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Slovo starosty

Přehled autobusových spojů

Vážení spoluobčané,
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
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Horní Moštěnice - Přerov
		
P, S					
H. Moštěnice
5:12 6:11 7:09 8:19 10:14 12:12
Přerov
5:16 6:17 7:13 8:23 10:18 12:16
P		
P				
15:12 16:19 17:12 18:12 20:13 22:14
15:16 16:23 17:16 18:16 20:17 22:19

když jsem minule psal příspěvek do Zpravodaje (15. 12. 2021),
v době nouzového stavu z důvodu epidemiologické situace, ani ve
snu by mě nenapadlo, že svět může postihnout ještě něco horšího. Je pro mě a drtivou většinu z Vás nepochopitelné, jak v dnešní době - na prahu 21. století, kdy se
celá planeta zmítá v ekologických a zdravotních problémech - může někdo vyvolat
a zahájit válku. Válečný konflikt, kde denně umírají desítky nevinných lidí, devastuje se příroda a materiální hodnoty. V této vyhrocené době ale nezbývá nic jiného,
než doufat, že se situace zklidní a postupně vyřeší.
Nemohu zde ale nevzpomenout alespoň takovou malou příjemnou věc, a to že
na lednovém jednání zastupitelstva obce bylo odsouhlaseno udělení Ceny obce
Horní Moštěnice za rok 2021 pro p. Vítka Volka za dlouholetou aktivní a obětavou
práci pro Sbor dobrovolných hasičů v Horní Moštěnici a zajišťování veškerých
kulturních akcí v obci. Blahopřejeme.
S postupným uvolňováním covidových opatření se postupně rozjíždí i kulturní
dění v obci. Poslední víkendovou sobotu měsíce února dobrovolníci z řad občanů
uspořádali „vodění medvěda“. I když chvílemi poletoval sníh a bylo zima, masek
v průvodu bylo nezvykle hodně a nálada byla skvělá. Součástí průvodu byla i charitativní sbírka na vyhořelou chatu na Tesáku. Do pokladničky se během soboty
vybralo přes 20 tis. Kč. Děkujeme všem dárcům.
Následující týden zorganizoval obecní úřad slavnostní vítání nových občánků
obce v kulturním domě. V polovině měsíce března se uskutečnil odkládaný autobusový zájezd na muzikál do Prahy a v době uzávěrky tohoto zpravodaje jsme uvítali ochotnický soubor z Kroměříže s divadelním představením v kulturním domě.
Na začátek měsíce dubna je domluvený koncert Magdy Malé a Bohuše Matuše
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P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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a koncem dubna do kulturního domu zavítá Sandra Nováková s Romanem Zachem
s divadelním představením.
V prvním čtvrtletí letošního roku byly zahájeny plánované komplexní pozemkové úpravy v katastru obce, ukončení je plánováno na podzim tohoto roku.
Tradičně, jako každé jaro, po domluvě s ředitelem základní a mateřské školy
proběhne koncem dubna akce žáků prvního až devátého ročníku „Ukliďme Česko“
v katastru obce. Tuto úklidovou akci podpoří i řada občanů, kterým není lhostejné
životní prostředí v okolí obce. Tradičně jako každý rok obecní úřad zajistil svoz
větví a zeleně od Vašich domů a zahrádek.
A co v oblasti investic?
Od loňského roku byla Povodím Moravy zahájena velká investiční akce – odbahnění a zpevnění Mlýnského náhonu (Říka). V současné době se pokračuje od
náhonu podél břehů tohoto toku.
Koncem měsíce ledna byly zahájeny práce na vybudování dvou bytových jednotek místo bývalé prodejny potravin vedle pošty. Ukončení této akce proběhne
začátkem měsíce dubna.
Začátkem měsíce března, po dohodě s TJ Sokol, bylo v areálu fotbalového hřiště nainstalováno deset kusů posilovacích strojů, které budou sloužit nejen fotbalistům, ale i široké veřejnosti, a do prázdnin bude odbornou firmou vybudován
cykloareál v místě bývalého házenkářského hřiště.
V nejbližší době budou zahájeny práce na rekonstrukci chodníků v ulici Pod
Vinohrady, v ulici Palackého a Hliníky.
V polovině roku, v době prázdnin, se rozeběhne realizace nového vydláždění
nádvoří a schodiště v areálu základní školy a bude nainstalována nová vzduchotechnika ve školní jídelně a tělocvičně.
Po vydání stavebního povolení je v přípravě výstavba inženýrských sítí a zpevnění komunikace k výstavbě nových rodinných domů v lokalitě Pod Skalkou.

