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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
skončila plesová sezona, doufejme, že skončilo i zimní období,
které nás letos potrápilo mnohem více než předcházející roky a
v době vydání tohoto zpravodaje je už vlastně i po největším křesťanském svátku
– Velikonocích.
S nástupem lepšího počasí dochází k jarnímu úklidu kolem domů a dvorků, začínají práce na zahrádkách, s kterou také souvisí pálení různých materiálů a vypalování trávy, které je přísně zakázáno! Každý občan je povinen omezovat a předcházet
znečišťování ovzduší a snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Pálení
plastů a nebezpečných látek je zakázáno jak v kamnech, tak i v otevřených ohništích!
Od 3. dubna bude centrální sběrné místo odpadů (za areálem bývalého JZD)
otevřeno stejně jako minulý rok – každou středu od 15.00 do 18.00 hodin a sobotu
od 08.00 do 12.00 hodin. Na základě připomínek Vás, občanů, jsme rozšířili sběr
odpadů o textil a zářivkové trubice, které je možno odevzdat v centrálním sběrném
místě. U dolní autobusové zastávky – naproti kulturního domu a u horní hospody
(u kapličky) jsme zřídili místo pro sběr drobných elektrozařízení. Vzhledem k tomu,
že kontejnery na plast, rozmístěné v obci, byly neustále plné, od začátku února se
zavedl svoz plastů pomocí žlutých igelitových pytlů. Takže plastový odpad je možno nyní odevzdávat buď v pytlích přímo od domu, nebo do sběrných kontejnerů
rozmístěných v obci.
Stejně jako vloni - podle počasí, bude cestou letáků vyhlášen svoz větví a biologicky rozložitelných odpadů a připravujeme opět bezplatný odběr kompostu.
Ještě jednou Vás žádám o důkladné třídění odpadů, ukládání tam kam patří a
nevytváření tzv. černých skládek. Ušetříte tím náklady z obecní kasy, přispějete k
ochraně životního prostředí a k pořádku a čistotě v obci! I když se situace v loňském
roce podstatně zlepšila, i nadále jsou mezi námi takoví jedinci, kteří se chovají bezohledně vůči svému okolí.
V krátkosti se vrátím k uplynulému prvnímu čtvrtletí letošního roku:
Rok 2013 jsme zahájili silvestrovským ohňostrojem za skutečně velké účasti Vás,
občanů.
Ale ještě předtím, začátkem měsíce prosince, jsme slavnostním způsobem přivítali na obecním úřadě nové občánky obce Horní Moštěnice a hned následující den
Sdružení rodičů a přátel školy zorganizovalo rozsvícení vánočního stromu taktéž
30
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za velké účasti nejen dospělých, ale především dětí. Mikulášská nadílka s čertem
a anděly proběhla v kulturním domě při setkání klubu starších a pokročilých a pro
stejnou věkovou kategorii uspořádal obecní úřad setkání s písničkami Karla Hašlera. Tradičně před Vánocemi zazněla v kulturním domě cimbálová muzika, včetně
vánočních koled. Těsně před svátky zorganizoval dorost a muži Horní Moštěnice
vánoční turnaj v malé kopané v tělocvičně ZŠ a MŠ za účasti družstev okolních obcí.
Tečkou za končícím rokem byl jubilejní desátý ročník Štěpán-Cup, turnaj starších
pánů v nohejbalu, taktéž v tělocvičně ZŠ a MŠ.
Hned počátkem ledna zajistilo myslivecké sdružení Šance tradiční zabíjačkové
hody, které provázely soutěže účastníků, včetně bohaté tomboly na závěr.
Kromě těch již zaběhlých akcí, které se opakují každý rok, jsme zažili něco, co v
obci nemá tradici a bylo uspořádáno vůbec poprvé za posledních padesát let. Aktivní členové klubu starších a pokročilých, pod vedením p. Jany Velímové a účasti
dalších aktivních občanů, uspořádali koncem měsíce února - vodění medvěda, které
se setkalo se skutečně velkým ohlasem. Chtěl bych tímto poděkovat všem účastníkům za obětavost a nadšení, s jakým tuto akci připravili a zajistili. Samozřejmě
poděkování patří i všem občanům, kteří jim připravili občerstvení a přivítali je u
svého domu.
Novou kulturní akcí byl také začátkem měsíce března 1. ples obecního úřadu,
který byl pořádaný zároveň jako ples MAS Partnerství Moštěnka a DSO Mikroregionu Moštěnka. Kromě tradičních plesů uspořádal obecní úřad dětské šibřinky, které
se dle Vašich ohlasů skutečně vydařily.
Během měsíce února, po dohodě s Radou obce, začíná pod hlavičkou obce Horní
Moštěnice působit taneční country soubor COLORÉDO.
Velká chvála od Vás, občanů, patří pracovníkům obecního úřadu, ať už se jedná o
kmenové pracovníky, nebo
pracovníky na dobu určitou
od pracovního úřadu. Mimo
pravidelného zajišťování úklidu a pořádku v obci patří
poděkování za úklid sněhu v
těch dnech, kdy toho napadlo
opravdu hodně a hrozilo to
kalamitním stavem.
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Nacházíte se v těžké životní situaci?
Jste zadlužení?
Splácíte víc než vyděláváte?
Potřebujete snížit splátky?

Pomůžeme Vám!
Nabízíme:
Bezplatné odborné poradenství
zadluženým občanům a domácnostem.

Odbornou pomoc při řešení krizových životních situací.
Kancelář: Husova 2, Přerov
(budova Pegas, 4. patro)
Rodinné a ﬁnanční poradenství.
Kontakt: tel.: 777 442 449
email: abivia-prerov@seznam.cz

www.abivia.cz/prerov-vankova
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JABLKOVÝ KOLÁČ SE ZAKYSANOU SMETANOU
6 ks jablek, 2 lžíce medu, 2 lžíce rumu, 150 g másla, 100 g cukru, 3 vejce, 1 lžíce citronové šťávy, citronová kůra, špetka soli, 3 lžíce lískových oříšků, 1 lžička prášku do pečiva,
225 g polohrubé mouky, 100 g zakysané smetany, 1 žloutek, 1 lžíce škrobové moučky, 3
lžíce džemu, 250 g tvarohu
• jablka oloupeme, ze 3 jablek vykrojíme jádřince a dužinu nakrájíme na kostičky,
zbylá nakrájíme na kolečka,
• v hrníčku smícháme med s rumem a citronovou šťávou a směsí pokropíme jablka,
• ze 125 g másla a 80 g cukru utřeme krém, do kterého postupně vmícháme vejce,
citronovou kůru, sůl a mleté ořechy,
• mouku smícháme s kypřicím práškem a zapracujeme do krému, opatrně vmícháme
jablkové kostičky a 2 lžíce medové směsi,
• troubu předehřejeme na 180 °C, vymastíme formu a naplníme ji těstem,
• tvaroh smícháme se smetanou, žloutkem a škrobovou moučkou, směs rozetřeme na
těsto a poklademe jablky, zbylé máslo nakrájíme a dáme na jablka,
• posypeme cukrem a asi 60 minut pečeme,
• meruňkový džem zředíme lžící vody, ohřejeme a ještě horký koláč jím potřeme,
• po vychladnutí posypeme moučkovým cukrem.

