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Svisle:
1 – pohyb tágem, pramen 2 – vejčitá křivka,
masožravá rostlina z českého filmu
3 – slepičí slabika, opak noci, bytost
4 – čidlo zraku, počet prstů na ruce, umělecká vysoká škola 5 – zvětšovací sklo,
vrkoč, osobní zájmeno 6 – tišící citoslovce,
pravoslavný obraz, zkr. voltampéru 7
– slovensky „pokud“, zkr. strojní traktorové
stanice, spojka 8 – zn. ohýbaného nábytku, a
sice, oslavná báseň 9 – cizí jméno (Helena),
otázka při sázce, ačkoliv 10 – náplň střeliva
pro střelnou zbraň, mravouk 11 – páření
ryb, český malíř

A – dravý pták, právně chráněný vynález
B – zkr. televize, poškození dřevin zvěří,
výrobce části vozů C – ochoten, kopie,
obloha D – pomluva, spisy, francouzský
zápor E – TAJENKA F – dřívější prostředek proti hmyzu, podnik v Pečkách,
ušlechtilé železo G – vinný keř, artistické
koňské sedlo, mužské jméno H – těžký kov,
hle, římských 499 I – domácky Jaroslava,
žákyně

Legenda
Vodorovně:

Navždy nás opustili 4 občané.

V měsících červen, červenec a srpen se do naší obce přistěhovalo 13 občanů a 7 se odstěhovalo.

v červenci 2007
Tomáš Mazal
Ondřej Vašut

v červnu 2007
Matěj Nevrtal
Ondřej Žák

v květnu 2007
Ondřej Poslušný

Narozené děti:

Společenská kronika

Informační občasník pro občany Mostkovic pro Vás s pracovníky obecního úřadu připravila MgA. Iva Zichová dipl. um., místostarostka
Náklad 500 výtisků, vychází nepravidelně, určeno pro vnitřní potřebu obce Mostkovice, vydání 4, vychází 19. září 2007, 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

Vaše názory, připomínky a konstruktivní náměty pište.
Pro soustavné zlepšování služeb v oblasti přepravy osob
potřebujeme znát Vaše názory, připomínky a návrhy.

( v případě nespokojenosti uveďte jmenovitě )

Jste spokojeni s vystupováním a chováním řidičů?

Jsou časové polohy jednotlivých spojů vyhovující?

Je počet autobus. spojů v so, ne a svátky pro Vás dostačující?

Je počet autobus. spojů v pracovní dny pro Vás dostačující?

Vyzýváme občany k podání písemných připomínek či
požadavků na úpravy jízdních řádů autobusové dopravy
včetně zdůvodnění, osobně nebo do poštovní schránky
pro komunikaci s občany umístěné na budově obecního
úřadu v termínu do 26. 9. 2007.

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ
K JÍZDNÍM ŘÁDŮM
AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Nápověda: PANÓ, TONA
Text vyluštěné tajenky můžete se svým jménem a adresou hodit do schránky pro občany s označením KŘÍŽOVKA do 31.11.
a tím se zúčastnit slosování o drobné ceny. Správné znění tajenky z minulého čísla: „Staročeši nazývali šestý měsíc v roce malý
červen“. Blahopřejeme vylosovaným výhercům, jimiž jsou Marie Zapletalová, Alice Báťková a Antonín Jorda. Výhry jsou
připraveny k vyzvednutí na OÚ Mostkovice.
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Začne –li člověk bojovat sám se sebou, pak ( TAJENKA ).

