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Přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku.

Všechno, co je dobré vědět o životě, jsem se naučil
z Noemovy archy…
Za prvé: nezmeškat loď.
Za druhé: pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi.
Za třetí: plánovat dopředu. Když Noe stavěl archu,
nepršelo.
Za čtvrté:udržet se fit. Když Vám bude 600 let, někdo
Vás může požádat, abyste udělali něco opravdu
velkého.
Za páté: neposlouchejte kritiky, prostě pokračujte
v práci, která se musí udělat.
Za šesté: postavte svou budoucnost na vysokém základu.
Za sedmé: z bezpečnostních důvodů cestujte v párech.
Za osmé: rychlost není vždy výhodou. Šneci byli
na palubě s gepardy.
Za deváté: když jste ve stresu, chvilku se plavte.
Za desáté: pamatujte, archu stavěli amatéři, Titanic
profesionálové.
Za jedenácté: bouřka nevadí, když jste s Bohem, vždy
na Vás čeká duha.

POZVÁNKA
Zveme všechny občany na vánoční mši v Kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích
26. prosince 2008
18:00 Koncertní provedení
Jana Jakuba Ryby
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „Hej mistře“
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Bez Ryby jako by ani nebyly pravé Vánoce Jan Jakub Ryba a jeho mše „Hej, mistře, vstaň
bystře!“opět v Mostkovicích
Smíšený pěvecký sbor SALVE
Orchestr z Olomouce
Sólisté:
Cecile Valls – soprán
Marta Dudková – alt
Ondřej Doležal – tenor
Jan Vaculík – bas
pod taktovkou sbormistra a dirigenta
LADISLAVA KUNCE

Skoro všichni známe tuto slavnou skladbu, ale málokdo už
zná jejího autora. Pojďme poodhalit roušku tajemství skladatelova života...
Talentovaný skromný chlapec
Jan Jakub Ryba se narodil 26. 10. 1765 v Přešticích,
v rodině učitele. Už v pěti letech se začal projevovat jeho
mimořádný talent, hrál sonáty a koncerty a učil se hrát na
varhany a housle. Toto nadání neuniklo jeho strýci, který vzal
mladého Jakuba do Prahy, kde mu zajistil studium na gymnáziu a hudební lekce u J. A. Koželuha.
Praha Jakuba Rybu očarovala. Působí tam v gregoriánském
chorálu, hraje u Salvátora, začíná komponovat a jeho skladby
se hrají v kostele sv. Jindřicha. Také ho nadchla filosofie,
zvláště spisy Seneky a osvícenských filosofů. Setkává se zde
s českými vlastenci a to později ovlivní další jeho život.
Rybovo nadšení Prahou vystřídalo ochlazení. Na žádost otce
odjel do Nepomuku, kde se uvolnilo místo učitele. Ryba však
místo nezískal a v Nepomuku nepobyl dlouho. Přijal nabídku
učitele v Rožmitále. Plat venkovského učitele byl nízký
a sotva stačil na živobytí. Ryba zakládal knihovny, učil hudbu,
pořádal besedy pro zaostalé studenty a stále vytrvale komponoval. V roce 1790 se oženil. Tady se také seznámil s Mozartovými díly, která pro něj byla velmi inspirativní.
Vlastenectví a Rybova tvorba
Ryba se netajil svým vlasteneckým smýšlením a také ho
pilně propagoval ve své tvorbě. Používal české texty, protože
tvrdil: “Z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský požitek ani zpívající, ani poslouchající“. Vytvořil velký slovník
hudební, ve kterém prezentoval způsob, jak vyučovat hudbu.
Patří mezi zakladatele umělé písně. Svou tvorbou se snažil
oslovit všechny vrstvy posluchačů.

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Mostkovice si Vás dovoluje
pozvat na

13. veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat v pondělí 15. prosince v 18. 00
hodin v sále budovy obecního úřadu.
Navržený program jednání je zveřejněn na úřední
desce.