VTIPY

V mrazivých dnech v únoru a březnu proběhla a ještě probíhá komplexní rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení na obecním úřadě.
Na lednovém jednání Zastupitelstva obce bylo schváleno podání žádosti o dotace
na tyto akce: zpracování nového územního plánu obce, dovybavení dětského areálu
STADION, malometrážní domky v ulici Pod Vinohrady, dětské hřiště v areálu ZŠ a
MŠ, víceúčelové sportovní hřiště TJ Sokol, rekonstrukce chodníků v ulicích 9. května
a Dr. A. Stojana, protipovodňová opatření řeky Moštěnky. Žádosti o dotace, které
jsme podali v loňském roce – a byly schváleny - bezdrátový rozhlas a revitalizace
zeleně ulic 9. května, Dr. A. Stojana, zámecké zahrady a areálu bývalého statku, se v
měsíci březnu začaly realizovat.
Na témže zasedání Zastupitelstva obce v lednu 2013 bylo odsouhlaseno Usnesení o udělení „Ceny obce Horní Moštěnice“ pro tyto:
1. MUDr. Josef Horák – za mimořádný přínos a dlouholetou aktivní práci nejen
ve zdravotnictví, ale i v oblasti rozvoje obce Horní Moštěnice.
2. Hanácká kyselka, s.r.o. – za dlouholetou významnou propagaci obce Horní
Moštěnice v celospolečenském měřítku a významnou sponzorskou podporu pro
spolky a obec Horní Moštěnici. Ceny byly předány slavnostním způsobem na jednání Zastupitelstva obce dne 11. 3. 2013.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hodně sluníčka a pohody v práci i v osobním životě.

Přijde policajt do práce a hlaholí: „Pánové, já jsem geniální!“
„Jak to?“ diví se jeho kolegové.
„Koupil jsem si lego, na kterém bylo napsáno do tří let. A já ho dokázal složit za rok!“
Přijde Pepíček ze školy a říká: „Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!“
„No to je pěkné,“ říká maminka, „a na co se paní učitelka ptala?“ „Kdo rozbil okno
na chodbě.“

Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Z HISTORIE OBCE
Nález hrobu s kostrou a popelnicí

OMYLY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ
Kriket je anglická hra
Jádro věci je ukryto už v samotném názvu. Ten vznikl zkrácením vlámské věty
„met de krik ketsen“, což znamená prohánět holí. První doklady o hře pocházejí
z Francie a Vlámska, kde ji s velkou oblibou hráli tamější tkalci. Do Anglie se hra
dostala ve 14. století a později byla anglickými osadníky přivezena do Ameriky.

ZRNKA MOUDROSTI NA ZÁVĚR:
Svět je hezký a stojí za to o něj bojovat.
28

Naše obec i s okolím byla osídlena již v pradávných dobách, mnoho tisíciletí
před naším letopočtem. Dá se tak souditi z mnoha odůvodněných domněnek,
z nichž pro nás nejdůležitější je podle vyprávění starých občanů nález kostry skrčence v bývalém lese „obůrce“ u Štulbachu. Kostra prý byla abnormálních rozměrů. Druhá věc, která nasvědčuje prastarému osídlení naší krajiny je
okolnost, že Moštěnice leží na prastaré důležité obchodní, tzv. „jantarové“ cestě,
která vedla od Středozemního moře přes Vídeň podél řek Moravy a Bečvy na
Přerov přes Hulín a Moštěnici a Moravskou branou k Baltickému moři. Také

Hemingway
5
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blízkost osídlené předmostské pánve potvrzuje domněnku, že i okolní krajina
kolem Bečvy byla osídlena.
Nejdůležitější doklady o pradávném osídlení kraje jsou vždy archeologické
nálezy. V našem kraji je to již zmíněný hrob skrčence, jehož kostra se bohužel
nezachovala, dále je to kamenná sekyrka, kterou jsem tam viděl u řídícího učitele Zd. Zacpala, pocházející z Beňovska. Další archeologický nález, který byl
učiněn na našem katastru, je nález kostry s popelnicí. Podle vyprávění dělníků
zdejšího státního statku již za dob první republiky byly blízko místa letošního
nálezu při orání a vláčení nalezeny roztroušené kosti i část lebky, nebyly však
zachráněny. Dá se z toho usuzovat, že místo nálezů bylo kdysi snad pohřebištěm a je zde dána možnost dalších nálezů.
Letos v říjnu našli žáci střední školy v pískovišti Bělaře Frant. č. 47 za dvorem státního statku v polní trati „Na Kiliánce“ 2 kosti, které přinesli do školy.
Učitelé poznali lidské kosti a ředitel školy Novák Boh. se proto vypravil s žáky
do pískoviště hledat celou kostru. A skutečně ji našli na západním okraji pískoviště u cesty v hloubce asi 1 m. Práce byla ztížena tím, že celá kostra byla
prostoupena kořeny keřů, ale díky opatrné práci se podařilo řediteli zachrániti
téměř neporušenou lebku a větší kosti. Menší kostky (žebra, páteř, prstní články
apod.) se již úplně rozpadly a smísily s hlínou. Kostra ležela natažena naznak
hlavou k západu a u nohou měla nádobu z dobře vypálené hlíny, točenou na
hrnčířském kruhu. Na nádobě je v horní vyduté části vyryta vodorovná rýha a
po obou jejích stranách vlnovky. Nádoba je na horním okraji poškozena – uražena. Uvnitř byly nalezeny zbytky dřevěného uhlí. Z nálezu se dá soudit, že to
byl hrob mladší ženy z 8. – 10. století našeho letopočtu. Je to doba pronikajícího
vlivu křesťanství smíšeného se zbytky pohanství (dřevěným žhavým uhlím byl
hrob vykuřován proti zlým duchům). Celý nález byl odevzdán muzeu v Přerově, kde byl odborně ošetřen a uložen.
Převzato z kroniky obce 1956