KŘÍŽOVKA

Naše obec v současné době prochází náročným obdobím
spojeným s dostavbou kanalizačních přípojek v části Stichovic, tvorbou nových studií příležitostí a proveditelnosti, které
plní základní informativní funkci a bez níž nelze později přistoupit k samotné realizaci projektů. Zároveň, jak jste určitě
všichni zaregistrovali, probíhá neustále osvěta a postupná
dlouhodobá realizace revitalizace Plumlovské přehrady.
Aplikace přípravku PAX 18 na přelomu měsíce července
a srpna je bezesporu krokem vpřed. Dlouhodobá práce
profesionálního týmu se jednoznačně projevila zdravotně
nezávadnou vodou ve vodní nádrži a s tím spojenou vyšší
návštěvností turistů a návštěvníků využívajících služeb
rekreačních zařízení v okolí přehrady.
Myslíte si, že jakýkoli jednotlivec či nějaká obec může
rozhodovat o tom, zda a jak se bude ošetřovat Plumlovská
přehrada? Problém je, jak dávno víme, řešen již na úrovni
vlády, ministrů a parlamentu ČR. Nicméně letošní období
s čistou vodou, byť přišlo trochu později a bylo krátké,
nám zase po dlouhé době připomnělo staré, dobré časy na
přehradě. Obecní rozpočet by si hodně polepšil, kdyby byla
voda čistá po celou sezónu. Buďme vděční i za to, že úřady
a odborníci našli po dlouhodobém jednání společnou řeč.
Paralelně s tím, jak vše postupuje pomalu, ale jistě
správným směrem, nám zde vznikají z řad některých se
vším nespokojených občanů různé fámy, jenž nemají žádné
reálné opodstatnění a nezakládají se na pravdě. Když byla
v r. 2004 dokončena 2. etapa kanalizace, činil dluh obce na
kanalizaci 19 940 000,-Kč. K 31. 12. 2006 po postupném
splacení části půjček činil dluh už pouze 9 135 000,-Kč a
ten má být uhrazen do roku 2012. Není tedy pravdou, že
zastupitelstvo neustále zvyšuje zadlužení obce. Z uvedených informací vyplývá, že obec běžným způsobem své
pohledávky bez problémů uhradí. Výstavba kanalizačních
přípojek je téměř hotová a je nutné si uvědomit, že v dnešní
době bychom s kanalizací začínali velmi obtížně. Vše by
stálo mnohem více peněz a získání dotací je stále složitější
a těžší i vzhledem k rostoucímu počtu žadatelů. Obce, které
začínají, nebo chtějí začínat s výstavbou kanalizace se budou
potýkat se stále větším zadlužováním a starostové mají již
teď těžkou hlavu z těchto problémů. Logicky totiž budou
muset mnohdy nově vybudované cesty znovu rozkopat a
zásahem v podstatě zničit. Později budou občané nuceni
využívat komunikací v takovém stavu, jako je v naší obci
nalézáme nyní.
Samozřejmě, že naší prioritou je oprava a výstavba
naprojektovaných komunikací. Komunikace jsou již podle
využitelnosti vozovek zapracovány do tzv. „Studie příleži-

Vážení spoluobčané,

Vydává OBEC MOSTKOVICE - Komise pro komunikaci s občany

Září 2007

ZDARMA

Prostředky na revitalizaci musí najít tento stát, odkanalizování obcí zůstane na každé jednotlivé obci a jak se vyjádřili někteří vládní činitelé, bude hodně záležet na každém
starostovi, kde a jakým způsobem zajistí finanční prostředky
a pozor! – jak velké dluhy obcím zůstanou.
Nespokojenost některých občanů z ulice Nábřežní se
současným stavem nás vedly ke sjednání osobní schůzky
se zástupci Povodí Moravy, kteří měli zdůvodnit a objasnit
zásah do obecního pozemku v této ulici a úpravu koryta
a břehu protékající říčky Hloučely. Úpravy a zpevňování
břehů a čištění koryta toku Hloučely byly realizovány
v rámci protipovodňových a bezpečnostních opatření,
které si obec vyžádala. Vzhledem ke stavu opěrných zídek
a koryta před povodní v r. 2005 a po ní, bylo nutné vytvořit
nové, mocné opevnění svahu. S ohledem na blízkost rodinné
zástavby podél toku řeky a na extrémní nebezpečí povodní
hrozící při zvýšení hladiny v řece, použil realizátor stavby
balvany o hmotnosti 1,5 – 2 tuny. Jelikož někteří občané
vnímali opticky prázdnou a upravenou plochu jako omezení možnosti parkování před domem, zástupce organizace
doložil fotodokumentací parkování vozidel ve výše zmíněné
ulici před opravou břehu a po ní, ze které jasně vyplynulo,
že úpravy žádným způsobem neomezily možnost a způsob
parkování. Dokumentace z roku 1927 navíc dokazuje, že
původní řečiště Hloučely bylo ještě blíže obytné zástavbě,
než v současnosti. Faktem zůstává, že břeh je upraven
a my bychom měli být rádi, že ve prospěch obyvatel
ulice Nábřežní. Povodí Moravy nabídlo směnu pozemku
o výměře 304m2 za obecní pozemek, jenž zabralo o výměře
233m2 v téže ulici, sousedící s korytem Hloučely a který je
v současné době zdejšími občany využíván jako parkovací
plocha. Také vznikla dohoda na spolupráci Povodí Moravy
a obce Mostkovice při vybudování zábradlí, které má zabrá-

a) snižování rizika povodní
b) zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
c) zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží

tostí v obci Mostkovice“. Podaří – li se získat na opravu
komunikací finanční prostředky, které byly vyčísleny na
24 milionů korun, budou vozovky opravovány v pořadí dle
vytvořené studie.
Dle současné výzvy MŽP není možné zažádat prostřednictvím fondů EU o prostředky na revitalizaci Hloučely
a potažmo Plumlovské přehrady. Když byla v loňském roce
vyhlášena témata, do kterých je možné se zařadit bylo jasné,
že revitalizace vodních toků v nich je, ale pouze v národních
parcích a chráněných krajinných oblastech. Operační program životního prostředí má tři prioritní osy:

číslo 4

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce
Mostkovice za rok 2006 a schválilo vyjádřením souhlasu
celoroční hospodaření, s nutností učinění úsporných opatření
v celkovém hospodaření obce.
Bez připomínek byl schválen seznam náhradníků
pro přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou
v Mostkovicích. Při výběru přidělení bytů si zastupitelstvo
vyhrazuje právo přednostního přidělení bytů občanům
Mostkovic.
Byla schválena žádost paní ředitelky Základní a Mateřské školy Mostkovice, okres Prostějov o výjimku z počtu
žáků v mateřské škole dle §2 odst. 2 vyhlášky č.14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání , pro školní rok 2007/2008.
Výjimka se týká zvýšení počtu žáků ve třídě z 24 na 28
žáků ve školním roce 2007/2008. Kapacita počtu 42 dětí tím
nebude překročena.
Zastupitelé obce Mostkovice byli dotázání, zda pokud
by zastupitelstvo obce dostalo nabídku nezávislého auditu
hrazeného třetí osobou, na provedení přezkoumání stavby
domu s pečovatelskou službou, bude tento schválen. Zastupitelstvo obce Mostkovice souhlasilo s provedením nezávislého auditu na stavbu DPS, za předpokladu úhrady nákladů
auditu třetí osobou.
Zastupitelstvu obce byla předložena rozpočtová opatření
I/2007, II/2007 a III/2007. Rozpočtová opatření byla schválena.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce ve věci jednání
rozšíření služeb účtu obce Mostkovice o možnost kontokorentního čerpání.

Z jednání zastupitelstva vybíráme

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MOSTKOVICE

Navržený program jednání je zveřejněn na úřední desce.

v pondělí 24. září 2007 v 19 hodin
v sále budovy obecního úřadu.

které se bude konat

na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce,

Zastupitelstvo obce Mostkovice si Vás dovoluje pozvat

POZVÁNKA

nit možnému nebezpečí pádu, jelikož bezpečnostní norma
toto zabezpečení umožňuje.
Nesmíme opomenout poděkování místním nadšencům,
kteří se snaží všemi silami o zlepšení vzhledu obce. Docela
běžně potkáváme občany, kteří ve svém volném čase natírají
zábradlí, popř. upravují veřejnou zeleň. Představa, že budeme
nespokojeni a neustále vyhledávat viníky kdo za co může,
sousedovi klást za vinu to, či ono, přenechávat zodpovědnost
imaginárním osobám a nepřiložit ruku k dílu je mylná. Těší
nás všechny, že se situace zlepšuje a jakási skepse a ignorace
toho pěkného co v naší obci máme, se postupně mění v pozitivní přístup civilizovaných lidí 21. století.
Jan Dočkal - starosta,
Iva Zichová, Miloš Korhoň - místostarostové

Začátkem října se uskuteční sběr železného odpadu
– ŽELEZNÁ SOBOTA. Termín bude včas upřesněn – vyhlášením v místním rozhlase a vyvěšením na úřední desce OÚ
Mostkovice.

POZOR:

Nevyhovující dětské hřiště u školy prošlo rekonstrukcí.
Z důvodu nezbytné a nutné prevence úrazů na dětském hřišti
jsme nově upravili dopadovou plochu pod některými atrakcemi. Děti využívají hřiště od 29. 6. 2007 a bylo otevřené
pro veřejnost i v době školních prázdnin. Více prostoru
a bezpečnější vrstva kačírku je určitě přínosem pro naše
nejmenší.
Dětské hřiště je otevřeno nepřetržitě. Provozovatelem
a správcem je obec Mostkovice.
Nová podoba dětského hřiště vznikla díky spolupráci
obce a přispění ochotných místních občanů - pana M. Vybírala , J. Pešky, V. Šuberta a S. Kravákové. Děkujeme.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLY

Zastupitelstvo se shodlo na tom, že obec vyvolá jednání
s Povodím Moravy s.p., ve věci zajištění zabezpečení koryta
říčky Hloučely v ulici Nábřežní.
Zastupitelstvo obce Mostkovice pověřilo starostu obce
zajištěním svislého dopravního značení – jednosměrný
provoz v ulici Nábřežní a to za předpokladu souhlasu obyvatel této ulice.
Paní místostarostka předkládá zprávu o průběhu připojování občanů na hloubkovou kanalizaci. V posleddní etapě
bylo osloveno 202 majitelů nemovitostí, kteří do dnešního
dne nemají zkolaudováno. Celkem je ke kanalizaci připojeno 350 nemovitostí z celkového počtu 414. Z toho 55
nemovitostí se připojí jakmile to bude možné, 6 majitelů
nemovitostí nemá zájem a 39 majitelů nemovitostí prozatím
nekomunikuje. Postupně budou tito kontaktování.
Pan Benýšek předkládá smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro sbor dobrovolných
hasičů na vybavení, který bude poskytnut od Krajského
úřadu Olomouckého kraje a současně zavazuje obec poskytnout SDH stejnou částku z rozpočtu obce Mostkovice.