Neshody s církví a vrchností
Jako chudý učitel však neměl na růžích ustláno. Pro své,
na svou dobu pokrokové uvažování, se navíc dostal do sporu
s tamním farářem, který neměl pochopení pro jeho vlastenecké
a lidské ideály. Když spor s farářem umlkl, proti Rybovi se postavila místní vrchnost, která nemohla strávit vlastenectví a způsob
propagace vzdělání pro každého. Šlechta dokonce popuzovala
rodiče žáků proti Rybovi a působila mu existenční potíže.
Česká mše vánoční
I přes obtížné životní podmínky Ryba nepolevoval ve svém
skladatelském úsilí. V letech 1788-1795 napsal 30 mší a mezi
nimi i svoji nejslavnější skladbu “Hej, mistře, vstaň bystře!“
V této pastorální skladbě, která má podobu mše si kladl za
cíl, aby hudba povznášela a zároveň vzdělávala jak bohaté,
tak chudé. Možná právě proto vybral motiv narození malého
Ježíška, kterému se přišli poklonit uznávaní mudrcové, ale
i prostí lidé, pastýři, kteří mu vzdali hold prostou písní. Nezvolil
okázalé uctívání Ježíše, ale srozumitelnou oslavu této významné
události v pestrém hudebním rozložení a jednoduchý zpěv, který
zajistil skladbě nesmrtelnost. Přestože mše byla herně i hlasově
náročná, upravil ji tak, aby ji zvládli i hudebníci - amatéři.
Tragický osud velkého hudebníka
Asi se dnes už nedozvíme, co bylo přesnou příčinou Rybovy
smrti. Jestli k ní přispěl těžký život, existenční potíže, tlak vyšších církevních a společenských kruhů, kteří mu ztrpčovali život
či osobní nespokojenost. Jan Jakub Ryba se začal vyhýbat lidem,
sám chodíval na dlouhé procházky do rožmitálských lesů, a tak
nikoho nepřekvapilo, když se vydal 8. 4. 1815 po mši ven. Když
se však nevrátil, začali ho hledat a našli jej mrtvého s podřezanými žilami v lese nad vsí.
Jan Jakub Ryba sice skončil svůj život tragicky, ale zanechal za sebou pestré hudební dílo. Více než 1400 skladeb od mší, světských písní, přes menuety, symfonie,
chrámové skladby, koncerty, po hudebně teoretické spisy.
V očích veřejnosti však zůstane zapsaný jako autor nejslavnější vánoční písně, která je klenotem českých Vánoc.
„Bohu, vlasti, lidu sloužit,
po obecném dobru toužit,
S Múzami se celovati,
čísti, housti, rýmovati,
vzdělávat se bez ustání,
jest mé denní zaměstnání.“
Jan Jakub Ryba
2

