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Slovo starosty

Přehled autobusových spojů

Vážení spoluobčané,
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
Beňov, jede: P
S
P
P
S, N
P
H. Moštěnice 5:04 5:09 6:07 7:15 7:24 9:49
Přerov
5:14 5:17 6:19 7:27 7:34 9:57
S
P, š S, N P
P
N
13:29 14:44 15:39 15:49 17:09 17:29
13:39 14:54 15:49 15:59 17:19 17:39

S
10:49
10:59
P
18:21
18:31

P
11:19
11:29
P
21:19
21:29

N
13:04
13:14
N
21:29
21:37

P
13:24
13:34

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
15:50 17:51
16:00 18:00

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
5:12 6:11 7:09 8:19 10:14 12:12
Přerov
5:16 6:17 7:13 8:23 10:18 12:16
P		
P				
15:12 16:19 17:12 18:12 20:13 22:14
15:16 16:23 17:16 18:16 20:17 22:19

P
13:13 14:12
13:17 14:16
23:10
23:14

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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začátkem každého roku začínám tradičně vždy stejně - že jsme
adventní svátky prožili pěkným programem v kulturním domě a u
vánočního stromečku - ale bohužel, musím zopakovat loňskou situaci. Žádné slavnostní rozsvícení vánočního stromu, žádný vánoční jarmark s punčem, žádné koledy
a cimbál. Důvod je prostý. Opět vyhlášený nouzový stav v celé republice z důvodu
pandemie COVID-19 a vydaná epidemiologická opatření. Ani ve snu by mě vloni
nenapadlo, že za rok na tom budeme úplně stejně!
Už vloni jsem psal, že ve své podstatě jsem člověk optimista a pevně věřím, že
současnou situaci společnými silami v dodržování hygienických opatření zvládneme. Dnes už máme účinnou zbraň – očkování – a je to na nás všech, že to společně
zvládneme, vrátíme se zpět do normálního života a jaro a léto roku 2022 už bude veselejší. Proto Vás všechny žádám a zároveň prosím, nechte se naočkovat a předejděte
vážným komplikacím a případnému ohrožení na životě!!!
Přeji všem občanům pohodové a klidné prožití vánočních svátků, ale především
pevné zdraví a hodně optimismu do nového roku 2022!
A nyní z jiného soudku - co nás z pohledu financování čeká v novém kalendářním
roce 2022?
Na jednání Zastupitelstva obce Horní Moštěnice byl dne 29. listopadu 2021
schválen Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2022, který vychází z Rozpočtového výhledu obce a upřesňuje cíle z Programu obnovy obce pro roky 2019-2023.
Jen v krátkosti některé skutečnosti:
Rozpočet obce Horní Moštěnice pro rok 2022 je sestaven na základě objektivního posouzení a propočtů závazných ukazatelů příjmů a výdajů skutečnosti roku
2021, ovlivněný státní ekonomikou (navýšení cen energií, stavebních materiálů, služeb….). Výsledkem je návrh Rozpočtu obce Horní Moštěnice pro rok 2022, který je
schodkový, vyrovnaný zůstatkem na běžném účtu obce.
OBLAST PŘÍJMŮ:
Daňové příjmy kopírují skutečnosti a předpoklad příjmů do konce roku 2021.
Dle prognózy a zveřejněné tabulky daňových příjmů Ministerstva financí se budou
příjmy obcí v roce 2022 plnit přibližně stejně jako v roce 2021. Předpoklad vychází
ze skutečností letošního roku, ale přesnější výhled není schopen nikdo odhadnout.
V návrhu rozpočtu pro rok 2022 je zahrnut příjem z přiznané dotace (vzduchotechnika ve ŠJ a tělocvičně) ve výši 5,5 mil. Kč a zůstatku na účtu ve výši 6,0 mil. Kč.
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Takže předpokládané daňové příjmy a běžné příjmy pro rok 2021 činí:
44.229.967,23 Kč.
OBLAST VÝDAJŮ:
Kromě běžných výdajů sloužících na zajištění chodu obce a běžných drobných
oprav, kde jsou zahrnuty i zvýšené náklady ve výši 1 mil. Kč na energie (elektřina,
plyn), jsou plánovány tyto investiční akce, kapitálové výdaje:
§ 2212 - Doprava-komunikace:
3,0 mil. Kč na vybudování zpevněné komunikace a inženýrských sítí v lokalitě
bytové výstavby Pod Skalkou.
§ 3612 - Bytové hospodářství:
1,7 mil. Kč – výstavba 2 nájemních bytových jednotek vedle pošty.
§ 2219 - Chodníky:
1,5 mil. Kč na revitalizaci chodníků ulice Pod Vinohrady, Palackého, Hliníky.
§ 3635 – Změna územního plánování:
700 tis. Kč na zpracování projektu cyklostezky na Švédské šance a územní studie
pro výstavbu RD v areálu bývalého statku.
§ 3639 – Nebytové hospodářství:
1,5 mil. Kč na demoliční práce areálu bývalého statku.
§ 3412 – Stadion – opravy a udržování:
200 tis. na vybudování nového oplocení zadní části areálu Stadion.
§ 3113 – Základní škola a mateřská škola:
800 tis. Kč na rekonstrukci podlah ve třech pavilonech.
100 tis. Kč na vybudování oplocení v zadní části areálu ZŠ a MŠ.
500 tis. Kč na rekonstrukci nádvoří ZŠ.
§ 3141 – Školní jídelna a tělocvična:
7 mil. Kč (5,5 mil. Kč – dotace) na vybudování nové vzduchotechniky a rekuperace vzduchu.
§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod:
1,5 mil. Kč na opravu kanalizační stoky Pod Vinohrady.
§ 5512 – Neinvestiční příspěvek SDH: 200.000,- Kč.
§ 3330 – Neinvestiční příspěvek na kostel: 200.000,- Kč.
§ 3419 – Neinvestiční příspěvek TJ Sokol: 200.000,- Kč.
§ 4379 – Neinvestiční příspěvek ROSKA, SONS, charita, pečovat. domy: 		
50.000,- Kč.
§ 3429 – Finanční dary spolkům a organizacím:
60.000,- Kč – Klub pro starší a pokročilé,
50.000,- Kč – Myslivecký spolek,
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40.000,- Kč – ZO Českého zahrádkářského svazu,
40.000,- Kč – Český svaz chovatelů,
40.000,- Kč – Rybářský spolek,
40.000,- Kč – Spolek rodičů a přátel školy,
10.000,- Kč – Včelařský spolek,
70.000,- Kč – rezerva pro případnou podporu kulturních a sportovních akcí
během roku.
§ 3745 – Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
1 mil. Kč na výměnu svozového vozidla IVECO,
1,5 mil. Kč na výměnu drtiče ZAGO na kompostárnu.
§ 3631 – Veřejné osvětlení:
500 tis. Kč na výměnu kabelového vedení v ul. Pod Vinohrady.
DALŠÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:
spoření do podílových listů ve výši 200.000,- Kč.
Běžné výdaje a kapitálové výdaje celkem tedy pro rok 2021 činí: 44.229.967,23,- Kč.
Úvěry obce se stavem k 19. listopadu 2021:
1/ Malometrážní domky:
3.002.694,- Kč – bude splaceno do 31. 12. 2021.
2/ Hřiště ZŠ a MŠ:
89.700,- Kč bude splaceno do 31. 12. 2021.
Stav na účtech k 19. listopadu 2021:
1/ Česká spořitelna:
6.744.777,- Kč
2/ Komerční banka:
1.781.625,- Kč
3/ Česká národní banka:
1.426.048,- Kč
4/ Hotovost na pokladně: 50.976,- Kč
5/ Podílové listy u ČS, a.s.: 350.000,- Kč
celkem:
10.353.426,- Kč
Z rozpočtu obce byla Usnesením zastupitelstva obce ze dne 7. 7. 2021 odsouhlasena a zaslána darovací smlouva
ve výši 0,5 mil. Kč pro tornádem postiženou obec Hrušky na jižní Moravě.
Velmi stručně a v rámcových bodech
jsem se pokusil naznačit, jak na tom obec
finančně je a co nás asi čeká v roce 2022.
V závěru roku 2021 byla zkolaudována a dána do užívání investiční akce
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Z historie obce