Dne 3. září 2007 začal nový školní rok. Do ZŠ Mostkovice nastoupilo 6 prvňáčků (4 chlapci a 2 dívky), které přišli
přivítat také zástupci OÚ Mostkovice. Celkem základní
školu navštěvuje 27 žáků.
Od letošního školního roku 2007/2008 se i naší škole
vyučuje podle nového vzdělávacího programu, který si
každá škola vypracuje a přizpůsobí tím výuku podmínkám
školy. Změna se zatím dotýká žáků 1. třídy - navíc je vyučována hodina anglického jazyka hravou formou.
V tomto školním roce ZŠ Mostkovice nabízí svým žákům
výběr z 9 kroužků : kroužek angličtiny, sportovní kroužek,
kroužek výtvarné výchovy, kroužek dopravní výchovy, keramický kroužek, kroužek internetový, informatika, kroužek
„Šikulka“ a výuka náboženství. Tradičně největší zájem dětí
je o kroužek keramiky, angličtiny, sportovní a internetový.
V rámci výuky tělesné výchovy žáci ZŠ jezdí v I. pololetí
na plavecký výcvik do Městských lázní v Prostějově. Výuka
plavání je povinná a ukládá ji školský zákon.
Mateřská škola v Mostkovicích má v tomto roce 28 žáků a
je plně obsazena. Ze zákona může mít 1 třída 24 dětí . Pokud
je udělena výjimka, počet dětíse zvyšuje o čtyři. O tuto
výjimku jsme požádali zřizovatele a byla nám povolena.
Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu – školního a třídního. V rámci výuky v MŠ nabízíme

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA MOSTKOVICE

Pavel Ošlejšek

KRÁTCE Z AUTOKEMPU

K nejúspěšnějším titulům sezóny patřily:
Z české produkce: Vratné láhve, Bestiář, Obsluhoval
jsem anglického krále, Kráska v nesnázích, Kvaska.
Ze světové produkce: Piráti z Karibiku: Na konci světa,
Casino Royale, Taxi 4, Smrtonosná past 4, Dannyho parťáci 3.
Z kreslených filmů a pohádek: Shrek třetí, Past na žraloka,
Robinsonovi, Mravenčí polepšovna, Simpsonovi ve filmu.
K filmům s největší návštěvností: Shrek třetí, Simpsonovi ve filmu.
V letošním roce byly provedeny nové nátěry v prostorách
WC vzhledem k tomu, že se nenašly prostředky na rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení. Dále byly provedeny
nátěry plotů a betonových ploch, které byly poškozeny sprejery. Stejným způsobem byla poškozena omítka na budově
pokladny, kterou se zatím nepodařilo opravit. K dalším provozním nákladům patří především drobné opravy a údržba
na elektroinstalaci včetně revizí a opravy na promítacích
zařízeních. Investované prostředky do údržby areálu a vybavení kina činily cca 40 000Kč.
Úspěšné zakončení sezóny dne 8. 9. 2007 v rámci „Dne
Plumlovské přehrady“ proběhlo za účasti cca 250 diváků.
Vstup byl zdarma.
Letní kino zve na 18. ročník silvestrovského promítání.

