hana Rytířová
Růžena Stávková
Jitka Šínová
Roman Švéda
Marie Švédová
František Uhlíř
Jiřina Vajglová
Petr Vinklárek
František Žižlavský

V měsíci prosinci se významného životního jubilea dožívají:
Josef Brázdil
Miloslava Brázdilová
Alena Bubeníková
Jindřiška Čenščáková
Vladimír Diatka
Ladislav Horák
Anežka Šimíčková
František Vidlák

V měsíci říjnu se významného životního
jubilea dožívají:
Zdenka Frieberová
Miroslava Hradilíková
František Janda
Květoslava Jandová
Jindřiška Komárková
Zdeňka Novotná
Hana Strnadová
Květoslava Vykoupilová
Libor Zapletal

Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko
a přejeme jemu i Vám mnoho radosti
a společného štěstí.

Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (duben – září):
Jiří Novák
Tobiáš Pochyla
Elena Majerová
David Vrána
Alice Žižková
Adéla Horvátová

Opustili nás (duben – září):
Karel Apelt
Karel Dohnal
Vratislav Chrastina
Bohumila Jurtíková
Jiří Neumann
Josefa Rozbrojová
Jarmila Schneiderová

V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívají:
Pavla Brázdová
Karel Klímek
Zita Lásková
Miroslav Luža
Karel Šidlo
Antonie Švédová
Hana Vychodilová
28
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Kultura
Říjen:
19. 10.

S Pydlou v zádech – divadelní představení

Listopad:
04. 11.
16. 11.
29. 11.

Případ čestné nevěstky – divadelní představení
lampionový průvod
rozsvícení vánočního stromu

Prosinec:
18. 12.

posezení s cimbálem

Zadáno pro ženy
HOUBOVÉ KARBANÁTKY S PEČENÝM MASEM
1 hrnek masa – pečené kuřecí, krůtí, králičí nebo vepřové, 1 lžička másla, 1 hrnek
čerstvých hub, 1 hrnek vařených brambor, 2 vejce, 2 stroužky česneku dle chuti, cca
30 g tvrdého sýra, 1 cibule, sůl, pepř, tymián, strouhanka do těsta a na obalení, olej na
smažení
• rozpustíme máslo v malém kastrolku a přidáme drobně pokrájenou cibuli a pokrájené
houby, které necháme krátce podusit,
• do mísy dáme nastrouhané brambory, drobně pokrájené pečené maso, nastrouhaný
česnek, podušené žampiony s cibulí, sýr, vejce, sůl, pepř, tymián a dobře promícháme,
• směs dle potřeby zahustíme čerstvou strouhankou tak, aby se nám dobře tvarovaly
mokrou rukou karbanátky (placičky), které před smažením obalíme ve strouhance,
• smažíme v rozpáleném oleji z obou stran dozlatova,
• podáváme s vařeným bramborem nebo bramborovou kaší.
REBARBOROVÉ ČATNÍ
500 g rebarbory, 150 g sušených meruněk, 1 velká cibule, 300 ml jablečného octa, 50 g
třtinového cukru, sůl a pepř
• rebarboru dobře oloupejte a nakrájejte na tenoučké plátky,
• sušené meruňky pokrájejte na kousky a cibuli najemno,
• vše vložte do hrnce, přidejte cukr, sůl a pepř a zalijte octem,
• za stálého míchání přiveďte k varu a vařte tak dlouho, až vše změkne a zredukuje se
do konzistence hustého džemu,
• můžete přidat trochu chilli,
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• čatní můžete podávat hned, nebo ho zavařit do sklenic, stačí zavřené sklenice s vroucím čatní otočit dnem vzhůru.

Vtipy
Pepíček se ptá: „Tatínku, je pravda, že ve východní Asii muž neví, koho si bere až do
dne svatby?”
Tatínek: „Víš, Pepíčku, to asi platí ve všech zemích stejně.”

Omyly známé a neznámé
Jedete na Kanáry
Ten kdo se na gymplu trápil španělštinou nebo latinou, dávno ví, že pes se v obou jazycích řekne canis. A odtud pochází také název ostrovů. S kanáry a kanárky má sice
hodně společného, ale je to právě naopak. Kanárci byli pojmenování právě podle ostrovů. První zmínku o těchto ostrovech najdeme u Plinia, který hovoří o tom, že zde žije
mnoho divokých psů. Proto byly ostrovy nazvány Canaria, španělsky Islas Canarius,
psí ostrovy.

Zrnka moudrosti na závěr
Mám dvě ruce: Jednu abych stiskl dlaň u těch, s kterými kráčím, a druhou abych
zvedl ty, kteří padají.
Guyau
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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 6:34 6:39 9:09 10:09 10:39
S, N P
P
N
P
S,N
14:50 15:00 16:15 16:40 17:30 18:30
14:59 15:09 16:24 16:49 17:39 18:39
Kostelec, jede: P			
Přerov
5:30 6:30 9:30
H. Moštěnice 5:38 6:39 9:38
P
P
P
16:15 17:45 20:10
16:24 17:54 20:18

P
10:45
10:55
S, N
20:15
20:24

P, S
12:35
12:44
P
18:45
18:53

P, š
13:55
14:04
P, N
22:30
22:39

P, š S, N
P
13:28 14:40 14:45
13:34 14:49 14:55
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 14:08 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 3/2020. Horní Moštěnice, říjen 2020.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 14. 12. 2020.
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