Moštěnský Zpravodaj 4/2022

Moštěnský Zpravodaj

4/2022
1

Moštěnský Zpravodaj 4/2022

Moštěnský Zpravodaj 4/2022

Slovo starosty

Přehled autobusových spojů

Vážení spoluobčané,
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
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Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
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s koncem teplotně příjemných a horkých dnů v měsíci červenci
a srpna přichází pozvolna doba podzimu a s tím i poslední vydání
Zpravodaje v roce 2022.
Vzhledem k tomu, že uzávěrka Zpravodaje proběhla ještě před komunálními
volbami (dne 23. a 24. září), výsledky hlasování občanů Horní Moštěnice budou
zveřejněny na úřední desce obce. Volba funkcionářů obce tudíž proběhne na jednání ustavujícího zastupitelstva obce v polovině měsíce října. Blíže ke komunálním
volbám uvádím v samostatném článku.
V úvodu se vrátím k prázdninovým měsícům, co se dělo a co je ještě v plánu do
konce roku.
Kulturně-sportovní oblast:
První prázdninová sobota se nesla ve znamení tradičních pivních slavností v zámecké zahradě, které za hojné účasti zájemců zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů.
Třetí prázdninový víkend uspořádal rybářský spolek 24hodinový maraton o největšího uloveného kapra. Účast nejen soutěžících, ale i diváků byla velká. Koncem
měsíce července připravil obecní úřad letní promítání filmu v zámecké zahradě,
které díky počasí a velké účasti diváků lze hodnotit jako povedenou akci.
Můj obdiv a poděkování patří spolku rybářů za perfektní organizaci a zajištění
oblíbené neckiády na místním rybníku první víkend měsíce srpna. Počasí přálo,
takže i účast občanů nejen z Horní Moštěnice byla nadstandardní. Škoda jen, že ten
náš rybník není aspoň jednou tak větší!
Polovina měsíce srpna tradičně patří hodovým oslavám. V pátek večer zajistil
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P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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obecní úřad promítání nového filmu v zámecké zahradě, a protože počasí vydrželo,
účast byla opět neočekávaně velká. V sobotu odpoledne zorganizoval TJ Sokol
H.M. fotbalový zápas na hřišti u kyselky. S velkým zájmem, především mladší generace, se nesla hodová zábava pořádaná Sborem dobrovolných hasičů v zámecké
zahradě. Nedělní hodové odpoledne pokračovalo díky přízni počasí v zámecké zahradě. Nejprve k poslechu a tanci zahrála šlágry ostravské rodačky Věry Špinarové
skupina Jawa, potom zazněly známé písně v podání muzikálové zpěvačky Magdy
Malé. Následovalo taneční vystoupení děvčat ze souboru Colorédo a taktéž tradiční
vystoupení tanečníků Klubu pro starší a pokročilé. Obě vystoupení byla odměněna dlouhotrvajícím potleskem přítomných diváků. Vyvrcholením celého odpoledne byl koncert legendy hudební scény, Petra Jandy a skupiny Olympic. V té době
již zámecká zahrada praskala ve švech, bylo přítomno přes 1100 platících diváků.
Poslední prázdninový víkend, a už se i to stalo tradicí, zajistili místní chovatelé
s rodinnými příslušníky v zámecké zahradě výstavu drobného zvířectva. I přes to,
že počasí bylo proměnlivé a deštivé, návštěvníků přišlo hodně, co víc si přát?
Ve středu 1. září byl slavnostním způsobem za přítomnosti všech žáků, pedagogů a rodičů zahájen nový školní rok 2022-2023 na nově vydlážděném nádvoří
školy. Jako každý rok dostali všichni prvňáčci k výuce od obecního úřadu tablet.
Těsně před uzávěrkou tohoto Zpravodaje se opět za slunečného počasí a obrovské účasti návštěvníků uskutečnil třetí ročník řecko-českého večera. A skutečně
bylo z čeho vybírat. Pěkná typická řecká hudba, řecké tance, jídlo i pití.
A co napsat na závěr? Děkuji všem, spolkům a aktivním občanům, za přípravu
a obětavé zajišťování těchto akcí. Mám velkou radost a jsem spokojený, že po tak
dlouhé odmlce to v obci opět žije!
Oblast veřejného pořádku, životního prostředí:
Tak jako v minulém roce byl důraz v těchto měsících položen na úklid veřejného prostranství, a především sečení trávy v celém katastru obce. Stejně jako vloni

jsme během prázdnin využili na úklidové a další práce studenty - brigádníky.
Během celého období, jak je zvykem pravidelně každý víkend, byly přistavovány kontejnery na odvoz bioodpadu a během týdne se tento zpracovával na kompost.
Stejně jako minulý rok plánujeme podzimní svoz větví z Vašich zahrádek.
Oblast investiční:
Koncem června byla dokončena rekonstrukce chodníků a veřejného prostranství v ulici Hliníky a se započetím prázdnin započaly práce v areálu ZŠ a MŠ, tak
aby zahájení nového školního roku proběhlo bez jakéhokoliv omezení. Současně
během celých prázdnin probíhala dotační investiční akce na výměnu vzduchotechniky ve školní jídelně a tělocvičně. Taktéž byly rekonstruovány podlahy v chodbách všech pavilonů ZŠ.
Během měsíce července byla zbudována cyklodráha (pumptrack) pro mládež
za hřištěm TJ Sokol. Vzhledem k tomu, že v krátké době od zahájení využívání
této dráhy došlo už ke třem úrazům, uvádím v dalším článku Provozní řád, který
je taktéž vyvěšen u této dráhy. V současné době budou taktéž započaty práce na
rekonstrukci chodníku v ulici Pod Vinohrady pod školou. Jedná se o poslední úsek
chodníků v obci, který ještě zbývá opravit. V rozpracovanosti je výstavba inženýrských sítí a komunikace v ulici Pod Skalkou. V řešení je taktéž výměna střešní
krytiny na budově mateřské školy, která je v havarijním stavu.
Ostatní:
Na závěr Vám přeji prožití ještě hodně hřejivých podzimních dnů se sluníčkem,
a protože se závěr roku skutečně rychle blíží - přeji Vám všem spokojené a klidné
prožití podzimních dnů a s předstihem i adventních vánočních svátků.
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Komunální volby 2022 - ústup tradičních stran

v obcích
Možná že pro některé z Vás bude překvapením, že v obci byly postaveny jen dvě
kandidátky a pouhých 21 kandidátů se ucházelo o účast v 15členném zastupitelstvu
obce. Mohu Vás ujistit, že se nejedná o něco mimořádného, ale takto to vypadá v celé
řadě obcí v naší republice. Dokonce obec Líšná, která je součástí mikroregionu Moštěnka, nepostavila ani jednoho kandidáta, a tudíž tam komunální volby zatím nebudou
a budou mít určeného správce z Ministerstva vnitra.
Čím je to dáno? Podle politologů za to mohou skandály všech hlavních politických
stran a s tím spojená nechuť se angažovat a na straně druhé hraje roli i spokojenost ob4
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čanů se stávajícím nestranickým vedením obcí a lepší možností vzájemné domluvy.
Hlavním problémem velkých politických stran je fakt, že kauzy, které se nevyhnuly
žádné z nich, podrývají jejich důvěryhodnost. Vstoupit do politické strany spoustě lidí
nedává smysl, poněvadž by se stali symbolem korupce, propojení s mafií, nekalých
ekonomických zájmů.
Podle většiny politologů totiž z politiky vymizely ideje a zůstal jen tvrdý byznys.
Lidé, kteří ve stranách chtějí něco změnit, jsou jako potížisté likvidováni, vylučování,
nebo sami odejdou znechuceni. Česko prožívá velkou deziluzi z fungování stranického a
možná i politického systému. To má za následek celostátní postupný úbytek kandidátů.
Je to pár dnů, co jsem podepsal petici a výzvu směřovanou ministrovi vnitra a současnému předsedovi STAN p. Vítu Rakušanovi. Plné znění uvádím zde:
Veřejné prohlášení a výzva
Starostové a nezávislí, Malostranské náměstí 266/5, 118 00 Praha k rukám předsedy strany Víta Rakušana
My, níže podepsaní nezávislí starostové obcí a měst v České republice, tímto vyzýváme politickou stranu Starostové a nezávislí, aby se nadále zdržela užívání termínu
„starostové“ v názvu své politické strany.
Situaci, kdy jedna politická strana zcela vědomě a populisticky zneužívá důvěru, již
občané naší země chovají vůči starostům svých obcí, aniž by naprostá většina starostů
byla členem či podporovatelem této politické strany, považujeme nadále za zcela neudržitelnou.
Aktuální korupční aféry, jejímž středobodem je právě STAN, pak nadto zásadním
způsobem podrývají dobrou pověst, kterou si většina starostů v naší zemi léta u občanů
svých obcí budovala.
Vaše strana, vážený pane předsedo, nereprezentuje starosty naší země, drtivá většina
z nich s Vámi a Vaší stranou nemá a ani nechce mít nic společného, a proto Vás touto
cestou důrazně vyzýváme, aby Vaše strana upustila od zneužívání tohoto termínu ve
svém názvu a začala o hlasy voličů v České republice bojovat čestně a poctivě, aniž by
je mátla zneužíváním označení, k jehož využití není jakkoliv oprávněna.
Žádáme Vás, pane předsedo, abyste zachoval čest svou a své strany a inicioval v co
nejbližší době změnu jejího názvu. Pokud tak neučiníte, budeme nadále zdůrazňovat,
že se od Vaší strany naprosto distancujeme, a doporučovat občanům svých obcí a měst,
aby stranu, jež si počíná v politickém klání naprosto nečestně, v žádném případě a
v žádných volbách nepreferovali.
S pozdravem
Ing. Vladimír Martínek, starosta obce
6
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Informace místní knihovny