Autokemp Přehrada se nachází v Mostkovicích cca 7 km
od Prostějova v klidné lokalitě nad hrází Plumlovské přehrady. Vzdálenost pláže je do 250m. Zaparkovat můžete bez
problémů přímo u chatky nebo svého stanu a pokud dostanete
Jde to
ruky čeká na Vás příjemné posezení v obchuť
napěkně
něco od
dobrého,
čerstvení přímo v autokempu.
Kapacita kempu je 306 míst, z toho 125 míst v chatkách.
Vybrat si můžete z dvanácti dvoulůžkových, šestnácti třílůžkových, osmi čtyřlůžkových a tří pětilůžkových chatek.
V chatce se nachází lůžka včetně ložního prádla, stolek, ve
větších chatkách šatní skříň a větší stůl s židlemi. Chatky se
nachází v areálu autokempu, který je i po celou noc střežen
bezpečnostní agenturou.
Provozní doba autokempu je sezónní a to od 15.5. do 15.9.
kalendářního roku.
Jako každý rok i letos jsme provoz autokempu zahájili v polovině měsíce května. Mezi první návštěvníky již
tradičně patří střední a základní školy, realizující v našem
kempu školní výlety či sportovní kurzy v průběhu května
i června. Prázdninové měsíce kemp naplňují rekreující se
rodiny či jednotlivci holdující kempování. V posledních
letech se návštěvníci ubytovávali z velké části krátkodobě
na jednu či dvě noci, což pro provoz není zcela ideální.
V letošním roce nastal zlom a turisté se v naší obci a okolí
zdržovali povětšinou déle, v rozsahu pěti a více nocí. Z velké
míry tomuto fenoménu přispělo nádherné počasí, provázející
nás po celou dobu prázdnin, které vylepšovalo náladu i podmínky pro nocování v kempech všeobecně.
Radikální změnu jsme ovšem zaznamenali především
v srpnu, kdy oproti minulým rokům autokemp nezůstával
bez rekreantů a naopak objednávek na ubytování den ode
dne přibývalo. A v porovnání s předchozí sezónou se počet
ubytovaných v měsíci srpnu vyšplhal téměř na trojnásobek.
Co tuto změnu vyvolalo, můžeme všichni pouze spekulovat
v rámci několika možností. Snad již zmiňované počasí, snad
přesycenost trhu zahraničními zájezdy a v neposlední řadě
je tu také dlouho očekávaná úprava vody ve vodní nádrži
Plumlov. Pravdou je, že kdykoli přijímáte objednávku na
ubytování, z telefonu se ozve „ Prosím Vás, jaká je kvalita
vody“. Radost návštěvníků z možnosti koupání v přehradě
byla nepřehlédnutelná.
Jedním z jevů, který se v 21. století nemůže opomíjet, je
význam internetového vyhledávání možností rekreace. Proto
jsme i my byli nuceni zřídit nové webové stránky, s možností
přímé rezervace, což se okamžitě osvědčilo. Budeme rádi,
když i vy naše „Webovky – www.autokempmostkovice.cz“
navštívíte a zašlete nám případné podněty pro jejich doplnění
či vylepšení.
Na závěr si můžeme snad už jen přát, aby i ta příští sezóna
byla alespoň stejně nebo snad i lépe vydařená. Konkrétní
výsledky hospodaření v letošním roce Vám přineseme v příštím vydání.

dětem práci s keramickou hlínou a hravou formou výuku
anglického jazyka.
Všichni zaměstnanci školy se snaží o to, aby ve škole
vládla radostná a uvolněná atmosféra a děti se do školy těšily
a rády sem docházely.

šení vody v přehradě v období srpna, kdy byli mezi návštěvníky kina opět i rekreanti.
Programové složení kina bylo tak jako loni postaveno
především na českých titulech, na pohádkách pro děti
a na filmech vedoucích světové žebříčky návštěvnosti.

Hasičské dovednosti

Ukázky vodního lyžování

Hiporehabilitace v areálu Helios

Přístaviště pro lodní dopravu z Přívozu pláže
U vrbiček na Přívoz pláže U Lázničků a zpět

DEN PLUMLOVSKÉ PŘEHRADY
8. 9. 2007

Sezónu 2007 na letním kině v Mostkovicích lze hodnotit
jako nadprůměrnou. Vzhledem k příznivému počasí v měsících červenec a srpen navštívilo kino cca 6 000 diváků. Při
odehraném počtu 51 představení byla průměrná návštěvnost
120 diváků na představení. Oproti loňské sezóně je to cca
o 2 000 diváků více. Vliv na větší návštěvnost mělo i zlep-

SEZÓNA NA LETNÍM KINĚ

Na této akci se podílela i obec Mostkovice.

Hudební program

Jízdy na koních

Program pro děti

Studie investičních příležitostí tyto projektové náměty
popisuje, vyhodnocuje a zhruba propracovává od výchozího
stavu a zdůvodnění realizace projektu přes popis, připravenost, návaznost projektu na cíle a priority regionální a celostátní politiky a na dotační titul. Obsahuje různé varianty
řešení, financování projektu, ale i analýzy cílových skupin,
nabídky a poptávky, analýzu přínosů, technické a technologické řešení, vliv na životní prostředí, provozní řešení,
finanční vyhodnocení a cíl projektu.
Struktura studie je přípravou na podrobnější zpracování
např. v podobě studie proveditelnosti, která je nezbytným
podkladem pro podání žádosti o dotaci na její realizaci do
strukturálních fondů Evropské unie, prostřednictvím operačních programů ČR, případně do jiných evropských fondů.
Nejvíce bolestivým a náročným okruhem je oprava místních komunikací. Komunikace studie rozděluje na komuni-

