BOREC NA KONEC
MISTR SVĚTA
Z MOSTKOVIC
4. – 15. září 2007 v se Itálii na stadionech města Riccione
- MISANO ADRIATICO a SAN GIOVANNI IN MARIGNATO konalo mistrovství světa v atletice.
Z naší malé vesnice se zúčastnil reprezentant Alois Balcařík, jako jeden z deseti tisíc závodníků z devadesáti zemí.
Aby nebylo málo, tak přivezl zpátky do Čech a do Mostkovic cennou zlatou a stříbrnou medaili.
Z české republiky do Riccione odcestovalo celkem 130
závodnic a závodníků všech kategorií. Do Itálie se přepravovali společně autobusem,nebo vlastními dopravními prostředky. Někteří s sebou měli i své fanoušky, pan Balcařík
však odjel úplně sám. V Riccione už byl před pěti lety, tudíž
byl přesvědčen, že závodní prostředí již zná. Po náročné
cestě autobusem zjistil, že sportovní stadion a silniční okruh
při pobřeží je pro velkou závodní účast úplně jinde a o pěkných pár kilometrů dál. Původní areál blízko San Marina zel
prázdnotou. Cestování je pro staršího člověka velmi náročné
a orientace v neznámém cizím prostředí těžká. Člověk
mnohdy zmatkuje doma, ne tak v přímořském letovisku.
Po příjezdu na hotel s českou obsluhou obdrželi všichni
sportovci v hale u stadionu informace, mapy a čísla - čipy.
Den po příjezdu byla odstartována 5ti kilometrová trať.
Z devíti přihlášených závodníků odstartovalo šest. Vítězem
se stal ital Severino Rossetti v čase 30:25.85. Alois Balcařík
dokončil závod jako druhý v čase 32:43.00 před japoncem Kohsoh Amanem a reprezentanty z Německa, Anglie
a USA.
Na 14. září připravili pořadatelé na okruhu dvou kilometrů silnice vedle vstupních chodníčků na pláže při pobřeží
původní trať pro disciplinu rychlé chůze na 20 km. Zastavuje se zde doprava, trasa se označí fáborky, podél trati
se rozestaví rozhodčí a zajistí se občerstvení pro závodníky.
Podle počtu účastníků je startovní pole rozděleno obvykle
na dvě skupiny. První skupinu tvoří závodníci do 70ti let
a druhou ti starší. Zde startoval i pan Balcařík. No a vyhrál.
Stal se MISTREM SVĚTA ve své kategorii.
To ráno náš reprezentant zaspal. Bez snídaně, v bouřce
spěchal podle obdržené mapky a propozic hromadnou dopravou na úplně jiný vzdálený stadion. Ten den
se díky extrémně špatnému počasí zpozdili všichni sportovci. Chvatem odstartovalo sedm závodníků.
I přes komplikovaný udržovací trénink se zdravotními
problémy pan Balcařík podle svého přesvědčení nehodil
flintu do žita a závod nevzdal. Říkal si, že pokud se vejde
do času okolo 2 hodiny a 30 minut, bude spokojený. Jeho
výsledný čas 2:26.05 je novým českým rekordem. Dosud
top tabulce velel rekord 2 hodiny a 56 minut. Pan Balcařík
může být právem spokojený, jelikož vede tabulku českých
rekordů ve třech věkových kategoriích. 70 let - 5km dráha
a 30 km silnice, 75 let - 20 km okruh silnice, 80 let - 50 km
dráha a 20 km okruh silnice.
Jeho osobní dojmy z mistrovství jsou velmi kladné. Při

zhodnocení celé své sportovní kariéry náš čestný občan zdůrazňuje maximální podporu své paní – manželky Františky
a velmi pokorně jí děkuje, jelikož bez dobrého trvalého
zázemí není sportovců.
A nakonec historka k zasmání, kterou mi pověděl ve své
pracovně, jelikož na nudu a zahálku si pan Balcařík opravdu
neztěžuje.
Když mistra světa po vítězném závodě odchytila nadšená
česká divačka náhodně projíždějící Itálií, na její dotaz „A Vy, Čech, jste v takovém společenství opravdu vyhrál???“
odpovídá se svým šibalským úsměvem – „Nó, tož ti lepší
zůstali doma“.