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MOSTKOVICE
Vybíráme:
∗ Zastupitelstvo obce Mostkovice schválilo navržená rozpočtová opatření I/2008,II/2008 a III/2008.
∗ Základní a Mateřská škola Mostkovice, v zastoupení paní
ředitelkou, podala žádost o udělení výjimky pro vyšší
počet žáků ve třídě mateřské školy. Přičemž kapacita
mateřské školy (42 dětí) není překročena. Zastupitelstvo
žádost schválilo.
∗ Zastupitelstvo obce jakožto zřizovatel Základní a Mateřské školy v Mostkovicích zvolilo ze svých řad jednoho
člena Rady školy. Tímto byl zvolen pan Ludvík Benýšek.
∗ Po předložení byly schváleny smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a to pro společnost E.ON Česká
republika s.r.o., která smlouvy předložila z důvodu budování
své rozvodné sítě k nově zastaveným lokalitám.
∗ Byl schválen dodatek ke smlouvě o úvěru č.62/K/2005,
kterým se mění článek V. zajištění úvěru.
∗ Byl schválen návrh na rozdělení parcely 466 k.ú. Stichovice na parcely 466/1 3623 m2 a 466/2 876m2 za účelem
jiného využití (plocha pro sportovní zařízení a hřiště dle
platného územního plánu obce Mostkovice). Ve smyslu
předchozího návrhu rozdělení parcely 466 byla daná výpověď smlouvy o pronájmu parcely 466 a 459 k.ú. Stichovice
organizaci zahrádkářů. Po rozdělení parcel byl vypracován
návrh nové smlouvy o pronájmu parcely 466/1 a 459 k.ú.
Stichovice. V nové smlouvě je vyloučená parcela 466/2.
∗ Zastupitelstvo schválilo zápis do školského rejstříku Nový obor pro ZŠ a MŠ – Obor Pomocná škola. Rozšíření
činnosti bylo schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Mostkovice dne 27. 3. 2008.
Upozorňujeme občany, že již proběhl poslední termín
placení poplatků za odvoz tuhého komunálního odpadu
za rok 2008. Občané, kteří nemají zaplaceno, by měli toto
neprodleně učinit. Dluhy budou vymáhány právní cestou
a mohou být řešeny i exekucí.

CZECH POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat
přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
Provoz projektu CZECH POINT je na Obecním úřadě
v Mostkovicích zahájen od 24. listopadu 2008.
Smyslem tohoto projektu je umožnit občanovi získat
na jednom místě a na počkání více požadovaných informací - dokladů.
Dokladů proto, že požadované výstupy z informačních
databází budou úřadem osvědčeny ověřovací doložkou.
To znamená, že dosavadní informativní výtisk (např. údajů
o firmě z obchodního rejstříku) získává certifikovaným výdejem z databáze a ověřovací doložkou úřadu váhu dokladu.
Výdajové místo CZECH POINT.
Kancelář obecního úřadu
Kontaktní osoba –
slečna Magdalena Všetičková, DiS – tel. 582 362 562,
602 432 310
e-mail : obec@mostkovice.cz
Kontaktní osoba –
paní Alena Peňáková – tel. 582 362 562,
email : obec@mostkovice.cz
Vydávají
• výpis z katastru nemovitostí
• výpis z obchodního rejstříku
• výpis z živnostenského rejstříku
• výpis z rejstříku trestů
Úřední hodiny:
Pondělí 8,00 – 16,00 hodin
Středa
8,00 – 17,00 hodin
Pátek
8,00 – 14,00 hodin
Po telefonické domluvě je možné vystavit doklady i mimo
úřední hodiny.
Výpis z katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může
občan požádat třemi způsoby - na základě listu vlastnictví,
podle seznamu nemovitostí nebo podle seznamu jednotek při výpisu podle listu vlastnictví musí občan znát katastrální
území a číslo listu vlastnictví - při výpisu podle seznamu
nemovitostí musí občan znát katastrální území a dále buď
parcelní číslo požadované nemovitosti (jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu), nebo číslo popisné (jedná-li se
o stavbu) - při výpisu podle seznamu jednotek (např. velké
stavby dělící se na jednotlivé byty, garáže apod.) musí žadatel znát popisné číslo domu a přesné číslo bytu v domě.
Za výpis z katastru nemovitostí občan zaplatí správní
poplatek dle rozsahu výpisu – za první stránku výpisu 100,Kč a za druhou a další strany výpisu 50,- Kč (např. při rozsahu 5 stran občan zaplatí 300,- Kč).
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Výpis z obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může
požádat občan na základě znalosti IČ obchodní organizace.
Za výpis z obchodního rejstříku občan zaplatí správní poplatek dle rozsahu výpisu obdobně jako u výpisu z katastru
nemovitostí – za první stránku výpisu 100,- Kč a za druhou
a další strany výpisu 50,- Kč.
Výpis z živnostenského rejstříku
O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může
občan požádat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
Za výpis z živnostenského rejstříku občan zaplatí správní
poplatek dle rozsahu výpisu obdobně jako u výpisu z katastru nemovitostí – za první stránku výpisu 100,- Kč a za
druhou a další strany výpisu 50,- Kč.
Výpis z rejstříku trestů
Pro výpis z Rejstříku trestů České republiky při elektronickém podání prostřednictvím CZECH POINTu
si občan musí zažádat s platným dokladem totožnosti.
Od 18. 02. 2008 je možné vydávat výpisy z Rejstříku trestů
i zmocněncům, kteří žádají o výpis na základě plné moci
jim udělené další osobou. Za výpis z rejstříku trestů občan
zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Poplatek se platí hotově na pokladně úřadu, před vydáním
požadovaného výpisu.
Další informace o projektu CZECH POINT naleznete na
internetových stránkách www.czechpoint.cz.
Základní škola a mateřská škola Mostkovice
Vás srdečně zve na
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK,
který se koná v budově školy
ve středu 10. prosince 2008
od 15.00 do 17.30 hod.
(keramika, perníčky, drobné dárkové věci)

KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NAVÝŠENA
Vedení obce rozhodlo o rekonstrukci sociálního zařízení
ve dvoře školy z důvodu dodržení hygienických předpisů
v mateřské škole. Přebudováním sociálního zařízení se zvýší
kapacita mateřské školy, proto Základní škola a mateřská
škola Mostkovice oznamuje všem rodičům, že pravděpodobně od 2. pololetí školního roku 2008/2009 bude otevírat
další třídu mateřské školy.
Rodiče, kteří mají zájem o předškolní vzdělávání svých
dětí, nechť kontaktují ředitelství školy. Mimořádný termín
zápisu do mateřské školy bude včas oznámen.

Mikulášská nadílka
s diskotékou
V sobotu 6. 12. 2008 ve 14. 00 hodin
v sokolovně Mostkovice
za účasti MIKULÁŠE A ČERTA
Mikulášská nadílka pro všechny hodné děti
Soutěže, hry, zábava a diskotéka
Vstup zdarma
Problematika toulavých psů
Neustále se množí počet volně pobíhajících psů po území
obce Mostkovice. Jedná se o problém, se kterým se potýká
nejenom naše obec, ale dá se říci, že je to aktuální problém ve
všech aglomeracích celé naší republiky. Ze začátku se tento
problém řešil vybudováním útulků pro opuštěná a zatoulaná
zvířata, kapacita se však velice rychle zaplnila a dalšímu rozšiřování a zřizování brání především nedostatek finančních
prostředků.
§ 135 Zákona č.60/1999 Sb., občanského zákoníku v platném znění :
Kdo najde opuštěnou věc, je povinen odevzdat ji příslušnému orgánu. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do jednoho roku od
odevzdání, připadá věc do vlastnictví státu. Výklad Ústřední
komise na ochranu zvířat, zákonem stanoveného orgánu na
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ochranu zvířat: Opuštěné zvíře je tedy nutné odevzdat na
obecním úřadě, nebo je předat do obecního útulku. Obecní
úřad má povinnost se o zvíře postarat po dobu jednoho roku.
Utrácení opuštěných zvířat po určité době, např. po uplynutí
karantény, zákon nedovoluje, nejde-li o zákonem stanovený
důvod k usmrcení.
Po uplynutí jednoho roku se opuštěné zvíře stává majetkem
státu, který péči zajišťuje prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zvíře je z pohledu zákona věc. To, aby se úřady, útulky, jacíkoliv jiní lidé nebo organizace chovali ke zvířatům tak, aby
nedocházelo k jakémukoliv způsobu jejich týrání je tu Zákon
246/1992 na ochranu zvířat proti týrání.
K této otázce se tedy vztahují :
Občanský zákoník Zákon 246/1992 Sb. na ochranu zvířat
proti týrání.
Zákon 166/1999 Sb. tzv. veterinární zákon.
Žádný zákon výslovně neukládá obcím, aby zřizovaly
útulky, ale obecní úřady jsou k tomu de facto zákonem
nuceny, jak vyplývá z výše napsaného, jsou povinny se o zvířata postarat.
Každá obec se snaží tento problém řešit, ale vše naráží na
stále stejný problém - umístění odchycených zvířat a následná
péče o ně. Je velice jednoduché říci, co je nám do toho, ať se
obec postará, je přece povinna ze zákona o obcích se o psy
jako o nalezenou věc postarat. To je sice zčásti pravda. Obec
Mostkovice se jenom v roce 2008 postarala o odchyt 9 psů
a jejich následné umístění do příslušného zařízení, nebo předání majitelům, kteří ztrátu nahlásili. Pro tyto případy jsme
v letošním roce byli nuceni uzavřít smlouvu s útulkem pro psy
v Čechách pod Kosířem. Poslední faktura z minulého měsíce
činí 8 770 Kč. Za rok 2008 jsme za umístění psů v útulku
zaplatili částku 22 384 Kč. Všichni bychom si určitě dokázali
představit jiné využití vynaložených financí.
Velký dík patří těm lidem, kteří si od nás nalezené zvíře převzali do vlastní péče, když se nenalezl jeho majitel a vlastně
ho tím zachránili od převozu do útulku.
Na druhou stranu by se měli zamyslet sami majitelé psů nad
tím, proč nemají jejich psi evidenční známky, proč je nechají
volně pobíhat a zejména proč když už si pejska pořídí, posléze
jej například vyhodí do kontejneru na velkoobjemový odpad
na Sběrný dvůr do Mostkovic, nebo zkrátka vypustí na ulici.
Co se považuje za týrání zvířete (podle zákona č.246/92
Sb.).
- Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému
stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují
jeho síly.
- Omezovat výživu zvířete.
- Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by
omezení způsobilo utrpení.
- Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si
sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
- Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu
zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek... apod.).
- Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět
způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo
poškození zdraví, nebo vede k jeho neúměrnému fyzickému
vyčerpání.
- Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře (důvody k usmrcení
naleznete ve zmiňovaném zákonu).