„Chodník 9. května – Zahradní“ (škvárák) a plně
se rozjela dotační investiční akce od Povodí Moravy „Odbahnění a zpevnění břehů mlýnského náhonu“ (Říka). Taktéž byla vyměněna havarijní střecha
přístřešku propojení mezi pavilony ZŠ H.M. Těsně
před vánočními svátky proběhlo předání staveniště pro výstavbu dvou bytových jednotek v budově
pošty, která bude zahájena v polovině měsíce ledna
2022.
Ještě jednou děkuji všem za podporu, za pochopení, že některé věci nelze realizovat hned a na počkání, za Vaše náměty a připomínky ke zlepšování.
Vážení občané, přeji Vám všem pevné zdraví a
hodně spokojenosti v roce 2022!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Stavby obytných budov, jejich zařízení a způsob bydlení – pokračování
Původní dřevěné stavby trpěly velmi častými požáry. Zvyšující se životní úroveň
obyvatelstva dala popud k všeobecným přestavbám domů koncem 18. a začátkem 19.
století.
Malá, černá kuchyně na dvoře již nevyhovuje. Hospodyně v ní zažila mnoho nepohodlí a přecházení z teplé jizby v zimě na dvůr a do kuchyňky bylo velmi nepříjemné.
Také místa pro zvětšující se počet členů rodiny bylo v jizbě málo. Proto se černá kuchyňka zvětšila na šířku asi 3 m a délku 5
– 7 m. Tak byla získána nová obytná místnost. Současně byla prodloužena o šířku
kuchyně síň a komora. Vznikla tak zadní
síň a zadní komora. Celý tento druhý trakt
byl přikryt prodloužením dvorní části střechy původní budovy.
Tím, že přístavbou přibyla nová zadní
komora, byla přední půlka staré přední komory přeměněna na světničku. Tím byla
získána opět nová obytná místnost. U nás
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se jí říká podnes „vojenská světnička“ nebo „vojanka“, protože v ní spával voják v minulosti v Moštěnici posádkou ležící.
Vedle dveří vojanky bývaly a jsou dosud ve většině selských domů dveře a schody
na vrchní komoru, obité zespodu i ze stran deskami. U malorolníků zvláštní dveře na
vrchní komoru nebyly. Schody tam vedly přímo z dolní komory. Otvor nad schody se
uzavíral padacími dveřmi.
V nové zadní síňce byly jedny dveře do komory, případně ještě jedny do sklepa.
Sklepů u nás původně nebylo, nepočítaje v to malé důlky v dolních komorách. Dnes
jsou sklepy téměř v každém stavení. Ve starých selských domech obyčejně před komorou s vchodem dveřmi ze síně nebo i otvorem v podlaze síně, přikrytým padacími
dveřmi, jako v č. 106. Některé starší sklepy jsou však k nepotřebě, protože je v nich
voda. Velmi pěkný sklep, kamenem a cihlami do polokruhu kvelbaný, je v č. 95. Jeden
z mála sklepů mimo obytnou budovu je v č. 95. Několik sklepů má vchod ze dvora.
Z přední síně do zadní je volný průchod v šířce dveří. V koutě u kuchyňové a síňové
zdi bývala někde kotlina, kde byl zachován starý komín. V ní se pralo prádlo, případně
ovařovaly jitrnice a jelita při zabijačkách. Jinde na tom místě stávala dřevěná nádoba,
přes 1 m vysoká, zvaná „štandl“. Byla to denní zásoba vody k pití a vaření. Viz náčrtek.
Převzato z kroniky obce 1962

Statistika pohybu osob v obci
Leden 2021 - listopad 2021
Každým rokem přinášíme informace o tom, jaký byl pohyb obyvatel v naší obci.
Stejně tak tomu bude i letos, a proto opět přinášíme trošku statistiky.
Letos opět nastal trend mírného navýšení počtu osob v naší obci. V říjnu se celkový
počet osob přehoupl přes 1700, ale v listopadu došlo k mírnému úbytku a počet osob
v obci byl v prosinci 1696 občanů.
Počet narozených dětí je již několik let téměř stejný a letošní rok tomu nebylo jinak.
Bohužel tento rok došlo k navýšení počtu zemřelých občanů obce.
Zajímavostí je, že průměrný věk obyvatel zůstal naprosto stejný.
Všechny tyto informace si můžete podrobně prohlédnout v připravených tabulkách.
Počet obyvatel v jednotlivých ulicích mírně kolísal, ale pořadí dle počtu osob trvale
bydlících se nezměnilo. Stále bydlí nejvíce obyvatel v ulici Pod Vinohrady, kde je 68
domů, ve kterých je hlášeno celkem 227 obyvatel. Druhý největší počet je pak v ulici
Dr. A. Stojana, kde je 65 domů a bydlí v nich celkem 180 osob, a pomyslnou třetí příčku
obsadila ulice 9. května, která má sice nejvíce domů, a to 72, ale bydlí v nich „pouze“
167 obyvatel. Na opačném konci žebříčku jsou ulice, které jsou stále nejmenší. Těmi
7
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Informace obecního úřadu

POHYB OBYVATEL
Přistěhovaní

Narození

Odstěhovaní

Úmrtí

muži

ženy

hoši

dívky

muži

ženy

muži

ženy

12

17

4

11

9

10

10

11

Celkem 29

Celkem 15

Celkem 19

Celkem 21

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL
Věk
		

do
6

617

1829

3039

4049

5059

6069

7079

8089

9099

celkem

muži

44

127

123

106

151

122

91

59

22

2

847

ženy

49

110

99

101

158

103

95

98

32

4

849

celkem

93

237

222

207

309

225

186

157

54

6

1696

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL
DOSPĚLÍ
Počet
699

Muži
Průměrný věk

Počet

47,20

714

DĚTI
Ženy

Průměrný věk

50,07

celkem

dívky
chlapci
Počet Průměr- Počet Průměr- Počet Průměrný věk

ný věk

148

8,46

135

7,65

ný věk

1696

41,88

jsou ulice Pod Čupy, Na Vyhlídce a U Rybníka.
Na závěr jsem si, stejně jako v minulých letech, připravila také informace o tom,
která jména a příjmení se v naší obci vyskytují nejčastěji. Jejich pořadí se také téměř
nezměnilo
Mužská jména: Petr (53), Jan (45) a Michal (40)
Ženská jména: Jana (40), Marie (38), Kateřina (30)
Mužská příjmení: Ludva (10), na pomyslném druhém místě jsou příjmení, která se
v obci vyskytují shodně 9x – Hrubý, Kotůlek, Pospíšil, Suchánek. Jako třetí nejrozšířenější jsou příjmení, která se vyskytují 8x – Janda, Ostrčil.
Ženská příjmení: Jandová (16), Ostrčilová (14), Pospíšilová (9).
Ing. Marta Ostrčilová
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Vzhledem k tomu, že obec Horní Moštěnice za rok 2020 (a obdobné to bude i za
rok 2021) byla ve ztrátě 113,- Kč za každého občana v oblasti odpadového hospodářství
(přehled uvádím přílohou), Zastupitelstvo obce Horní Moštěnice na svém jednání
odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, „o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství“, kde se s účinností od 1. ledna 2022 zvyšuje poplatek ze
současných 300,- Kč/osobu na 400,- Kč/osobu. Navýšení poplatku je dáno zvýšením cen
za sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu Technickými službami města Přerova.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – 2020
Příjmy:
Občané
451.990,- Kč
Chaty
4.800,- Kč
Kontejnery
7.451,- Kč
OSVČ
29.575,- Kč
Textil
907,50 Kč
Elektrowin
10.171,- Kč
Asekol
1.793,50 Kč
EKO-KOM
290.104,- Kč
MODIT
5.013,- Kč
Celkem
801.805,- Kč
Výdaje:
Tříděný odpad
Nebezpečný odpad
Objemný odpad
Komunální odpad
Stavební odpad
Celkem
Příjmy – Výdaje:

243.800,- Kč
57.418,- Kč
128.722,- Kč
477.590,- Kč
74.241,- Kč
981.771,- Kč
- 180.966,- Kč 113,- Kč/osobu

Informujeme vás o blížícím se termínu, do kterého musí každá domácnost, která
provozuje nevyhovující kotel na pevná paliva, takové zařízení odstavit, resp. vyměnit.
Toto klíčové datum je stanoveno zákonem o ochraně ovzduší na 1. září 2022.
Domácnosti, které provedou výměnu kotle před tímto datem, mohou žádat o státní
dotaci až do výše 50 % uznatelných nákladů, nízkopříjmové domácnosti dokonce až 95%.
Domácnosti, které budou provozovat nevyhovující kotle po tomto datu, mohou
dostat pokutu až do výše 50 000 Kč, a to i opakovaně.
Bližší informace o dotacích najdete na webových stránkách naší obce, Ministerstva
životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, Krajského úřadu Olomouckého
kraje a přerovského magistrátu.
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UŽITEČNÉ ODKAZY

Kulturní dění

ODKAZ NA KOTLÍKOVÉ DOTACE V OLOMOUCKÉM KRAJI VČ. KONTAKTŮ
(BUDE ZÁSOBNÍK ZÁJEMCŮ)
https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html
SFŽP NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
https://novazelenausporam.cz/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/nova-zelena-usporam/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/
MŽP: https://www.mzp.cz/cz/nova_zelena_usporam
WEB MĚSTA PŘEROVA: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/zivotni-prostredi/ovzdusi/

Jediným podzimním kulturním programem, který se stihl uskutečnit, byl koncert
Magdy Malé a Bohuše Matuše. Návštěvnost již poznamenaly obavy, aby se lidé
nenakazili covidem, ale i tak se přišlo do kulturního domu zaposlouchat docela dost
diváků, kteří se nenechali ujít možnost poslechnout si krásné písničky obou zpěváků. A
nejen že poslouchali. Během večera, kterým zněly písničky z muzikálů a také převzaté
od různých jiných zpěváků, si všichni mohli zazpívat a na některé také zatančit.
Přestavení mělo velký úspěch a hned byl domluvený také vánoční koncert, na který
jsme se všichni těšili, ale bohužel opět zasáhla vládní nařízení a koncert byl zrušen.
Stejně tak byly zrušeny všechny další kulturní akce. Ale věříme, že se nám pro tyto
akce podaří domluvit náhradní termíny a o kulturu nepřijdeme.
Ing. Marta Ostrčilová