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Místní knihovna oznamuje, že 5. dubna 2013 se stálý fond
rozšíří o nové knihy a současně i o nové cirkulační soubory - přijďte si vybrat pěkné knihy do nově zrekonstruované
knihovny.
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KULTURA
Program kina – začátky představení vždy
v 17.30 hod, vstupné 40,- Kč
17. 5. Květ pouště
drama FR, Německo, Rakousko
24. 5. Železná lady
životopisný VB
12. 4. Modrý tygr
hraný, anim. rod. ČR
26. 4. Pes Killer
drama ČR, Slovensko
7. 6. Croodsovi
anim. komedie USA
14. 6. Útěk z MS-1
akční sci-ﬁ, thriller Francie
Duben:
7. 4. vítání jara
24. 4. klub pro starší a pokročilé
27. 4. pálení čarodějnic
Květen:
12. 5. Den matek
22. 5. klub pro starší a pokročilé
24. 5. zájezd do Moravského divadla Olomouc na operetu Netopýr (vstupenka cca 350,-)
Červen:
1. 6. dětský den
8. 6. rybolov mládeže
18. 6. zájezd do Muzea času Šternberk a Kopeček u Olomouce
19. 6. klub pro starší a pokročilé
29. 6. spolková soutěž mládeže v rybolovu

ZADÁNO PRO ŽENY
HOVĚZÍ STROGANOV
600 g hovězí svíčkové nebo roštěnce, 1 cibule, 200 g žampionů, 4 lžíce másla, 2 lžíce hladké mouky, 200 ml smetany, 1 lžička hořčice, 2 lžíce rajčatového protlaku, sůl, pepř
• maso nakrájíme na nudličky, lehce naklepeme, osolíme, opepříme a dáme na 2 hodiny
odležet,
• potom maso poprášíme moukou, vložíme na cibulku osmahnutou na másle a prudce
opečeme,
• přidáme na plátky nakrájené žampióny, rajčatový protlak, hořčici, směs osmahneme,
zalijeme smetanou, podle chuti opepříme a osolíme, promícháme a povaříme,
• podáváme s dušenou rýží, smaženými bramborovými hranolky nebo s brambory.

6
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci dubnu se významného životního jubilea dožívají:
Bohumil Dašek
Vojtěch Hanzl
Ladislav Hrubý
Mojmír Klement
Pavel Mlčák
Marie Navarová
Marie Ostrčilová
Zdenka Šindlerová
V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívají:
Ludmila Brychtová
Marie Kobertová
Ivana Kuželová
Jana Macháčková
Josef Matyáš
Miloslava Rygalová
Vojtěška Suchyňová
V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívají:
Anežka Dembická
Ludmila Fekarová
František Janda
Zdeněk Macháč
Věra Němečková
Jaromír Odstrčil
Stanislav Slováček
Libuše Slováčková
Antonie Valentová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
Opustili nás (leden – březen):
Antonín Macháček
Jaromír Pala

DĚNÍ V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ
ŠKOLE HORNÍ MOŠTĚNICE
PROSINEC – aneb co se od posledního čísla událo
Vánoční jarmark
12. 12. 2012 - toto „magické“ datum bylo vybráno pro konání již tradičního Vánočního jarmarku. Svátečně vyzdobeným a k prasknutí nacpaným
kulturním domem se linuly zvuky vánočních koled prodchnuté vůní „svařáku“ a nejrůznějších laskomin. Ve čtyři hodiny zazpívaly návštěvníkům
za vedení p. uč. Přemyslovské všechny děti z prvního stupně a pak už se
prohlíželo, ochutnávalo a nakupovalo. A bylo věru co - nápaditost všech
maminek, babiček a dalších účastníků při přípravě vánočních ozdob a dárečků byla úžasná. Utržené peníze přibudou dětem ze školky, 1. stupně a
sedmé třídy do třídních fondů.
Děkujeme všem rodičům a prarodičům za jejich práci!
Vánoce ve škole
21. 12. 2012 je nejenom výjimečný den v kalendáři, ale také výjimečný
den na naší škole.
Veselé vánoční hody!
Zpívejme, bratři, koledy:
o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.
Ze všech tříd byl slyšet zpěv koled, hudba, smích, radost z dárků, kterými se děti vzájemně obdarovávaly. Tuhle nádhernou atmosféru máte možnost znovu prožít s námi na www.zshornimostenice.cz
Návštěva divadelního představení

Kolik nás přibylo (leden – březen):
Jakub Slezák
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko
a přejeme jemu i Vám mnoho radosti a společného štěstí.
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V pondělí 17. prosince 2012 se pětačtyřicet zájemců z řad žáků 5. - 9. třídy
rozjelo do Městského divadla ve Zlíně, kde nás čekala komedie - muzikál
Škola základ života. Všichni jsme se dobře bavili vtipnými a svižnými scénkami a výborně podanými písničkami.
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PRACOVNÍ DOBA POŠTY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 581 224 134
Pondělí, středa
8.00 – 11.00 14.30 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.00 13.30 – 16.00

Dne 5. ledna 2013 proběhly v Horní Moštěnici Vepřové hody. Na této akci
vystoupily děti z oddělení Žabiček. Děti předvedly pohádku O jedličce, básničky a písničky, které se během roku naučily. Jejich vystoupení pak doplnily
děti z taneční skupiny STREET ART.
Vystoupení se dětem povedlo a těší se na další spolupráci s veřejností.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY HORNÍ MOŠTĚNICE
Pondělí a čtvrtek
13.00 – 17.00

LEDEN
Vepřové hody

Svatba nanečisto
Manželství je smlouva, slib a přísaha. Možnost vyzkoušet si uzavření manželství „nanečisto“ měli žáci 6. ročníku v hodinách Občanské výchovy.
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ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
tel.: 581 224 122
Pondělí, středa
7.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek
7.00 – 14.30
VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA HORNÍ MOŠTĚNICE
MVDr. Daniel Lang, tel. 581 224 810, 602 788 306
Pondělí
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Úterý
9.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Středa
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Čtvrtek
9.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Pátek
9.00 - 12.00
13.00 - 15.00
Sobota
8.00 - 9.00