Obecní vyhláška přece zcela jasně uvádí, jak má být pes
zabezpečen v případě jeho volného pohybu a jak se má majitel o něj starat. Majitelé psů, kteří tato nařízení nedodržují,
se proto nemohou divit, že proti nim mohou být uplatňovány
zákonné sankce. I tento způsob napomáhá ke zlepšení situace
volného pobíhání psů. Nebráníme se ani názorům a připomínkám z řad občanů a majitelů psů, kteří sami mohou svým chováním a jednáním pomoci nedobrou situaci změnit.
Připravujeme: Prezentaci všech subjektů, činnosti,
podnikání, řemesel a dobrovolnictví v naší obci. Žádáme
všechny občany, kteří mají zájem o prezentaci, aby si
připravili materiály v písemné podobě (propagační
materiály, letáky, plakáty, fotografie aj.) a doručili je co
nejdříve na obecní úřad p. Zichové.
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Příspěvek k zamyšlení
Bydlím v Nábřežní ulici, kde jsou domy postaveny téměř
u cesty, za kterou je hned hlubší koryto potoka. Protože zde
není možnost žádné předzahrádky, tak se někteří z nás snaží
oživit tuto ulici aspoň jak to jde, například v létě rozkvetlými
truhlíky... .Teď však přišly chladné dny a možná i na Vás
doléhá atmosféra blížících se vánočních svátků, tak jsem si
řekla, že udělám něco pro radost kolemjdoucích a nazdobila
jsem truhlíky větvičkami z jehličí a pár ozdob a dala to na
okna, byl už večer a tak jsem se těšila, až se na to druhý den
podívám, jak to vlastně vypadá za světla. Když jsem však
ráno vyšla před dům, tak jsem zůstala nevěřícně stát - jedno
okno bylo prázdné, truhlík byl pryč! No to snad ne, že by to
někdo ukradl? To teda byla rychlost, nevydržel tam ani jeden
den! V tom šel okolo pán se psem z naší ulice a tak jsem se
s ním dala do řeči o tom, co se stalo - také nechápal... .A já
jsem nechápala ještě víc, když na mě pár minut po té zazvonil,
abych se šla podívat k potoku, že tam je ten truhlík! Někdo
ho prostě vzal a jen tak hodil celý do potoka! Možná Vás teď
také napadá otázka, kdo to mohl udělat a proč? Myslím, že
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Nové pohlednice obce Mostkovice jsou k dispozici na
obecním úřadě.