Vítání občánků
Vzhledem k situaci, která u nás stále je, vítáme nově narozené občánky obce s delším
časovým odstupem. Tentokrát to bylo v sobotu 16. října, opět v kulturním domě.
Přítomným rodičům a prarodičům zazpívaly děti ze základní školy, které jsou moc
šikovné a vždy si pod vedením paní učitelky Kalovské připraví moc pěkné vystoupení.
Pozvání přijali všichni rodiče, a tak jsme mohli přivítat celkem 7 dětí. Byli to 3
chlapečci a 4 děvčátka.
Těší nás, že i v této nelehké době přišli nejen rodiče, ale slavnostní přivítání si
nenechali ujít ani prarodiče a vytvořili tak báječnou atmosféru.
Ing. Marta Ostrčilová
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Informace místní knihovny
PROJEKT „ČTENÍ POMÁHÁ“
Ve spolupráci s místní knihovnou se děti ze zdejší základní školy zapojily do
projektu Čtení pomáhá.
Projekt podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na
charitativní činnosti. Cílem je přenést pozornost dětí od počítačových her a sociálních
sítí zpět ke knihám a zároveň pomáhat potřebným.
Děti se do projektu přihlásí tak, že se zaregistrují na www.ctenipomaha.cz. Přečtouli některou z knih uvedených na stránkách na seznamu literatury a dokážou-li znalost
knihy vyplněním krátkého kontrolního testu, získávají padesátikorunový kredit. Peníze
si však nenechávají pro sebe, ale věnují je na některou z nabízených charit. Každý rok
rozdělí Čtení pomáhá až 10 miliónů korun.
Jedná se o konkrétní charitativní projekty. Charitativní projekty do Čtení pomáhá
nominují renomované dobročinné organizace a nadace. V každou chvíli mohou mladí
čtenáři vybírat mezi deseti navrženými charitami.
Seznam knih zapojených do Čtení pomáhá je rozdělený do tří věkových kategorií,
a to pro žáky 1. až 5. třídy, 6. až 9. třídy. O tom, které knihy jsou a budou součástí Čtení
pomáhá, rozhoduje odborná porota, v jejímž čele je Zdeněk Svěrák. Knihy na seznam
stále přibývají. Zapojené jsou jak české, tak světové tituly. Mezi dětmi po celou dobu
fungování projektu vede Harry Potter a Kámen mudrců a Harry Potter a Fénixův řád.
Děkujeme všem dětem, které se do tohoto projektu zapojily, a rodičům, kteří je
v této činnosti podporují.
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU S PODPOROU ČTYŘLÍSTKU
Je nám ctí a velkou radostí, že jsme se
v letošním roce s oddělením Soviček zapojili do
úžasného projektu Den pro dětskou knihu, který
je svátkem knih a dětí.
S hrdiny ze Čtyřlístku se na stránkách
komiksu setkáváme již více než 50 let a dá se říci,
že na něm vyrůstá již několikátá dětská generace
a my dospělí se zase jeho prostřednictvím rádi a
často vracíme do svého dětství. V letošním roce
jsou pro děti připraveny krásné vystřihovánky,
které jsou inspirovány Myšpulínovými vynálezy.
Zapojili jsme se do soutěže pro celé knihovny.
Ke splnění soutěžního úkolu je totiž třeba dát
dohromady hned celou partu nadšenců a vytvořit
z libovolného materiálu co největší APOBAB,
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CHRONOLET anebo VRTICHVOST.
U společného tvoření si děti užily i
spoustu zábavy a výsledné dílo bude
ještě dlouho ozdobou prostor knihovny.
Zdokumentovali jsme výrobní proces a
fotografii výsledného výtvoru poslali
do redakce Čtyřlístku.
Výsledkem našeho snažení by
mohlo být ocenění v podobě 20 knih,
které mapují historii Čtyřlístku až do
roku 2004. Netrpělivě budeme očekávat
lednové vyhlášení výsledků.
Držte nám palce!
Tým Soviček školní družiny, Yveta Běhalíková, vychovatelka,
a Hana Slabá, knihovnice
„DESKOHRANÍ“ V KNIHOVNĚ
I když nám stále epidemiologická situace nepřeje, přesto jsme si našli čas a v měsíci
listopadu se sešly děti školní družiny všech oddělení ke hravému odpoledni s názvem
„Knihovnické deskohraní“.
Děti se seznámily s novými společenskými hrami. Tyto hry, jako například Ubongo
junior, Tik, tak bum, Hravé kroužky, Grabolo či Vědomostní pexeso potrénovaly jak
logické myšlení dětí, tak slovní zásobu, dobrý postřeh, paměť, trpělivost a soustředění.
Při hraní děti zažily spoustu legrace a zábavy. Děti se učily hrát férově, užít si hru a
hlavně se nezlobit, když prohrají.
Po ukončení byly všechny děti odměněny drobnými cenami. Těšíme se na další
setkání při dalším turnaji!
					
Hana Slabá, knihovnice
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R ady zahrádkářům
MASOŽRAVÉ ROSTLINY A JEJICH PĚSTOVÁNÍ
Ačkoliv je mnohem běžnější, že živočichové požírají rostliny, představují masožravé
rostliny onu zajímavou skupinu, kde je „dravcem“ právě rostlina.
Masožravé rostliny představují skupinu druhů sjednocenou podle způsobu výživy,
jinak ovšem velmi různorodou příbuzensky i podle principu lapacích orgánů a typu
živočišné kořisti. Všechny masožravé rostliny využívají dvojí způsob výživy. Autotrofní
(asimilace pomocí zelených listů s chlorofylem a slunečního záření) jako všechny zelené
rostliny a heterotrofní (využívání organických látek z chycené kořisti). Pro takový
způsob výživy se používá označení „mixotrofie“. Tímto způsobem výživy se odlišují
od jiných rostlin a jsou zvýhodněny tam, kde je v půdě nedostatek některých biogenních
prvků, anebo jsou tyto prvky nedostupně vázány v živé nebo mrtvé organické hmotě
(nepřijatelné kořeny z půdního roztoku). Autotrofie je ale nezastupitelná heterotrofií, a
proto jsou masožravé rostliny vždy závislé na odpovídajícím osvětlení a až na výjimky
jsou to rostliny světlomilné.
Některé rostliny používají k natrávení kořisti vlastní enzymy a pak vstřebávají
živiny. Jiné potřebují, aby pro ně kořist rozložil jiný organismus. Další, např. láčkovky,
dokáží kořist částečně rozložit, ale pomáhají jí bakterie žijící v láčkách.
Rostliny nemohou svou kořist nijak pronásledovat, proto mají různé lákací a
naváděcí vybavení – nektar, vůně, efekty v barevné nebo i ultrafialové oblasti spektra a
zvláštní morfologické útvary.
Masožravé rostliny mají mnoho různých životních forem. Nejmenší tvoří jen
několikacentimetrové listové přízemní růžice, jiné mají několikametrové šplhavé
dřevnaté prýty, ale mohou být i nezakotvenými plovoucími rostlinami, nebo
typickými geofyty, přežívajícími suché období pomocí podzemních cibulí nebo hlíz.
Je to předurčeno jejich rozšířením v nejrůznějších biomech. Vyskytují se v arktických
tundrách, australských polopouštích, tropických lesích a podmáčených savanách. Jedno
mají všechna naleziště masožravých rostlin společné, a to alespoň dočasný dostatek až
nadbytek vody. Jsou to rostliny vlhkomilné a voda je naprosto nepostradatelná pro
řádnou funkci lapacích orgánů
kteréhokoliv typu.
Neexistuje univerzální metodika pěstování, ale lze uvést
obecné požadavky.
Substráty mají být chudé na
živiny. Přihnojování na listy
i do půdy je rizikové, protože
hrozí překročení meze tolerance
vůči
koncentraci
některého
prvku a následný rychlý úhyn.
Přikrmování kořistí není nutné,