POHYBOVÉ HRY
Zimního počasí využily i děti, které navštěvují kroužek pohybových her
a tělocvičnu dočasně vyměnily za dovádění na sněhu, sáňkování a bobování.
Doufáme, že nám zimní počasí bude přát a dovolí, abychom si to ještě někdy
zopakovali.
TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE
Ve středu 9. ledna 2013 jsme spolu s dětmi uspořádali ve ŠD turnaj ve stolních hrách s názvem „Člověče nezlob se“. Děti byly rozděleny do pěti družstev a
„bojovaly“ mezi sebou o první, druhé a třetí místo. Naučily se nejen respektovat
pravidla hry, ale procvičily si také svou vytrvalost a smysl pro fair play. Přestože pro některé děti nebylo jednoduché dodržovat pravidla hry a vyrovnat se s
tím, že nebyly na „stupních vítězů“, dopadlo celé klání velmi dobře. Pro všechny zúčastněné děti byla nachystaná sladká odměna a k tomu malá pozornost.
Zdravíme všechny příznivce a těšíme se příště, kolektiv ŠD.

PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ HORNÍ MOŠTĚNICE
MUDr. Miroslava Navrátilová, tel. 581 224 292
Pondělí
8.30 - 16.45
Úterý
8.30 - 15.15
Středa
7.00 - 15.30
Čtvrtek
7.00 - 12.00
Pátek
7.00 - 12.00
OBVODNÍ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO:
MUDr. Radoslav Špalek
MUDr. Jitka Kleinerová
581 224 124
739 012 729
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 11.00
14.00 - 18.00
7.00 - 12.00
12.30 - 15.00
7.00 - 12.00

8

pondělí, středa,
čtvrtek, pátek
úterý

7.00 - 9.00
7.00 - 9.00
9.00 - 11.00
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Sněhulákoviny u Sluníček a Koťat
Konec ledna byl u „Sluníček“ a „Koťátek“ ve znamení Sněhulákovin. Vyráběli jsme a kreslili sněhuláky různých velikostí, využili jsme nejrůznějších technik i materiálů. Celý projekt vyvrcholil v
úterý 29. 1. 2013. Společně jsme se sešli ve třídě Sluníček, abychom
si vzájemně porovnali síly v několika disciplínách: lyžování, střílení na branku, tahání bobů a stavění sněhuláků. Naše společně prožité dopoledne se
neslo v kamarádském duchu a zvítězili všichni, kteří se soutěží zúčastnili.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Květná neděle je označení
pro šestou a zároveň
poslední neděli postní.
Je to poslední neděle
čtyřicetidenního půstu,
otevírá Velikonoce ve
znamení zelené ratolesti,
o čemž vypovídají také její
lidové názvy – Květnice,
Beránkova neděle, Palmová neděle, které jsou
odvozené z pojmenování
nových pučících prutů.
Vedle mnoha lidových
obyčejů, které charakterizují vztahy zelené ratolesti, Květné neděle, velikonoční pomlázky a letnicových obřadů mládeže,
má svoji dlouhou historii katolický obřad svěcení ratolestí spojený s procesím
nebo průvodem kolem kostela. Koná se na památku Kristova vjezdu do
Jeruzaléma, kde ho vítaly zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou.
Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. Květná neděle je
spojována také s různými lidovými pověrami. V tento den by se například
nemělo nic péct, protože by se prý zapekl květ na stromech a neurodilo
by se žádné ovoce. Na Květnou neděli by se také měly oblékat nové šaty,
aby v nich člověk kvetl. Dříve se také například domy vymetaly zelenými
ratolestmi, aby se z nich odklidila všechna nemravnost a zhýralost.
V tuto neděli chodí děvčata s „májkou“, recitují různé básničky, zpívají
písničky, které mají spojitost s příchodem jara. Určitě je to velmi hezká
tradice a je dobře, že aspoň v některých rodinách se stále udržuje. Je přece
hezké, když přijde malá slečna, která má krásně nazdobenou májku a s
radostí zarecituje nebo zazpívá to, co se naučila.
Ing. Marta Ostrčilová
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ÚNOR
Zápis do 1. ročníku
Ve čtvrtek 7. února 2013 se v pavilonu
I. stupně konal zápis do první třídy. Malých návštěvníků se hned u vchodu ujala
děvčata z 8. a 9. třídy Simona Šebáková,
Terezie Šmudlová, Veronika Görögová,
Markéta Hrubá a Karolína Kalovská,
která je postupně provedla ročními obdobími. Všude byly pro děti připravené
hry - v zimě házení sněhových koulí a
malování slalomové dráhy, na jaře hledání ukrytých květin, v létě chytání rybiček a malování mořských vlnek. Pak
už na předškoláčky čekal podzim a paní
učitelky, kterým předvedli, jak umí recitovat, počítat, poznávat geometrické
tvary a další dovednosti. Na každého
čekala odměna - dárečky, které vyráběli
budoucí starší kamarádi.
9
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Den zdraví, Zdravé zuby - projektový den
Zdravé zuby na 1. stupni
Dne 13. 2. 2013 proběhl na
1. stupni ZŠ projektový den
- Den zdraví - zdravé zuby.
Tentokrát naši školu navštívily budoucí zubařky, studentky lékařské fakulty, aby
nám připomněly poznatky
o zubní hygieně a správné
technice čištění zubů. Na závěr přednášky nám studentky odhalily pomocí speciální
vodičky, kdo a jak kvalitně si
čistí zuby. Potom následovaly různé aktivity v jednotlivých třídách.
Prvňáčci se z pohádky O mlsné holčičce dověděli, jak škodlivé je pro zuby
mlsat večer před spaním sladkosti. Pak všichni společně třídili potraviny, které
prospívají našim zubům a které jim naopak škodí. Druháci si přečetli pohádku
O zdraví a namalovali si draky Zdraví a Nemoc. Líbila se jim také písnička
Draka bolí zub. V tělocvičně si obě třídy zahrály hru na Zubní kaz a protáhly si
tělo na opičí dráze. Třeťákům se líbilo počítání s papírovými zuby a odčítání s
kelímky. V pracovním listě Zdravé zuby se zapotili nad křížovkou. Čtvrťáci si
v myšlenkové mapě na téma Zdraví připomněli vše, co se týká našeho zdraví a
zdravého životního stylu. V angličtině pak tvořili věty o jídle a sportování. Na
závěr pak přichystali velmi zdařilé ovocné a zeleninové talíře jako ukázku zdravé výživy. Páťáky trošku potrápil v pracovním listě popis zubu, ale nakonec to
všichni úspěšně zvládli. Bavilo je vyhledávání všech dobrot, které se nehodí pro
zdravé zuby - měli na ně chuť, ale i mezi vhodnou stravou by si vybrali. Nakonec vytvořili reklamní plakát na téma Zdravé zuby. Projektový den se vydařil.
Opět jsme si všichni připomněli, co je pro naše zdraví důležité.
Projektový den „Zdravé zuby“ jsme v hodině Člověk a jeho svět v 5. ročníku
nazvali STRAVA VYHOVUJÍCÍ ZUBNÍMU ZDRAVÍ. Na začátku hodiny jsme si
řekli, co si děti zapamatovaly z přednášky o zubech a poté jsme se pustili do vyplňování pracovního listu. Pracovní list byl náročný, ale skoro všichni to zvládli
na výbornou. Dalším úkolem byla práce ve skupinách, kdy 2 skupiny dětí měly
za úkol vyhledat v časopisech stravu vyhovující zubnímu zdraví a 2 skupiny
stravu nevyhovující zubnímu zdraví a vytvořit z nich společnými silami plakát.
Dětem se práce podařila a chválím je za přístup k práci.
10
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úhyn způsobený otravou ryb, zejména „rytíře vod“ candáta, kdy celková
škoda byla vyčíslena na téměř 20 tisíc korun. Další nepříjemnou událostí byla
oprava břehů rybníka, kdy jsme byli nuceni slovit všechny ryby a provést jejich
zakomorování v náhradním prostředí. Obdobná práce nás čeká teď na jaře s
opačným postupem, kdy ryby přemístíme zpět do obecního rybníka.
S velkým porozuměním se setkala zpráva hospodáře pana Ladislava
Jemelky. Podle nastíněného záměru bude rybník dobře osazen, jak co do počtu
jednotlivých druhů ryb, tak i pokud se týká jejich velikosti.
Finanční zpráva přednesená Ing. Františkem Fešarem se setkala s potleskem,
neboť i přes nemalou ﬁnanční ztrátu jsme hospodařili s kladným výsledkem.
Za hosty byl přítomen starosta obce Ing. Vladimír Martínek, za myslivecké
sdružení pan Radim Ostrčil, za zahrádkáře pan Václav Pokusa a za HZS pan
Vít Volek. Všichni jmenovaní popřáli rybářskému sdružení hodně zdaru.
V diskuzi pak byly zodpovězeny dotazy a připomínky členů předsedou
Františkem Uhlířem a hospodářem Ladislavem Jemelkou.
Ing. František Fešar
jednatel
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Letos se skupina dobrovolníků naší obce rozhodla v pokračování již dávno
zapomenuté tradice - Vodění medvěda. Tato tradice, která je v okolních obcích
pravidelnou akcí, se u nás uskutečnila po mnoha letech. Kdy naposledy se
toto konalo, si nepamatuje ani moje mamka, které je už přes šedesát let. Proto
jsem se spolu s ní rozhodla tradici obnovit. Nejprve nás bylo asi pět. Poté jsme
oslovili vedoucí spolků v obci a občany formou letáčků do schránek, ale tady
jsme moc neuspěli. Žádný zájemce. Proto jsme hledali v řadách vlastních a u
svých známých. Postupně se k nám přidávali a nakonec nás v průvodu šlo přes
dvacet. Mohli jste vidět masky jako medvěd, myslivec, bába s nůší, čarodějnice,
čert, doktor, cikánka, šašek, slamák, ženich s nevěstou. Skoro každá maska je
nějakým symbolem masopustu a nesmí chybět při průvodu. Ty, co chyběly,
příští rok snad doplníme tím, že se k nám přidá více zájemců o průvod a těch,
kteří mají zájem o dění v obci. Při návštěvách ve vašich domácnostech jsme
se setkali s usměvavými tvářemi a milým přivítáním, a proto bych ráda na
závěr poděkovala všem občanům, kteří nám otevřeli a byli vstřícní, nabídli
nám tradiční pohoštění. Dále děkuji všem zúčastněným v průvodu, a to
jmenovitě p. Velímové, p. Minaříkové, manželům Szostákovým, p. Slováčkové,
rodině Bubíkově, rodině Jančíkově, p. Jandové Kateřině, rodině Ostrčilově a p.
Kotůlkovi, protože bez těchto aktivních lidí by se akce vůbec nekonala. Dále
děkuji za hudební doprovod muzikantům p. Šrámkovi z Beňova a p. Pluhařovi
z Bochoře.
Těšíme se na příští rok a snad se setkáme alespoň s takovým zájmem jako
letos.
Ilona Jančíková