Z těch menších akcí je v plánu realizace oplocení zadní části areálu ZŠ a MŠ
a oplocení části dětského hřiště Stadion,
které si provedeme vlastními silami. Kromě běžných výdajů sloužících na zajištění chodu obce a běžných oprav komunikací a chodníků to budou ty nejdůležitější
investice v letošním roce.
V krátkosti – financování obce:
V měsíci listopadu 2021 a lednu 2022
byla provedena kontrola hospodaření
Obce Horní Moštěnice za rok 2021 Krajským úřadem Olomouckého kraje s výsledkem: „Nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky.“
Na základě podkladů k závěrečnému
účtu Obce Horní Moštěnice za rok 2021
lze konstatovat: Rozpočet obce na rok 2021 byl sestaven jako přebytkový, skutečnost byla dodržena a výsledek běžného hospodaření obce je kladný.
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2021 činí: + 8.937.978,- Kč.
Zůstatek na běžném účtu obce k 31. 12. 2021 vykazoval: + 9.554.608,- Kč.
Stav úvěrů k 31. 12. 2021 činí: 0,- Kč.
To jsou z mého pohledu nepochybně pozitivní ukazatele, které vytváří dobrou
základnu i pro letošní plnění rozpočtu a financování naplánovaných investic.
Pozn.: Děkuji Vám všem, kteří jste vyjádřili solidaritu a jakýmkoliv způsobem
podpořili Ukrajinu v boji za svobodu a nezávislost své země.
Vážení občané, přeji Vám pevné zdraví, hodně sluníčka v nadcházejících
dnech a pohodu v této nelehké době!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