Z historie obce
V řízni se původně řezala sečka a odtud její název. Řezala se na stolici ručně
kosířem. Později se řezala obyčejně ve stodole na sečkovici ručním otáčením nožů
klikou. To pak bylo přeměněno na pohon koňský a později elektrický. V řízni byla
z desek sbitá truhla, které se říkalo měták. V ní pacholek míchal krmivo paličkou
30-40 cm dlouhou. Krmivo se pro koně odměřovalo, sečka kruhovou, z lubů proplétanou
opálkou o průměru asi 50 cm.
Oves, šrot apod. se odměřoval mírkou. Byla to válcová nádoba ze stočeného lubu o
průměru asi 20-40 cm s držadlem. Koně pili z dřevěných putýnek, později z plechových
kýblů.
Na stropních trámech bylo v řízni zavěšeno asi 100-130 cm od země lůžko z desek
pro pacholka, zvané „barák“ nebo „palanda“. Oba názvy byly u nás známy. Barák byl
proto zavěšen, aby spící pacholek nebo i pohůnek nebyli v noci obtěžování pobíhajícími
myšmi a potkany, jichž bylo tehdy v základech a vepřovicích velmi mnoho.
Byl-li na statku pohůnek (nejmladší pacholek ani ve škole odrostlý), byly baráky
v řízni nad sebou a mladší spával nahoře.
Pacholek pracoval ve dne na poli a v noci hlídal koně v maštali. Jakkoliv to bylo
ubytování člověka nedůstojné, které charakterizuje poměr hospodáře ke sloužícím,
přece tomu byli někteří pacholci povděčni, protože tak měli větší volnost při večerních
toulkách.
Když se v druhé polovině 19. století zmenšil počet koní na statku na 2-3, byly příčné
maštale měněny na podélné. Hranty byly postaveny ke zdi sousedova dvora a jedna
půlka maštale (od komory) byla proměněna na hospodářskou komoru. Bývaly tam
uskladněny „zemáky“ pro prasata nebo kravská řepa, šrot, otruby, melasa apod. Býval
tam i pařák, případně kotlina.
Převzato z kroniky obce 1962
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Podzimní cirkulační soubor
Pravidelně každý rok na podzim se těšíme na nový cirkulační soubor, který nám
přichystaly knihovnice z Městské knihovny v Přerově. Cirkulační soubor bude pro
naše čtenáře připraven v první polovině měsíce října.
Současně připomínáme, aby čtenáři vrátili vypůjčené cirkulační knihy se zelenožlutým pruhem nejpozději do konce září.
Kurz anglického jazyka
5. ročník kurzů anglického jazyka bude zahájen v lednu 2023 z důvodu plnění
mateřských povinností lektorky Jany.
O přesném zahájení kurzů budeme informovat na www stránkách místní knihovny
a v obecních vývěskách.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
					
Hana Slabá, knihovnice

R ady zahrádkářům
Fuchsie – podzimní péče a zazimování
S koncem léta čeká milovníky fuchsií velice neoblíbená činnost, kterou je podzimní
řez rostlin. Než k němu dojde, je vhodné rostliny na něj připravit včasným ukončením
hnojení, a to minimálně čtyři týdny před předpokládaným řezem. Zároveň je důležité
maximální překořenění nádoby s rostlinami.
Odstraněním výhonů s většinou listů se zbavíme případných škůdců a houbových
chorob. Nezkrácené letorosty v průběhu zimy dřevnatí, očka zasychají a v jarních
měsících špatně obrážejí. Rostliny jsou v dalších let nevzhledné a těžko se tvarují.
Pokud se rostliny zazimují neostříhané, tak vlivem nedostatku slunečního světla
začínají listy a poupata opadávat. Tím rostlina výrazně zmenší odpar vody. Pokud se
včas nesníží množství zálivky, pak velmi snadno dochází k přemokření substrátu a
poškození kořenového systému. Když
se fuchsie ostříhají, je jim listová plocha
odebrána jednorázově a od té doby jim
stačí jen minimální množství zálivky,
kterou je však potřeba přizpůsobit teplotě
na stanovišti.
Zásadním kritériem pro načasování
řezu je příchod prvních podzimních
mrazíků. Poškození rostlin mrazem
může způsobit následné šíření houbových
9
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chorob, proto je vhodné mu zabránit
včasným zazimováním.
Hloubka řezu se u různých kultivarů
liší. Bujně rostoucí a bohatě se větvící
rostliny je možné zkracovat až na jeden
pár listů na každém výhonu, u slabě
a problematicky rostoucích fuchsií je
vhodné ponechat raději dva až tři páry
listů, aby byla jistota, že rostlina obrazí.
Dotvarování rostlin se provede až při
přesazení v jarních měsících, podle stavu
rostliny. Takto ostříhané rostliny je dobré nechat ještě několik dní venku, aby slunce a
proudění vzduchu urychlilo zaschnutí řezných ran na větvích, čímž se sníží nebezpečí
šedé hniloby a jiných houbových chorob. Při řezu jednoletých mladých rostlin můžeme
ovlivnit budoucí tvar fuchsie, pokud zkrátíme terminál co nejníže, vznikne základ
pro kompaktní, keřovitou rostlinu. Naopak ponechání co nejdelšího terminálu umožní
vypěstování vyšší, sloupovité fuchsie. Již pěstované fuchsie ve tvaru stromu se snažíme
řezat na jeden pár oček. V příštím roce tak vznikne hustě zavětvená korunka, která je
odolnější proti rozlámání kvetoucích výhonů větrem. Výhony z podzimního řezu nejsou
ve většině případů vhodné k řízkování, i vzhledem k možnému napadení houbovými
chorobami a škůdci.
Snažit se přezimovat fuchsie na ideálním stanovišti není nutné. Důležité je, aby
rostlina v průběhu zimních měsíců nezmrzla, neuschla a především neshnila, což
je nejčastější příčina úhynu v tomto období. Je celkem jedno, zda byla ve tmě ve
sklepě, při teplotě pouze lehce nad 0 °C, nebo v obýváku na okně při 25 °C. Nutné je
přizpůsobit zálivku teplotě. Čím je chladněji, tím méně vody dáváme. Pokud fuchsie
zimu přežije, v jarních měsících ji přesadíme, zastřihneme zimní výhony a rostlinu
začínáme pěstovat do květu z nově rašících výhonů. U rostlin pěstovaných v teple je
vhodné průběžně odstraňovat neduživé výhony, které fuchsii vysilují a lákají škůdce,
především mšice. Nové výhony vyrůstají přibližně od února a lze je použít na množení
řízkováním.
Bez ohledu na to, kde rostliny v zimním období budou, je důležité odstranit
z květináčů zbytky listů a květů. Celou rostlinu ošetříme fungicidem (např. Merpan,
Talent). Toto čištění a ošetření je vhodné dle potřeby opakovat, protože z rostlin mohou
postupně opadávat listy ponechané na výhonech. Průběžně kontrolujeme vlhkost
substrátu, případně mírně zalijeme. Je potřeba si uvědomit, že rostliny jsou zbaveny
většiny listů, takže téměř žádnou vodu neodpařují, zvláště pokud jsou umístěny
v chladném a vlhkém prostředí. I fuchsie, která může vypadat zcela suchá, se může
při správné péči probudit, přelitá rostlina s uhnilým kořenovým systémem je však
nenávratně ztracena.
Rukověť zahrádkáře
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„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 (Koťata), 5 - 6 let (třída Berušky)
– třída Sluníčka = učitelky Marta Bradáčová a Anna Vokáčová
– třída Koťata = uč. Jana Nevrlová a Vladimíra Uhlířová
– třída Berušky = uč. Danuše Fešarová 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
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* společné akce s rodiči, místní základní školou, veřejností
* školní výlety
Plán činností MŠ Horní Moštěnice na školní rok 2022 - 2023
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 trochu jinak“
* 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
* Školičku bruslení pro „předškoláky“ – Zimní stadion Přerov
* Tvořivé hrátky s keramickou hlínou
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* Cvičení v místní tělocvičně ZŠ
* Výuku anglického jazyka předškoláků (dle zájmu rodičů)
* Logopedickou prevenci u předškoláků – podzimní depistáž u předškoláků
* Společné akce MŠ a ZŠ, MŠ a veřejnosti, prezentační akce
* „Školu v přírodě“
I letos konání společných akcí bude individuálně plánováno s ohledem na
dodržení hygienických opatření bezpečného provozu MŠ v době epidemiologických
opatření předcházejících možné nákaze „Covidem - 19“.
Informáček pro rodiče
MŠ Horní Moštěnice
MŠ tel. číslo: 581 224 130 Sluníčka, 581 224 131 Koťata, 581 224 133 Berušky
E-mail: ms@zshornimostenice.cz Internetová adresa: www.zshornimostenice.cz
Provoz MŠ od 6:00 hod. do 16:00 hod.
Prosíme příchod dětí do 8:00 hod.!
Co děti potřebují do MŠ:
* Papuče s pevnou patou, ne nazouváky!!!!
* Pyžamo
* Tričko, tepláky
* Náhradní oblečení – kalhoty, trenýrky, ponožky, tričko, tepláky
* Na převlečení dle počasí – kraťasy, tepláky na vycházku
VŠE PROSÍME ŘÁDNĚ OZNAČIT - PODEPSAT!!!!
Hygienické a osobní věci dětí donést do MŠ až po domluvě s učitelkami daných
tříd – učitelky rodičům seznamy potřeb dětí osobně upřesní dle potřeb konkrétní
třídy.
PŘI PROJEVECH NEMOCI DÍTĚTE BUĎTE, PROSÍM, OHLEDUPLNÍ
K OSTATNÍM DĚTEM A SVÉ DÍTĚ NECHEJTE DOMA VYLÉČIT!
Stravu dítěte je nutné odhlásit den předem do 14.00 h. osobně nebo telefonicky
pouze do MŠ (tel. 581 224 130, 131, 133). Jinak si neodhlášenou stravu v den
nepřítomnosti dítěte v MŠ máte možnost vyzvednout v době oběda ve školní
jídelně.
V den nového nástupu dítěte do MŠ si rodiče osobně domluví s vedoucí školní
jídelny způsob stravy dítěte + způsob hrazení stravného.
Školné na rok 2022/23 činí 250,- Kč měsíčně – děti v posledním roce předškolní
docházky a s odkladem školní docházky měsíční poplatek nehradí. Školné je
hrazeno na školní účet č. 1885169309/0800. Do poznámky napište „úhrada školného
MŠ, jméno dítěte, měsíc úhrady, popř. třída“.
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice

Po zralé úvaze, vzhledem k počtu i složení dětí nastupujících do 1. třídy, jsme se
rozhodli v letošním školním roce otevřít dvě první třídy, nastupujícím prvňáčkům samozřejmě přeji mnoho štěstí a radosti z osvojování si nových vědomostí i dovedností.
Jsem samozřejmě rád, že i přes počáteční chaos ze strany vyhlašovatele projektu se
velmi brzy naplnila kapacita Mikrojeslí a v MŠ zbývá jen několik málo volných míst.
Již začátkem prázdnin zavládl ve škole čilý stavební ruch, který v podstatě nebyl
doposud ukončen.
Zásadní exteriérovou změnou bylo předláždění školního náměstíčka i revitalizace
vstupního prostoru i celého koridoru.
V interiéru pak byla vzdouvající se a popraskaná dlažba nahrazena zátěžovým lino-

leem.
Nejnákladnější, ale i vzhledem ke změnám projektu nejkomplikovanější, pak byla
instalace vzduchotechniky ve školní jídelně i tělocvičně. Práce na této zakázce dosud
pokračují.
Za všechny tyto investice patří nezměrný dík zřizovateli, poněvadž vzhledem k jejich finanční náročnosti by byly zcela mimo finanční možnosti organizace.
Nad rámec personálních změn avizovaných v minulém čísle Zpravodaje do školy
k 1. 9. nastoupili další noví zaměstnanci - Mgr. Sabina Masopustová coby vyučující na
obou stupních a Mgr. Michaela Novotná jako asistentka pedagoga.
Co se týče vašich dotazů výuky nepovinného předmětu náboženství, ta se řídí příslušným ustanovením Školského zákona. Výuka je realizována při počtu minimálně 7
přihlášených zájemců.
Velmi zajímavé pro mě, a věřím, že i pro Vás, budou výstupy z povinného testování
tělesné zdatnosti, které proběhne v gesci ČŠI na podzim 2022 ve vybraných ročnících
ZŠ.
Informace pro sportumilovné občany – doposud je možno nalézt volný termín na
pronájem školní tělocvičny, badmintonová sezona bude zahájena neprodleně po kolaudaci tělocvičny.
Vzhledem k ekonomicko/energetické situaci vpodstatě v celé zemi tak došlo k pochopitelné „úpravě cen“ za všechny prostory pronajímané školou.
Potěšilo mě i to, že vláda - konečně - přistoupila k vydání nové platové tabulky pro
nepedagogické pracovníky školy. Jejich stávající platy již byly opravdu nedůstojné.
Chtěl bych tímto poděkovat SRPŠ Horní Moštěnice, z. s. za organizaci dětského dne
v Zámecké zahradě i za již tradiční dárky pro naše prvňáčky.
Rovněž děkuji kolegyním Běhalíkové, Hubené a Uhlířové, které se i přes komplikace způsobené stavbou ujaly organizace a následné realizace „přívesnického tábora“.
Prosím touto formou zákonné zástupce dětí navštěvujích MŠ i žáků školní družiny
o fyzické předávání příslušným pedagogickým pracovnicím. Za dítě/žáka předaného
jiným způsobem organizace nemůže nést zodpovědnost.
I když většina avizovaných záležitostí bude probrána na třídních schůzkách, přesto
si dovoluji připomenout zákonným zástupců, jejichž ratolesti školu navštěvují:
Všechny aktuality i novinky jsou prezentovány na školním webu, ve vlastním zájmu
sledujte informace na Škole On-line, v případě problémů s přihlášením neprodleně informujte mě či Mgr. Mraznicovou. Veškeré žádosti prosím předkládejte na příslušných
formulářích, které rovněž naleznete na webu. Vzhledem ke školení naprosté většiny
zaměstnanců bude dne 7. 10., v souladu s příslušným ustanovením Školského zákona,
vyhlášeno ředitelské volno. Provoz MŠ bude, byť improvizovaně, zajištěn.
Rovněž bych chtěl požádat všechny o eliminaci žádostí o přestup do paralelních
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Vážení občané,
po velmi hektickém průběhu měsíce června, kdy si prakticky všechny třídy, celkem
pochopitelně, chtěly vynahradit obdobím zákazů vynucený půst, (viz následný příspěvek) se všichni, pedagogové i žáci, dočkali vytoužených prázdnin.
Žákům 9. tříd, kteří absolvovali příjímací řízení a nyní již pokračují ve vzdělávání
na středních školách, přeji mnoho štěstí jak ve studiu, tak i osobním životě. Jsem přesvědčen, že naše škola je na věci příští připravila kvalitně, a věřím, že na dobu svého
základního vzdělávání budou vzpomínat pouze v dobrém.
Rozhodl jsem se, že od tohoto roku, vždy v 3. čísle periodika, zveřejním, pro Vaši
informaci, tabulku výstupu z 9. třídy. I když letošní výstup je vzhledem k „genderovému“ složení třídy notně nestandardní.
Střední škola polygrafická Olomouc
Gymnázium Jakuba Škody Přerov
Gymnázium Jana Blahoslava Přerov
Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
SŠ, ZŠ a MŠ prof. Vejvanovského Olomouc
Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc
Střední škola zemědělská Přerov
Obchodní akademie Přerov
Střední škola designu a módy Prostějov
Střední zdravotnická škola Hranice
Střední škola COPT Kroměříž