protože
neúměrně
velké
množství uměle přidané
potravy
může
způsobit
hnilobné procesy poškozující
listy.
Nároky na světlo jsou
zpravidla vysoké. Obzvláště
přes
zimu
je
vhodné
přisvětlování. Pro většinu
masožravých rostlin vybíráme
výsluní a maximální možné
oslunění. Stínění se u
masožravých rostlin doporučuje
v době časného jara, aby se bez
poškození přizpůsobily přílišnému
nárůstu osvětlení v této době.
Nároky na teplotní režim se u
jednotlivých druhů různí. Mnohé
druhy jsou nejen fotoperiodické
(vyžadující určitou délku dne), ale i
termoperiodické (vyžadující střídání
teploty během dne).
Zálivka a rosení se řídí podle
přirozených podmínek, které mají u
jednotlivých druhů četné zvláštnosti.
Zálivková voda pro acidofilní
druhy by neměla obsahovat příliš
mnoho vápenatých ani jiných iontů.
Problémem je zejména transport a
koncentrování iontů v povrchové
vrstvě
substrátu
(zasolení)
v důsledku neustálého vlhkého
výparu vody nasávané zespodu.
Všem masožravým rostlinám proto
prospívá gravitační pohyb vody
(promývání půdy shora). Nežádoucí látky se tím vyplaví z půdy a růst rostlin se potom
zlepší i bez přesazování do čerstvého substrátu.
Masožravé rostliny jsou náchylné k chorobám houbového původu a jejich imunita
je zpravidla během celé zimy snížena. Je tedy vhodné preventivně uplatnit fungicidy
zejména proti plísni šedé. Houbovým chorobám je třeba předcházet také větráním nebo
umělým prouděním vzduchu (ventilátory).
Rukověť zahrádkáře
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
období adventu bývá obvykle chápáno jako čas zpomalení,
zklidnění a rozjímání…
Bohužel ani v tomto roce se tento postulát, minimálně v naší organizaci, naplnit
nepodařilo.
V posledním měsíci roku vrcholí přípravy na dvě, poměrně zásadní, změny.
Tou první je znovuobnovení školní jídelny, jejíž činnost byla ukončena v roce 2011.
Po více či méně úspěšných peripetiích s řadou cateringových společností se tak vracíme k modelu ve školství poměrně nejobvyklejšímu.
Jde o poměrně administrativně náročnou záležitost, kdy nový subjekt musí být zapsán do školského rejstříku, což vyžaduje dodat celou řadu podkladů, kolaudačním
rozhodnutím počínaje, přes stanovisko OHS až po vyjádření pracovníků hasičského
sboru.
Mrzí mě, že jsme jako nový zřizovatel nemohli přebrat všechny stávající pracovnice GTH, při snížení počtu připravovaných obědů téměř o 4/5 to z důvodů logických i
finančních ani nebylo možné.
V každém případě jsme usilovali, aby byl přechod pod školu jak pro žáky, tak i pro
Vás, zákonné zástupce, co nejméně administrativně náročný.
Zcela určitě se v lednu vyskytnou menší problémy, jsem však přesvědčen, že se
nám, ve spolupráci se zřizovatelem, podařilo vybrat kvalitní management i šikovné
kuchařky a situace se brzy dostane do obvyklých a i očekávaných kolejí.
Z důvodu nutné rekonstrukce, nikoli vzhledem k epidemiologické situaci, bylo v závěru kalendářního roku vyhlášeno ředitelské volno a rozhodnutím RO přerušena i
činnost MŠ a Mikrojeslí.
V provozu školní jídelny se počítá i s určitým počtem samoplátců – berte to prosím
i jako malou pozvánku k ochutnávce.
Druhou změnou je avizované ukončení projektu Mikrojesle pro Horní Moštěnici
k červenci 2022.
Dle mého názoru by bylo škoda nechat tento prostor nevyužitý, proto činíme kroky
vedoucí ke zřízení dětské skupiny pro 6 dětí. Ta by měla být zaměřena na děti ve věku
do tří let z Horní Moštěnice a nejbližšího okolí.
Garantem dětské skupiny je MPSV, které v podstatě přejalo podmínky umístění
dětí do tohoto zařízení z předchozího projektu – tj. základní podmínkou přijetí je zařazení zákonných zástupců v pracovním procesu, studium, popř. registrace na ÚP. Není
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tedy možné přijímat děti, jejichž zákonní zástupci čerpají mateřskou nebo rodičovskou
dovolenou.
Se zahájením činnosti dětské skupiny se počítá od 1. 9. 2022.
Další téma je bolestné jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro Vás, zákonné zástupce.
Nebylo naplněno vroucí přání snad všech, ať je tento školní rok rokem standardním.
Opět se setkáváme s žáky i dětmi z MŠ postiženými onemocněním Covid - 19, naštěstí bez fatálních následků. A bohužel rovněž přetrvává nelogická, nekoncepční praxe
odesílání celých tříd do karantény bez ohledu na to, že žáci jsou pravidelně testováni.
Stávající systém, po mém soudu zbytečně, zatěžuje Vás, zákonné zástupce, a samozřejmě též neustálým suplováním, odpadáváním hodin, spojováním tříd, hrubě narušuje vzdělávací proces.
V této souvislosti došlo též k velmi dramatickému omezení mimoškolních aktivit,
žactvem oblíbených, typu školních zájezdů, divadelních představení, vědomostních i
sportovních soutěží.
Mrzí mě též úsilí vynaložené pedagogy a zejména členy SRPŠ na organizaci akcí,
které nemohly být realizovány, typu Kateřinské zábavy, posezení u cimbálu, zvláště
oblíbeného vánočního jarmarku a zřejmě i Svatoštěpánského nohejbalového turnaje.
V realizaci nepokračuje ani slibně rozjetý projekt Hrátky – poznáváme společně
MŠ.
Vždy tvrdím, že kdo je připraven, není zaskočen, ale stále skeptičtější jsem i k realizaci lyžařského zájezdu.
A světel na konci tunelu stále není…
Bohužel vzhledem k raketovému růstu cen stavebních materiálů i náročnosti projektu je odložen (zatím?) projekt spojovacího koridoru, takže jsem rád, že se alespoň,
díky disponibilním finančním prostředkům zřizovatele, uskutečnila výměna střešní
polykarbonátové krytiny, jež byla na konci životnosti v havarijním stavu a při větších
větrných poryvech hrozila úrazem pod ní se pohybujících osob.
Potěšila mě i avizovaná změna v organizaci přístupu do školní tělocvičny.
Po několikaměsíčních přípravách byl na podzim spuštěn nový školní web, dle mého
názoru vkusný, přehledný a graficky povedený.
Vzhledem ke všemu uvedenému výše – nadcházející rok nemusí být extra veselý,
šťastný jen trošku, ale nechť je už konečně NORMÁLNÍ!!!
Dovolte mi Vám všem, ať již Vaše děti naši školu navštěvují, či nikoli, popřát požehnané Vánoce a do nového roku 2022 jen vše dobré.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
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AKCE ZŠ V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU 2021
7. 9. 2021 Exkurze V. A a V. B do Muzea J. A. Komenského v Přerově
Hned na začátku září jsme se rozhodli vyrazit na naši první exkurzi v letošním
školním roce, a to do Muzea J. A. Komenského v Přerově. Na programu jsme měli hned
dvě části, a to klasickou komentovanou prohlídku doplněnou o výklad a poté edukativní program „Hurá za mamuty!“. V rámci komentované prohlídky se žáci dozvěděli, jak
to vypadalo ve třídě Jana Ámose Komenského, za vlády Františka Josefa II., za první
republiky a v období počátků socialismu. Děti nejvíce zaujaly expozice hmyzu, nerostů
a minerálů. Podívali jsme se i do věže s krásným výhledem na Přerov.
Edukativní program pak probíhal v prostorách pravěké expozice. Nejprve jsme potmě cestovali do naší nejstarší etapy dějin a za pomoci hudby a výkladu paní průvodkyně se alespoň trochu vžili do kůže lovců mamutů. Dozvěděli jsme se něco z jejich
života, způsobu pohřbívání či lovu mamutů. Čichem jsme poznávali pokrmy, které naši
předkové jedli. V rukou jsme si mohli potěžkat srnčí lebku či mamutí stoličku. Na závěr
programu se pak žáci stali archeology a na vlastní kůži si vyzkoušeli tuto náročnou
profesi.
Dnešní den byl příjemným zpestřením prvních školních dní.
8. 9. 2021 Olympijský běh
Dne 8. 9. byl v naší škole zorganizován Olympijský běh, který se neuskutečnil
v červnu loňského roku z důvodu nemožnosti konání větších akcí. Cílem akce bylo
podpořit olympijskou myšlenku – sportem bojovat za mír, přátelství a spolupráci mezi
národy. Každý účastník akce, sportovec i turista, svou účastí podpořil myšlenku olympismu.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Marek Bartoník
ze III. A, Adéla
Vlachová
z V. A a Nela
Drozdová z VI.
A. Celkovým
vítězem se stal
Adam
Uhlíř
ze VII. A.
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10. 9. 2021 Projektový den Bitva u Tovačova 1866
10. 9. k nám do školy zavítal pan Jiří Jemelka, člen spolku Komitét pro udržování
památek z války 1866, aby deváťákům přiblížil událost, se kterou se v rámci dějepisu
seznámili na konci loňského školního roku. Žáci nejdříve zhlédli prezentaci, kde si
zopakovali něco z rakousko-pruských konfliktů během 18. a 19. st. Taky koukli na
graf s uspořádáním tehdejší rakouské armády a byly jim nabídnuty obrázky některých
důstojníků. Některé možná překvapilo, že uniformy vojáků nebyly zdaleka jednotné.
A pak už došlo na samotnou prusko-rakouskou válku a jednotlivé bitvy. Nás samozřejmě nejvíce zajímala ta u Tovačova, protože jsme se hned po teoretické části vydali
mikrobusem pana Kubely přímo na místo činu. Zastavili jsme u 3 pomníků, kde nás
pan Jemelka seznámil s jejich historií, a na závěr jsme nakoukli do výstavní místnosti
tovačovského zámku a na vlastní oči zhodnotili tehdejší uniformu i zbraně. Škoda, že
jsme nemohli potěžkat. S Tovačovem jsme se rozloučili právě včas, abychom si o tomto
dni ještě stihli povykládat v hodině Konverzace v angličtině.
15. 9. 2021 Podzimní závody
Ve středu 15. září jsme si ve školní družině trochu zasportovali. Vytvořili jsme
dvě družstva. Poté si kapitáni spolu se svým týmem vymysleli své názvy – Žraloci a
Sovičky – a s chutí jsme se pustili do soutěžení. Na stanovištích na nás dohlíželi naši
starší kamarádi z oddělení Veverek, kteří si tyto disciplíny vyzkoušeli vzápětí po nás.
Soutěžili jsme v několika disciplínách:
Veverčin podzimní sběr – sbírali jsme šišky do kyblíku, Liščí překážková dráha –
chůze na chůdách, protahování kruhem,
přitahování se na lavičce, Ježčí koulení –
kutálení medicimbalu k metě, Hříbečkův
hod – házení obručí na tyč, Medvědí stopy – chůze po stopách, Zaječí přeskoky –
skákání v pytli.
Zaslouženě vyhrál tým Žraloků, ale i
my ostatní jsme si celé odpoledne užili a
měli radost z toho, že jsme si trochu protáhli svá těla, poznali nové kamarády a naučili jsme se týmové spolupráci. Velký dík
patří našim kamarádům z Veverek, kteří
se svého úkolu ujali velmi zodpovědně a s chutí.
20. 9. 2021 Výstava zahrádkářů
V pondělí 20. září se žáci 1. st. s úsměvem vydali na výstavu „Zahrádkářských
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produktů“ do Kulturního domu v Horní Moštěnici. Jako každý rok, i letos zahrádkáři
překvapili nádhernou výstavou nesoucí se v duchu barevného podzimu. Úžasné domácí plody, které můžeme jen tiše závidět. Naleštěná jablíčka, hrozny jako malované…
To všichni dobře známe. Nicméně vypěstovat si 3,5metrovou slunečnici se asi každému
nepovede. Děkujeme za inspiraci a přejeme všem krásný podzim.
20. – 24. 9. 2021 Podzimní sklizeň u Smajlíků – jablkový týden
Podzim je čas vůní a barev. Není však čas jen se kochat, čeká nás i sklizeň zeleniny
a česání ovoce. Podzimní zahrada je štědrá. Z ovoce převládají jablka a hrušky. Jablka patří mezi nejoblíbenější a nejhojněji rostoucí ovoce u nás, a tak jsme v týdnu od
20.–24. září v ŠD Smajlíci připravili projekt Podzimní sklizeň – jablkový týden. Během
tohoto týdne jsme si s dětmi povídali, co přináší podzim, probrali jsme počasí, změny
v přírodě, zvířata, plody podzimu, změny na polích, na zahradách, v sadech, ovoce a
zeleninu a jaké druhy jsou nejvhodnější ke skladování. Vyřešili jsme několik hádanek
a zábavných úkolů. Chodili jsme na vycházky s cílem pozorovat změny v přírodě. Nalezené přírodniny jsme využili k výtvarné a pracovní činnosti. Upekli jsme si jablečný
závin, umixovali si různé druhy smoothie, ochutnali čerstvý jablečný mošt, nejrůznější
druhy ovoce a zeleniny, které si děti přinesly a podělily se i s kamarády z oddělení
Soviček a Veverek. Děkuji dětem i rodičům za výpěstky, které nám poskytli pro naši
akci.
29. 9. 2021 Kytičkový den
Ve středu 29. září se žáci naší školy zúčastnili veřejné sbírky Ligy proti rakovině – Českého dne proti rakovině, v letošním roce s tematickým zaměřením na ledviny,
prostatu a močový měchýř. Zájem nejen žáků, ale i dětí z MŠ a pedagogických pracovníků přispět drobným finančním obnosem byl enormní. Prodalo se přes 300 kytiček a
vybrali jsme 7 456 Kč. Vám všem patří velké poděkování a velice si vážíme Vaší pomoci pro dobrou věc. Zakoupením kytičky jsme podpořili poslání Ligy proti rakovině:
šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat
onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracovišť.
30. 9. 2021 Soví hraní
Čtvrtek 30. září jsme strávili v ŠD u Soviček hraním různých her a plněním úkolů,
na kterých jsme si ověřili svou hbitost, zručnost, představivost, logické uvažování i
fantazii. Přenášeli jsme kuličky slámkou, dle zadání jsme skládali z dřívek panáčky,
stavěli jsme co nejvyšší komín z kostek, předváděli jsme různé postoje dle zadání, dokreslovali jsme druhou polovinu sovičky, v labyrintu jsme vyhledávali správné korálky, zahráli jsme si Kimovu hru a na závěr jsme si vyrobili sovičky z přírodnin. Všichni
jsme se moc snažili a navzájem si pomáhali.
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1. 10. 2021 1. - 3. třída v Dinoparku ve
Vyškově
DinoPark a ZOO PARK Vyškov představují ideální spojení, jak poznat dávno
vyhynulé druhohorní obry a současnou
faunu se zaměřením na domácí domestikovaná zvířata. DinoPark dětem odkryl
dosud nepoznaný svět dinosaurů. Odnesly si nové poznatky o historii naší planety
Země, ale také si ověřily své znalosti o domácích zvířatech. Mohly si vyzkoušet na
Babiččině dvoře, jak se starat o taková zvířata, ale i jaký užitek z nich máme. Nakoukly