RYBÁŘI HODNOTILI
Na 1. 3. 2013 byla svolána výroční schůze rybářského sdružení Rybáři Horní
Moštěnice, a to na 18 hodin v zasedací místnosti HZS. Účast byla téměř 100%.
Po ustanovení návrhové a mandátové komise a uvítání hostů přednesl hlavní
zprávu předseda spolku František Uhlíř. V ní zhodnotil činnost organizace
za uplynulý rok a nastínil úkoly
pro následující rok 2013. Hodnocení
bylo kladné, protože se v uplynulém
roce povedlo hodně úspěšných akcí.
Předsedou byly připomenuty zejména
tyto: rybářské závody mládeže,
neckiáda, sportovní hry ve fotbalu o
„pohár starosty“. Organizovali jsme
také rybářské závody dospělých.
Velkou ﬁnanční ztrátou pro nás byl
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Den zdraví na 2. stupni
Vzhledem ke speciﬁckému charakteru výuky jsme „Den zdraví“ na 2.
stupni pojali jako „Týden“. Každý vyučující si v rámci svého předmětu zařadil tématiku zdraví podle vlastního
uvážení a vhodnosti do příslušné hodiny nebo více hodin. Když jsme si pak
s kolegy udělali sumář, zjistili jsme, že
v týdnu 11.-15.2. druhý stupeň zdravím
doslova kypěl. Nápadité hodiny tak
vznikaly nejen ve výchově ke zdraví,
která je k tomuto tématu ostatně předurčena, ale i v matematice, chemii, výtvarné výchově, jazycích - zkrátka napříč všemi předměty, zdravý lyžařský kurz,
který právě probíhal, nevyjímaje. Žáci zpracovávali tématiku poruch stravování,
přepočítali v těle každý sval, šlachu a kůstku, vařili podle cizojazyčných receptů
- samozřejmě zdravě, a v neposlední řadě si vyjasnili rozdíl mezi metanolem a etanolem. Doufejme, že nové poznatky udrží v paměti déle, než právě jen ten týden.
Karneval u Berušek
Ve čtvrtek 14. 2. 2013 se do školky začali scházet Spidermani, princezny, indiáni, upír, hříbek a různé jiné zajímavé bytosti. Po svačince
jsme si je společně prohlédli při karnevalovém reji. Při zajímavých soutěžích si
všichni změřili své síly. Po krátkém, ale velmi dobrém pohoštění všichni zase
získali nové síly a roztočili to při tanci v karnevalových kostýmech.
Na závěr byly všechny krásné masky odměněny medailemi a sladkostmi, které
si uložily do vlastnoručně vyrobených kornoutků. Karneval jsme si moc hezky užili.