Z historie obce

Stavby obytných budov, jejich zařízení a způsob bydlení – pokračování
Protože se denní život rodiny přestěhoval z větší části do nové kuchyně, nebylo již
potřeba tak velké jizby. Proto ji zkrátili asi o dva metry příční zdí, čímž vznikla nová
obytná místnost pro hospodáře nebo některého jiného člena rodiny. Prý tam někdy spával i voják. Byla tam postel, menší stůl a legátky. Na stěně na „lištvě“ visela hospodá4
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řova flinta a nějaké kusy oděvu.
Život v selském domě se v 19. století stěhuje do nové kuchyně. Jizba slouží už jen
nejužšímu kruhu členů rodiny, nebo jako místnost pro vzácné návštěvy a hostiny při
různých příležitostech (křtiny, svatby, pohřby). Stává se více pokojem parádním než
užitkovým.
Při stavbě nové kuchyně bylo nutno starou dřevěnou jizbovou zeď ode dvora kvůli
komínu nahradit zdivem z vepřovic. Nebylo také dost dobře možné, aby komín a pec
zůstaly v kuchyni na starém místě u síňové zdi, blízko dveří ze síně. Hospodyně pracující u takové pece i hospodář a chasa procházející dveřmi z kuchyně do síně a na dvůr
by si navzájem překáželi. Proto byl komín posunut dále ke středu kuchyně. Mohlo se ho
také použít na topení v malé boční světničce.
Kamna byla zase nastavěna v jizbě a jednou stěnou přiléhala k boční světničce, pec
však byla ve větších statcích umístěna v kuchyni podél druhé zdi boční světničky. Zeď,
v níž byl vstup do pece, bývala vyhnána až do stropu v šířce pece. Někde byla tato zeď
postavena dokonce přes celou šířku kuchyně, čímž se tato zkrátila asi o dva metry. Otvorem v této zdi, podobným dveřím, ale zakrytým obyčejně jen kartonovým závěsem,
se vcházelo do tmavého koutu za kuchyní. Tam se odkládaly nepotřebné věci, kusy
šatstva apod. Tam také lezly děcka a dívky na pec. Komín byl ve zdi značně prostorný.
Velká plechová dvířka bývala u stropu kuchyně. Jimi se dávalo udit maso do komína.
V koutě u dvorové zdi kuchyně, hned vedle dveří ze síně byl stůl pro pacholky,
dívky a nádeníky. Dále pod okny ze dvora byl pracovní stůl hospodyně. Někde byl pro
domácí i čeleď jeden stůl. Za stoly u zdi bývaly lavky, obyčejně bez lenochu. U téže
zdi v kuchyni poblíž pece bývala někde lehká pohovka pro chvilkový odpočinek během
dne, ale i dívky tam spávaly. Byla obyčejně domácí výroby, sbitá z desek nebo měla
kostru proplétanou popruhovinou nebo proutím, které po proschnutí praštělo. Proto se
jí říkalo „praščák“. Na ní bývaly prostřeny koňské deky a pod hlavou „staré háby“.
Vedle kamen byly dveře z jizby do kuchyně. Dále ke dveřím do síně bývala ve zdi
polička na nádobí a kuchyňské potřeby. Byl to výklenek ve zdi se zazděnými dřevěnými
poličkami, zastrčený kartonovou záclonkou nebo uzavíratelnými dvoukřídlými dvířky.
Pak tomu někteří říkali „almárka“.
Převzato z kroniky obce 1962

Vítání občánků
První březnovou sobotu se konalo v kulturním domě vítání nově
narozených občánků naší obce. Tentokrát bylo pěkně živo. Vítali jsme
celkem 9 dětí, z toho 6 děvčátek a
3 chlapečky, kteří se narodili za poslední čtyři měsíce.
Na začátku, již tradičně, vystoupily děti ze základní školy. Ty
měly připravené pásmo básniček a
písniček, ale miminka se rozhodla, že k tomu mají také „co říct“, a chvilku se snažila
vystupující děti překřičet. Nepovedlo se, a tak jsme si mohli užít nejen vystoupení dětí,
ale také přivítání panem starostou a následné focení miminek i s jejich rodiči a dalšími,
kteří si nenechali toto slavnostní odpoledne ujít.
Ing. Marta Ostrčilová

Informace obecního úřadu

Centrální sběrné místo – kompostárna Horní Moštěnice je celoročně otevřena vždy
v sobotu v době od 9 do 12 hodin.
UPOZORNĚNÍ: pracovníci kompostárny nepřevezmou suť a stavební odpad!
6
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Mezinárodní den žen

Informace místní knihovny

MDŽ je svátek, který se slaví 8. března.
Mnozí ho mají spojený s oslavami, které
v tento den probíhaly. Dnes už tyto oslavy
nejsou tak velkolepé, ale přesto bychom
neměli zapomenout dát všem ženám
kytičku.
A jaká je historie tohoto svátku?
Svátek od svého vzniku symbolizoval
boj žen za jejich práva a jeho kořeny sahají
až do začátku minulého století. 8. března
1908 vyšly do ulic New Yorku americké
ženy, které požadovaly mimo jiné zkrácení
pracovní doby, zvýšení mezd a také volební
právo.
V Evropě rozhodla o MDŽ konference
v Kodani, která se konala v roce 1910, a
poprvé se tento svátek slavil v roce 1911.
Organizace spojených národů uznala
MDŽ jako oficiální svátek v roce 1975.
OSN v roce 2001 vydalo u příležitosti MDŽ
poselství, ve kterém poukázalo na nerovnoprávné zastoupení žen ve veřejném životě.
U nás se MDŽ slavil ve velkém až do roku 1989. Poté došlo k útlumu, ale dnes opět
si tento významný den připomínáme a je moc hezké, když muži nezapomenou na ženy,
které kolem sebe mají, a podarují je alespoň malou kytičkou.