do podvodního světa ryb a vodních živočichů, také do života včel a živočichů žijících
ve volné přírodě kolem nás. Nezapomněli jsme si připomenout, jak se musíme chovat
k přírodě, aby nám ještě dlouho vydržela. Tento výlet přinesl i nové kamarádské vztahy
mezi prvňáčky a staršími spolužáky a byl příjemným zpestřením výukového dne na
čerstvém vzduchu.
5. 10. 2021 Seiferos – ukázky ze života dravých ptáků
Dne 5. 10. za námi opět přijela parta milovníků dravců a sov, aby nám ukázala jejich
výcvik a řekla něco o chovu těchto ptáků. V první části programu jsme se dozvěděli
nové zajímavé informace o jednotlivých zástupcích ptactva. Výklad byl doplněn i o
veselé příhody, byl poutavý a všechny bavil. Také jsme měli možnost dostat se s dravci
do přímého kontaktu – zblízka si prohlédnout největší sovu, výra velkého, a jemně si
ji pohladit. Za správné odpovědi na záludné otázky si žáci zasloužili i malý dáreček. V
druhé části programu se někteří žáci mohli účastnit leteckých ukázek dravců s imitací
lovu. Kolikrát za život se Vám stane, že si na Vaší ruce přistane orel?
7. 10. 2021 Okresní přebor v přespolním běhu ve Všechovicích
Okresní finále přespolního běhu se uskutečnilo ve sportovním areálu Pustevník
Všechovice. ZŠ a MŠ se zúčastnila v kategorii mladších i starších žákyň i žáků. Bohužel ve třech kategoriích naši reprezentanti obsadili místa poslední, v té čtvrté předposlední. Zhodnocení úspěšnosti nechť si provede každý sám. Každopádně nám nezbývá
než začít trénovat. Jedinými pozitivy bylo slunečné počasí a umístění Adama Uhlíře na
3. místě v kategorii st. žáků.
11. 10. 2021 Cvičení na airtracku
Jako každý rok jsme si i letos půjčili na týden od TJ Sokol Přerov airtrack. A že jsme
skákali opravdu poctivě, můžete vidět na rozmazaných fotkách.
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13. 10. 2021 Plody podzimu – Sovičky ŠD
Ve středu 13. října jsme si podzimní deštivý den zpříjemnili v ŠD u Soviček tématem Co nám přináší podzim. Potrápili jsme své chuťové i čichové buňky hádáním
vůně či potraviny se zakrytýma očima, popovídali jsme si o tom, jaké ovoce, zeleninu
a různé plody podzim dává nejen nám, ale i zvířátkům, která si nyní dělají zásoby na
zimu. Plnili jsme úkoly na pracovním listu, vytvořili jsme si jablíčka a hrušky pomocí
enkaustiky, vyrobili jsme si šnečky a nechyběla malá hostina s ochutnáváním všech
dobrot, které najdeme na podzim na zahradě, ale i výrobků z nich.
13. 10. 2021 Scénické čtení ve III. A
Proč nechtěl Honza princeznu za ženu
Žáci III. A si v hodinách čtení nacvičili krátký vtipný pohádkový příběh.
Všichni si vyzkoušeli, jak těžké je být hercem. S přípravou a výrobou kostýmů jim
ochotně pomáhali rodiče. Nejlepší herci se
rozhodli své role naučit zpaměti a zahrát
tuto pohádku mladším kamarádům. Při
divadle jsme si užili spoustu legrace.
15. 10. 2021 Drakiáda – všechna oddělení školní družiny
Po pár dnech bezvětří se nám konečně podařilo objednat vítr, a proto se mohla
v pátek 15. října uskutečnit drakiáda, na kterou se všechny děti už moc těšily. Po obědě
se celá družina přesunula na pole za školu a za chvíli se nad našimi hlavami objevilo
několik desítek krásných draků, jak do barvy, tak velikosti i tvaru. Do vzduchu vzlétla
dokonce i velryba. Padlo několik rekordů. Draci létali rekordně vysoko, děti naběhaly
rekordní počet kilometrů. Také se nám podařilo jednoho draka rekordně zašmodrchat a
jednoho zaparkovat na stromě. Všichni jsme si odpoledne moc užili a těšíme se na další
společné akce.
19. 10. 2021 Podzimní stezka přírodou – Smajlíci a Veverky ŠD
V úterý 19. října jsme se s dětmi ze ŠD Smajlíci a Veverky vydali po stezce za poznáním lesních zvířat po okolí Horní Moštěnice. Naučnou stezku připravily vedoucí
kroužku Medvíďata, Medvědice Petra Vejrostová a Martina Andělová. Trasa měla téměř tři kilometry, začínala na ulici Nábřežní, vedla podél řeky Moštěnky a dále pokračovala krásnou podzimní přírodou. Čekalo nás devět stanovišť s úkoly a pohádkami.
Každé stanoviště mělo QR kód, pod kterým byly připraveny zajímavé otázky s okamžitým vyhodnocením. Další QR kódy ukrývaly i namluvené pohádky, které jsme
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poslouchali cestou k dalšímu stanovišti a u kterých jsme si někdy i jen tak lehli do trávy
a užívali chvilku přírody a poslechu. V cíli na děti čekaly krásné odznaky s motivy lesních zvířat. Stezka byla výborně připravena a celou cestu nás provázelo krásné počasí.
Děkujeme organizátorkám a těšíme se, co připraví příště.
20. 10. 2021 Hraní v knihovně – Sovičky ŠD
Na středu 20. října nás paní knihovnice Hana Slabá pozvala do knihovny nejen na
knižní novinky, ale hlavně seznámit nás s novými společenskými a deskovými hrami.
Tyto hry, jako například Ubongo junior, Tik, tak bum, Hravé kroužky, Grabolo, Vědomostní pexeso či Hedbanz, nám potrénovaly jak naše logické myšlení, slovní zásobu,
dobrý postřeh a hbitost prstů, tak i paměť, trpělivost a soustředění. Při hraní jsme zažili
spoustu legrace a zábavy. Děkujeme paní Slabé za příjemně strávené odpoledne a budeme se těšit na další návštěvu knihovny.
25. 10. 2021 Socializační program pro VI. A, IV. A a IV. B – Ostrava, Dolní Vítkovice
Dne 25. října 2021 se žáci IV. A, IV. B a VI. A zúčastnili socializačního programu
v Ostravě Dolních Vítkovicích. Nejprve zhlédli interaktivní výstavu Večerníček a království pohádek, která vznikla ve spolupráci s Českou televizí Ostrava. Následně se
přesunuli do Velkého světa techniky, kde si prošli čtyři interaktivní expozice: Dětský
svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody, kde si mohli vyzkoušet stovky
zábavných a poučných atrakcí. Na závěr zhlédli ve 3D kině film Dinosauři Antarktidy,
ve kterém se setkali s prehistorickými stvořeními, pro něž byly před stovkami milionů
let domovem bažiny a lesy, a odhaluje přeměnu zelené Antarktidy v zmrzlou poušť.
28. 10. 2021 Sokolský běh republiky
28. 10. 2021 se náš žák Michal Schlehr zúčastnil Sokolského běhu republiky. Na
trati 3,4 km pro děti do 15 let vyhrál jak v kategorii hochů, tak celkově v čase 16,36
min. Michalovi gratulujeme.
2. 11. 2021 Halloween – Smajlíci, Veverky, Sovičky
Blížila se jedna z nejtajemnějších nocí
roku a s ní i svátek keltské bohyně Samhain, kdy je onen svět na dosah snadněji
než obvykle. Doba mlžných rán, temných nocí a příjemně mrazivé atmosféry
pradávných legend, příběhů a pověr. A
tak jsme si tematicky vyzdobili družiny i
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chodby a na úterý 2. listopadu připravili pro celou ŠD halloweenské odpoledne. Všichni
jsme se převlékli do strašidelných kostýmů a zanedlouho se po chodbách školy prohánělo plno kostlivců, čarodějů, raněných rytířů, různých příšer a dýní. Děti se rozdělily
do dvojic a se soutěžní kartičkou vyrazily na strašidelnou bojovku, kde potkaly spoustu
strašidel, duchů a pavouků. Na trase je čekalo celkem devět stanovišť, na kterých plnily
nejrůznější úkoly. Musely prolézt pavoučí sítí, rozehnat duchy pomocí kouzelného míčku, správně zopakovat zaklínadla, najít česnek, aby zahnaly upíry, zamotat mumii Julii,
vyhledat oko zombíka Pepíka, poskládat kostlivce Jaromíra, výt na měsíc s vlkodlakem
Vénou a najít dýni Evelínu. Za každý splněný úkol dostaly razítko a na konci cesty se
zapsaly na listinu přemožitelů strašidel a získaly certifikát, díky kterému se jim budou
všechna strašidla vyhýbat obloukem. Nechyběla ani pořádná halloweenská hostina.
Společné odpoledne jsme si všichni užili a těšíme se na další akce.
10. 11. 2021 Socializační program v Brně
Ve středu 10. 11. 2021 se třídy VI. B, VII. A a VIII. A zúčastnily zájezdu do Brna do
populárně-vzdělávacího centra Vida Brno. V tomto centru se děti dozvěděly množství
zajímavých informací z fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, matematiky a informatiky. Na trojrozměrných pomůckách si děti mohly samy ověřit množství poznatků, které se dozvěděly ve škole ve vyučování. Na závěr měla každá třída asi hodinu skupinové
práce na zvolené téma pod vedením zkušených lektorek. Akce se dětem velmi líbila.
11. 11. 2021 Princezna ze mlejna
Žáci I. – III. ročníku navštívili ve čtvrtek 11. 11. 2021 divadelní představení „Princezna ze mlejna“ v Městském divadle ve Zlíně. Divadelní představení bylo zpracováno
dle známé filmové pohádky Zdeňka Trošky. Herecké výkony všech herců byly úžasné.
Představení bylo vtipné a zábavné. Vlastnosti postav – vodník, čert, čarodějnice – byly
typické. Z představení vzešlo ponaučení „S poctivostí nejdál dojdeš“ či že „Láska je
nad všechno bohatství“. Cílem dnešního programu bylo dětem přiblížit divadelní prostředí, jak se na takovém představení chováme a jak bychom se měli do divadla obléknout. Děti vydržely celé představení sledovat se zaujetím a moc se jim líbilo.
11. 11. 2021 Svatý Martin ve ŠD u Soviček
Svátek svatého Martina býval jedním z nejoblíbenějších svátků roku, v domácnostech bylo veselo. Děti čekaly na první sníh, hospodyně pekly svatomartinskou husu,
martinské rohlíky a koláče, zkrátka posvícení jaksepatří. V dnešní době se však ve
městech a na vesnicích konají dětmi velmi oblíbené svatomartinské lampionové průvody, jejichž součástí může být i jízda svatého Martina na bílém koni. Historicky se pojí
se životem význačné postavy raného křesťanství, sv. Martina z Tour. V lidovém pojetí
tento svátek souvisí s koncem vegetačního období roku a s ním spojenými povinnostmi
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i radostmi venkovských obyvatel. Lidé měli vypozorováno, že 11. 11. nastupuje zima.
Lidové pranostiky proto říkávaly:
- Na sv. Martina kouřívá se z komína.
- Na sv. Martina dobrá teplá peřina.
- A snad nejznámější: Sv. Martin přijíždí na bílém koni.
I my si ve školní družině tento svátek každý rok připomínáme a ve čtvrtek 11. 11.
2021 tomu nebylo jinak. Poté, co jsme si povyprávěli pověst o sv. Martinu, vystřihli
jsme si bílého koníka, kterého jsme si zasněžili umělým sněhem. Také jsme si vyrobili
stříbrné podkovičky z alobalu a pokoušeli jsme se s nimi hodit si pro štěstí. Splnili
jsme pracovní list s úkoly a vymýšleli jsme ve skupinách co nejvíce slov, které se pojí
k tomuto svátku a pověsti o sv. Martinovi. Zazpívali jsme si písničku „Martin zimu
ohlásí“ a na závěr jsme si podle šablony obkreslili velikou hlavu koně, dokreslili mu ji,
ozdobili vyraženými vločkami a druhý den jsme mu napletli hřívu z copánků. Koníci
se nám moc povedli a doufáme, že se nám snad někdy dle pranostiky vyplní příjezd sv.
Martina na bílém koni……..
11. 11. 2021 Svatý Martin u Veverek – ŠD
Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 nám svatý Martin na bílém koni nepřijel, ale i přesto
jsme si ho ve školní družině připomněli. Společně jsme si přečetli legendu o svatém
Martinovi, vybarvili obrázek svatého Martina, vystřihli a nazdobili jeho bílého koně a
nakonec ve skupinkách udělali těsto na „svatomartinské rohlíčky.“ Paní vychovatelka
rohlíčky odnesla domů upéct, a tak jsme si na nich mohli druhý den společně pochutnat.
15. 11. 2021 Barevný podzim v knihovně – turnaj v deskových hrách – Smajlíci ŠD
V pondělí 15. listopadu navštívily děti z ŠD Smajlíci místní knihovnu, kde pro ně
paní knihovnice Hana Slabá připravila turnaj ve stolních hrách. Děti dostaly kartičky,
na které sbíraly razítka za každou odehranou hru. Účastníci tohoto turnaje si mohli
zahrát Ubongo, Vědomostní pexeso, Grabolo, Hádej, kdo jsi, Hravé kroužky a Zajíci
na louce. Nešlo o to, kdo vyhraje, ale kdo se zúčastní. Děti se tak učily hrát férově,
užít si hru a hlavně se nezlobit, když prohrají. Po ukončení turnaje byly všechny děti
odměněny drobnými cenami. Všem se nám v knihovně moc líbilo a těšíme se na další
návštěvu.
16. 11. 2021 Scholaris a exkurze na SŠ gastronomie a služeb
Dne 16. 11. 2021 se žáci 9. ročníku zúčastnili Scholarisu a Dne otevřených dveří na
SŠ gastronomie a služeb v Přerově. Jedná se o přehlídky středních škol, které se každoročně žáci naší školy účastní. Co tyto exkurze přináší?
- informace o studiu na středních školách pro školní rok 2021/2022
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- přehled o studijních a učebních oborech
- informace o přijímacím řízení
- výhled uplatnění zvolených profesí
v praxi
Prezentují se zde
- školy z příslušných i jiných okresů
s nabídkou oborů vzdělávání
- Informační a poradenské středisko
pro volbu povolání Úřadu práce
- zástupci firem a hospodářské komory…
Samozřejmě i letos jsme se zde setkali s našimi bývalými žáky a ochutnali, co pro
nás připravili.
22. 11. 2021 Okrskové kolo hochů ve florbale
Okrskové kolo bylo sehráno 22. 11. 2021 v MSH Přerov. Do turnaje se prezentovalo 8 týmů, jeden z favoritů, družstvo ZŠ Želatovská, se nedostavilo z důvodu uvalení
karantény. Náš výběr vstoupil do turnaje porážkami 2 : 0 s GJŠ Přerov, 3 : 1 se ZŠ U
Tenisu Přerov a 0 : 7 s pozdějším vítězem, družstvem ZŠ Trávník. Druhá část akce již
zastihla naše hochy v lepší formě, zlepšila se orientace na hřišti i vzájemná souhra.
Z tohoto zlepšení pak rezultovala remíza 1 : 1 se ZŠ Velká Dlážka a vítězství 3 : 1
v odvetě s GJŠ. Střelci branek: Tomeček 2, Dočkal, Vlach, Zajíc. Vzhledem k tomu, že
v našem družstvu nestartoval jediný aktivní hráč a polovina hráčů věkem patřila do
nižší kategorie, hodnotím naše vystoupení jako zdařilé. Stává se již smutnou tradicí, že
naše škola je jedinou zástupkyní vesnických výběrů.
Konečné pořadí:
1. ZŠ Trávník Přerov
2. ZŠ Za Mlýnem Přerov
3. ZŠ U Tenisu Přerov
4. ZŠ JAK Přerov-Předmostí
5. ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
6. GJŠ Přerov
7. ZŠ a MŠ Velká Dlážka Přerov
8. ZŠ Želatovská Přerov