Společenská
Alois Balcaříkkronika
Narozené děti:
v srpnu 2007
Vanessa Váchová
Barbora Chládková
Karolína Šimková
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Vážení spoluobčané, milí sousedé a přátelé,
Neodvratně se blíží konec roku 2007, proto je vhodné ohlédnout
se zpět, co se nám v letošním roce podařilo a co nepodařilo a vyslovit svá přání do nového roku.
Rádi bychom se obrátili ke všem našim občanům, kteří v letošním roce udělali cokoli dobrého pro veřejný prospěch. Chceme
poděkovat všem, jejichž svět nekončí na prahu jejich domu, všem,
kteří věří tomu, že vlastní spokojenosti mohou dosáhnout jen
ve společenství spokojených lidí a jsou ochotni pro to něco udělat.
Buďme opravdovými patrioty, važme si prostředí, ve kterém žijeme
a mějme naši obec rádi.
Musíme přiznat, že letošní rok byl zřejmě nejkritičtější z posledních let. Naše obec si skutečně sáhla až na dno, zejména po stránce
ekonomické a finanční. Nejhorší je za námi. Je nutno podotknout,
že zadluženost obce převyšoval získaný majetek a to v podobě vybudovaných inženýrských sítí a dalších potřeb pro zdravý život našich
spoluobčanů. Po připojení všech domů na inženýrské sítě mohou
zastupitelé pořizovat projekty k dotacím na opravy komunikací
v celé obci. V letošním roce se zcela naplnil dům s pečovatelskou
službou a pokud budou v roce příštím dokončeny a pronajaty nebytové prostory, bude se tento financovat sám a nebude zatěžovat rozpočet obce. Právě končí první rok působení nového zastupitelstva
obce. Byl to rok seznamování, hledání vzájemného porozumění
a společné řeči. Pracujeme naplno, což je vidět na některých úpravách v obci a i podle množství připravených projektů. Věřím, že za
přispění občanů naší obce v jakékoli podobě se určitě splní sny nás
všech o pěkné a úhledné vesnici.
Ve své předvánoční přímluvě Vás prosíme o poděkování
si navzájem za všechno, co nás těší a spojuje, svým blízkým
za každý pěkný den uplynulého roku, všem známým i neznámým
za slušnost, vlídnost, úsměv i pohlazení. Poděkujme společně
i osudu za každý okamžik bez bolesti, hladu, zimy a utrpení.
Rádi bychom Vám, milí spoluobčané popřáli hodně zdraví,
úspěchů, veselou mysl a spoustu splněných přání. Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2008 a dalším
životě.
Jan Dočkal, starosta obce
Iva Zichová a Miloš Korhoň, místostarostové

v září 2007
Andrea Bulková
Adam Grepl
v listopadu 2007
Radek Švéda
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VÁNOČNÍ KONCERTY

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle – 16. prosince 2007 v 17.00 hodin
Štědrý večer – 24. prosince 2007 v 19. 00 hodin

Zveme
Jízdy
navšechny
koních občany na VÁNOČNÍ KONCERTY,
které se uskuteční v Kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Mostkovicích
Neděle – 16. prosince 2007 v 17.00 hodin
Program:
G. P. Palestina – 4 renesance movements
J. S. Bach – Fuga d – moll
G. Frescobaldi – Toccata
F. J. Haydn – Stvoření světa
M. Ravel – Pavana za mrtvou infantku
A. Dvořák – Humoresque
J. W. Green – Body and soul
H. Carmichael – Stardust
Trombon BONTET Brno – Lukáš Moťka, Martin Henek,
Václav Zapletal, Rostislav Balaštík, Václav Čvaňhal,
Pavel Debef
*
Štědrý večer – 24. prosince 2007 v 19. 30 hodin

VÁNOČNÍ KOLEDY – Luboš Fišer
Účinkuje

„CHRÁMOVÝ SBOR SMRŽICE“
Foto: Radek Lánský

Přejeme Vám krásný zážitek.
*

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Mostkovice si Vás dovoluje pozvat

na 7. veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

v pondělí 17. prosince 2007 v 18 hodin
v sále budovy obecního úřadu.
Navržený program jednání je zveřejněn na úřední desce.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MOSTKOVICE
*
*

*
*

*

*

*

Z jednání zastupitelstva obce vybíráme:
V souladu se zákonem pan Petr Žák přečetl slib zastupitele.
Schválen záměr obce Mostkovice č. 8/2007 převod
části pozemku parc. číslo 175 o výměře směny
cca 233m2,ostatní plocha, k.ú. Stichovice, zapsaný
na LV.č.1 pro obec Mostkovice u Katastrálního úřadu
Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov
do vlastnictví ČR a práva hospodařit pro Povodí
Moravy, s.p. ke sloučení s p.č. 458 – vodní plocha,
k.ú. Stichovice. Současně Povodí Moravy, s.p. převádí část pozemku parc.číslo 154, k.ú. Mostkovice,
o výměře směny cca 197 m2 , vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené, zapsaný
na LV č.213 pro Česká republika, Povodí Moravy
s.p. ke sloučení s p.č.57 – ost. plocha v k.ú. Mostkovice
a část pozemku parc.č. 458, k.ú. Stichovice, o výměře
směny cca 107 m2 , vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, zapsaný na LV č.213 pro Česká
republika, Povodí Moravy s.p. ke sloučení s p.č. 175 –
ost.pl. v k.ú. Stichovice do vlastnictví obce Mostkovice.
Zastupitelstvo obce Mostkovice schvaluje zadání pro
vypracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce
Mostkovice.
Z důvodu častých námětů od občanů na úpravu otvírací
doby sběrného dvora u obecního úřadu v Mostkovicích,
byl vypracován návrh vyhlášky 2/2007, který tuto dobu
pozměňuje.
Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová opatření IV/2007,V/2007 a VI/2007. Rozpočtová opatření
byla schválena.
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo prodej
spoluvlastnických podílů ve výši dvou ideálních třicetidevítin (2/39) na nemovitostech ve vlastnictví obce
Mostkovice toho času ve správě Středomoravského lesního družstva Niva. Prodej byl odsouhlasen pro firmu
LAKEWOOD s. r. o., se sídlem Mnichovo Hradiště,
Arnoldova 80, 295 01, IČ:27605434.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodat část pozemku
parc. číslo 697/1 o výměře cca 30 m2, trvalý travní
porost, k.ú. Stichovice, Důvodem žádosti je usnadnění
vjezdu na soukromý sousední pozemek žadatele. Zastupitelé provedli prohlídku na místě zamýšleného prodeje
a neshledali důvody, které by bránily prodeji.