žádný dospělý člověk by toho nebyl schopný, protože něco
jen tak bezhlavě zničit nedává smysl a svědčí to jen pro psychickou nezralost a otupělost toho, kdo to udělal. Navíc tohle
není poprvé, co se nám něco takového stalo. U vchodu máme
vsunutý květináč, měli jsme tam vzácnější stromek vypěstovaný na kmínku, no nebyl tam dlouho, jelikož ho někdo opět
přes noc jednoduše zlomil. Teď tam máme takový obyčejný
jehličnan, který měl však to ráno - co zmizel truhlík - čerstvě oštípané větvičky a ty byly pohozené na zemi. A tak mi
došlo, že se Někdo prostě asi jen Hodně nudil a rozhodl se
ničit, co mu přijde pod ruku. Jenže já vím, kdo nám tenkrát
zlomil ten stromek a tudíž i teď je mi jasné, odkud vítr vane
a místní obyvatelé si sami domyslí - neboť vědí, která parta
dorostové mládeže je zde „vyhlášená“ svým chováním... .
Nabízí se však otázka, jak se k tomu staví jejich rodiče jestli chtějí vědět - co dělají jejich „děti“, co třeba nosí po
kapsách a kde a s kým se poflakují po nocích... . Dovedou si
připustit, čeho všeho jsou schopny, nebo to nechtějí slyšet?
- Jak vychovávali své děti, když jim nedokázali vštípit aspoň
takové základy, jako je úcta k životu, k přírodě? Nejsem tady
od toho, abych někoho soudila, ale i já jsem matkou dvou

dospívajících dětí a proto vím, o čem mluvím a dnes můžu
s čistým svědomím říct, že je by něco takového ani nenapadlo - už jen proto, že si někdy zkusily nějaký ten stromek zasadit, byť to bylo někde na brigádě, nebo doma na
zahradě, jednoduše občas přiložily ruku k dílu a ví, že nic
není zadarmo. A myslím si, že na štěstí - na rozdíl od některých jejich vrstevníků - oni mají své životní hodnoty v hlavě
již srovnané! A co říct závěrem?
Tak nevím, koho je mi líto víc, jestli těch nedospělých dětí
nebo jejich rodičů... .
Jaroslava Šolcová

deže a tělovýchovy. To vydá rozhodnutí na jaře roku 2009.
Pokud se týká dotace SK Brodek u Prostějova ve výši
5 milionů Kč nemáme zatím žádné zprávy, ale vypadá to, že
nebude proplacena.
Výbor TJ Sokol Mostkovice přeje všem občanům obce
Mostkovice i všem dojíždějícím členům TJ krásné svátky
vánoční a hodně štěstí a zdraví v roce 2009. Věříme, že tento
rok zahájíme společně, “pěkně od podlahy“ na Sokolském
plese 17. ledna 2009.
Miloš Korhoň