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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tříd a v ojedinělých případech po pár týdnech zase zpět. Vyhovím těm žádostem, které
budou doporučeny školským poradenským zařízením, a těm, ve kterých bude uveden
závažný důvod. Kamaráda ve vedlejší třídě za takový důvod opravdu nepovažuji.
Ze srdce doufám, že letošní školní rok proběhne v klidu, pohodě a míru, bez uzavírání škol z epidemických důvodů.
Přerušení výuky z důvodů energetické nedostatečnosti bych již musel považovat za
zločin dokonaný na našich žácích.
Všem občanům přeji krásné, byť již podzimní dny.
Mgr. Libor Kubík
6. 6. 2022 Dopravní výchova IV. A a IV. B
V pondělí 6. června navštívili žáci IV. A dětské dopravní hřiště v Přerově.
Nejprve si všichni pod vedením lektora prošli celou trasu, zopakovali si základy
správné jízdy na kole a význam dopravních značek. Potom si vypůjčili kola, nasadili
přilby a hurá na cestičky dopravního hřiště. Ne každému se však podařilo včas dát
přednost v jízdě nebo zvednutím ruky ukázat směr jízdy. Naštěstí se vše obešlo bez
vážných kolizí. Těm, kterým se podařilo správně vyplnit test, byl předán Průkaz cyklisty.
Žáci IV. B si prověřili své znalosti z dopravní výchovy v pondělí 6. června 2022 ve
Středisku volného času Atlas a BIOS v Přerově. Nejenže si zopakovali důležitá pravidla
silničního provozu, ale také si upevnili znalosti o dopravních značkách a vyzkoušeli si
jízdu na kole. Praktickou jízdou na kole na dopravním hřišti a splněním vědomostního
testu mohli získat „Průkaz cyklisty“. Ne všichni byli úspěšní, nicméně i tak všem gratuluji a přeji spoustu ujetých kilometrů bez nehod.
10. 6. 2022 Exkurze III. A do „CATRIN“ UP v Olomouci
10. 6. jsme s dětmi ze III. A vyrazili na exkurzi do Českého institutu výzkumu a
pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci. I když název zní
velice odborně, místní pracovníci dokázali velmi náročná témata podat našim dětem
srozumitelně. Dozvěděli jsme se, jak probíhá výzkum, prohlédli si budovu a vyzkoušeli
zábavné pokusy včetně výroby nanomateriálů. Zjistili jsme například, jak fungují magnety a magnetické pole, seznámili jsme se se supravodivostí a viděli levitovat ocelovou
matičku. Už taky víme, jak funguje tekutý dusík a jak rychle se vypaří v pokojové teplotě. V chemické laboratoři jsme pak vyráběli nanomateriály, připravili si vlastní olejovou lampičku, dokonce na nás zapálili jarové bublinky zemního plynu a my vyvázli
bez jediné popáleniny. Děti si na závěr prohlédly supervýkonný počítač a podívaly se
pod sklíčka mikroskopu.
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10. 6. 2022 Školní výlet VII. B – Kopeček u Olomouce
V pátek 10. 6. 2022 jsme vlakem vyrazili do Olomouce do ZOO na sv. Kopečku. Po docela náročné
cestě přeplněným autobusem jsme zahájili prohlídku
ZOO. Trochu nás zaskočily stavební úpravy v téměř
celém areálu ZOO. Nicméně náladu nám to nezkazilo
a prohlídku jsme si užili. Potěšila nás i malá zastávka
u bufetu, kde jsme posvačili a odpočinuli si. Mnozí již
na Kopečku byli, ovšem se třídou a spolužáky to mělo
trochu jinou atmosféru. Počasí nám docela přálo, i když
ze začátku poprchalo. Radost dětí je znatelná i na mnoha fotografiích. Kolem 13. hodiny jsme se autobusem
přemístili z Kopečku do obchodního centra Šantovka,
kde jsme po krátkém rozchodu společně oslavili Den dětí dobrou zmrzlinou. Už teď se
těšíme na místo, kam vyrazíme společně příští rok.
14. 6. 2022 Výchovný koncert cimbálovky
V úterý 14. června se v naší tělocvičně konal výchovný koncert cimbálovky
Réva. Koncert probíhal 2 vyučovací hodiny, program jedné hodiny byl určen dětem
z MŠ a první a druhé třídě, druhá hodina byla věnována žákům 3. – 9. třídy. Žáci
se seznámili s cimbálovou kapelou, poslechli si písně různých žánrů – jazzu, klasické
hudby, rocku, také filmové melodie i lidové písničky. Spoustu písní jsme si, zvlášť ti
mladší, také společně zazpívali.
14. 6. 2022 Turnaj o Pohár starosty obce Troubky
14. 6. proběhl v troubecké hale, po covidové pauze, 4. ročník florbalového turnaje O
pohár starosty obce Troubky. Turnaje se zúčastnily reprezentace ZŠ Kojetín, ZŠ Klenovice, ZŠ a MŠ Horní Moštěnice a domácí tým. Systém turnaje byl každý s každým
s hrací dobou 20 minut hrubého času.
ZŠ Klenovice – ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 3 : 4
Po rychle inkasovaných dvou brankách se náš výběr začal rozkoukávat, výsledek postupně stahoval, aby byl v závěru šťastnější.
Branky: Knap 3, Havlík
ZŠ Troubky – ZŠ a MŠ Horní Moštěnice     8 : 2
Náš tým stáhl výsledek ještě na dva – dva, ale pak již pouze inkasoval. Soupeř nás
přehrál ve všech směrech.
Branky: Knap 2
ZŠ Kojetín – ZŠ a MŠ Horní Moštěnice       1 : 7
Podobné utkání, naštěstí pro nás v opačném gardu. Hochy z Kojetína jsme přehrá17
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vali od začátku zápasu. Soupeř korigoval
až 30 vteřin před koncem.
Branky: Knap 4, Moravec 2, Jemelka
Celkové pořadí:
1. ZŠ Troubky
2. ZŠ a MŠ Horní Moštěnice     
3. ZŠ Klenovice
4. ZŠ Kojetín
Nejlepšími hráči byli nejlepší střelec turnaje Honza Knap a brankář Robin Magyarics.

do kopce, abychom vzápětí mohli sestoupit hluboko do jeskynního podzemí Zbrašovských aragonitových jeskyní. Někteří tam sice už byli, ale jak se říká: „Nevstoupíš
dvakrát do stejné řeky“, takže vždy se najde něco nového, co nám třeba předchozí
návštěvu uniklo. K pohodovému průběhu výletu přispělo ukázkově sluníčkové počasí,
minigolf, dobrá nálada i hra bomba, což je ostatně vidět na fotografiích. Nezbývá než
dodat: „Výletu 3x AHOJ!“

15. 6. 2022 Výlet IX. A Brno
Ve středu 15. června se konal třídní výlet IX. A. Zajeli jsme si vlakem do Brna,
kde jsme se prošli po městě a zahráli si
únikové hry – jedna skupina hrála Asylum
dr. Sorensona, druhá bojovala s Doktorem
Andělem. Úspěšnost jsme měli přesně padesátiprocentní. Zpáteční cestu vlakem
přes velké horko a únavu zvládli naštěstí
všichni…
16. 6. 2022 Dopravní výchova II. A ve SVČ Atlas
Žáci II. A absolvovali dne 16. 6. 2022 dopravní výchovu ve Středisku volného času
Atlas v Přerově. Seznámili se se základními pravidly silničního provozu, která jsou důležitá pro bezpečnost dětí. Zopakovali si dopravní značky, se kterými se běžně mohou
setkávat, a prakticky si vyzkoušeli jízdu na koloběžkách a dětských kolech na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu.
16. 6. 2022 Výlet VI. B
Třetí červnovou středu jsme vlakem
vyrazili do Teplic nad Bečvou. Pestrý program jsme začali u Hranické propasti, která je unikátem nejen v Česku, následoval
přesun do areálu minigolfu a svačina. Po
dobrém jídle a „dezertu“ jsme vystoupali