* Zastupitelstvo obce vzhledem k bezproblémovému užívání a správě pronajatého pozemku ze strany nájemce
po celou dobu nájmu, schválilo prodloužení nájemní
smlouvy a to na dobu určitou s dobou trvání nájmu
24 měsíců a to pro p.č. 1561 o výměře cca 150m2, ostatní
plocha, k.ú. Mostkovice, pro nájemce, který si požádal
o prodloužení nájemní smlouvy na tento pozemek.
* Pro zajištění kvalitnějšího provozu obecního internetu
se zastupitelé dohodli na jednání s provozovatelem sítě.

ZNAČENÍ ULIC
Dovolujeme si oslovit občany na záměr označení ulic
v naší obci formou orientačních tabulí, které budou umístěny ve všech ulicích. Smyslem je lepší orientace a naplnění
vyhlášky o značení veřejného prostranství. Občané, kteří
vlastní krajní nemovitosti budou průběžně osloveni, zda
značení umístíme na zdi nemovitostí, popř. na jejich oplocení či hrazení.
Je v zájmu všech, aby ulice byly takto označené a věřím,
že na způsobu a vhodném místě se vzájemně dohodneme.
Seznam ulic:
Prostějovská, Stichovická, Ohrozimská, U pomníku,
Za vodou, Za sokolovnou, Kukov, U hřiště. Nová,
Na paloučku, Podskalí, Slunečná, Jabloňová, Slepá, Jižní,
Severní, Lesná, K jízdárně, Za stodolami, Na hrádku,
Pod lesem, Na valše, Uličky, Salatky, Generála Kraváka,
Za školou, Nábřežní, V proluce, Hlinická, U jezu, K mlýnu,
Dr. Cinka, K mlýnu , K výpusti, Pod hrází, Stará, Letní,
Hráz, Chatařská, Přehradní a Pěší.
Poučení: Značení ulic a jiných veřejných prostranství
se řídí zákonem o obcích a dále zvláštním prováděcím předpisem.
MgA. Iva Zichová

DOSTAVBA HLOUBKOVÉ
KANALIZACE V OBCI
V současné době jsme nám podařilo dobudovat hloubkovou kanalizaci v ulicích, ve kterých se o ní dříve neuvažovalo.
Děkujeme, že máte ohled na naše životní prostředí a zapojili jste se do systému shromažďování odpadních vod.
Zároveň Vám touto cestou sdělujeme, že v příštím roce
proběhne revize dešťové kanalizace v ulicích Ohrozimská,V proluce a Nábřežní. Je to z důvodu podezření
na nevhodné připojení splaškových vod některých nemovitostí na dešťovou kanalizaci, proto vyplývá ze zákona
nutnost takovou revizi udělat.

Plesová sezóna v Mostkovicích
Sokolský ples – 12. 1. 2008
Hasičský ples – 26. 1. 2008
Školský ples – 9. 2. 2008
Obecní ples – 1. 3. 2008

KŘÍŽOVKA
Svatý Mikuláš je velmi oblíbený světec. Je považován za ( TAJENKA), panen, šťastného manželství a dobytka, za svého patrona ho mají poutníci, rybáři, námořníci, obchodníci a ještě mnozí další.
Legendy
.
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Vodorovně
A- část saka, vzorek z droných kostek,
B – části obličeje, střevíc, náplň do
buchet, C – symetrála, červené rostlinné
barvivo, jitřenka, D – účetní sleva, klesat,
E – TAJENKA F – močály, obyvatel
slezského města, G – druhy květenJde to pěkně od ruky
ství,kočovník, ozvěna, H – domácky
Eduard, jinak, povívat, I – čechrat, odštěpená náboženská skupina
Svisle
1 – terénní závod, šaty (pánské),
2 – třpyt, zimy, 3 – mužské jméno, pracovat s pluhem, inic.fotbalisty Panenky,
4 – SPZ Praha východ, hanlivě končetiny, bujný kůň, 5 – zn.kosmetiky, sicilská sopka, a také ne, 6 – nespát v noci,
7 – zn.elektrospotřebičů, domácky Josef,
zn.kusu, 8 – dětský pozdrav, město
v Dalmácii, předložka, 9 – římských 999,
šaty, Evropský literární klub, 10 – žvanit
(nářečně), polodrahokam

Nápověda: TÁRAT
Text vyluštěné tajenky můžete se svým jménem a adresou hodit do schránky pro občany s označením KŘÍŽOVKA
do 28. 2. 2008 a tím se zúčastnit slosování o drobné ceny. Správné znění tajenky z minulého čísla: „Začne-li člověk bojovat sám
se sebou, pak za něco stojí“. Blahopřejeme vylosovaným výhercům, jimiž jsou Jiřina Lasovská, Eliška Kroupová a Ludmila
Zedníčková. Výhry jsou připraveny k vyzvednutí na OÚ Mostkovice.

