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ÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE
S potěšením můžeme konstatovat, že v letošním roce nebyla naše
práce zbytečná a naše projekty a žádosti byly shledány úplnými,
dobře zpracovanými a potřebnými. Finanční prostředky z EU poputují také do naší obce. Dne 16. 7. 2008 se objevily schválené projekty
z druhé výzvy ROP Střední Morava.
Prakticky to znamená, že komunikace Uličky – Salatky a ulice
Generála Kraváka budou nejpozději v roce příštím uvedeny do stavu
odpovídajícího základním technickým standardům prostřednictvím
stavebních úprav.
Dotace ve výši 6 320 000 Kč tvořící 85% z celkových nákladů na
projekt nám bude poskytnuta z prostředků ROP NUTS II Střední
Morava, prioritní osy – Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti
podpory – Rozvoj venkova, Podoblasti podpory – Fyzická revitalizace území, 2. výzvy, žádosti podané v únoru letošního roku. Z obecního rozpočtu na tuto akci doplatíme 1 116 820 Kč.
Z téhož programu máme schválených také 7 525 000 Kč
na revitalizaci veřejných prostranství, z vlastních prostředků
budeme doplácet 1 400 000 Kč. Čeká nás komplexní revitalizace veřejných prostranství - odstranění nežádoucích nárostů a
rostlin, příprava území pro realizaci a vlastní realizace – nová
výsadba stromů, keřů a květin, vybudování drobné technické
infrastruktury a osazení mobiliářem. Úpravy proběhnou v lokalitách – Náves Mostkovice (plocha u kostela a dětské hřiště),
Biokoridor Hloučela (Část okolí ulice Nábřežní), travnatá plocha
u DPS a Náves Stichovice (plocha u bývalé prádelny).
Když přidáme ke schváleným projektům ještě částku
500 000,- Kč – 60% z celkové částky 855 000 Kč na opravu
ústředního vytápění a výměnu otopných těles budovy obecního
úřadu z POV 2008 – Olomouckého kraje, máme před sebou
spoustu výběrových řízení, zodpovědnosti a práce a postupně
začínáme realizovat naše vize.
Celková oprava ústředního vytápění a výměna otopných těles
budovy obecního úřadu právě probíhá zejména díky prostředkům z Programu obnovy venkova 2008 Olomouckého kraje
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Sbor dobrovolných hasičů Mostkovice pořádal 19. září
dopoledne pro děti na hřišti pod hrází, den otevřených
dveří v hasičské zbrojnici (ukázka současné výstroje
a výzbroje dobrovolných hasičů) a diskotéku pro děti
v táboře pod hrází.

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Mostkovice si Vás dovoluje
pozvat na

12. veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat v pondělí 29. září v 19. 00 hodin
v sále budovy obecního úřadu.
Navržený program jednání je zveřejněn na úřední
desce.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MOSTKOVICE
* Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet
obce Mostkovice za rok 2007, a tento schválilo
bez výhrad. Součástí závěrečného účtu bylo projednání výsledků hospodaření ZŠ a MŠ Mostkovice, výsledek z vedlejší hospodářské činnosti,
vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům
a rozpočtu Olomouckého kraje, hodnotící zpráva z přezkoumání auditu a další.
* Byla schválena vyhláška č. 1/2008 Obecně závazná
vyhláška obce Mostkovice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Mostkovice. Touto vyhláškou
se nemění žádné povinnosti občanů či naopak obce vůči
občanům, pouze se zrušily všechny dodatky vyhlášky
a sjednotily se tak v jeden dokument.

Něco z přestupkového zákona
Přestupkový zákon č. 334/2002 Sb. § 47 řeší řadu
nešvarů, se kterými se setkáváme v životě obce prakticky
denně.
Například vjíždění nebo parkování na zelených
plochách je zakázáno. Zákon k tomu uvádí: „... ten kdo
poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství ... je
možno ho podle tohoto zákona trestat ve spolupráci s Policií
ČR a přestupkovou komisí a to pokutou až do výše 50 000 Kč."
Stejný zákon řeší také zákaz volného pobíhání psů.
A ještě jednou z přestupkového zákona:
„Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku
nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa“.
To je informace pro ty, kteří nevyužívají sběrný dvůr (asi je
příliš daleko), ale odpad, převážně ze stavby, domu, dílen,
zahrad… vozí „někam za vesnici“, například k Hloučele, nebo
na Záhoří. A tak díky některým občanům vznikají povedené,
pěkně vypadající „černé skládky“.
Občané, mějme na mysli, že bychom si doma skládku neudělali, tak proč ji dělat v přírodě, která nás obklopuje, nebo
krýt nezúčastněným mlčením viníka, když je nám znám.
I zamlčení faktů a informací je v oblasti životního prostředí
lidsky nepřípustné. Zveřejněním fotografií ničitelů a jejich přínosu do přírody chceme předcházet podobným zlozvykům.
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Hledáme brigádníka na pěstební práci v lesích
obce Mostkovice na období jaro, léto a podzim.
Jedná se o sezónní příležitostnou práci - nátěr stromů
proti okusu zvěře, vyžínání plevele atd. Hledáme
brigádníka na sezónní práci v obci - údržba zeleně
a veřejných prostranství. Informace na obecním úřadě
v Mostkovicích a tel. č. 582 362 562
Vážení spoluobčané, v rámci zlepšení současné
internetové
konektivity
rozhodlo
zastupitelstvo
o výstavbě nového sektoru na letním kině v pásmu
5,4 Ghz. Dosavadní uživatelé, kteří mají konektivitu
z letního kina, tak mají stále možnost přejít na novou
technologii, která zaručuje vyšší kvalitu připojení. Také
proběhlo navýšení celkové kapacity obecního internetu,
které se také pozitivně projevilo na poskytované rychlosti
koncovým uživatelům, tedy občanům. Stále je možné
tyto změny využít. Bližší informace jsou k dispozici na
obecním úřadě v Mostkovicích.

NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY
Základní školu Mostkovice navštěvuje ve školním
roce 2008/2009 31 dětí ve čtyřech ročnících. V jedné
třídě je spojen 1. a 3. ročník, druhou třídu navštěvují žáci
2. a 4. ročníku.
Jsme typem malotřídní školy, kde je preferován individuální přístup k žákům. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, spolupráci a týmové práci. Menší počet žáků ve třídě rychleji
diferencuje nadprůměrně nadané děti, umožňuje pedagogům
věnovat zvýšenou péči slabším žákům a žákům s poruchami
učení. Naše škola umožňuje vzdělávání jednomu žákovi
s kombinovanými vadami v rámci integrace handicapovaných dětí (začleňování těchto dětí do kolektivu).
Z posledního ročníku děti přecházejí do plně organizované
školy v Prostějově nebo na víceletá gymnázia (nejčastěji na
Cyrilometodějské a GJW v Prostějově). Těší nás úspěšnost
přijatých uchazečů. V letošním školním roce po zdárném
absolvování přijímacích zkoušek zahájila studium na CMG
v Prostějově Tereza Krchňáková.
Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Základní
škola“ ve 3. a 4. ročníku, 1. a 2. ročník pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Spolu“. V základní škole pracují 2 učitelky na plný úvazek, výchovy hudební, výtvarnou,
tělesnou a pracovní činnosti vyučují učitelky z mateřské
školy nebo vychovatelka školní družiny.
Celá škola je zapojena do projektů „Zdravé zuby“, „Školní
mléko“ a „Zdravá záda“. Pro všechny žáky jsou k dispozici rehabilitační míče, na kterých žáci sedí ve vyučování
(mohou si zvolit mezi židličkou a míčem). Celý projekt je
pod kontrolou lékařky, která vyšetřuje vadné držení těla
a zaznamenává výsledky vyšetření. I v tomto školním roce
budeme navštěvovat Solnou jeskyni v Prostějově, jejíž
hezké prostředí si děti oblíbily.
Pro děti rodičů, kteří mají časově náročné zaměstnání, je
zřízena školní družina. Ranní provoz začíná od 6.30 do 7.45
hodin, odpolední provoz je od 11.45 do 16.00 hodin. Obědy
jsou dováženy ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Dr. Horáka
v Prostějově – v naší škole je výdejna obědů.