16. 6. 2022 Lodí (a) na univerzitu aneb Plavebně vzdělávací výlet
Ve čtvrtek 16. 6. se třída VIII. B vydala v plné sestavě na výlet do Olomouce autobusem, vlakem, kocábkou po Moravě i cca 12 km pěšky. V příjemném počasí a neustále
dobré náladě den uběhnul jako voda v Moravě pod naší lodí a nedostihly nás ani bouřky, pronásledující výpravu na zpáteční cestě.
Prvním cílem byl krásný pohled na Olomouc z vyhlídkové terasy na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc, takže můžeme prohlásit, že všichni žáci VIII. B se dostali
na vysokou. Kromě prvního odpočinku a svačiny s panoramatem dómu sv. Václava i
celého historického jádra Olomouce před očima jsme si v hale fakulty prohlédli Foucaultovo kyvadlo s nejdelším závěsem v ČR a před budovou si žáci prošli Geopark a
seznámili se s více než 40 exponáty hornin.
Pak už jsme se vydali do přístaviště U Vodníka, kde nás ve dvou skupinách čekala projížďka lodí po řece Moravě. Kromě
poznávání života ve vodě i březích kolem
ní si zájemci vyzkoušeli, že řízení lodi
není vůbec jednoduché, takže jsme se část
cesty pohybovali křížem krážem korytem
a posbírali pár větví visících příliš nízko
nad hladinou. Zatímco jedna polovina
žáků zdokonalovala své kapitánské dovednosti, druhá polovina si v pohodovém
přístavišti zahrála stolní fotbal, míčové a
další stolní hry, nebo užívala relax ve stínu.
Poté, co se i děvčatům podařilo dostat nepoškozenou loď zpět do přístavu, nás už
čekal jen chrám konzumu, tedy občerstvení v Šantovce, a pak, se stále temnější oblohou protínanou blížícími se blesky v zádech, co nejrychlejší návrat na nádraží a krátká
cesta zpět do Horní Moštěnice.
17. 6. 2022 I. A v knihovně
Žáci 1. třídy se v místní knihovně seznámili se zajímavými knihami pro děti, do-
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zvěděli se o pravidlech při vypůjčení knih. Trochu si zasoutěžili v hádankách, vyřešili
rébusy a na závěr si něco přečetli z vystavených knih. Všichni doufáme, že se brzy do
knihovny vrátí, rozšíří řady nových členů a najdou zde plno takových knih, které je
zaujmou a díky nimž se budou zdokonalovat ve svém čtení a slovní zásobě.
17. 6. 2022 Návštěva III. A na Atlase v Přerově
Žáci 3. ročníku se zúčastnili besedy se zasloužilým příslušníkem hasičského sboru, který děti seznámil se základními podmínkami hoření, jak se zachovat při požáru
doma i venku při táboráku. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak přivolat telefonicky hasiče, jak hasit hořící osobu nebo jak se chovat v zakouřeném bytě. Dále si zopakovali základní pravidla chování v dopravním provozu a prakticky si vyzkoušeli jízdu na kolech
a koloběžkách na dopravním hřišti.
19. 6. 2022 I. A na dopravní výchově ve SVČ Atlas
Žáci 1. třídy se zdokonalovali v dopravní výchově. Naučili se poznávat dopravní
značky, zjistili, jak se pohybovat po silnici na kole. Nejprve si to vyzkoušeli teoreticky,
potom si vzali kola a koloběžky a jezdili po hřišti. Na závěr zhlédli film s dopravní
tématikou o chování při přecházení vozovky, chování při vystupování z auta a chování
na sjezdovce na lyžích. Věříme, že jim to pomůže a budou se správně chovat při přecházení vozovky a jízdě na kole.
19. - 21. 6. 2022 Výlet VI. A – Polička, Litomyšl
Ve dnech 19. - 21. 6. 2022 se třída VI. A vydala vlakem na školní výlet do Poličky.
Už samotná cesta vlakem se třemi přestupy byla pro některé žáky zážitkem. Po příjezdu do Poličky jsme se ubytovali v penzionu Na Chalupě. Odpoledne jsme vyrazili na
prohlídku historického centra a navštívili jsme rodnou světničku Bohuslava Martinů
na věži kostela. Následující den jsme podnikli celodenní výlet do Litomyšle, rodiště
Bedřicha Smetany. Počasí nám sice moc nepřálo, ale nám to úsměv na tváři nezkazilo.
Po prohlídce historického centra a zámku
jsme zamířili na plovárnu. Večer jsme u
penzionu hráli různé pohybové hry. Třetí den jsme celé dopoledne sportovali a
po vydatném obědě v poličské restauraci
jsme vyrazili vlakem zpět domů.
21. 6. 2022 Výlet 1., 2. a 3. třídy – Kroměříž
Žáci 1.– 3. třídy si užili 21. 6. 2022
spoustu zábavy ve sportovním centru Dět20

ský svět v Kroměříži. Zařádili si na skluzavkách, obří bublině, na trampolínách a prolézačkách. Venku si vyzkoušeli sjezd na lanové kotvě. Nejvíce se jim líbilo velké bludiště.
Všichni odjížděli spokojení a příjemně unavení.
21. 6. 2022 Školní výlet VIII. A – Rožnov p. R.
Perličky naší osmičky na výletě:
Kluci v chatce: „Kyselka je nejlepší, sladká, jahodová…“ Ondra: „A je mokrá!“
Ondra telefonuje tatínkovi, jak se má na
výletě dobře a jestli může být vzhůru déle
jak do 20:00 h: „Při slunečném počasí nám
promokl stan. Já spím s paní učitelkama a
s holkama, co byly u nás ve stanu.“
Při obědě na Zavadilce: „To uzený je málo
uzený, ty koule jsou málo kulatý a svíčková nehoří.“
Paní učitelka: „Hugo, seš velkej!“ (v dětském koutku)
Hugo v bazéně: „Já jsem feminista.“
Ondra v bazéně na Jirku, když ho kopl omylem do rozkroku: „Máš děti?“
Vojta: „Jsem slušný a nejím při jídle.“
Daniela při zpáteční cestě vlakem: „I z nicnedělání může být člověk udělanej.“
22. 6. 2022 Olympijský běh
Za krásného slunečného dne 22. 6. 2022 byl na naší škole zorganizován už 7. ročník
Olympijského běhu. Tato již tradiční akce probíhá v olympijském roce jako připomenutí blížícího se sportovního svátku, ostatní roky jako oslava pohybu a připomenutí
si myšlenky olympismu. Běhu se zúčastnili všichni žáci, byť v různých funkcích, i
naprostá většina pedagogického sboru. Po zvládnutí cca kilometru byli v cíli všichni
účastníci odměněni medailí a sladkou tyčinkou na rychlé doplnění energie. Vítězi běhu
se stali všichni, kteří doběhli, ve svých kategoriích ale nejrychlejšími závodníky byli:
Ml. žákyně:
1) Petra Kyrychová
2) Adéla Vlachová
3) Denisa Dobiášová
Ml. žáci:
1) Šimon Bureš
2) Ladislav Zbořil
3) Martin Janďourek

V. A
V. A
III. A
IV. A
IV. B
IV. B
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St. žákyně:
1) Nela Drozdová
2) Michaela Pospíšilová
3) Eva Havránková
St. žáci:
1) Denis Bláha
2) Antonín Tomeček
3) Jan Knap

plavbou na raftech či lukostřelbou. Počasí nám přálo, a tak jsme poslední den mohli
věnovat i vodním hrátkám v bazénu. Věříme, že se do Březové zase brzy vrátíme.