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Tradiční předvánoční jarmark Základní školy a mateřské
školy Mostkovice proběhl v úterý, 11. prosince.
Keramika, perníčky, drobné dárky lákaly návštěvníky k zakoupení a navodily nám vánoční atmosféru.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ RYBIČEK
NA DPS
Dne 13. prosince, stejně jako minulý rok, v rámcí účasti
na soutěži výrobků z vlnité lepenky proběhlo slavnostní předávání rybiček s kulturním programem, které vyrobily děti
ze ZŠ Mostkovice.

ZÁVĚR ROKU V TJ SOKOL

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

VÝZVA A PODĚKOVÁNÍ

Hodnocení uplynulého období je třeba začít sportovními
výsledky. Nejdříve kopaná:
A mužstvo začalo soutěž opravdu velmi dobře, zdálo
se, že v letošní sezóně nám budou sestupové starosti hodně
vzdáleny. Zhruba po devátém kole však nastaly potíže z důvodů zranění hráčů, jejich nedisciplinovanosti a také plnění
pracovních povinností. Mužstvo hrálo mnohdy v improvizované sestavě, nastupovat musel trenér a v jednom zápase
i jeho padesátiletý asistent. Výsledkem je 13 bodů a předposlední, 13. místo v tabulce. Výbor oddílu kopané, i hráči
samotní, budou mít plné ruce práce se záchranou v soutěži
na jaře 2008.
B mužstvo zakončilo podzimní sezónu ve 4. třídě
na 3. místě se ziskem 16 bodů. K 1. místu a tím i postupu
do vyšší soutěže nechybí moc bodů, uvidíme, jaká bude
forma našich hráčů na jaře.
Dorostenci získali v okresním přeboru 18 bodů a obsadili 7. místo. V jarní sezóně očekáváme od našich chlapců
mnohem lepší výkony.
Ještě je nutno se zmínit o neprávem zapomínaném družstvu volejbalistů. V loňské sezóně vyhráli naši hráči a hráčky
2. ligu okresní soutěže smíšených družstev a postoupili
do 1. ligy. Tam je čeká mnohem vyšší sportovní úroveň,
o čemž se už před dvěma lety měli příležitost přesvědčit.
I když se poctivě připravovali, z 1. ligy tehdy sestoupili.
Získali však cenné zkušenosti a proto věříme, že je v letošní
sezóně sestup nepotká, naopak, stanou se stabilním prvoligovým družstvem.
Ženám a dívkám v obci bych chtěl připomenout,
že se v sokolovně pravidelně cvičí a že cvičení vedou velmi
zkušené cvičitelky. Přidat se ke kolektivu a začít je možno
prakticky kdykoliv.
Velmi působivé, ale také prospěšné, je cvičení maminek
s dětmi, které se koná každé pondělí v 10.00 hodin dopoledne. Přijít mohou maminky s dětmi od jednoho roku
věku.
Předvánoční období je, jako každoročně, věnováno
přípravám Sokolského plesu, který se koná v sobotu
12. ledna. Slibujeme pěkně vyzdobenou a příjemně vyhřátou
sokolovnu a věříme, že se k nám naši spoluobčané neotočí
zády a sportovního plesu se zúčastní. Budeme se také těšit,
že někteří z vás přispějí i malým dárkem do tomboly. Celý
výtěžek plesu poslouží jako část úhrady provozních nákladů
sokolovny, které se v roce 2008 vyšplhají k 250 000Kč.
Sokolovna neslouží jen členům Sokola, je využívána k různým akcím po celý rok a její udržení v provozu je záležitostí
všech občanů Mostkovic.
Mgr. Miloš Korhoň
Helios - Mostkovice reprezentuje na
národních závodech
Polana, Neta, Quena, Rony, Harun,
Argonaut - v letošním roce získali
se svými jezdci dvě desítky umístění
na národních závodech a z toho 8x
zvítězili. Našimi reprezentanty v roce
2007 byli: Lenka Kroupová, Lucie
Lenďáková, Lenka Korbélyiová, Lucie
Komoňová a Kateřina Radvanská. Hiporehabilitace v areálu Helios

Vítání občánků proběhlo v sobotu, 24. listopadu ve společenské místnosti budovy obecního úřadu. Celkem jsme
přivítali dvanáct nově narozených dětí s rodiči.

Vyzýváme všechny občany, kteří mají zájem více či méně
jakoukoli formou pomáhat a aktivně se podílet na organizování kulturních a společenských akcí v naší obci, aby se
přihlásili u pracovníků OÚ Mostkovice (u p. Zichové) do
„Aktivní skupiny místních nadšenců“.
Smyslem této aktivity je sdružit a zkontaktovat vzájemně
občany se zájmem o kulturní a společenský život v naší
obci. Někteří občané mají v této oblasti za sebou obrovský
kus práce již nyní a těmto děkujeme za jejich aktivní a dobrovolnou činnost.

Nic ve zlém, vážení občané!

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI
V neděli, 2. prosince Mikuláš s Čertem (Alois Langer
a Ladislav Mádr) tradičně obdarovali bezmála 120 dětí sladkou nadílkou, kterou připravili opět místní dobrovolníci.