Mimoškolní aktivity a kroužky
Při ZŠ Mostkovice je zřízena pobočka ZUŠ Plumlov
s možností výuky hry na hudební nástroje (housle, klavír),
nově od letošního školního roku bude vyučována hra na
flétnu a taneční obor. Naše škola nabízí dětem možnost zapojit se do zájmových kroužků: kroužek dopravní, divadelní,
sportovní, keramický, internetový, kroužek „Šikulka“, ekokroužek a náboženství.
Každoročně si děti z nabídky kroužků vyberou a doufáme,
že tomu letos nebude jinak.
Velmi dobře spolupracujeme s místními hasiči, kteří pro
děti pravidelně organizují den otevřených dveří, zábavné
setkání plné her na hřišti u tábora pod hrází. Součástí jsou
ukázky technického vybavení a zásahu hasičů. Dalším subjektem, který nám vychází vstříc, je TJ Sokol Mostkovice.
Poskytuje nám prostory sokolovny a hřiště pro výuku tělesné
výchovy. Jsme vděčni za umožnění návštěvy minigolfu
a volejbalového hřiště. Též spolupráce se sdružením Helios
je na dobré úrovni, děti se na jízdy na koni vždy těší. Spolupracujeme také s Hvězdárnou v Prostějově, ekologickým
centrem Iris, Radou školy a dalšími subjekty.
Dlouholetá spolupráce s Klubem přátel školy při ZŠ
a MŠ Mostkovice i nadále pokračuje. Plánujeme tradiční
KARNEVAL PRO DĚTI, ŠKOLNÍ PLES a ZAHRADNÍ
SLAVNOST. S velkým úspěchem se každoročně prezentuje
„Setkání se seniory“ a „Předvánoční jarmark“ spojený s prodejem výrobků z keramiky a vánočních dekorací. Pro školu je
to zároveň „Den otevřených dveří“.
Velký dík patří našemu zřizovateli, OBCI MOSTKOVICE, která nám zajišťuje podmínky pro kvalitní vzdělávání
a výchovu žáků. V průběhu letních prázdnin byla budova
školy nově vymalována, byly provedeny některé stavební
úpravy a sanační práce (odstranění zvlhlého zdiva, demolice
komínů, oprava fasády budovy).Také v letošním školním roce
se těšíme na další spolupráci a vstřícný přístup naší obce.
Naše mateřská škola prošla v období letních prázdnin
2008 velkými stavebními úpravami. Dříve dvě samostatné
třídy byly propojeny zasunovacími dveřmi, čímž vznikl větší
prostor pro hry a činnosti dětí. Podlahy obou místností byly
pokryty novým kobercem, který prostor opticky zvětšuje.
Přestavba se dotkla i sociálního zařízení. Děti mají nově
obloženou umývárnu a nainstalované nové toalety. Celá MŠ
je vymalovaná pestrými barvami, které budí dojem hravého
prostředí .
Paní učitelky v MŠ velice přivítaly instalaci automatického
otevírání vchodových dveří, které usnadňuje práci u dětí a do
velké míry přispívá i k bezpečnosti školy. V MŠ máme také
počítačový koutek, tam mohou děti hrát hry a kreslit. Zařazujeme taktéž výukové programy. Přímo ve třídě MŠ máme přístup na Internet, který umožňuje snazší přístup k informacím
v oblasti školství.
Ve školním roce 2008/2009 navštěvuje MŠ 28 dětí, kapacita je zcela naplněna. Výuka v MŠ se od letošního roku
bude řídit novým Školským vzdělávacím programem „Jsme
rádi na světě aneb Žabí kalendář“. Toužíme po využití krásy
a rozmanitosti krajiny v okolí Mostkovic, k vytvoření úzkého
vztahu k přírodě a současně k její ochraně. Hodláme působit prostřednictvím hudby na rozvoj osobnosti jejich posluchačů.
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Velkou výhodou naší MŠ je sepětí se ZŠ. Spolupráce je
intenzivní a neformální, a tak po ukončení předškolního
vzdělávání dítě z naší MŠ odchází do 1. ročníku ZŠ přirozeně
a vstup do nového životního období vnímá klidně.
Jsme rádi a děkujeme představitelům naší obce, že jim
záleží na tom, aby malé děti trávily čas prožitý v MŠ v pěkném a domácím prostředí. Letos k tomu, kromě jiného, přispělo i pořízení pískoviště na hřišti u školy, které děti velmi
uvítaly.
Na závěr jen malé přání: „Ať k nám děti chodí s úsměvem
a rády“.

DVOJÍ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
CVIČENÍ DOPOLEDNÍ
Kdy: každé pondělí, 9.45-10.45
sraz v 9.30 hod.
Pro koho: pro rodiče s dětmi
od 1 do 3 let
CVIČENÍ ODPOLEDNÍ
Kdy: každé pondělí, 16.30-17.30
sraz v 16.15 hod.
poprvé 22. září 2008
Pro koho: pro rodiče s dětmi
Kde: v Sokolovně v Mostkovicích
Vstup: 20 Kč za cvičební blok, 100 Kč celoroční příspěvek
TJ Sokol
S sebou: cvičební úbor, sportovní obuv pro děti i rodiče,
pití
Co Vás čeká?
- čekají vás nezapomenutelné chvilky při pozorování rozvoje vašich ratolestí,
- spousta jednoduchých pohybových aktivit pro rozvoj
základních pohybových dovedností za doprovodu veselých dětských písniček a říkadel,
- plno barevných a různorodých pomůcek, cvičení na nářadí,
- dostanete se do kolektivu s ostatními maminkami a dětmi,
- na konci každého cvičení čeká na děti malá odměna,
- čekají vás i jiné společné akce (jízda na koních)...
Na cvičení s vámi se těší Lenka Klofáčová a Zdenka Ševčíková

PŘIJĎTE ZA NÁMI DO KNIHOVNY
Nové knihy:
J. S. Shepherd – Henryho podrazy
A. Hailey – Motel
I. Bergman – Fanny a Alexandr
V. Škutina – Na hradě plném bláznů
V. Havel – Dálkový výslech
P. Čerbák – Když hoří člověk
J. Updike – Kentaur
I. Olbracht – Podivné přátelství herce Jesenia