Obec Mostkovice má jako samostatné dokumenty zpracovány územní plán obce i Strategický rozvojový plán
obce. Jednotlivé projektové náměty jsou obsaženy ve Strategickém rozvojovém plánu obce Mostkovice, u kterého
se předpokládá šestiletý časový horizont jeho trvání (je
zpracován do roku 2010). Plán navazuje na dokumenty vyšších územních celků a je v souladu zejména s Programem
rozvoje územního obvodu Ol. Kraje (PRÚOOK) a má vazbu
na Strategii rozvoje Mikroregionu Plumlovsko, schváleného
valnou hromadou MR Plumlovsko dne 28. 6. 2005, jehož je
obec Mostkovice členem.
Studie příležitostí vznikla na základě žádosti obce jako
dokument, který se věnuje uzavřenému okruhu témat v souvislosti s rozvojem obce v oblasti volného času, veřejných
služeb, dopravní obslužnosti a vytváří vazby mezi okruhem
potřeb a věcným zaměřením evropských dotačních titulů
v období 2007 – 2013. Mj. definuje a popisuje šest, obcí
vybraných, budoucích možných investičních příležitostí,
které mají zabezpečit základní rozvoj obce.
V rámci základních potřeb zamýšlí obec Mostkovice realizovat tyto záměry:
- Opravy místních komunikací cca 4 – 5km
- Rekonstrukce letního kina – sociální zařízení
- Revitalizace veřejné zeleně v obci, včetně nákupu mechanizace na údržbu veřejné zeleně
- Rekonstrukce autocampingu
- Výstavba víceúčelového hřiště
- Výstavba dětského hřiště (zóna klidu pro matky s dětmi)

STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ

UPOZORŇUJEME OBČANY NA ZÁKAZ VYTVÁŘENÍ JAKÝCHKOLI UMĚLÝCH ZÁBRAN, HRÁZÍ
APOD., JEŽ BRÁNÍ VOLNÉMU PLYNULÉMU PRŮTOKU VODY PROTÉKAJÍCÍ ŘÍČKY HLOUČELY
A ZÁKAZ JAKÝCHKOLI ZÁSAHŮ DO SAMOTNÉHO
KORYTA A JEHO OKOLÍ. JE ZAKÁZÁNO V TĚCHTO
MÍSTECH SEČENÍ TRÁVY, VÝSADBA STROMŮ
A KEŘŮ APOD. V DOBRÉ VÍŘE BYSTE MOHLI ZPŮSOBIT KOMPLIKACE ZEJMÉNA SAMI SOBĚ PŘI
DALŠÍCH ZÁSAZÍCH POVODÍ MORAVY.

UPOZORNĚNÍ!

Soutěžní klání mezi dobrovolnými hasiči má již dlouholetou tradici. V soutěžních družstvech spolu soutěží téměř
všechny věkové kategorie, od mladších žáků až po veterány.
Ve všech odvětvích tohoto sportu nezávodí pouze muži,
ale i ženy a dívky. Tento sport je týmová spolupráce celé
sedmičlenné skupiny. Mezi soutěže patří i celostátní kolo,
které začíná jednotlivými okrsky, následují okresy, kraje
a již zmíněné celostátní kolo. Na uvedených soutěžích se
bojuje ve třech kategoriích: požární útok, štafeta jednotlivců
a štafeta 4x100 m. Sbory dobrovolných hasičů si mimo jiné
organizují i své vlastní soutěže jako např. Hodové poháry, O
pohár starosty obce a mnoho dalších.Tyto pohárové soutěže
se liší od státního kola tím, že se běží jen jedna disciplína,
a to požární útok. V našem okolí je již několik let zavedená
Hanácká extraliga. Družstva, která jsou v této lize, se musí
zúčastňovat všech soutěží a sbírat body, které rozhodují o
konečném pořadí a vítězi ligy. Nejvyšší soutěžní klání je
Extraliga České republiky v požárním útoku. V této lize
soutěží sbory na špičkové úrovni a konkurovat jim je velmi
náročné.

Soutěže v požárním sportu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MOSTKOVICE

Projekt bude podán jako žádost o dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS 2 Střední Morava. Předpokládaná výše poskytnuté dotace při úspěšnosti projektu je 85%,
zbývající podíl ve výši 15% bude hrazen z rozpočtu obce.
Úspěšnost projektu je věcí hodně diskutabilní, poněvadž
zejména zpočátku jich bude podáno velké množství a zdaleka ne všechny budou přijaty. Obecní zastupitelstvo bude
v nejbližší době rozhodovat, zda projekt na opravy komunikací bude rozdělen na etapy či zda bude podán jako celek. Je
nutno upozornit, že v případě úspěšnosti projektu v jakékoli
podobě, bude obec povinna zajistit finanční prostředky ve
výši 15% na spolufinancování.