VII. B
VII. B
VI. B
VII. B
VII. B
VIII. B

22. 6. 2022 No Backpack Day – Den bez aktovek
Školní parlament, který je IN a má rád nové výzvy, si přichystal na 22. června No
Backpack day neboli Den bez aktovek. Cílem akce bylo improvizovat a odlehčit těžkou
nálož žáků, kteří musí denně zápasit se svými aktovkami na zádech. V tento den fantazie vítězila a „neaktovky“ byly opravdu originální. Inu, posuďte sami na našem webu.
23. 6. 2022 Školní výlet VII. A – Praha
Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se třída VII. A vypravila na jednodenní výlet do našeho
hlavního města Prahy. Naší první zastávkou bylo Národní muzeum, kde jsme zhlédli
expozice Okna do pravěku, Zázraky evoluce, Slavní čeští skladatelé, Svět minerálů a
Nikdy se nevzdáme! Z Národního muzea jsme pokračovali na Václavské náměstí, kde
měli žáci rozchod. Po úspěšném shledání jsme zamířili přes Prašnou bránu na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli Pražský orloj, a pokračovali ke Karlovu mostu
přes Kampu k Lennonově zdi, kde byl nejen příjemný chládek, ale také možnost udělat
si spoustu pěkných fotek. Jelikož nám zbyl čas, rozhodli jsme se podívat na Petřín aspoň zpovzdálí. Cestou na hl. nádraží jsme si prohlédli pomník obětem komunismu a
Národní divadlo. Domů jsme odjížděli pouze
s mírným zpožděním a únavou, ale plni zážitků a nových vědomostí.
23. 6. 2022 Škola v přírodě – Březová
Žáci 4. a 5. tříd strávili předposlední dny
školy na škole v přírodě v nádherném resortu Březová. Všichni se velmi těšili, zejména na outdoorové aktivity plné adrenalinu.
Různé atrakce, které měly zajímavé názvy,
např. Sherwood, Bongo, Notthingem či Strašidelný hrad plný tajemných záhad, umožnily žákům si vyzkoušet jejich sílu i bojovnost.
Někteří se poprvé seznámili s paintballem,
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26. 6. 2022 Nejlepší sběrači citrusové kůry
V červnu skončila soutěž ve sběru citrusové kůry, v které suverénně vyhrál
Martin Görföl ze IV. A. Stříbrnou medaili získala Beáta Grimová z I. A. Bronzovou příčku potom obsadila Ema Zubíková z IX. A. Společně nasbírali 41,4 kg.
Důstojnými soupeři jim ale byli i Tereza Hrubá, Vilém Rygal nebo Matyas Pizur.
Tak uvidíme, jestli jim příští rok nebudou šlapat na paty ještě více.
Dohromady nasbírali děti z MŠ a žáci ZŠ 113 kg pomerančové a 8 kg citronové
kůry. Děkujeme i rodičům a prarodičům, kteří jim bezesporu pomáhají.
28. 6. 2022 Rozlučka se základkou IX. A
Devátá třída se se základkou rozloučila v místní hasičárně. Po zásluze si na tuto
akci pozvali své rodiče, kterým vděčí za ukončené základní vzdělání. Ne všichni
bývalí spolužáci s nimi došli až sem. Pro rodiče i pro učitele, které na své devítileté
pouti potkali, připravili vzpomínkové pásmo fotografií, tradiční video tentokrát
na téma školství ve 20. století i pohoštění. Pro svou třídní učitelku potom dáreček
v obřím balení. A teď už vzhůru do života! Střední školy čekají…
11. – 15. 7. 2022 Přívesnický tábor 2022
V týdnu od 11. 7. do 15. 7. probíhal v době od 8:00 do 16:00 hod. v areálu školy
Přívesnický tábor, letos na téma: „Máme rádi Česko“. Táboru se účastnilo 33 dětí.
Děti se rozdělily do 3 týmů – Lvíčata, Rybičky a Mistři světa – a po celý týden
mezi sebou soutěžily a sbíraly žetony nejen za správné vědomostní otázky, ale také
za kamarádské chování, za týmovou spolupráci a různé jiné aktivity.
V pondělí, po zahájení táboru, jsme cestovali po mapě naší vlasti. Upevnili
jsme si formou hry vědomosti ze zeměpisu, seznámili jsme se s našimi významnými památkami a vyrobili jsme si přívěsek, srdíčko z Fima. Odpoledne nás čekala
stezka přírodou po okolí s plněním vědomostních i pohybových úkolů.
V úterý jsme jeli na celodenní výlet do Modré. Prohlédli jsme si expozici sladkovodních ryb „Živá voda“, kde nás obklopila scenérie vodního světa. Prošli jsme
naučnou zahradou plnou rozmanitých bylin, keřů a stromů typických pro biotopy
Bílých Karpat a Chřibských vrchů. Přešli jsme po dřevěné lávce a vylezli na vyhlídku nad výběhem s majestátnými pratury, živými svědky dávné historie, kde
nás čekalo překvapení – mláďátko pratura. Po obědě jsme navštívili v těsné blízkosti Vodního světa Archeoskanzen, který představuje opevněné sídliště z doby
osídlení Velké Moravy. Díky komentované prohlídce jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých informací, například jakými pochoutkami se v této době lidé živili,
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jaké používali písmo či jaká byla školní docházka apod. Počasí nám přálo a my
jsme prožili prima výletní den.
Ve středu ráno nás čekalo hraní jako v televizním pořadu „Máme rádi Česko“.
Luštili jsme názvy měst, jejichž umístění na mapě nás celkem potrápilo. Také jsme
hádali zvukové ukázky lidových písniček. Potom jsme se přesunuli do MŠ, kde
jsme smažili báječné koblížky, kreslili na trika a malovali na kamínky. Po obědě
nás v parném horku „zachránilo“ promítání pohádky „Ať žijí rytíři“. Pohádkový
příběh nás zavedl do středověku, který byl plný princezen, rytířů a bojů. Po příchodu z kina jsme uvítali hraní a sportování v tělocvičně a také občerstvení v podobě
domácích tvarohových a ořechových koláčků od paní Kotůlkové, které tímto moc
děkujeme. Naše velké poděkování patří i manželům Lenhartovým a obecnímu úřadu za umožnění promítání v místním kině.
Ve čtvrtek jsme brzy ráno vyrazili autobusem do Muzea Komenského v Přerově, kde jsme s panem průvodcem nakoukli do historie naší vlasti od pravěku
až do poloviny minulého století. Navštívili jsme expozici Archeologie Přerovska,
Jan Ámos Komenský a Jan Blahoslav, expozice škol od 17. stol. po školní třídu
z první republiky, expozice Entomologie a Mineralogie a také Tajemství zvonů a
vystoupali jsme na vyhlídkovou věž. Návštěvu muzea jsme zakončili zmrzlinou.
Po obědě nás přivítal chládek tělocvičny, kde jsme nejen relaxovali pohybem, ale
také jsme si vyzkoušeli rytířský boj a udělali jsme si závody na koních, při kterých
jsme zažili spoustu legrace.
Poslední táborový páteční den jsme zahájili návštěvou Hanácké kyselky. Pan
ředitel nás po přivítání seznámil s historii závodu a vzal nás do provozu kyselky.
Seznámil nás s vrty, z nichž vyvěrá přírodní voda, kterou jsme měli možnost všichni ochutnat. Viděli jsme, kolik práce dá taková výroba kyselky a kolik lidí se na
výrobě podílí. Na závěr nás pan ředitel Doležel všechny obdaroval kyselkou, která
nás příjemně osvěžila. Tímto moc děkujeme panu řediteli Doleželovi i zaměstnancům Hanácké kyselky za umožnění velmi zajímavé exkurze. Moc se nám v Kyselce líbilo. Po exkurzi jsme šli pouštět ke
splavu lodičky z papíru. Každý z nás si
ráno poskládal a ozdobil svou lodičku a
čekal, jak nám poplují. Překvapivě pluly daleko a nám dělalo radost je z mostu
pozorovat, jak plují s větrem v zádech.
Po příchodu do školy nás čekal oběd a
poté, v rámci odpočinku, jsme pomocí
kresby na skleněnou tabuli (jako v pořadu Máme rádi Česko) hádali pohádky a
přísloví. Dostali jsme poslední body do
24

celotýdenní hry a následovalo vyhodnocení hry a zhodnocení celého Přívesnického tábora. Shodli jsme se, že jsme si užili prima týden a dozvěděli jsme se mnoho
nových informací o naší vlasti, které se nám budou v životě jistě hodit. Ale to nebyl
konec! Čekala nás dvě překvapení. První pro nás měl pan Václav Uhlíř, domluvil si
půjčení vagonků a vozil nás po naší vesnici. Moc mu děkujeme!!! Byl to pro všechny táborníky krásný dárek na ukončení tábora. Druhé překvapení bylo hledání
pokladu, kterému předcházelo hledání barevných lístečků s písmeny a poskládání
názvu významné památky naší obce – jinanu dvoulaločného. Po pokladu jsme měli
malý piknik od rodiny Kavkových z Beňova – velké díky – a Přívesnický tábor byl
opravdu u konce........
Zažili jsme mnoho legrace, získali jsme nové kamarády, navštívili jsme krásná
místa, naučili se spoustu nových dovedností a bylo nám prima….
Poděkování patří panu kuchaři Kubíkovi za celotýdenní vaření s láskou pro děti,
maminkám za sladké mlsání nejen pro děti a všem za prima partu.

Kulturní dění
Během prázdnin se za velkého zájmu občanů nejen z Moštěnice uskutečnilo
v zámecké zahradě promítání letního kina.
Vyvrcholením hodových slavností byla neděle 14. srpna, kdy se během odpoledne na parketu vystřídalo několik hudebních produkcí a dvě taneční vystoupení.
Zatančila skupina Colorédo a členky Klubu pro starší a pokročilé. Od dvou hodin si mohli přítomní hosté poslechnout písničky Věry Špinarové, které zpívala
skupina RK Band, poté následovalo pásmo písniček Magdy Malé a od pěti hodin
vypuklo to, na co všichni celou dobu čekali, a to bylo vystoupení legendární skupiny Olympic s Petrem Jandou. Zámecká „praskala ve švech“, parket byl ve chvilce
zcela zaplněný a všichni si mohli zazpívat a zatančit na známé hity.
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Školní jídelna - informace pro občany
Školní jídelna nabízí možnost stravování pro veřejnost.
Jídla jsou určena jak pro přímou konzumaci v jídelně, tak i pro odnos či odvoz v jídlonosičích.
Strávníci mají denně na výběr ze dvou obědů – polévka, hlavní jídlo, součástí je
salát, kompot, ovoce.
Cena oběda činí 89,- Kč.
Školní jídelna dále nabízí pronájem prostor a uspořádání rodinných oslav.
Více informací poskytne vedoucí školní jídelny paní Věra Tichá, telefon: 581 224 258