V. Sanin – Zajatci ledových plání
K. Jarunková – Jediná
J. Bohdalová – Hádej, kam půjdeme na večeři
V. Železný – Návrat pevné dámy
A. Paul – Pražská zastavení
V. Koval – Svět našimi smysly
Heraldika
H. Bořkovcová – My tři cvoci
E. Kobyliská – Masiejewská – Děvčata si to představují jinak
J. Tomeček – Když padají hvězdy
H. Doskočilová – Pohádky pro děti, pro mámy a pro táty
J. Pohl – S vůní pryskyřice

„Nejkrásnější květinová kompozice v truhlíku
nebo na záhonu“
Nezávislá porota ze sponzorující firmy Kubíček hodnotila
estetický vzhled, barevnost květin, jejich nárůst a bohatost
kvetení a pořádek před domem. Soutěž vyhlásila Obec
Mostkovice, konala se pouze na území obce Mostkovice
a byla přístupná pouze občanům naší obce. Uzávěrka přihlášek do soutěže proběhla 31. července 2008 a výběr vítězů
byl nesnadný. Z přihlášených majitelů - Josef Hrubý, Společenství vlastníků, František a Milena Buriánkovi, Miroslava Abrahámková, Jiřina Nováková a Jaroslav Peška, Věra
Poslušná, Ing. Rostislav Makovec, Terezie Dostál, Milada
Žáková a Jana Koldová porota vybrala vítěznou kompozici.
Vítězi se stali manželé Buriánkovi, kteří obdrží poukázku
na zboží v hodnotě 3000 Kč, 2. cenu – poukázku na zboží
v hodnotě 2000 Kč získal Ing. Rostislav Makovec a ze
3. místa se může radovat paní Věra Poslušná, jejíž poukázka
má hodnotu 1000 Kč. Jelikož ostatní účastníci měli výzdobu
také velmi pěknou, rozhodli jsme se odměnit zbývajících
šest věcným darem. Ti si mohou vyzvednout cenu v podobě
kolekce jarních cibulovin. Všechny poukázky a výhry jsou
připraveny v kanceláři obecního úřadu.
Děkujeme Zahrádkářskému centru Kubíček za pomoc
a finanční spoluúčast v soutěži.

Fotbalová přípravka
Fotbalová přípravka sehrála ve čtvrtek 4. září 2008 svůj
historicky první zápas. V přípravném utkání se střetla s mnohem zkušenějším mužstvem Čechovic a prohrála 1:2, když
rozhodující gól byl vlastní a padl až v nastaveném čase. Na
druhé polovině hřiště trénovala mladší přípravka a kolem
hřiště přihlíželo tolik maminek, tatínků, dědečků a babiček,
že takovou návštěvu může mladým závidět i A mužstvo.
V sobotu přijela ke druhému přípravnému utkání mladší
přípravka Kostelce na Hané. Mostkovice si zapsaly první
vítězství poměrem 12:0.
Oddíl kopané v Mostkovicích stále přijímá pro obě přípravky chlapce od pěti do deseti let. Tréninky jsou vždy
v úterý a ve čtvrtek od 17.00 hodin. Fotbalovou přípravku
mohou hrát i dívky v tomto věku.
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DEN PLUMLOVSKÉ PŘEHRADY –
13. ZÁŘÍ 2008

Krátce z autokempu
Stejně tak jako v loňském vydání informačního občasníku pro občany Mostkovic, Vám přinášíme něco z dění
na autokempu „Přehrada“ Mostkovice.
V loňském roce skončilo hospodaření autokempu
ziskem, což založilo otázku investice těchto prostředků.
Vzhledem k současnému trendu a snaze navrátit Plumlovské přehradě tvář navštěvované a oblíbené turistické
lokality, jsme se i my rozhodli podniknout několik
kroků k zatraktivnění našeho ubytovacího zařízení.
Bohužel k obrovské finanční nákladnosti není v současné době možné provést celkovou rekonstrukci ubytovacích jednotek a vůbec celého areálu, můžeme Vám
ale slíbit, že se budeme snažit o získání prostředků, tak
aby i na toto došlo. Co tedy může pomoci navýšení
oblíbenosti pro návštěvníky a rekreanty? Řekli jsme si,
že by mohlo pomoci rozšíření poskytovaných služeb a
možnosti vyžití pro ubytované i pro návštěvníky z řad
našich občanů.
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Z předchozích sezon bylo zřejmé, že v kempu chybí
úschovna pro jízdní kola. „Kolařů“ neustále přibývá
a cyklistika vůbec vzkvétá, a proto jsme se rozhodli
úschovnu pořídit. I pro ty z Vás, kteří se na kemp vůbec
nedostali přinášíme pár fotografií.
Do „kolárky“ je v současné době možné schovat
15 jízdních kol a z průběhu letních měsíců můžeme říct,
že u návštěvníků se těšila velké oblibě.