Kulturní dění
Vzhledem k přetrvávající situaci jsme zatím téměř žádná kulturní vystoupení a akce
nepořádali. První vlaštovkou byl zájezd do Prahy na muzikál Láska nebeská. Vzhledem
k velkému zájmu jsme zajistili autobus, kde bylo možné přepravit co největší počet
osob. Věřím, že se všem muzikál líbil, někteří se již zajímali o to, na jaký další se opět
pojede.
Další akcí, která se konala těsně po uzávěrce Zpravodaje, bylo divadelní představení
umělců z Kroměříže, kterým byla detektivní komedie Případ čestné nevěstky.
Věříme, že další naplánované akce již proběhnou bez nějakých omezení,
ke spokojenosti všech zúčastněných.
Ing. Marta Ostrčilová
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Dotace z Olomouckého kraje
V minulém roce jsme požádali Olomoucký kraj o dotaci na dovybavení místní
knihovny, abychom přispěli ke zkulturnění prostředí naší knihovny.
Dotace byla schválena a částku 32000,- Kč jsme použili na dovybavení posezení pro
děti a k pořízení nového kopírovacího stroje pro potřeby čtenářů.

Březen – Měsíc knihy
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce dodržujeme již zavedenou tradici a v měsíci
březnu se setkáváme s dětmi v místní knihovně, abychom si připomněli význam této
akce.
Co je MĚSÍC KNIHY?
Jedná se o celostátní akci podporující a propagující knihy, četbu, čtenářství obecně.
Původ této akce?
Historie této akce sahá až do 50. let 20. století, kdy se jednalo o poměrně velký
kulturní projekt zaměřený na propagaci knih a jejich dostupnost všem občanům.
Proč je tato akce důležitá?
Schopnost porozumět nejrůznějším textům a kriticky vyhodnotit jejich obsah. Těžký
úkol i pro dospělé. Proto je tak důležitá podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti již u
mladších žáků a pro jejich budoucí zvládnutí dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v
osobním i pracovním životě. Jedním z dalších cílů této akce je v žácích probouzet vášeň
ke čtenářství a vytvořit tak podnětné prostředí, které žáky bude rozvíjet a motivovat na
jejich cestě vzděláváním.
Ve středu 9. března jsme přivítali první skupinu dětí ze školní družiny oddělení
Smajlíci s paní vychovatelkou Magdou Ludvovou. Tentokrát jsme připravili dětské
9
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R ady zahrádkářům
JAK OMEZIT ZTRÁTY DUSÍKU

knihy s detektivní tématikou, které si
mohly děti prohlédnout, začíst se a i
vypůjčit. Zaregistrovali jsme také velký
zájem o novinku z minulého roku, a to jsou
interaktivní knihy pro děti. Budeme se
těšit na další domluvené setkání s dětmi ze
školní družiny a s předškoláky z mateřské
školy.
Neméně zajímavou akci připravujeme
spolu se základní školou 1. dubna – Noc
s Andersenem.
Dále připomínáme blížící se jarní
cirkulaci. Na začátku měsíce dubna
budeme mít pro čtenáře opět připraven
soubor velmi zajímavých knih.
Budeme velmi rádi za Vaši návštěvu a
zveme všechny ty, kteří o ní zatím uvažují.
V naší knihovně máme v knihovním fondu
k dispozici více než 6 000 knih, který
každý rok spolu s Městskou knihovnou
v Přerově doplňujeme o nové tituly.
Informace o dění v místní knihovně můžete sledovat na internetových stránkách:
https://knihovna.hornimostenice.cz/
i z domova můžete vyhledat konkrétní tituly - databáze knih:
https://tritius.knihovnaprerov.cz/library/hornimostenice/
						