Zamysleme se prosím nad životním prostředím v naší
obci. Ke zlepšení životního prostředí byl i do naší obce
zaveden plyn a to i přesto, že ne všichni občané jej mají
do své nemovitosti zaveden. Pokud občané, kteří plyn
zaveden nemají, topí dřevem, kvalitním uhlím či koksem,
nelze jim přisuzovat, že životní prostředí zhoršují nějak
podstatně.
Část občanů, která zaveden plyn má, zachovala z dřívějška kamna na pevná paliva, která občas používá. Bohužel
někteří z nich v těchto kamnech pálí kromě přírodních paliv
i domovní odpad, plastové láhve a textilie, přestože v obci
na vyhrazených plochách stojí již několik let kontejnery
na plasty. Pálením odpadů unikají do ovzduší zdraví škodlivé, dokonce rakovinotvorné plyny, jež ohrožují všechny,
i ty, kteří plasty, pneumatiky a textilie pálí!
Každý člověk má své vlastní svědomí a osobní čest. Proč
si vzájemně ztrpčujeme společný život?
Jednání těchto občanů je samozřejmě protizákonné
a ke všemu je cítit ve vzduchu, který dýcháme.
PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ K JÍZDNÍM ŘÁDŮM
V minulém vydání jsme žádali občany o připomínky k jízdním řádům a hromadné dopravě související s cestováním našich
občanů. Někteří zareagovali na výzvu a předložili konstruktivní
a konkrétní požadavky a připomínky. Celou věc se všemi
obdrženými návrhy jsme předali dopravci FTL Prostějov a. s.
a následně na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení veřejné dopravy,
čímž jsme udělali pro tuto věc maximum. Dovoluji si citovat
část dopisu, který jsme obdrželi jako odpověď a stanovisko
na Vaše připomínky, zejména požadavek na posílení spojů v časech mezi 19:25 – 22:35.
Cituji: Autobusové spojení v uvedených časech do Vaší
obce je zajištěno linkou 780721 Prostějov – Plumlov – Protivanov – Buková (spoje č. 7 a 27, odjezdy z Prostějova, aut.st.
v 19:20 hod a 22:35 hod). Tyto spoje řeší i návaznosti vlak
– autobus. Spoj č. 7 má odjezd po příjezdu osobních vlaků od
Olomouce a Nezamyslic (příjezdy 18:57 a 18:58 hod), spoj
č. 27 mohou využít cestující přestupující z vlaku od Nezamyslic
ve 22:13 hod a od Olomouce je delší přestupní doba (příj. osobního vlaku 21:38 hod). Delší přestup ve směru od Olomouce
je způsoben vedením tohoto vlaku tak, aby v Prostějově mohl
zajistit nástup na noční směnu. Dle našich sledování je přestup
mezi posledními vlaky a autobusy minimální, proto neuvažujeme o posílení dopravy v těchto časech, odjezd autobusu
ve 22:35 je vyhovující pro pracující na odpoledních směnách.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
PROSTĚJOV VENKOV
Evropská iniciativa LEADER pro rozvoj
Regionu Prostějov venkov
I naše obec se zapojila do přípravy využívání finančních
prostředků z evropských strukturálních fondů a programů
určených pro rozvoj venkova. Jednou z významných možností je Iniciativa LEADER (Partnerství).
Plánovaným vstupem do místní akční skupiny mají
všichni občané možnost a příležitost prezentace svých možných připravovaných záměrů a projektů. Hlavním úkolem
místní akční skupiny je aktivizace občanů zapojených obcí.
Budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit místních subjektů
– obce, podnikatelé, spolky a zájmová sdružení, veřejnost.
LEADER je společná iniciativa Evropské unie zaměřená
k posílení venkovského prostoru a je postavená na těchto
znacích:
- každý region má svoje specifika, která mohou být
při správném využití jeho šancemi
- nejlepší znalost regionu mají právě ti, kteří v něm
žijí a působí, aktivní subjekty vytvářejí tzv. místní
akční skupinu, která určitým způsobem může
pomoci spoluvytvářet svůj region
- do partnerství jsou zapojeni zástupci veřejné,
komunální sféry, samosprávy, podnikatelé, neziskové organizace, spolky a zájmová sdružení,
fyzické osoby, čímž dochází k výměně zkušeností,
získávání nových postřehů, myšlenek a názorů
a k plnému využití místního potenciálu
- iniciativa LEADER bude na obdobných principech
pokračovat i nadále v novém evropském plánovacím období 2007 – 2013
Do místní akční skupiny vstoupíme v momentě,
kdy nás přijme valná hromada výše zmíněné obecně prospěšné
organizace. Jednou z podmínek členství je personální obsazení, jehož prostřednictvím komunikují občané s organizací
a příspěvek hrazený z obecního rozpočtu 10Kč na každého
občana. Jednou z nezbytných záležitostí je příprava strategického plánu. Je vhodné, aby zájemci z našich řad připravili své projekty a záměry. Z témat zvolených místní akční
skupinou Prostějov uvádím např. „Trvale udržitelný život
na venkově a Podpora zemědělského podnikání při zachování tradičního rázu krajiny“.
MgA. Iva Zichová

ZELEŇ NA VÝZNAMNÝCH
PLOCHÁCH V OBCI MOSTKOVICE
Z Ministerstva životního prostředí získala naše obec
v letošním roce na základě důkladně a obsáhle zpracované
žádosti jako jedna z mála dotaci 70 000,-Kč na pořízení
„Studie proveditelnosti zeleně“ na významných plochách
obecní zeleně, jejichž absence má negativní dopad na životní
prostředí v obci. Plochy zeleně přispějí k obnově tradičního
vzhledu obce i k rekreaci obyvatel. Všichni zcela určitě
pociťujeme, že veřejně přístupné plochy je třeba systematicky upravit. Dotace byla 70% a 30 000,-Kč jsme doplatili
z rozpočtu obce.