Nová úschovna pro jízdní kola

Nová vývěska
Před úpravami

Jedním z kroků, kterým jsme chtěli podpořit sportovní aktivity, bylo pořízení vývěsky, do které jsme
umístili mapu cyklistických stezek. Vývěsku najdete při
výjezdu z kempu.
Když už jsme zvelebovali okolí, nechali jsme vyrobit
tón v tónu i vývěsky umístěné přímo v areálu ubytovacího zařízení. Tyto sloužily po celou sezónu k informování návštěvníků o dění v obci, o aktuálních akcích,
o možnostech sportovního i kulturního vyžití.
Dalším krokem byla možnost připojení rekreantů na
internet. Žijeme v uspěchané době plné výpočetní techniky a i lidé, kteří si k nám přijedou odpočinout mají
neustálou potřebu být ve spojení se světem. Možnost
bezdrátového připojení k internetu po celém areálu
kempu bylo pro návštěvníky milým a vítaným překvapením.
Jistě i mnoho z našich občanů patří k lidem, kteří tráví
rádi svůj volný čas při pohybových aktivitách, tak i většina z ubytovaných touží po tom, aby mohli svou dovolenou prožít aktivně při sportu. Právě z tohoto důvodu
přišla na řadu další akce.
Ve spodní části areálu, která do letošního roku nebyla
využívána jsme pro všechny, a tím myslíme jak ubytované hosty, tak pochopitelně i návštěvníky kempu a
obyvatele Mostkovic, vybudovali
Po úpravách
multifunkční hřiště. Hřiště má
rozměry 24 m na 24 m a můžete
si zde zahrát volejbal, nohejbal,
korfbal, softbal, ringo či si jen
tak zakopat s „mičudou“.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám s výstavbou a výrobou pomohli a vyšli
vstříc, i když to mnohdy nebylo
nejjednodušší.
Věříme, že i Ti z Vás, kteří
letos naše ubytovací zařízení
nenavštívili, napraví to příští
sezónu a podpoří nás ve snaze
tento kemp dostat do co nejširšího povědomí rekreantů a to tak,
aby se k nám znova a znova rádi
vraceli.
A to není vše... Doufáme, že
i v příštím roce se nám podaří pár
míst a věcí vylepšit.
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Pláž U vrbiček ožila. Na konci sezony jsme nájemce
pana Radka Kocourka požádali o krátký rozhovor.
Pane Kocourek, jak hodnotíte první sezonu na Pláži
U vrbiček?
Letní sezóna na Pláži U vrbiček dopadla lépe,než jsme
vůbec doufali. Investovali jsme do této provozovny
nemalé finanční částky a spoustu práce, ale vyplatilo
se nám to. Rekreanti se na pláž vrátili. V období, kdy
byla přehrada čistá a teplé počasí, byla pláž plná. Samozřejmě zhoršená kvalita vody v srpnu nám velkou část
zákazníků vzala, ale to se dalo předpokládat. Kvalitu
vody bohužel neovlivníme.
Co všechno mohli návštěvníci pláže využívat?
Pro návštěvníky jsme připravili bohatou nabídku nápojů
a jídel, bylo vybudováno petanquové a volejbalové
hřiště, opravili prolézačky a houpačky pro děti, vyrobili lehátka na opalování a celou sezónu byla v provozu
půjčovna loděk a šlapadel, takže si každý svou zábavu
našel.
Uvažujete o nějakých zlepšeních pro příští sezonu ?
Na začátku příští sezony by měly být opraveny sprchy
a vybudovány převlékárny, což se letos už nestihlo.
Věříme, že nám v těchto nemalých investicích obec
Mostkovice pomůže.
Jak hodnotíte spolupráci s Obecním úřadem v Mostkovicích?
Obec Mostkovice nám vycházela ve všem vstříc,
splnila, stejně jako my, všechny podmínky dané ve
smlouvě, takže naši dosavadní spolupráci hodnotím
kladně a věřím, že to tak bude i nadále.
Obec investovala do úprav na pláži dostatečné množství
prostředků. Výsledkem spolupráce s Povodím Moravy,
obcí a nájemcem je obnovení Pláže U vrbiček jako
rekreačního místa, které v uplynulé sezoně, po mnoha
hubených letech, přilákalo k odpočinku nejen občany
z Mostkovic, ale i z širokého okolí.
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Třetí čtvrtletí v TJ Sokol Mostkovice
Toto roční období bývá pro sportovce tak zvanou
„okurkovou sezónou“. V prázdninové období je sokolovna opuštěná, žádná ze složek necvičí a většinou se
těší, až to v září zase všechno začne.
Vraťme se ke krátkému zhodnocení závěru druhého
čtvrtletí. Ze sportovních výsledků byla pro nás nejdůležitější záchrana našeho fotbalového A mužstva
v 1.A třídě. Ta se podařila a v současné době už je rozehrána nová soutěž, věřme, že s lepšími výsledky pro
naše mužstvo. To bude vedeno novým trenérem. Výbor
TJ děkuje odcházejícímu Jarovi Karafiátovi, který zcela
jistě pomůže jako hráč, a vítá a mnoho úspěchů přeje přicházejícímu Františku Piňosovi, mostkovickému rodáku
s dlouholetým kladným vztahem k našemu fotbalu.
B mužstvo skončilo ve 4. třídě v polovině tabulky. Po
celou dobu se potýkalo s nedostatkem hráčů a proto bylo
současně s koncem sezóny zrušeno.
Dorost se umístil v okresní soutěži na sedmém místě
a stejnou soutěž hraje i v této nové sezóně.
Žáky jsme v loňských soutěžích neměli a nemáme je
ani letos, chlapců v tomto věku je prostě v obci nedostatek.
Nově byla založena přípravka pro chlapce i dívky od
šesti do desíti let, ale máme tam i fotbalisty mladší. Fotbalový výbor děkuje všem rodičům, kteří své ratolesti na
hřiště přivedli a od té doby pravidelně vodí a obrací se
na ty, kteří ještě váhají, aby se i oni zapojili. Pohled na
omladinu, hemžící se na hřišti při tréninku, ale také na
diskutující maminky je opravdu hodně radostný a optimistický.
Volejbalisté se zachránili v 1. lize a připravují se na
další ročník. Tvorba kádru však bude o něco obtížnější,
poněvadž dvě členky základní sestavy se stanou v zimních měsících maminkami.
Druhé čtvrtletí bylo zakončeno Memoriálem Václava
Dadáka a Miroslava Karafiáta v kopané. Jednalo se
o akci mimořádně vydařenou jak po sportovní, tak po
společenské stránce, zábava se protáhla do pozdních nočních hodin ke spokojenosti všech přítomných. O to víc
pak pořadatele mrzely ojedinělé stížnosti našich spoluob-