výkladu paní lektorky měli možnost se přesunout do období pravěku, vyslechnout a
zhlédnout zajímavosti o pradávné době. Program byl zajímavý tím, že byl interaktivní
a vtáhl děti do děje, kdy si zahrály například na archeology.
Děti dále usedly do lavic školní třídy měšťanské školy z doby Rakouska-Uherska,
třídy z doby 1. republiky i školní třídy z 50. let 20. století. Návštěvu muzea jsme uzavřeli unikátními sbírkami hmyzu a neživé přírody z oblasti entomologie a mineralogie
a výstupem na věž přerovského zámku.
Z radostných výrazů bylo vidět, že se dětem exkurze líbila a odnesly si mnoho dojmů.
23. 11. 2021 Vítězové ve sběru starého papíru
Vítězem sběru starého papíru se stala tentokrát třída VI. A, která hlavně díky Michalu Macejkovi nasbírala 207 kg na žáka. Na 2. místě stanula VIII. A se 111 kg na žáka
a na 3. příčce se skví II. A se 77,5 kg.
Nejlepšími sběrači se stali Michal Macejko, Simona Danišová, Marek Ludva, Maria
Pleska, Martin Görföl, Julie Danišová a Jiří Hrabovský. Letošní podzim se nenechala
zahanbit ani mateřská škola, kde nejvíc papíru nasbíraly Natálie Skácelová, Karolína
Sedlářová a Veronika Hublarová.
Všem dětem a žákům a hlavně jejich rodičům, prarodičům a ostatním známým a
kamarádům děkujeme za příspěvky do třídních fondů.
23. 11. 2021 Naší přírodou – kvalifikační kolo
Dne 23. 11. 2021 se uskutečnilo kvalifikační kolo přírodovědné soutěže Naší přírodou. Kvůli situaci kolem se uskutečnila soutěž online přes platformu MS Teams. Žáci
odpovídali na záludné otázky, poznávali živočichy a rostliny v jejich oblasti.
Ekosystém lesa: Matouš Stárek, VII. A; Michaela Mišová, IX. A
Ekosystém vody: Matouš Bezslezina, VII. A; Izabela Walterová, IX. A
Ekosystém polí, luk a pastvin: Jiří Říha, VII. A; Martina Danišová, IX. A
Ekosystém lidských sídlišť: Antonín Tomeček, VII. B; Vojtěch Neuberger, VIII. B
Výsledek: Za mladší kategorii postoupili do finále Matouš Stárek a Antonín Tomeček,
za starší Michaela Mišová a Izabela Walterová. Postupující žáci se utkají s jinými školami ve finále a odměnou pro všechny bude poznávací přírodovědná exkurze.