Vítání občánků
Po uzávěrce minulého čísla Zpravodaje proběhlo v obřadní síni vítání miminek,
která se narodila v jarních měsících letošního roku. Dvě maminky se z vítání
omluvily, takže jsme přivítali tři holčičky a jednoho chlapečka.
Ing. Marta Ostrčilová
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Ze života ZO ČSZ Horní Moštěnice
Zahrádkářská vycházka
Dne 10. 9. 2022 se po dvouleté odmlce uskutečnil 5. ročník zahrádkářské
vycházky. Tentokrát jsme připravili dvě trasy. Jedna trasa pro pěší a jedna,
již podruhé, pro cyklisty. Start obou tras byl u zdejšího kulturního domu. Zde
dostal každý účastník kartičku s mapou a okýnky na razítka za splněné úkoly.
Celkem byly připraveny čtyři kontrolní body, tři na pěší trase a jeden na cyklo,
kde účastníci plnili různé úkoly, jako skládání puzzle, pexeso, poznávání ovoce,
zeleniny, stromů, rostlin, ale i ochutnávku různých potravin. Pěší trasa vedla kolem
hlavní silnice v Horní Moštěnici nahoru k restauraci Kaplička, potom podchodem
pod obchvatem a železnicí směrem k Lověšicím, kde bylo první stanoviště, po
splnění úkolů účastníci pokračovali dál po polní cestě k Bochoři, kde bylo další
stanoviště. Od Bochoře cesta vedla zpět k Moštěnici kolem lesíka k bývalému
mlýnu zvanému Holubák a potom kolem říčky zpět k podchodu a Havlíčkovou
ulicí a po vale k rybníku. Trasa měla asi 8 kilometrů a nejmladší účastník byl
ještě v kočárku. Pěší trasu letos absolvovalo celkem 44 účastníků. Cyklotrasa byla
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Spolek přátel historických motocyklů

vedena přes Beňov, Prusy, Domaželice, Líšnou, Karlovice, Starou Ves, Přestavlky,
Dobrčice a k rybníku. Trasa měřila 21 km a byla krásně průjezdná, jemon zájemců
o jízdu na kole bylo málo, jen tři. Je to o dost méně než v předchozích letech, ale co
naděláme. Letos se opět účastnilo i několik celých rodinek a to je další smysl této
naší akce, být spolu jako rodina a trávit společný čas, to je to, co mnohým rodinám
v dnešní uspěchané době chybí. Dorazilo i několik přespolních účastníků z Újezdce
a Vinar. Všem se trasa moc líbila a byli spokojeni. Po návratu k rybníku každý
dostal pamětní medaili a malou odměnu. Potom si mohl každý opéct špekáček u
ohně. Byla připravena zábava pro děti i dospělé, jako laserová střelnice, discgolf a
přechod po laně. U rybníka se krásně sedělo a povídalo, někteří odcházeli až za tmy.
A na závěr jsme viděli nádherný východ měsíce v úplňku. Tímto děkujeme všem,
kteří byli ochotní a přišli za námi strávit příjemný den, děkujeme také sponzorům
za poskytnutí věcí na odměny a rybářům Horní Moštěnice za poskytnutí azylu.
Ilona Jančíková
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Dne 4. 7. 2022 se uskutečnila výprava historických vozidel členů SPHM (Spolek
přátel historických motocyklů) pod záštitou naší obce. Jako cílová destinace výpravy
byla vybrána obec Ostrožská Nová Ves na jižní Moravě. Posláním výpravy bylo
rozšíření slávy naší obce a snaha udržet mezi občany povědomí o historických
vozidlech. Výpravy se zúčastnili následující jezdci: Ladislav Ludva (Ludvajs); Richard
Vašek (Ričmond); Vlasťa Mišo (Krtek); Ondřej Martínek (Doktor); Filip Kotůlek
(Koťas); Ladislav Fiala (Fialka); Pavel Chytil (Chýťa); Petr Neradil (Neroš); Mira
Bubeník (Bublajs); Rosťa Janda (Lupíno) a Michal Ludva (Profesor). Pro pořizování
videozáznamu a jako doprovod byli vybráni Dušan Gottfried (Dugo); Petr Janků
(Bůček) a Denisa Růžičková (Bubba). Technickou podporu zajišťoval Martin Janda
(Žabák).
Výchozím bodem celé akce se stala obecní kašna a čas odjezdu byl stanoven na
14:00. Už od první hodiny odpolední se v okolí kašny začali shlukovat účastnící zájezdu
s rodinnými příslušníky a zvědaví kolemjdoucí. Ti mohli obdivovat krásu historických
dvoutaktních jednostopých vozidel. K vidění byly dobře známé mopedy Babetta
207 společně s dvourychlostní verzí Babetta 210. Vyčnívajícím kusem techniky byl
východoněmecký motocykl Simson S51 ve verzi Enduro. Bezkonkurenčně nejlákavější
byla ale trojice legendárních mopedů Stadion S11, přezdívaných „kozí dech“, vyráběných
na konci 50. let minulého století.
Minuty před stanovenou hodinou odjezdu byly plny očekávání a nervozity. Jezdci
oblečeni ve slušivých uniformách se znakem naší obce prováděli technickou prohlídku
svých strojů, které na tuto cestu pečlivě a svědomitě připravovali. Následně se
občerstvili vynikající svačinou, za kterou bychom rádi vyjádřili speciální poděkování
mecenáši Hugovi Landsingerovi a kuchařce Aleně Ludvové. Několik málo okamžiků
před startem se jezdci seřadili a bez
jakýchkoliv komplikací téměř současně
zažehli své motory. Samotný počátek
naší cesty pak zahájil starosta obce,
Ing. Vladimír Martínek, symbolickým
mávnutím obecní vlajkou. Za velkého
potlesku a nadšení diváků se jezdci jeden
po druhém vydali na cestu.
O úspěchu akce nikdo nepochyboval,
počasí se vydařilo, a tak se skupina
pomalu, téměř nepřerušovaně přibližovala
ke svému cíli. Na své cestě projela skupina
značným počtem obcí a vykouzlila
úsměv na rtech velké spoustě lidí, kteří
celou kolonu srdečně zdravili. Jediným
29
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problémem se stala závada na jednom ze strojů, tuto poruchu ovšem nelze pokládat
za komplikaci, ale za pouhou únavu materiálu, která se u takto starých strojů
předpokládá. Díky technické zdatnosti účastníků zájezdu byla rychle vyřešena a
skupina pak triumfálně dorazila do svého cíle bez dalšího zdržení. Zdálo se, že nebýt
fyzického vyčerpání jezdců, bylo by možno pokračovat v cestě dál na jih, neboť stroje
neprojevovaly potřebu odpočinku nebo nedostatek pohonných hmot.
Po příjezdu tento velký úspěch účastníci výpravy jak se patří oslavili. I přes
značné fyzické vyčerpání nedal nikdo ani na jedinou vteřinu znát známky výčitek
nebo pochybností. Radost z tohoto úspěchu nelze slovy popsat. Členové SPHM ukázali
celému světu své schopnosti a lásku ke svým strojům, která je dostala mnohem dál, něž
by si kdokoliv z naší obce, byť na jedinou vteřinu, představoval.
Jelikož měla akce v řadách členů našeho spolku značný ohlas, plánuje vedení SPHM
další vyjížďku na přelomu září a října tohoto roku. Touto cestou bychom chtěli pozvat
případné zájemce z řad majitelů malých historických motocyklů a mopedů o objemu
50cm3, aby se s námi zúčastnili další výpravy. Všichni zájemci jsou vítáni.
Michal Ludva, člen SPHM

Výstava drobného zvířectva
ZO ČSCH Horní Moštěnice

1. Expozice králíků:
148 kusů, 28 plemen, ocenění:
Pohár ŠAMPION Belgický obr získal náš chovatel Jiří Spáčil, Horní Moštěnice.
Čestné ceny získalo 15 chovatelů – naše chovatelka Hana Doláková získala 2 čestné
ceny.
2. Expozice drůbeže:
100 kusů, 24 plemen, ocenění:
POHÁR ŠAMPION slepice Araukany získal chovatel Havlík, Majetín.
Čestné ceny získalo 8 chovatelů – náš chovatel Allan Mac-Links, Horní Moštěnice
získal 2 čestné ceny.
3. Expozice holubů:
123 kusů, 20 plemen, ocenění:
POHÁR ŠAMPION Koburský skřivan získal náš chovatel Jakub Procházka, Horní
Moštěnice.
Čestné ceny získalo 10 chovatelů – náš mladý chovatel Ondřej Slováček získal 1
čestnou cenu.
Blahopřejeme našim chovatelům!

Ve dnech 27. - 28. srpna 2022 uspořádal chovatelský spolek již 10. výstavu drobného
zvířectva v zámecké zahradě v Horní Moštěnici.
Areál zámecké zahrady, zařízení pro občerstvení, moderní výstavní klece a voliéry
tvoří předpoklady pro úspěšné pořádání tradiční akce v novodobé historii spolku.
(Chovatelský spolek byl v obci založen v r. 1926, patří tedy mezi nejstarší společenské
organizace v obci.)
Žijeme v době klimatických a ekonomických změn, ve které se chovatelství stává
náročným koníčkem při finančním zabezpečení chovů. Rostou náklady na krmiva,
dopravu, veterinární přípravky, každoročně jsou chovy zvířat ohroženy řadou
infekčních nákaz. Přes tyto objektivní problémy zůstává nadšení, elán a každodenní
poctivá práce chovatelů, kteří se právě
účastí na výstavě prezentují.
10. výstava byla přehlídkou celoroční
práce našich členů a přátel – chovatelů z
okresů Přerov, Olomouc, Kroměříž a Zlín.
Řada z nich se výstav v Horní Moštěnici
zúčastňuje každý rok.
Letošní výstavy se zúčastnilo 49
chovatelů s 371 kusy zvířat, rozdělených
do tří expozic.