čanů na noční neklid. Kolik je v obci takových akcí, při
kterých se výborně baví 150 jejích obyvatel?
V klidnějším období 3. čtvrtletí proběhla revize hromosvodů na sokolovně a po zjištění ne úplně ideálního stavu
i jejich generální oprava.
Dále bylo třeba zajistit našim benjamínkům branky.
S jejich cenou na trhu (15 000 Kč za jednu ) jsme nemohli
být srozuměni, proto jsme pořídili železo a branky vlastními silami svařili a následně natřeli. Další dvě branky
zhotovil pan Michal Juřica, který nám tímto moc pomohl
a výbor TJ Sokol mu za to upřímně děkuje.
Jinak probíhaly jen běžné údržbářské práce, jak u sokolovny, tak v areálu pod hrází. Myslím, že obě tato střediska dělají obci Mostkovice dobrou reklamu a můžeme
být na ně právem hrdi.
Hlavní náplní uplynulého období byla pro výbor
TJ příprava žádosti o dotace na rok 2009, která měla být do
20. srpna odevzdána na OS ČSTV. Žádost byla vypracována a v řádném termínu odevzdána. Stejně jako loni
jsme žádali o prostředky na rekonstrukci sokolovny,
tentokrát i se zateplením v celkové výši 2 940 000 Kč.
Týden po termínu pro podání žádosti, 27. 8. 2008 byla na
ČSTV kromě naší ještě žádost Sokola Buková. Víc nic.
Ale nejásejme, loni jsme ještě měsíc po uzávěrce
termínu byli jedinou žádostí a nakonec dostal dotaci
v okrese Prostějov někdo úplně jiný! O tom jsem se zmiňoval už v minulém čísle Občasníku, v době jeho uzávěrky jsme poslali protestní dopis ministru školství.
Protože jsem byl až překvapivě často oslovován našimi
spoluobčany dotazy, jak se kauza vyvíjí, dovoluji si zde
podat krátkou informaci.
Místo ministra školství odpověděl jeho náměstek Jan
Kocourek, že je naše stížnost neoprávněná. Ve svém
dopise uváděl nepravdivá fakta, která jsme nemohli
nechat bez povšimnutí, proto jsme napsali druhý dopis,
ve kterém jsme ho na nesrovnalosti upozornili.
Největším problémem bylo pro nás náměstkovo tvrzení, že mu ČSTV potvrdilo priority, přičemž SK Brodek
u Prostějova, který obdržel téměř 5 milionů, vůbec
členem ČSTV není a prioritou ČSTV za okres Prostějov
byly Mostkovice!
Pan náměstek Kocourek odpověděl i ve druhém dopise,
že pochybení neshledává a nemá důvod dotaci zastavit.
Nutno říci, že druhá odpověď pana náměstka členy
výboru TJ rozzuřila. Měli jsme v podstatě dvě možnosti.
Jednak napsat stížnosti na Policii ČR a Nejvyšší kontrolní úřad nebo nechat celou záležitost být a neuzavřít
si tak cestu k dalším dotacím. Výbor zvolil druhou variantu a jak už bylo řečeno, odevzdal novou žádost pro rok
2009.
V době vzniku tohoto článku není jasné, zda byly
dotace přiděleny, neboť nejsme na okrese jediní, co se
zajímají o to, proč dostává 5 milionů neexistující organizace, bez členů, bez majetku, bez sídla a bez činnosti.
O tom bych si naše spoluobčany dovolil informovat
v dalším vydání Občasníku.
Závěrem bych chtěl pozvat do naší sokolovny ke
cvičení všechny ženy z obce a také všechny maminky
s dětmi.
Miloš Korhoň
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HELIOS – Mostkovice úspěšně reprezentuje
V letošní sezóně nás na oficiálních národních závodech
České jezdecké federace reprezentovaly: Lenka Korbélyiová, Lucie Komoňová, Alena Smýkalová, Hana Valtová,
Jaroslava Neplechová, Kateřina Radvanská, Anna Truksová
a Alena Němcová. V drezúrních soutěžích stupně Z a L se
představily s koňmi: Lopéz – 18, Batt, Neta, Quena, Rony,
Ballantines, Samuil a Garp. Dlouhodobá a svědomitá příprava jezdeckých dvojic pod odborným vedením přinesla
opět výborné výsledky. Vítězství Jaroslavy Neplechové
v oblastním mistrovství v drezúře - kategorii mladých
jezdců v Těšánkách, zisk desítky zlatých medailí a vítězných pohárů Lenky Korbélyiové s plemenným hřebcem
Lopéz – 18 a další desítka umístění ostatních reprezentantů
způsobují, že obec Mostkovice se již dostala do povědomí
široké jezdecké veřejnosti po celém území naší republiky.
Na celkem šesti oficiálních národních závodech v Prostějově
se letos utkalo celkem 350 startujících dvojic a široká veřejnost, zejm. děti využily možnosti bezplatného svezení na
koních. Organizace poskytuje i vzdělání v jezdectví. V letošním roce získala i statut „jezdecké školy“ a 6 zájemců opět
splnilo požadavky a složilo zkoušky základního výcviku