23. 11. 2021 Dějepisná exkurze VI. A a VI. B do Muzea J. A. Komenského v Přerově
Dne 23. 11. 2021 žáci VI. A a VI. B navštívili přerovský zámek a Muzeum J. A.
Komenského, kde absolvovali edukační program „Hurá za mamuty“. Díky poutavému

24. 11. 2021 Advent přichází u Soviček
Ve středu 24. listopadu jsme si už nalepili zimní výzdobu do oken a naladili jsme se
na adventní náladu. Pověděli jsme si vše o adventu, o jeho tradicích a vyrobili jsme si
adventní „věnečky“, abychom si o železné neděli mohli rozsvítit první svíčku. Nyní se
budeme těšit na každodenní odměňování z adventního kalendáře a na blížící se vánoční
tradice a zvyky.
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Ze života ZO SDH Horní Moštěnice

Po dlouhé covidové pauze se s dětmi v kroužku Medvíďat od září shledáváme
docela v hojném počtu. Náš kroužek navštěvuje 18 dětí ve věku od 3 do 15 let. :-) Jsme
moc rádi, že i tato naše starší „odkojená“ Medvíďata za námi stále ráda chodí a už
z nich pomalu vyrůstají naši nástupci. Menší děti v nich vidí velké vzory a větší děti
jim předávají své znalosti a zkušenosti. Máme ze všech velkou radost!

V měsíci září jsme uspořádali pro děti
a veřejnost mysliveckou naučnou stezku
zvanou „Medvíďata zvou do přírody“.
Stezka vedla kolem říčky Moštěnky
směrem na Švédské šance a závěr se konal
v zámecké zahradě. Při této nenáročné
procházce se všichni mohli nabažit krás
moštěnské přírody a okolí. Také si všichni
mohli vyzkoušet své znalosti o přírodě.
Jednotlivé úkoly si bylo možno přečíst
či spustit pomocí QR kódů. Taktéž byly
k dispozici pohádkové příběhy, které vám
tuto stezku jistě zpříjemnily. Na závěr
stezky si děti mohly vyzvednout odměnu
v podobě magnetky s mysliveckým
motivem, a to v okýnku občerstvení
v zámecké zahradě. Tímto mnohokrát děkujeme rodině Klimeckých za ochotu vydávat
tyto magnetky. Tyto ceny nám pomohlo částečně zafinancovat MAS partnerství
Moštěnka.
Během podzimních čtvrtků jsme s Medvíďaty v okolí obce hráli různé naučné
hry v přírodě a také jsme pouštěli draky. Velmi mile jsme byli překvapeni a zároveň
nadšeni místním zahrádkářem panem Petrem Matlochou. Ten nás vřele přivítal na své
zahradě a pověděl nám spoustu zajímavostí o zahradničení. Děti i my vedoucí jsme se
dozvěděli spoustu nových poznatků. Děkujeme, že i takoví dobrovolníci zde v Horní
Moštěnici jsou. Také jsme navštívili farmu Jany Tiché a přivítali jsme zimu jízdou na koni
jako správní Martinové. Listopad jsme zpestřili našim dětem i veřejnosti lampionovým
průvodem. S osvětlenými lampionky průvod našich kamarádů a příznivců došel až do
zámecké zahrady. Zde na děti čekala pohádka a odměna. Všichni se mohli občerstvit
teplým čajem, svařákem či dobrotou z udírny. Děkujeme obci za finanční podporu a
kamarádům za pomoc při pořádání této akce.
I u nás v myslivně to žije! Díky našim kamarádům myslivcům se dovídáme spoustu
zajímavostí o myslivcích, myslivosti a zvěři. Na svatou Kateřinu jsme uspořádali akci
nazvanou Pyžamová Kateřina. Děti si donesly pyžama, papuče, plyšáky a polštářky.
Pověděli jsme si blíže o zimních pranostikách a konkrétně více o kateřinské pranostice,
která zní: „Na svatou Kateřinu zalezem si pod peřinu“. Tuto kateřinskou veselici jsme
si náramně užili v podobě netradičních pohybových her, tanečků a tomboly. Na začátku
prosince nás v myslivně navštívil Mikuláš a donesl dětem sladkosti. Před Vánocemi
jsme se setkali nejen u našeho mysliveckého stromečku v myslivně, ale také jsme si
vyšli ke krmelci. Zde jsme krásné Vánoce popřáli i našim zvířecím kamarádům.
Těšíme se na další nový rok a další společné zážitky!
Za Medvíďata vedoucí Petra Vejrostová, Martina Andělová, Kateřina Jandová,
Milada Papežíková, Eva Třetinová
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UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH DVOU ČLENŮ SDH KORYČANY
K uctění památky dvou hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany
z Kroměřížska, kteří tragicky zahynuli při zásahu proti výbuchu plynu v rodinném
domě v jejich obci, dne 15. 9. 2021, byly na všech budovách HZS ČR, po celé ČR,
vyvěšeny v neděli dne 19. 9. 2021 černé vlajky, jako symbol smutné ztráty, soucitu a
upřímné soustrasti.
Ve stejný den, v pravé poledne, po celé ČR, vyjela hasičská technika před své
zbrojnice se zapnutými světelnými výstražnými zařízeními a jejich posádky nastoupily
v zásahovém oděvu k uctění památky zesnulých dobrovolných hasičů minutou ticha.
Připojila se k nám řada sborů dobrovolných hasičů napříč celým Olomouckým krajem.
Čest jejich památce!
Ing. Karel Volek
pokladník SDH Horní Moštěnice