Čtvrté čtvrtletí v TJ Sokol Mostkovice
V tomto čtvrtletí dochází k ukončení všech činností na
venkovních sportovištích a k jejich přesunu do sokolovny.
Zrekapitulujme si tedy sportovní výsledky.
A mužstvo se v 1. A třídě potýkalo po celé podzimní
období s nedostatkem hráčů. Někteří dočasně přerušili činnost (M.Kubeš,D.Franěk), někteří se dlouhodobě zranili
(P. Zapletal, D. Cigr, V. Komrzí, O.Kovář) a někteří mladí,
na které jsme spoléhali, přestali bez jakékoliv komunikace
docházet (J. Sekanina, V. Kuchař, J.Šťáva). Poslední tři
zápasy neodehrál z disciplinárních důvodů Vl.Vojtíšek.
Postavení mužstva na 12. místě tabulky se ziskem 12 bodů
proto odpovídá našim současným možnostem. 12. místo
může být ovšem na jaře místem sestupovým, proto věříme,
že se naši hráči dají přes zimu dohromady a na jaře zaútočí
na vyšší příčky v tabulce.
Velkým zklamáním byly výkony dorostu. Mužstvo, hrající druhým rokem ve stejné sestavě, skončilo v tabulce na
10.místě se ziskem 16 bodů a nenaplnilo tak předsezónní
předpoklady. Stejně jako u „Áčka“ věříme v mnohem lepší
výkony v jarní části.
Očekávání naopak překonala přípravka, která se umístila
druhá ve své skupině, hned za nejsilnějším a bezkonkurenčním SK Prostějov. Její výsledky na velkém, otevřeném hřišti
nás naladily velmi optimisticky, hned však při prvním sálovém turnaji v Kostelci na Hané jsme se přesvědčili, kolik
fotbalového umu našim mladým ještě chybí. Prohráli jsme
všechny zápasy, některé i dost vysoko, a tak naše malé fotbalisty čeká ještě spousta tvrdé práce.
S potěšením je třeba konstatovat, že obě přípravky, jak
mladší, tak starší, pokračují za velké účasti v tréninku v sokolovně. Výsledky se tak určitě projeví.
Sezóna na minigolfu byla zakončena turnajem rekreačních
hráčů, letos jich hrálo 26 ve třech kategoriích. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o velmi zdařilou akci s kladným ohlasem, věříme, že v příštím roce bude účast rekreačních hráčů
ještě vyšší.
Rozloučení hráčů plážového volejbalu se sezónou pokazilo počasí. Výbor TJ Sokol děkuje všem našim občanům,
kteří pravidelně navštěvovali náš areál pod hrází přehrady
a tím napomohli k zisku finančních prostředků, ze kterých
pak TJ „žije“ prakticky celý rok. Věříme, že nám zůstanou
věrni i příští rok.
A na závěr jsem slíbil něco k dotacím. Naše žádost
o opravy sokolovny ve výši 3 miliony Kč byla v prioritách Olomouckého kraje na 2. místě a tím pádem se s umístěním v „čelní
skupině“ dostala i z ÚV ČSTV na Ministerstvo školství, mlá6

Sobotní dopolední výletík

TJ Sokol Mostkovice a TJ Sokol Kostelec na Hané pod
vedením Zdeny Ševčíkové a Lucie Schönfeldové uspořádal
2. listopadový týden víkendový pobyt pro maminky s dětmi
od 2 let. Konal se na turistické základně v Kladkách a zúčastnilo se jej 11 maminek a 15 dětí. V rámci dobrovolného
programu prošly děti večerní stezku odvahy, zacvičily si
v tělocvičně tamní základní školy, na výletě hledaly obrázky
a sbíraly přírodniny, ze kterých pak vyráběly spolu s maminkami zvířátka a jiné výrobky. Maminky si večer u krbu
popovídaly u vlastnoručně dělaných dobrůtek a dokonce si
společně zasoutěžily a zasmály při malování se zavázanýma
očima. První společně strávený víkend se tedy vydařil a již
nyní plánujeme další akce.