Místní obecní komunikace ve špatném stavu:
Za sokolovnou, Za vodou, Nábřežní, Podskalí, K mlýnu,
U hřiště, Panská, Jižní, Lesná, Dr. Cinka, U jezu, Slepá, Pod hrází.
Celková částka na opravu komunikací ve špatném stavu
je 11 150 000 Kč bez DPH.
Celková cena oprav komunikací byla stanovena:
Cena bez DPH
20 150 000,- Kč
Cena včetně DPH
23 978 500,- Kč

Mistní obecní komunikace v kritickém stavu:
Generála Kraváka, Uličky – Salatky, K výpusti, Hlinická,
V proluce, Na paloučku, U pomníku, K jízdárně. Celková
částka na opravu komunikací v kritickém stavu je 9 000 000 Kč
bez DPH.

kace v kritickém technickém stavu a komunikace ve špatném
stavu s ohledem na dopravní obslužnost a frekventovanost.
Převážná většina komunikací vyžaduje po stavebních zásazích a úpravách urychlenou rekonstrukci, při níž dojde ke
zlepšení špatného technického stavu, zlepšení dopravní
obslužnosti v dané lokalitě a snížení nehodovosti v obci.

Nejdřív se pokusím zhodnotit co se podařilo, či nepodařilo
ve 2. čtvrtletí.
Hodnocení fotbalové sezóny se nepíše lehce. Mostkovické
„Áčko“ se zachránilo v 1. A třídě až v posledním kole, ve
kterém porazilo Kožušany 4 : 0. Do té doby jsme si příliš
klidu neužili. U „Béčka“ jsme tajně věřili v postup do vyšší
soutěže, jenže optimismus nebyl na místě, mužstvo skončilo šesté, 19 bodů za postupem a zůstává i nadále v nejnižší
soutěži. Dorostenci podávali na jaře velmi špatné výkony,

Třetí čtvrtletí 2007
v TJ Sokol Mostkovice

Marek Jančík

Soutěžní družstva v naší obci jsou tvořena sedmi muži
a sedmi ženami. Při zápolení mezi družstvy na soutěžích
používáme nářadí, které je téměř shodné jako pro zásah
profesionálních hasičů. Nářadí pro tento sport je: sací koš,
savice, stroj, hadice „B“ a „C“, rozdělovač a proudnice. Rozdíly mezi nářadím jsou např: odlehčený sací koš, ohebnější
savice, stroj s vyšším výkonem a sportovním čerpadlem,
užší a lehčí hadice a proudnice pro přesnější proud vody.
Vybavení našeho družstva je na dobré úrovni, ale pokrok jde
stále kupředu. Dobře se umístit na soutěži není jen zásluha
členů družstva, ale i sportovního nářadí. Ne každý sbor,
který soutěží má kvalitní nářadí, ale když je chuť si zasoutěžit, nějaké nedostatky nejsou zábranou.
Samotný požární útok je otázkou asi pět a půl minuty,
z toho je pět minut pro přípravu nářadí na základně. Každý
tým má svůj postup a vymyšlený způsob uspořádání nářadí na
základně, která má rozměry 2x2m. Po odstartování požárního
útoku již záleží na šikovnosti, rychlosti a spolupráci týmu.
Naše soutěžní družstva se zúčastňují pohárových soutěží
na okrese Prostějov. Ne vždy se nám podaří vystoupit na
tzv. bednu, ale i nezdar nás motivuje k lepším výsledkům.
Letošní sezóna je pro nás úspěšná a vystoupili jsme i na
stupně vítězů.
V kategorii muži jsme se k dnešnímu dni zúčastnili
12ti soutěží, z toho byly 2 soutěže noční. Získali jsme 2 druhá
a 3 třetí místa, z průměrného počtu cca 14 soutěžních družstev. V kategorii ženy jsme se zúčastnili 4 soutěží, z toho
1 noční. Získali jsme 2 druhá místa.
V příštím vydání občany Mostkovic více seznámíme
s činností zásahové jednotky SDH Mostkovice.

Sběrný dvůr u obecního úřadu v Mostkovicích
bude od 12. října 2007 na žádost občanů otevřen
vždy ve středu a v pátek od 14:30 do 17:00 hodin
a v sobotu od 8:00 do 13:00 hodin.

ÚPRAVA OTVÍRACÍ DOBY
SBĚRNÉHO DVORA

V neděli 28. října přecházíme na zimní čas. Ve 3 hodiny
vrátíme hodinovou ručičku na 2 hodiny.