MEDVÍĎATA SI UŽÍVAJÍ PODZIM A ZIMU
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Závodní rok 2021
Proti loňskému roku jsme si již zvykli
bojovat a závodit i v době ,,covidové“.
Naši obec Horní Moštěnice jsem se
snažila co nejlépe reprezentovat nejen
v České republice v nejrůznějších běžeckých
extrémních závodech v kategorii do 49 let.
Sezóna začala teprve v červnu ve
Valčianské Dolině na Slovensku, kde jsem
získala zlatou medaili na závodě Spartan
Race.
Následoval domácí Přerovský Geroy a
zde mě čekal bronz.
Další domácí Spartan závod se uskutečnil
v Liberci, kde jsem opět urvala bronzovou
medaili.
V měsíci srpnu se konal jeden
z nejtěžších závodů Spartan Race Ultra
v oblasti slovenských Tater, na který jsem se
musela fyzicky i psychicky připravovat několik měsíců dopředu a nejlépe se připravit
na takový závod je trénovat v kopcích. K tomu máme nejbližší Švédské šance a
Hostýnské vrchy. Kondičku jsem také trénovala v domácí posilovně společně se synem
Dominikem. Na tomto závodě se běželo 55 km se 77 překážkami. Tady mi nejvíce dalo
zabrat přeplavání ledového rybníka, ale nakonec, s vypětím všech sil, jsem si odnesla
stříbrnou medaili.
V měsíci září jsem navštívila víkendové Lipno, kde jsem zvládla 3 závody Spartan
Race, a cenné kovy zlato a 2 x stříbro jsou
doma.
Letošní sezónu jsem uzavřela na mém
oblíbeném místě, hradu Helfštýn, kde na
Exalibur Race na mě čekala bronzová
medaile.
Nejvíce vděčím a děkuji svému synovi
Dominikovi za to, že mě k těmto závodům
přivedl a nadále je mi nejbližším parťákem
na trénincích a závodech.
Závěrem bych chtěla všem popřát
do roku 2022 hlavně zdraví a věřte, že
sportovní aktivitu si můžete užít v každém
věku.
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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		
Úterý		
9.00 - 12.00		
13.00 - 17.00
Středa		
9.00 - 12.00		
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

Zadáno pro ženy

V měsíci lednu se významného životního jubilea dožívají:
Jiří Diatka
Marie Dohnalová
Miroslav Habrmann
Bedřiška Jurčíková
Jaroslav Klvač
Jarmila Ludvová
Zdeněk Macháč
Marie Pánková
Božena Vaďurová
Jana Žižlavská

VEPŘOVÉ KOSTKY Z KRKOVICE
V KYSANÉM ZELÍ

V měsíci únoru se významného životního jubilea dožívají:
Eliška Hložková
Luděk Klein
Bohumila Kopečná
Jiřina Kuželová
Zdenka Lužová
Emil Macejka
František Martínek
Oldřich Netopil
Marie Ostrčilová
Vladimír Vymětal
V měsíci březnu se významného životního jubilea dožívají:
Zdeněk Horák
Jaroslav Janda
Ivo Kostrunek
Bohumír Kovařík
Jaroslava Macejková
Zdenka Macháčková
Marie Neumannová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (říjen – prosinec):
Edita Pospíšilová, Alex Staněk, Jiří Bubeník, Ellen Suchánková, Mia Ovčačíková

600 g krkovice, 1 cibule, lžíce sádla, 1 paprika,
grilovací koření, kmín, sůl, pepř, chilli paprička, 500 g kysaného zelí, lžička másla,
cukr
• cibuli a papriku nakrájenou na kostičky zpěníme na sádle, maso nakrájíme na kostky
a smícháme se solí a kořením,
• přihodíme na cibulku a necháme zatáhnout, podlijeme trochou horké vody a dusíme
za občasného míchání a podlévání do měkka,
• do jiného hrnce dáme máslo, cukr a necháme lehce zkaramelizovat,
• přidáme zelí, mírně podlijeme vodou a dusíme taky do měkka,
• hotové zelí dochutíme případně solí a slijeme vodu,
• do skoro hotového masa přidáme utřený česnek a chilli, celé i se šťávou smícháme se
zelím a podáváme s chlebem.
JÁHLOVÝ NÁKYP S JABLKY
130 g jáhel, 500 ml mléka, 1 polévková lžíce vanilkového cukru, špetka soli, 5 jablek,
2 polévkové lžíce másla, 1-2 lžíce vanilkového cukru, 1 lžíce citronové šťávy, 1 lžíce
rumu, ½ lžičky skořice, hrst rozinek, 125 g tvarohu, 2 žloutky, kůra z ½ citronu, 2 bílky, 30 g másla, tuk, mouka na vysypání
• Jáhly několikrát spaříme vroucí vodou a vsypeme do vroucího osoleného mléka, za
stálého míchání vaříme, dokud nejsou jáhly skoro měkké, pak přidáme cukr, zamícháme, přikryjeme poklicí a necháme dojít,
• jablka oloupeme, vyndáme jádřince a nakrájíme na kostičky. Na másle dusíme spolu
s cukrem, citronovou šťávou, rumem, rozinkami a skořicí do poloměkka,
• tvaroh, citronovou kůru a žloutky umícháme dohladka, z bílků ušleháme tuhý sníh,
• vychladlé jáhly a jablka smícháme s tvarohem a nakonec opatrně vmícháme sníh
z bílků,
• směs vlijeme do vymazaného a vysypaného pekáčku a pečeme na 180°C přibližně 45
min, pak poklademe slabými plátky másla a dopečeme dozlatova.

Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám
mnoho radosti a společného štěstí.
Opustili nás (říjen – prosinec):
Jindřich Kolář, Jiřina Bouchalová, Vlasta Kuželová, Lubomír Ostrčil
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Vtipy

Přehled autobusových spojů

Přijde Pepíček domů a ukazuje tatínkovi vysvědčení. Tatínek povídá: „Tak hrozné
vysvědčení jsem ještě neviděl!“ A Pepíček povídá: „Já také ne, ale včera jsem to našel
ve tvých věcech…“
Soused je na návštěvě u druhého. Oba bydlí ve stejných garsonkách a tomu prvnímu
se líbí, jak má ten druhý vytapetováno. Tak se ho ptá: „Kolik jsi na to kupoval rolí
tapet?“ „Osmnáct.“ Po týdnu se opět zastaví na pokec a říká: „Člověče, jaks to dělal,
mně zbylo osm rolí!“ „To souhlasí, mně taky.“

Omyly známé a neznámé
Dřevo nebo plastická hmota
Dnešní kuchyň je jako laboratoř a dřevěná prkénka na krájení masa nebo zeleniny
byla většinou nahrazena „prkénky“ z různých umělých hmot. Prý z hygienických důvodů. Jestli je to ovšem krok tím správným směrem, je otázkou. Pokusy v poslední době
prokázaly něco zcela jiného. Zatímco bakterie, které nám nahánějí při přípravě jídla
největší strach, např. salmonela, na dřevěném prkénku dlouho nevydrží a záhy hynou,
na prkénku z umělé hmoty si vesele vegetují dál, a dokonce jsou schopny se částečně i
množit.

Zrnka moudrosti na závěr:
Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.
J. W. Goethe

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		
4:44 5:40 6:44 7:38 9:41 11:38
H. Moštěnice 4:49 5:44 6:48 7:42 9:45 11:42
			
P		
P, N			
		
13:41 14:38 15:41 16:44 17:38 19:08
		
13:45 14:42 15:45 16:48 17:42 19:12

P
12:44 		
12:48			
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: ou@hornimostenice.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 XXI, číslo 1/2022. Horní Moštěnice, leden 2022.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 15. 03. 2022.
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