Počasí, až na vytrvalý déšť při hodnocení výstavy a dekorování vítězů, bylo
přijatelné.
V sobotu k poslechu i tanci hrála živá hudba, po oba dny bylo připravováno různé
občerstvení. Návštěvníky lákala i bohatá tombola.
Výstavu navštívili nejen místní občané, ale mnozí byli i ze vzdálenějších míst.
Z nejvzdálenějšího města byla chovatelka ze Vsetína, mezi návštěvníky byli rodiče
s dětmi z Brna.
Přehledný katalog s hodnocením vytvořil přítel Radovan Slováček.
Naše 10. výstava se stala nejen setkáním chovatelů z různých chovatelských spolků,
ale setkáním našich spoluobčanů v příjemném prostředí zámecké zahrady.
Oceňuji také návštěvu rodičů s dětmi. Děti žijí na vesnici, z televize znají různé
„příšerky“, z reálu většinou jen psy. Živého králíčka, slepičku a holoubka viděli někteří
poprvé.
Příprava a průběh výstavy vyžaduje dobrou organizaci, materiální zabezpečení,
úsilí i pracovní nasazení členů spolku, často i jejich rodinných příslušníků a neobešlo
by se to bez podpory vedení obce a pomoci pracovníků obecního úřadu.
Z pověření předsedy spolku J. Štievka děkuji všem, kteří se na zdárném průběhu
výstavy podíleli, panu starostovi ing. Martínkovi, našim sponzorům i návštěvníkům.
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Pavla Brázdová
kronikářka spolku

Moštěnský Zpravodaj 4/2022

Moštěnský Zpravodaj 4/2022

Jannis Pleskas, tým Street food Gyradiko
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Těší se na vás Edita!

a dobrou náladu

S sebou čistou obuv, pohodlné oblečení, pití, podložku

Jednorázová lekce 70 Kč

(11. 10. - 29. 11. 2022)

Cena: 8 lekcí – 480 Kč

Úterý 19 -20 hod

Kulturní dům Horní Moštěnice

Začínáme 11. října 2022!

(nejedná se o rehabilitační cvičení)

Preventivní cvičení směřující k posílení ochablých
a protažení zkrácených svalů, neběhá se ani
neskáče, vhodné pro všechny věkové skupiny.

Dne 10. září 2022 se v zámecké
zahradě v naší obci Horní Moštěnice
opět uskutečnila akce Řecko-český
večer. Navázala tak na stejnojmennou
akci z předešlých let, která měla mnoho
pozitivních ohlasů ze strany návštěvníků.
Hlavním organizátorem této akce bylo
GYRADIKO Street Food.
Na programu letošní akce byl poslech hudby řecké a české kapely Prometheus
z Brna a Forum z Želátovic a také vystoupení tanečního souboru Mirky Stroupkové.
Návštěvníci akce se mohli do tanečního vystoupení přímo zapojit a vyzkoušet si tak
tradiční kruhové řecké tance. Celou zámeckou zahradu provoněla vůně grilovaného
masa včetně pověstného řeckého gyrosu připravovaného Jannisem a jeho týmem.
V nabídce občerstvení nechyběly ani další tradiční řecké speciality...
Velké poděkování patří všem, kteří pomáhali s přípravou občerstvení, výzdobou
zámecké zahrady a organizací celé akce, ale hlavně obci Horní Moštěnice, která
umožnila uspořádat tuto akci v krásném prostoru zámecké zahrady. Další poděkování
patří všem, kteří se zúčastnili a pomohli tak vytvořit příjemnou atmosféru Řeckočeského večera.
Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu a úžasnou atmosféru, kterou se nám i
díky nim podařilo vytvořit.

ABY TĚLO NEBOLELO

Ř ecký večer
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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

KMV_inz_prace_A5_HK 5.indd 1

nebo se podívejte na naše kariérní stránky mattoni1873.jobs.cz
Kontakt: Jana Dulínková / HR Recruiter, tel: 607 936 787, jana.dulinkova@mattoni.cz

Pro více informací načtěte QR kód:

ÚDRŽBÁŘ/KA ZÁMEČNÍK

Proč pracovat právě u nás?
• Jistota zaměstnání i v nejisté době
• Čisté pracovní prostředí
• Příjemná a rodinná pracovní atmosféra v menším
výrobním závodě
• Příspěvek na dopravu a stravné
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na relax v prostoru závodu
• Penzijní připojištění
• Možnost nákupu výrobků z portfolia Mattoni
za zvýhodněnou cenu
• Výroční bonus, aj.

Hledáme nové kolegy na pozici

ve výrobním závodě Hanácká kyselka v Horní Moštěnici

Staňte se součástí
našeho týmu

08.07.2022 12:08
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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

Kultura

V měsíci říjnu se významného životního jubilea dožívají:
Mária Bordovská
Milada Číhalová
Oldřiška Ducarová
Helena Hirnjáková
Roman Krmela
Jana Petříková

Říjen:
5. 10.
26. 10.

V měsíci listopadu se významného životního jubilea dožívají:
Antonín Bartík
Milena Bartíková
Vlasta Danišová
Miroslav Janda
Emilie Mráčková
Jarmila Rygalová
Ladislav Slabý
Josef Třetina
Rudolf Zimmermann
Ludmila Žajdlíková
V měsíci prosinci se významného životního jubilea dožívají:
Vlastimil Frieber
Irena Kleinová
Milada Palová
Václav Pokusa
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (červenec – září):
Bára Bukvová
Filip Slabý
Adam Štěrba
Julie Gottfriedová
Monika Kotůlková
Adam Rytíř
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám
mnoho radosti a společného štěstí.
Opustili nás (červenec – září):
František Mikulčík, Jiří Neumann, Ignác Pospíšil, Jaroslav Indrák
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Klub pro starší a pokročilé
divadelní představení – Hledám milence, zn: spěchá!

Listopad:
9. 11.		
Klub pro starší a pokročilé
19. 11.
Kateřinský bál
27. 11.
koncert Magdy Malé a Bohuše Matuše, rozsvícení vánočního stromu
Prosinec:
7. 12.
Klub pro starší a pokročilé
16. 12.
posezení s cimbálovou muzikou Primáš

Zadáno pro ženy
Gratinovaná dýně s bramborami
menší dýně Hokaido, 4 střední brambory, 2 menší červené cibule, 2 - 3 stroužky česneku, 50 g anglické slaniny, 150 - 200 ml smetany ke
šlehání, strouhaný sýr, kousek másla, strouhanka, tymián, špetka pálivé papriky, sůl,
pepř
• brambory a cibuli oloupeme, dýni omyjeme a vše nakrájíme na tenká kolečka,
• pekáček lehce vymažeme máslem a jemně posypeme strouhankou a nakrájenou slaninou,
• ve smetaně rozmícháme papriku, pepř, česnek a sůl,
• brambory, dýni a cibuli naskládáme střídavě do pekáčku, posypeme lístky tymiánu
a zalijeme smetanou,
• pečeme přikryté na 200 °C asi 30-35 minut, pak odkryjeme, posypeme sýrem a pečeme do zlatova.
Zapečené houby s hermelínem
600 g hlaviček hub, 2 Hermelíny, 1 cibule, 5 stroužků česneku, pepř, Vegeta, 3 vejce,
1/2 lžičky koření – adžika, olej
• na olej dáme pokrájenou cibulku a necháme ji smažit dozlatova, pak přidáme na
kostky nakrájené hlavičky hub, přidáme Vegetu a rozetřený česnek, pepř, adžiku a za
stálého míchání necháme dusit bez přidání vody asi 10-15 minut,
• odstavíme z plotny a přidáme na kostičky nakrájený Hermelín, pořádně promícháme,
sýr se začne rozpouštět, rozkvedláme vejce a přidáme do hub,
• řádně promícháme a dáme do trouby zapéct na 200 °C na 20 minut.
37
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Přehled autobusových spojů

Vtipy

Novomanželé na letním bytě: „Drahoušku, už je hotový oběd?“ „Není, mazlíčku!“ „Tak jdu
do restaurace.“ „A nechceš pět minut počkat?“ „Potom bude uvařeno?“ „Ne, ale obléknu
se a půjdu s tebou …“
„Pane Novák, proč nejezdíte výtahem, když bydlíte v 11. patře?“
„Protože je ten výtah pro čtyři osoby a já nemám čas shánět další tři.“

Omyly známé a neznámé

Býčí zápasy
Jak se býčí zápasy dostaly do Španělska, nikdo neví, ale jisté je, že nejsou španělským vynálezem, jak by si člověk myslel.
Býci byli uctíváni v mnoha starověkých kulturách pro svou plodnost, potenci a sílu. Zápasy
s býky najdeme u Etrusků, Řeků, Egypťanů i Římanů. Do Španělska se býčí zápasy asi dostaly s Maury a jejich kulturou, ale země původu je někde jinde.

Zrnka moudrosti na závěr:

I ta nejsnadnější věc se ti bude zdát obtížnou, budeš-li ji dělat nerad.

Terentius

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
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www.hornimostenice.cz
Redakční tým: Ing. Marta Ostrčilová, Petr Janků
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Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZáVěRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 14. 12. 2022.
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