Studie je specifický druh dokumentace, jejímž účelem
je zformulovat konkrétní rozvojový záměr pro řešené
území a prověřit podmínky jeho realizovatelnosti. Zároveň
je závazným podkladem pro rozhodování o budoucí realizaci
záměru. Pořízená studie může sloužit jako součást žádosti
o poskytnutí finančních prostředků na realizaci vlastních
opatření z národních programů či jako součást žádosti
o dotaci z fondů EU.
Studie je již hotová a je mimořádně zdařilá. Jejím zpracovatelem je Ateliér LIST z Uherského Hradiště. Důraz při
zpracování jsme kladli především na vyhodnocení a využití
stávajících vegetačních, vodohospodářských a stavebně
technických prvků, aby nedocházelo ke zbytečnému kácení
porostů a dřevin, ale abychom tvůrčím způsobem navázali
na okolní vegetaci, biokoridory, přírodní a kulturně historický ráz obce.
Současný stav – inventarizace dřevin, základní údaje
o řešeném území, vyhodnocení stávajících prvků, koncepce
navrhovaných úprav a jejich zdůvodnění, osazovací a vytyčovací plán, plán terénních úprav a zákres shody navrhovaných úprav se současnou situací, řezopohledy a technické
prvky jsou zpracovány ve výkresové a mapové části studie.
V souladu s územně plánovanou dokumentací jsou zpracovány tyto plochy:
Náves Mostkovice – Plocha u kostela a dětské hřiště
Řešené území se nalézá v centru naší obce, chybí mu
celková koncepce a vybavení. Schází zde odpovídající
mobiliář jak lavičky, tak odpadkové koše. Územím vedou
jen vyšlapané chodníky. Parkoviště představuje zpevněná
plocha se zhutněným štěrkovým povrchem. Zeleň představuje břehový vegetační pás a parčík u kostela. Pobřežní
pás je tvořen vrbou, jasanem, olše s částečným keřovým
podrostem, místy s nevhodným bezem černým. Na parkové
ploše jsou zastoupeny lípa, dub, borovice, modřín...místy
s keřovými výsadbami.
Koncepce řešení
Základ kompozice řešeného prostoru představuje mléčnou dráhu, která se vine parkem v podobě mlatového
chodníku lemovaného kovovým páskem. Centrální prostor
samotný, jež se vyskytuje na trase „mléčné dráhy“ představuje sluneční soustavu, jejíž střed tvoří Slunce v podobě
jednoduchého kamenného vodního prvku. V mlatovém
prostoru oválu okolo vodního prvku jsou sestaveny jednotlivé planety, které představují kovové plakety uprostřed
s bodovým osvětlením. Centrální prostor bude využíván pro
konání kulturních a společenských akcí a v době klidu jako
odpočinkový prostor s trámovými lavicemi po obvodu. Za
každou lavicí jsou v trávníku na štěrkovém podkladu nainstalovány sochařsky ztvárněné prvky zvěrokruhu a je jich
tedy 12, stejně jako laviček.
Ostatní část parku je řešena jednoduchou výsadbou zeleně
sestávající ze solitérních stromů a skupin keřovitých vrb, jež
doprovázejí říčku Hloučela. Místy jsou vytvořena zákoutí
s lavičkami. Pod stávající skupinou borovic je navržena kompozice solitérních kamenů, jež mohou sloužit i jako herní
prvek pro děti. Při hlavní komunikaci je řešeno parkoviště,
jež je lemováno alejí stromů. Nechybí zde také prostor pro
májku a informační tabuli s plánkem planetária a obce Mostkovice.Prostor dětského hřiště je odcloněn od návsi formou stříhaného živého plotu. Na samotném hřišti jsou navrženy ovocné
stromy a keřové skupiny, jež dotváří současný prostor.