11
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Na úvod něco z historie této tradice z Hané:
„ZHOSTA CHASO, ZHOSTA, KONEC MASOPUSTA! MAŠKARE JOŽ IDÓ
DĚDINÓ A PRVNÍ - HŘEBENÁČ S KOBYLÓ. NAPOSLED IDE MEDVĚD
CHLUPATÉ, ABE BEL CELÉ ROK BOHATÉ!“

Ve dnech 11. 2. - 15. 2. 2013 žáci naší školy 6. - 9. ročníku absolvovali lyžařský
výcvikový kurz. V letošním roce jsme vyměnili svahy v Beskydech za malebné
údolí v Čenkovicích, v Orlických horách. Lyžovat jsme mohli na čtyřech sjezdovkách, a tak si přišli na své zdatnější lyžaři a snowboardisté, ale i ti, kteří
teprve začínali. Výcvik probíhal ve třech družstvech, 2 na sjezdových lyžích,
1 na snowboardu. Pro všestrannost výcviku byl zařazen také výcvik na běžeckých lyžích. Večery byly vyplněny besedami. Dozvěděli jsme se o činnosti, práci
a vybavení Horské služby přímo od náčelníka Horské služby v Čenkovicích.
Své poznatky si žáci doplnili také z oblasti snowboardingu. V malém testíku si
prověřili, zda jim tyto besedy byly přínosem pro jejich další pobyty na horách.
Ubytování a strava byly zajištěny v hotelu Atlas. Odměnou pro všechny bylo
zvládnutí nebo zdokonalení techniky jízdy. Myslím, že všichni odjížděli domů
spokojeni. Konečně, podívejte se na naše fotky a video, jsou zajisté tou nejlepší
prezentací našeho pobytu na horách – www.zshornimostenice.cz
Výcvik zajišťovali:
Mgr. Hana Pecová, ved. kurzu, zdravotník, instruktor
Mgr. Květa Fukalová, instruktor
Jiří Bůžek, instruktor snowboardu
Mgr. Karin Miklendová, ped. pracovník, zajištění foto a videodokumentace

VODĚNÍ MEDVĚDA

Lyžařský výcvikový kurz

Termín MASOPUST - doba od svátku sv. Tří králů (6. 1.) do popeleční středy
(40 dní před Velikonocemi) byl známý podle pramenů už v době Velké Moravy
(9.-10. století). Byl to čas vyplněný hlavně svatbami, zabijačkami a vzájemnými
návštěvami. Poslední tři dny před popeleční středou vyvrcholilo veselí. Po
dědinách chodívaly masopustní průvody. Lišily se v jednotlivých regionech
oblečením i předvedeným vystoupením. U nás na Hané vévodil průvodu
medvěd, který svou magickou mocí zajišťoval bohatou úrodu a výškou skoku
měl přímo ovlivnit vzrůst obilí. Proto se u nás říká masopustní obchůzce „vodění
medvěda“ nebo „chodit s medvědem“. V masopustním reji se objevovaly kromě
medvěda s medvědářem hlavně tyto masky: hřebenáč (pohřebenáč), smrt
s kosou, ženich s nevěstou, kobyla, bába s nůší, Žid, cikánka, šašek, policajt,
myslivec, kominík, koza, čert a další. Masky symbolizovaly především plodivou
sílu a smrtelnost člověka. Prostřednictvím masky se dalo vyjádřit vše podstatné
v nekonečném koloběhu života a smrti. Obchůzky masopustních maškar v
přechodovém období před znovuzrozením jarní přírody mají i v současné době
vliv na povědomí o společné identitě obyvatel vesnice nebo města. Upevňují
soudržnost a udržují i dávné s magií propojené myšlení a spojitost člověka s
přírodou.
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zapsány do vzorně připravené velké, turnajové tabulky. Jednotlivé zápasy
proběhly pod přísným dohledem rozhodčího. Případné protesty byly řešeny
v duchu stanovených pravidel, a to okamžitě a neodvolatelně (že by návod
pro naše soudnictví??).
Z těch, co momentálně nehráli, se stali přísní kriticy i obdivovatelé
nevšedních výkonů a vůle po vítězství těch, co byli momentálně na
hřišti. Celý turnaj byl ukončen slavnostním nástupem všech účastníků,
vyhlášením vítězů a předáním medailí, které si pořadatelé vyrobili sami.
Recesní ráz mělo i předání tzv. bramborové medaile pro družstvo umístěné
na čtvrtém místě a především nově zavedená putovní cena pro vítěze. Tato
cena je skleněná, má vzhled a tvar zdravotnické pomůcky „bažant“, což
je vzhledem k věku zúčastěných velmi příznačné. No a jak velí turnajová
tradice, byla tato cena naplněna šampaňským a společně vyprázdněna.
Pro dokreslení atmosféry celé akce několik údajů:
- turnaje se zúčastnilo celkem 20 hráčů
- bylo odehráno celkem šest utkání
- celkový hrací čas činil 111 minut
- průměrný věk účastníků byl 60 roků
- nejstarší hráč měl 76 roků
- jednotlivá družstva měla barevně odlišné dresy
- k dispozici bylo menší občerstvení
- účastníci měli možnost zakoupit si DVD z předcházejícího ročníku a
také vlaječky, které byly pro tento ročník zajištěny.