Hurá na vlečku

Mňam svačinka bábovka od tety Jitky

Kavalerie přenocovala před bitvou
v Mostkovicích
Dne 24. listopadu 2008 projela Mostkovicemi 8. kavalerie. Nadšenci v dobových uniformách na koních putovali
z Náměště na Hané přes Vyškov a Bučovice „po kopytě“
do Slavkova u Brna na víkendovou vzpomínkovou akci
203. výročí rekonstrukce bitvy tří císařů. Slavnostní pozdrav
pro místní obyvatele a děti společně se zasalutováním a poděkováním panu starostovi a Helios – Mostkovice o.s. za vstřícné
přijetí a poskytnutý nocleh, jsme mohli shlédnout u školy
a před budovou obecního úřadu.

Výrobky z přírodnin z dopolední procházky

Zveme Vás na plesovou sezónu v budově sokolovny Mostkovice
17. ledna 2009 – Sokolský ples
14. února 2009 – Školský ples
28. února 2009 – Obecní ples
14. března 2009 – Hasičský ples
Připravujeme: OLDIES PARTY – termín bude včas
upřesněn
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KŘÍŽOVKA
1

2

3

4

A
B
C
D
E
F
G
H

5

6

7

8

9

Vodorovně:
A – tuk B – návrší (nářečně); parazit na obilí C
– díl; pohana D – Kaiserovy iniciály; stát USA;
zkratka souhvězdí Orion E – vyhynulý chobotnatec; obyčej F – opeřenec; litím ubrati G – cikán;
otlouct; značka radonu H – pohádková postava;
rýnský člun I – sloučenina podobná celulóze; textilní surovina J – konference
Svisle:
1 – pádová otázka; jemná nečistota 2 – druh
slínovce; takové množství 3 – kap; muslimský duchovní; větné spojení 4 – české město;
vyfouklé vejce (nářečně); starogermánský bůh 5
– Tajenka 6 – otec; moravské město; zavrčení 7
– vyhynulý pštros; omotat; avšak 8 – serže; hypnotický stav 9 – neodborník, papoušek

ZIMNÍ ATRAKCE

I
J
Text vyluštěné tajenky se svým jménem a adresou házejte do schránky pro občany umístěné na budově OÚ Mostkovice s označením KŘÍŽOVKA do 15. 2. 2009. Můžete vyhrát drobné ceny. Správné znění tajenky z minulého čísla:„Jenom krásný den chválí
všichni, neb jej mohou chválit bez závisti“. Blahopřejeme vylosovaným výhercům jimiž jsou : Marcela Hanousková , Eva Mihová
a Renata Karlíčková. Výhry jsou připraveny k vyzvednutí na OÚ Mostkovice.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narozené děti:
v květnu 2008
Radovan Salaj
v červnu 2008
Lukáš Bátěk
Berenika Dostálová
v říjnu 2008
Viktorie Borovcová
Tereza Matoušková

Blahopřejeme deseti nejstarším občanům obce Mostkovice.
KOHOUT JOSEF
PAJOROVÁ ALŽBĚTA
KLEVETOVÁ MARIE
JORDA ANTONÍN
PROKOPOVÁ LUDMILA
PÁCLOVÁ EMILIE
HERMANNOVÁ ANDĚLA
PROKOPOVÁ VĚRA
BÁRTOVÁ JARMILA
SEDLÁČKOVÁ TEREZIE
13. prosince 2008 se na sále budovy obecního úřadu
uskuteční tradiční předvánoční setkání seniorů starších
70. let. Pozvánku na setkání naleznete v nejbližších dnech
ve své poštovní schránce.

Informační občasník pro občany Mostkovic pro Vás s pracovníky obecního úřadu připravila MgA. Iva Zichová dipl. um.,
místostarostka. Náklad 550 výtisků, vychází nepravidelně, určeno pro vnitřní potřebu obce Mostkovice, vydání 9., vychází
3. prosince 2008, ev. č. MK ČR E 17200. Grafická úprava a tisk: TISKÁRNA – JO, spol. s r. o., Sladkovského 201/45, 779
00, Olomouc – Holice, tel. 585 230 285.
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