Náves Stichovice - koncepce řešení
Hlavní myšlenkou je dát území celkovou koncepci, náplň,
jednotný ráz a vybavení tak, aby vzniklo důstojné místo této
části obce, které může vyzývat k setkávání a odpočinku.
Celou kompozicí je vedena diagonální linie mlatového
chodníku, logicky spojující hlavní pěší tahy v území. V jižním cípu území je navržen ovocný sádek, který oživuje
celkovou kompozici svými květy a na podzim plody. V sadu
je umístěn centrální prvek tvořený zpevněnou mlatovou
plochou s lavičkami, v centru kompozice jsou umístěny
kameny se solitérní trávou či trvalkou. Na travnaté ploše
v okolí chodníku jsou rozmístěny dřevěné sochy zvířátek,
které jsou zajímavé nejen pro děti. Dřevěné sochy jsou
voleny tak, aby představovaly příběh dle pohádky bratří
Grimmů, což bude připomenuto a vysvětleno také na informační tabuli. Objekt stávající budovy je odcloněn výsadbou
skupin keřů, a umístěním treláže pro popínavé rostliny, tak
se nenásilně začlení do daného prostředí a bude omezen jeho
negativní vzhled. Posezení je vytvořeno za budovou, čímž
vznikne intimní zákoutí s pohledem na dominantu stromu
ořešáku. Do podrostu stromu jsou navrženy výsadby cibulovin vykvétajících na jaro. Severní stranu dané lokality
vymezuje ovocné stromořadí, které ji současně odcloňuje
od místní komunikace.Vegetační prvky jsou zastoupeny
výsadbou stromů – ořešák, ovocné stromy – jabloně, třešeň,
višeň a keřů – líska obecná, hloh, svída, růže, dřišťál. Jsou
navrženy převážně z domácích druhů odpovídající dané
lokalitě a přírodním podmínkám. Působí v prostředí jak
esteticky – svou barvou, texturou, strukturou, tak i funkčně
– zabraňují prašnosti i hluku.
Studie dále obsahuje i zpracovaný obecní pozemek okolo
domu s pečovatelskou službou s vybavením pro odpočinek občanů obce Mostkovice a část biokoridoru Hloučela
– Nábřežní ulice. Zde studie počítá s vytvořením jednotného
konceptu břehových porostů. Dojde k odstranění cizorodých
druhů dřevin a podpoření přirozené druhové skladby. Cílem
je vytvoření takové struktury břehových porostů, jež zpevní
břeh před vodní erozí a ochrání ho při povodni. Význam
porostu bude také v jeho samočištění (přítomnost olše)
a funkce estetická.
Všechny lokality jsou ve shodě s územně plánovanou
dokumentací a věřím, že je dokážeme díky dotacím a částečně i vlastními silami společně zrealizovat.

Vizualizace návsi Mostkovice - Planetárium a úprava parku

NOVÉ POHLEDNICE OBCE MOSTKOVICE
Sdělujeme občanům, že jsme pořídili nové pohlednice. Tyto budou v nejbližších dnech k dispozici za symbolickou cenu
v kanceláři obecního úřadu. Věřím, že občané a návštěvníci obce ocení pestrý a různorodý výběr.

Památky Mostkovic
MOSTKOVICE

Mostkovice
zimni prehrada

VÝSADBA STROMŮ V LOKALITĚ POD KEMPEM
V rámci Programu péče o krajinu v roce 2007 – Podprogram péče o krajinu se nám podařilo v zájmu zlepšení přírodního prostředí získat 100% dotaci na výsadbu stromů těchto druhů: lípa srdčitá, habr obecný a dub zimní.
Vyhlásili a zveřejnili jsme dobrovolnou brigádu, která se uskutečnila v sobotu – 3. listopadu. Nadšenci se sešli v ranních hodinách a těší mne, že se do této akce zapojila i spousta dětí z naší obce. Každý z přítomných si vysadil svůj vlastní strom. Děti z
Mostkovic umí samostatně vyhloubit zeminu, připevnit stromek textilním popruhem k opěrnému kůlu, upevnit na něj chráničku
proti okusu, provést mulčování a každý již ví, že i na stromy se používá kondicionér. Za několik let nám zde vyrostou krásné
stromy a někteří chlapci z naší obce už mají co se týče zasazení životního stromu splněno. Na dotaz, jak se dětem líbí taková
pracovní sobota odpovídaly s nepředstíraným zájmem že moooc a otázkami: „Kdy zase budeme sázet?“.
Takže kdy? Slibuji, že co nejdříve, ale bude to určitě až v roce 2008, jelikož letos to už nestihneme.
Osobně děkuji všem zúčastněným a jmenovitě našim malým občánkům za jejich pomoc. Jsou to: Jitka Nováková, Veronika
Bulková, Kateřina Slepánková, Hana Rýdlová, Anna Halenková, Žaneta Šmudlová, Tereza Krchňáková, Petra Hájková, Tomáš
Dvořák, David a Rostislav Zichovi a Petr Sedláček.

Práce šlechtí ..............☺
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14 30T
31F 3 38T
46F 3 53F 3 59F 3
15 19B
15 38F P
15 38F P
15 05F 3
15 00F P
15 00F P
40F 3 45F 3
16
16 30F
16 46T 2
16 15F 6 30T
16
16 10F 1
41F 3
17 16T
17
17 02F 1
17 15B
17 35F
17 35F 2
50F 7
18 28F 7
18 25F
18 25F 2
18 35F 3 40T
18 10T
18 10T 2
19
19
19
19 20F 3
19 20F
19 20F 2
20
20
20
20
20
20
21 18F 8
21
21
21
21
21
22
22
22
22 35F 8
22
22
Za časem odjezdu spoje je uveden dopravce (F - FTL - First Transport Lines a.s., T - AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o., B - BODOS bus a.s.) a vysvětlivka v případě omezení jízdy. Zajíždění spojů
k nemocnici je vyznačeno podtržením. Podkladem tohoto přehledu jsou linkové jízdní řády. Změny v jízdních řádech vyhrazeny! Připomínky a náměty k provedení adresujte na uvedené kontakty.
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NEW YORK, CHICAGO,
MOSTKOVICE…..
Zdá se Vám tato kombinace úsměvná? Že to není legrace
Vám může dokázat pan Vladimír Obr se svojí manželkou
Annou z Mostkovic. Tyto světové, umělecky proslulé
osobnosti totiž opakovaně naši obec v těchto kombinacích
reprezentují na výstavách a vernisážích v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Rumunsku, Číně, USA, Japonsku a České
republice. Do prostoru galerií se přichází podle managementu
pořadatele na překrásné obrazy podívat až čtyřicet tisíc
návštěvníků.
Kromě toho, že mostkovičtí malíři mají „pořád před výstavou“ – pořádají pět až šest autorských výstav za rok a účastní
se řady kolektivních, mají v Praze desítku expozic a prezentují svá díla ve stálých expozicích po celém světě.
Oba malují od malička. Anna se v šesti letech sama přihlásila do výtvarného kroužku a pro její nadání ji přijali ihned
do vyššího ročníku. Jejím zásadním dílem je dětská kniha
Medvídkov. Spisovatelka a malířka zde dětskému světu popisuje život typicky českých medvídků od jejich vzniku. V pěti
knihách, které se dají přirovnat ke známému krtečkovi vytvořila jeden z významných „kultů“ dětské české literatury.