Pyžamový bál v MŠ
V úterý 26. 2. 2013 dopoledne si děti z tříd „Koťátek“,
„Sluníček“ a „Žabiček“ uspořádaly společný - Pyžamový
bál. Po „ranním probuzení“
a krátké rozcvičce přišel čas
na malou svačinku v podobě pojídání piškotků na čas.
Děti si také vyzkoušely co
nejrychleji obléci pyžamo a
po krátké diskotéce proběhla soutěž ve sběru barevných
čepic pro Večerníčka. Nechyběly ani společné fotky
jednotlivých tříd. Všem se v
soutěžích dařilo a po zásluze
byli odměněni perníkovým
klaunem a malou sladkostí.
Dopoledne rychle uběhlo a my už plánujeme další
společnou akci, tentokrát už
s jarní tématikou.

Na závěr nutno poděkovat všem účastníkům. Dík patří i těm, kteří celou
akci zorganizovali a zajistili. Nutno také vyzvednout vstřícný přístup OÚ,
jmenovitě starosty pana Martínka (také aktivního účastníka) a ředitelky ZŠ
paní Uhlířové za pochopení související s pronájmem tělocvičny. Poděkování
patří také několika divákům a sponzorům - Hanácké kyselce, OÚ, restauraci
U Kapličky a panu Hajderovi za materiální či ﬁnanční podporu.
Příslibem všech zúčastněných na jejich účast i v příštím ročníku a
trojnásobným pokřikem HURÁ byla celá akce ukončena.
František Uhlíř
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Ano, již po desáté se 26. 12. 2012, t.j. na Štěpána sešla parta otců rodin,
dědů i pradědů, aby se zúčastnila již d e s á t é h o štěpánského setkání, které
nazýváme ŠTĚPÁN CUP. Tak jako v minulosti, tak i tentokrát se „kluci“
sešli v tělocvičně základní školy, aby se formou aktivního pohybu rozloučili
s rokem 2012. Hlavní náplní tohoto sportovně – recesního setkání byl sice
nohejbalový turnaj, ale také možnost „pokecat“ si se svými vrstevníky o
tom, co se vše v loňském roce událo.
Pro oživení paměti je dobré si připomenout, jak vlastně nápad na toto
setkání vznikl. Zakladatelům šlo o to, pokusit se vrátit do doby, kdy aktivně
sportovali, a ověřit si, jak na tom jsou se svou současnou tělesnou zdatností a
obratností. Proto je toto setkání určeno především pro starší ročníky, nejlépe
v důchodovém věku, kteří jsou ochotni ve svém věku si hrát a také zahrát.
Samotný nohejbalový turnaj, který z časových důvodů a i s přihlédnutím k
věku zúčastněných měl upravená pravidla, proběhl v dopoledních hodinách
výše uvedeného dne. Účastníci byli rozlosováni do čtyř družstev po pěti
hráčích. Líté boje mezi jednotlivými družstvy probíhaly systémem každý
s každým. Vítězové byli bodově ohodnoceni, výsledky pečlivě evidovány a

Pěstování sloupcových jabloní
V posledních letech se stává stále populárnější pěstování
sloupcových jabloní. V barevných katalozích jsou uváděny
počítačově upravené fotograﬁe sloupcových jabloní, kdy
jablka jsou jedno jako druhé, plodnost je odspodu až po vrcholek. Spotřebitel
je mylně informován, že nabízené odrůdy netrpí žádnými chorobami ani
škůdci a jejich pěstování je zcela bezpracné, nevyžadují žádný řez. Jedná se
o klamavou reklamu.
Předností sloupcovitých jabloní je malá prostorová náročnost, minimální
nároky na řez, u mnoha odrůd vysoké hektarové výnosy, značné omezení
ruční práce, odolnost ke strupovitosti. U nejnovějších odrůd je potěšitelné i
potlačení střídavé plodnosti ovoce.
Jednotlivé odrůdy sloupcových jabloní se však mezi sebou odlišují nejen
dobou dozrávání plodů, jejich velikostí, barvou, plodností, ale i intenzitou
růstu a charakterem obrostu. Mimo odrůd, které mají geneticky podmíněnou
odolnost ke strupovitosti, jsou napadány houbovými chorobami a škůdci
stejně jako běžné odrůdy.
Při pěstování sloupcových jabloní
je zapotřebí uplatňovat řez. Je dobré
zachovávat terminální pupen, vrchol
pokud možno nezkracovat.
V
praxi se však stává, že u některých
odrůd terminál nedokonale vyzraje
a
následující
vegetaci
vyraší
několik konkurenčních výhonů. V
tomto případě ponecháme jediný,
ostatní odstraníme za vegetace. U
některých odrůd velmi často část
postranního obrostu přeroste a
musíme jej zkrátit na květní pupen
nebo jej během vegetace odstranit na
větevní kroužek. Některé odrůdy,
kdybychom je ponechali zcela bez
řezu, by měly topolovitý tvar, silně
by se zahušťovaly a to je spojeno s
problémy s kvalitou a zdravotním
stavem ovoce.

JIŽ PO DESÁTÉ ???

RADY ZAHRÁDKÁŘŮM
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Horní Moštěnice, ale i z okolních organizací a z řad občanů.
Dne 5. května 2012 se uskutečnil autobusový zájezd na jarní výstavu
a dne 4. srpna 2012 na podzimní výstavu Floria do Věžek. Vaše účast na
těchto zájezdech nás usvědčuje na tom, že máte zájem se v zahrádkaření
stále zdokonalovat.
Výbor ZO ČZS v Horní Moštěnici by chtěl ještě naposledy vzpomenout
na nedávné úmrtí př. Kvasnici, dlouholetého zapáleného zahrádkáře,
který 25 let jako předseda vedl moštěnské zahrádkáře, a poděkovat mu
za jeho práci pro svaz zahrádkářů.
Petr Matlocha
ČZS Horní Moštěnice

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Dne 10. března 2013 pořádal Obecní úřad Horní Moštěnice tradiční dětské
šibřinky v kulturním domě za velké účasti dětí a rodičů. O program, který
se přítomným líbil, se postarala Kulturní a umělecká agentura BIANCA –
AGENCY. Pro děti byla připravena tombola a během odpoledne došlo také
na vyhodnocení tří nejlepších masek. Rozhodování to bylo opravdu těžké,
protože všechny masky byly moc hezké.
Věříme, že nám zachováte přízeň a za rok se opět se všemi setkáme.
Ing. Marta Ostrčilová