PŘECHOD NA ZIMNÍ ČAS

Mgr. Miloš Korhoň

Na závěr sdělení pro všechny ženy v obci – v září už se zase
začalo cvičit, mladší i starší ženy zahájily sezónu a zvou
všechny další paní a dívky se zájmem o cvičení mezi sebe.

skončili předposlední a z krajské soutěže sestoupili. Družstvo
žáků skončilo šesté, ale co je horší, odchod mnoha chlapců do
dorostu se nepodařilo nahradit a tak jsme museli žáky ze soutěže odhlásit. Fotbalový svaz nám teď vyměří pokutu v řádu
tisíců korun a my se budeme muset hodně snažit, abychom
dali mužstvo dohromady alespoň pro příští rok.
Obracím se proto na naše občany, aby se zeptali svých
přátel a známých, zejména v Prostějově, zda neznají někoho,
kdo by si chtěl zahrát v Mostkovicích fotbal. Nemusí to ani
nijak zvlášť umět, u nás se určitě naučí.
Červnový Memoriál V. Dadáka a M. Karafiáta se vydařil
po všech stránkách. Složení účastníků bylo jiné, než jsme
si mysleli na jaře, kromě Sigmy Olomouc a domácích
nastoupili výběr fotbalistů okresu a vojenský výběr okresu.
Posledně jmenovaná mužstva hrála i finále v němž byl
úspěšnější okresní výběr, třetí skončily Mostkovice, Sigma
čtvrtá. Všemi návštěvníky byl kladně hodnocen i společenský večer, kterého se zúčastnilo poměrně dost občanů naší
obce, mezi nimi i ti, které fotbal příliš nezajímá.
V minulém čísle jsem vyslovil obavy z průběhu sezóny
v našem sportovním areálu pod hrází. Kurty na plážový
volejbal rostou v Prostějově jak houby po dešti a sportovní
zařízení v Koupelkách představuje silnou konkurenci. Proto
jsme se snažili areál co nejlépe připravit, zvýšili jsme úroveň
občerstvení a když se od konce července přidala ještě vcelku
čistá voda v přehradě, měli jsme v areálu velmi slušnou
návštěvnost. Ukázalo se, že i když mnoho lidí u nás jezdí na
dovolenou k moři, s chutí si před dovolenou či po návratu
z ní zaplavou v Plumlovské přehradě. Lze si jen přát, aby
v příštím roce byla voda čistá od samého začátku sezóny.
Z prací vykonaných v minulém období uvádím jen
ty větší:
- úprava parkovacích ploch před sokolovnou i v areálu
- zatravnění prostor kolem fotbalového hřiště
- generální úklid v boudách za sokolovnou
- vymalování a nátěry v kotelně
- úklid pěti stromů, které padly při jedné z prudkých
letních bouřek z prostor hřiště

V červnu 2007 dodala Mikroregionu Plumlovsko firma
PÖYRY Sdružení Flos – Aquae studii s názvem „Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov“, ve které se zabývá analýzou
a kvantifikací sedimentů, návrhy opatření, monitoringem,
bilancí odnosu živin, možnostmi financování a omezením
bodových zdrojů znečištění.
Navrhovanou metodou, která bude s největší pravděpodobností navazovat na aplikaci, je oxidace sedimentů provzdušňováním v místech, která jsou charakteristická právě

PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA

MgA. Iva Zichová

Rozloučení s prázdninami pro všechny děti se konalo
v sobotu odpoledne u nově postaveného Domu s pečovatelskou službou a v areálu jízdárny Helios. Čtyři desítky dětí
postupně absolvovali připravenou prázdninovou soutěžní
trasu s pěti stanovišti za odměnou. Na každém stanovišti děti
postupně plnily zadané úkoly, které byly různě orientovány
– zručnost, odhad, šikovnost, odvaha a vlastní fantazie.
Individuálně přizpůsobené soutěžení přineslo každému
účastníkovi pocit vítězství a zapojení starších dětí do organizace a průběhu dětského odpoledne bylo velmi pěkné a přínosné. Vše vyvrcholilo jízdou na koních a kdo chtěl, mohl
si opéci buřty u táboráku. Věřím, že všechny děti odcházely
spokojené a že jsme jim ten mnohdy nemilý konec prázdnin
zpříjemnili.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Aplikace dobře
odskoušené látky PAX 18,
která je běžně používanou v úpravnách vod
při výrobě pitné vody
(přelom července
a srpna 2007)

SDH Mostkovice pomáhá
při technicky náročném
umísťování testovacích
klecí – mezokosmů do vodní
nádrže. (přelom května
a června 2007)

nedostatkem kyslíku, což podporuje přežívání sinic v sedimentech a uvolňování živin (fosforu do vodního sloupce).
Je to způsob, jak zabezpečit nevhodné podmínky pro rozvoj
a přežívání sinic i v sedimentech. Aeračními technologiemi
by byl navíc podpořen přirozený proces obnovy vodních
organismů v nádrži.
Při postupném řešení čištění odpadních vod v nejbližším
okolí Plumlovské přehrady dle studie a dobudování terciálního stupně čištění v Plumlově můžeme očekávat zlepšení
kvality vody na všech přítocích do Plumlovské přehrady
i v přehradě samotné. Lze předpokládat, že doporučená
technologie provzdušňování by byla schopna likvidovat
i zásobu sinic ve dně nádrže. Výše uvedená fakta jsou součástí
odborné studie „Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov“.