Absolutní vítězka Lenka Korbélyiová – plemenný hřebec Lopéz – 18

Slavnostní dekorování a defilé

jezdce, a získalo tak jezdeckou licenci. Ta držitele opravňuje
k účasti na oficiálních národních závodech a je jednou z podmínek dalšího vzdělávání v jezdectví. Mimo sportovní aktivity se sdružení a jeho členové podíleli na spoustě akcí, které
sami organizovali, popř. se na jejich pořádání spolupodíleli.
Mezi významnými akcemi lze připomenout: Mezinárodní
hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením, Drezúrní závody na zámku v Holešově, Dětské sportovní dopoledne v Mostkovicích, Rozloučení s prázdninami
aneb honba za pokladem, Den přehrady, hiporehabilitace
a ozdravné programy pro školy, školky a speciální školy,
výsadby v obci Mostkovice... Gratulujeme všem jezdcům,
kteří se v letošním roce opět úspěšně zúčastnili série závodů
s názvem „Středomoravská jezdecká liga“ a přejeme jim
další sportovní úspěchy.
Dne 30. srpna 2008 se okolo dvou set dětí a rodičů
z naší obce zúčastnilo „Rozloučení s prázdninami
aneb aneb Honba za pokladem pro děti a rodiče
s dětmi“. Ukázalo se, že o aktivity tohoto typu je mezi
dětmi i jejich rodiči velký zájem. Od 10.00 hodin měli
všichni zájemci možnost vyzkoušet si své dovednosti,
orientaci na vyznačených trasách podle barevných
fáborků a zručnost na dvanácti připravených stanovištích rozmístěných v širokém okolí. Na děti i jejich
rodiče čekali v lese například myslivci, lesní žínky, víly,
ježibaba, kohoutek a slepička, skřítek a vyzkoušet si
mohli také jízdu na koni pod vedením krásné princezny.
Kostýmy, pro tuto akci zvlášť zapůjčené, se všem velmi
líbily. Účastníci akce dostali na každém stanovišti, kde
splnili úkol, razítko do průkazu vyrobeného speciálně na
tuto akci. Po získání všech razítek se hromadně odebrali
k samotnému hledání ukrytých pokladů. Podle věku
odstartovaly děti ve skupinkách a celkem byly nalezeny
tři truhly s pokladem. Počasí nám tentokrát opravdu
přálo a ke všeobecnému zděšení rodičů byly připraveny
otázky s tematickým zaměřením na historii a současnost
- všeobecné povědomí o naší obci Mostkovice, v níž
žijeme. Na trase nikoho neminulo například vyhledávání znaku obce a spoustu odpovědí a informací si mohli
zájemci přečíst v publikaci „Minulost MOSTKOVIC
a STICHOVIC na pozadí našich dějin“, jejímž autorem
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je pan Ludvík Benýšek. Tuto knihu získali všichni účastníci akce i s mapou obce. Na závěr programu obdržely
všechny děti diplom a badmintonový set.
Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným a
také vyjmenovat ty, kteří se na akci podíleli: Obec
Mostkovice, Helios – Mostkovice o. s., TJ Sokol Mostkovice, Jana Pastyříková, Lucie Šolcová, Jana
Řezáčová, Eva Svozilová, Lenka Korbélyiová, Lucie
Komoňová, Hana Laštůvková, Petra Hájková, Dagmar
Mejzlíková, Věra Popelková, Radeček Sekanina, Ivoš
Krybus, Břetislav Nespěšný, František Hofman, Jiří
Dokládal, Jan Jedlička, Michal Konečný, Aleš Studený,
Jan Šolc, Rostislav a David Zichovi, Rostislav Zich
st., Zdena Vetešníková, Iva Zichová, Miloš Korhoň a
samozřejmě starosta obce Mostkovice Jan Dočkal.