Velice nutná je probírka plůdků v červnu. Doporučuje se nechat po
jednom plůdku 10 až 15 cm od sebe. Tím docílíme pravidelnou každoroční
plodnost a přiměřenou velikost plodů.
Problematika kombinací podnoží a odrůd sloupcových jabloní u nás
ještě není dostatečně vyzkoušena. Tvrzení, že je nutno používat pouze silně
vzrostlé podnože, je chybné. Například Kordona, Suncats nebo Goldlane
na podnoži A2 jsou do malých zahrad nevhodné. Zde můžeme klidně
použít i zakrsle rostoucí podnož M9. Pokud však použijeme zakrslé nebo
i slabě vzrostlé podnože, je vhodná opora. Pokud chceme ze sloupcových
jabloní vytvořit stěnu, je lepší vysadit jednu odrůdu, případně více odrůd s
podobným vzrůstem a charakterem růstu na stejné podnoži. Taková stěna
je esteticky velice pěkná a hodí se i na okraj okrasné části zahrady. Výšku
sloupcových jabloní je třeba upravit řezem.
Pokud chceme dopěstovat opravdu kvalitní stolní ovoce, musíme
dodržovat potřebná agrotechnická opatření jako u pěstování štíhlého
vřetene, včetně hnojení, obdělávání půdy a chemické ochrany.
Pěstování sloupcových jabloní je u nás zatím pouze v počátcích. Je
spousta otázek, na které odpoví teprve čas. V každém případě je tento směr
ovocnářství velice zajímavý. Postupem času se budou na trhu objevovat
nové a stále lepší odrůdy. Zajímavým trendem je i snaha dostat do stolního
ovoce červenou barvu dužiny, a tak výrazně zvýšit obsah antioxidantů.
Rukověť zahrádkáře

ZE ŽIVOTA KLUBU PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
V HORNÍ MOŠTĚNICI

KOUPÍM LES ČI ORNOU PŮDU NAD 1 HA.
PLATBA V HOTOVOSTI. SERIOZNÍ JEDNÁNÍ.
TEL: 737 95 32 95
18

Dne 16. ledna 2013 se uskutečnilo první posezení v novém roce. Seniorky
si připravily k vystoupení začátek ruské pohádky „Mrazík“, kdy Ivánek
odchází do světa. Postava Ivánka byla velmi pravdivá a spolu s nabízejícími
se děvuškami, které předvedly seniorky v krásných šatech a zdobených
čelenkách, se scénka velmi líbila. Po ní se děvušky roztančily na ruskou
píseň, která byla doprovázena velkým potleskem přítomných. Také naše
oblíbené DUO Gaďurek-Caletka nestálo stranou a přidalo známou ruskou
písni Kazačok. Vystoupení seniorek se povedlo, o čemž svědčí i požádání
pana starosty o vystoupení na Obecním plese H. M. dne 2. 3. 2013.
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Únorové posezení se konalo
13. 2. 2013 a bylo nazváno
Masopustní. Průvod masek
vyšel z podia, který vedl medvěd
s myslivcem, dále pak šel doktor
se sestřičkou, klaun, cikánka,
uklizečka a mladý hudebník s
ozembuchem. Po reji masek a
tanečním vystoupení medvěda
s myslivcem se přítomní zapojili
do tance. Pan doktor a sestřička
prováděli na sále preventivní
lékařské prohlídky, při kterých jsme si všichni užili hodně legrace.
A aby byl masopust jak se patří, byly všem přítomným rozdány čerstvé,
ráno smažené koblihy.
Závěrem musím poděkovat všem pořadatelkám, které se podílely na
obou setkáních, dále pak Hanácké kyselce za poskytnutí hanácké kyselky
a panu starostovi za podporu a poskytnutí kulturního domu. Myslím, že
se setkání přítomným líbilo a přijdou opět mezi nás 20. března 2013, kdy
společně oslavíme MDŽ.
Za Klub pro starší a pokročilé Horní Moštěnice
Věra Minaříková
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ HORNÍ MOŠTĚNICE
Dne 6. 1. 2013 se v prostorách KD v Horní Moštěnici konala výroční
členská schůze ČZS.
Zprávu o činnosti ZO ČZS v Horní Moštěnici za rok 2012 přednesl
předseda organizace př. Kvasnica.
Vážení přátelé a milí hosté!
V roce 2012 ČZS oslavil 55. výročí od svého založení. Zahrádkaření však
sahá daleko do minulosti. Již koncem 16. století vznikaly první zahradnické
a ovocnářské spolky, které se postupně spojovaly. Dnes svaz sdružuje 170
000 členů v 2 700 základních organizacích a v sedmnácti specializovaných
organizacích. Zahrádkáři pořádají ročně na 700 výstav, od místních až
po celostátní. Provozují na 600 zpracoven ovoce – moštáren, palíren a
povidláren. Své služby nabízejí nejenom členům, ale všem obyvatelům.
Zahrádkáři přispívají i ke kulturnímu a společenskému životu. Začátkem
října proběhla výstava podzimních květin a plodů doplněná výtvarnými
a fotograﬁckými pracemi dětí v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Rakouský Klosterneuburg hostil ve dnech 26. 10. – 29. 10. Europom
2012, mezinárodní přehlídku ovocných výpěstků. Českou republiku tam
reprezentoval ČZS s kolekcí více než 70 odrůd jablek, hrušek, skořápkového
ovoce a révy. Výstava byla zajímavá i tím, že na ní vedle nových odrůd byly
představeny i odrůdy historické, které se pěstují několik století. Českému
zahrádkářskému svazu byla nabídnuta možnost uspořádání výstavy v
letech 2016 - 2017. Členové výboru naší ZO se scházeli pravidelně 1x za měsíc
v nových prostorách vybudovaných v objektu obecního úřadu. Účast na
výborových schůzích byla téměř stoprocentní. Ti členové, co se z různých
osobních důvodů nemohli zúčastnit, se řádně omluvili. Z každé výborové
schůze je pořizován zápis pro paměť, jak o účasti, tak také o programu
jednání. Potřebné práce pro zabezpečení činnosti organizace členové výboru
ochotně vykonávali. Za vynaložené úsilí jim touto cestou srdečně děkuji.
O tom, co se událo v naší organizaci v roce 2012, vás chci informovat v
mé výroční zprávě.
V sobotu 11. 2. 2012 se uskutečnil 6. zahrádkářský ples. Děkuji všem,
kteří přispěli k jeho uspořádání.
V neděli 29. dubna jsme uspořádali přednášku o stříhání švestek.
Přednášku s praktickou ukázkou prováděl místopředseda Územního
sdružení Přerov přítel Soukup. Přednášky se zúčastnilo na 30 osob nejen z
17