Autor: spisovatelka a malířka Anna Obrová

Vladimír fotografoval první dětské fotografie dědovým
starým fotoaparátem ještě dříve, než začal chodit do školy.
Nyní se řadí mezi jednoho z významných průkopníků moderního umění.
Pedagogika, výtvarná výchova, kunchistorie, Institut
výtvarné fotografie a soukromé studium výtvarného oboru
– to je společný začátek a následně cesta tvrdé řehole a dřiny,
která se skrývá za plátnem.
Za společná léta života a práce se manželům podařilo
v oblastech malby, fotografie, vizuálních multimedií (kombinace fotografie a malby), mixed medií (kombinace obrazu,
hudby, zvuků – kombinace kombinací) i brand artu (umění
na značku) získat celou řadu významných ocenění a diplomů.
Tak, jako v jiných oblastech se i v umění jedná o prestižní
záležitost, nějaké finanční odměny dnes nejsou „in“.Umělci
je využívají zejména pro spolupráci se zahraničními firmami,
které chtějí vytvořit netradičně a umělecky pojatou reklamu.
Nevěřili byste, že lze udělat i sérii krásných pláten na téma
„Trubky do země“.
Cestu k úspěchu si manželé Obrovi museli doslova prokopat sami. Snaží se účastnit takových akcí, jež jsou posuzovány těmi nejkvalitnějšími porotci. Před třiceti lety začínali

s fotografiemi, pak následovalo dlouhé období dynamické
tvorby multimedií a nyní se vrací opět k malování a klidu.
Vladimír říká, že už bylo dost výkřiků na všechny strany, že
rvavá doba se plynule překlenula a nastává období kvalitativně nejlepší umělecké části jeho života. Umění totiž přímo
souvisí s tím, co se kolem nás i v nás děje.
Vladimír Obr je držitelem řady významných ocenění
např.: Evropská cena Franze Kafky, cena Františka Kupky
za uměleckou činnost, cena za výtvarné umění ze Sicílie, ceny
ze soutěží z Londýna, Stockholmu, Nebrasky, Tampy... .
Neustále komunikuje se zahraničím, je oslovován řadou
významných umělců, firem, institucí a osobností. Vystavuje
svá díla po celém světě a za svůj nejlepší obraz vždy považuje ten další, který teprve namaluje. Poslední cenu získal
od kurátorky, která posuzovala na Benátském Bienále,
což je pro malíře obrovské ocenění. V zahraničí úzce spolupracuje i s duchovními představiteli, jelikož významná část
jeho tvorby s touto tematikou souvisí a obrazy jsou vystavovány v hlubokém prostředí řady světových kostelů. (Výstava
na česko polských dnech, kam přišli neojediněle i významní
hosté - primátor Varšavy a zástupci ambasád i ČR).
Manželé tvoří pořád – oba mají tvorbu jako zálibu. Vladimír je pokorný člověk a tak jako svoboda s sebou nese ruku
v ruce zodpovědnost, považuje umění za dar s nímž je spojena obrovská dávka řehole a člověk, pokud si chce tento dar
uchovat, musí sloužit. „Musím malovat denně, stále, abych
tu schopnost neztratil“. To jsou slova umělce, který nikdy nic
nedělá jen tak, aby to nějak dopadlo, nebo nahonem. Nic prý
není náhoda a vše spočívá v tom, běhat strašně rychle přes
cestu všem nabízejícím se příležitostem.
Vladimír a Anna Obrovi mají před sebou ještě pořádný
kus cesty. Průběžně pracují na dětském projektu s názvem
„Barevná křídla – beze slov, hranic a bariér“, ve kterém děti
z různých zemí mohou postupně přijmout část daru umění
v oblasti estetického vnímání a uměleckého vzdělávání.
Pomocí výtvarného projevu chtějí manželé Obrovi obohatit
dětský svět, otevřít jim srdce a vzbudit v nich cit. Projekty již
proběhly v Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Česku.
Obraz, který byl vystaven
na Paris Fotu v Louvru – je to
dokument činnosti, který má
zvláštní až absurdní vyjímečnou
atmosféru.

Mám Obra rád, on je pro mne dneska něco jako Apolinaire
na začátku minulého století.
Antonín Kachlík - režisér