Skládky na obecních pozemcích
a parkování na trávě

Skládka dřeva – ul. K Mlýnu
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Skládka kamení – Za Stodolami

Parkování aut u kříže

Parkování na trávě – K Mlýnu

Parkování na trávě – Ohrozimská ul.
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Parkování na trávě – Stichovická ul.

Skládka stavebního materiálu – Stichovická ul.

Staré okenní rámy – Za Stodolami

Skládka dřeva – ul. K Mlýnu

OPĚT KŘÍŽOVKA PRO LUŠTITELE O DROBNÉ CENY
Jenom (TAJENKA) chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti.
Miguel de Cervantes Saavedra
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Legendy
Vodorovně:
A – doručit, opak záporu B – tělocvičný prvek,
mladé obilí C – vojenský útvar, pejsek D – název
zn. síry, otec Kazi, Tety a Libuše, zájmeno osobní
E – TAJENKA F – anglicky „dub“, příbuzná,
dětský pozdrav G – škraloup, cikán
H – malý nos, velké široké nádoby
I – hoření látek, jemná tkanina
Svisle:
1 – slaměná krytina střechy, otvor ve zdi
2 – opsání, dravý pták 3 – zařízení na
opravu lodí, název souhlásky, částečně
4 – plošná míra, část ruky, místnost 5 – ukazovací
zájmeno, znělka, zn. kusu 6 – písmeno řecké abecedy, stehno (zvířete), zn. kiloampéru 7 – zeleninový pokrm, ruský souhlas, obruba obrazu
8 – zesílený zápor, předložka 9 – poděkování
(mn. č.), téma.

I
Text vyluštěné tajenky se svým jménem a adresou házejte do schránky pro občany umístěné na budově OÚ Mostkovice s označením KŘÍŽOVKA do 30. 11. 2008. Můžete vyhrát drobné ceny. Správné znění tajenky z minulého čísla: „TĚLO“. Blahopřejeme vylosovaným výhercům jimiž jsou Petra Sekaninová, Marie Kožoušková a Milena Buriánková. Výhry jsou připraveny
k vyzvednutí na OÚ Mostkovice.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ze srpnových událostí nemůžeme samozřejmě vynechat
významné jubileum našich spoluobčanů - manželů
Jaroslavy a Bohumila Bizdrových, kteří oslavili 22. srpna
2008 padesát pět let společného života. Všichni jim při této
příležitosti srdečně blahopřejeme a do dalších společných
let přejeme především dobré zdraví a spokojenost.
Narozené děti:
v červenci 2008
Jakub Mikšovic
Nikola Klevetová
v srpnu 2008
Jakub Čejka

Životní jubilea našich spoluobčanů
Ve druhém pololetí 2008 se významných životních výročí dožívají:
Josef Ondroušek, Josef Pastyřík, Jarmila Soldánová, Vincenc Kaštyl, Václav
Boček, Karel Karkan, Pavel Pokorný, Miroslav Kolečkář, Anna Sahligerová,
Věra Jančíková, Marie Pánová, Jaroslav Novák, Jarmila Kratochvílová, Pavla
Kvapilová, Věra Gregorová, Jan Pejšek, Ludmila Hesová, Zdeněk Kopecký,
František Hrazdil, Ludmila Velčická, Božena Bavlnková, Arnošta Dosedělová, Miroslav Kratochvíl, Vladimír Polášek, Ladislav Doseděl, Josef Cinek,
Marie Sedláková, Marie Hrazdilová, Stanislava Daňková, Vlasta Schafferová, Marie Voráčová, Helena Jedličková, Drahoslava Zouharová, Věra
Kraváková, Vlasta Cetkovská, Věra Pospíšilová, Rozálie Effenbergerová,
Květoslava Lánská, Vladimír Nezhyba, Jarmila Dadáková, Emílie Kovačíková, Břetislav Polách, Vlasta Jančíková, Terezie Sedláčková, Jarmila Bártová, Věra Prokopová, Emílie Páclová, Alžběta Pajorová a Josef Kohout.
Nejstarším občanem v obci je pan Josef Kohout, který letos v srpnu oslavil
96 let.
Gratulujeme a přejeme všem pevné zdraví a spoustu dalších spokojených let.
Navždy nás opustili 2 občané.

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 8., vychází 25. září 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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