Hana Slabá, knihovnice
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Dusík je nejdůležitější výnosotvorná živina a proto bývá také nazýván „motorem
růstu“ rostlin. Nedostatek dusíku má za následek snížení úrodnosti půdy, nízké výnosy
a nízkou kvalitu produkce. Na druhé straně, přebytek dusíku v půdě může způsobit
jeho přesun do podzemních vod a vést k eutrofizaci povrchových vod (škodlivému
výskytu řas) nebo uniknout do atmosféry.
Z hlediska životního prostředí bývá posuzován jako rizikový prvek. Proto bychom
měli omezit ztráty dusíku na nezbytně nutnou míru. Dusík se ztrácí z půdy především
jako emise ve formě čpavku, vyplavováním dusičnanů, denitrifikací a také erozí.
Ke ztrátám čpavku dochází již ve stáji a na hnojišti. Při aplikaci organických hnojiv
dosahují často značného rozsahu. Na jejich výši mají vliv kromě způsobu použití také
dané stanovištní podmínky. Zejména silné ztráty se vyskytují na suchých a zhutnělých
půdách a také za teplého a větrného počasí. Značné ztráty těkáním čpavku, vznikající
po hnojení močovinou, nastávají za suchého a teplého počasí zejména na zásaditých a
lehkých půdách.
Vyplavování dusičnanů spočívá v tom, že se v půdě vyskytují téměř zcela
v rozpuštěné formě a proto následují pohyb vody v půdě. Může dojít k posunu do
hlubších vrstev půdy a v extrémním případě k vyplavení. Během vegetační doby je
spotřeba vody zpravidla vyšší než množství dešťových srážek, takže téměř nedochází
k průsaku do spodních vrstev. K vyplavování dusičnanů dochází bez ohledu na zdroj
dusíku. Může to být z organické půdní hmoty, z organických nebo minerálních hnojiv.
Ke ztrátám dusíku dochází i při erozi.
Abychom minimalizovali ztráty čpavku při aplikaci organických hnojiv, jsou
nutným předpokladem nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a malá rychlost větru. A
také rychlé zapravení hnojiv do půdy. To ale neplatí pro kompost. Ten bychom měli jen
rozhodit na povrch půdy
nebo jej mělce zapravit do
ornice.
Zůstane-li půda od
pozdního léta až do jara
bez vegetace, dochází
na takových pozemcích
k pravidelným ztrátám
dusičnanů vyplavením.
Pěstováním
ozimních
plodin lze dočasně poutat
značné množství dusíku.
Největší
konzervační
schopnost se docílí tam,
11

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 2/2022

MOŠTĚNSKÝ ZPRAVODAJ 2/2022

kde rostliny mohou plně
využít čas až do zimy. Kde
je to možné, měli bychom se
na podzim obejít bez rytí a
rostliny na zelené hnojení
zapravit až na jaře. Tím se
výrazně posune uvolňování
dusíku.
Ztráty
v
důsledku
denitrifikace se vyskytují
zejména během vegetace,
protože je k dispozici
kromě optimální teploty
půdy pro mikroorganismy
také větší množství dusičnanů. Tyto ztráty lze omezit prevencí a odstraněním špatného
strukturního stavu půdy.
Určitou formou záchrany dusíku v půdě je zarývání organického materiálu, který
obsahuje málo dusíku. Tedy listí, zdravých zbytků zeleniny pro sklizni a třeba i slámy
a trávy používané v sezoně jako mulč.
Rozsah odnosu dusíku erozí závisí na povrchovém odtoku vody a odnosu půdy.
Ohrožena jsou stanoviště se zvětšujícím se sklonem, a takové, které mají tendenci
uléhat a jsou bez vegetace.
Mezi opatření přispívající k omezení eroze patří odstranění špatného stavu struktury
půdy a obdělávání napříč svahu, organické hnojení a vápnění, pěstování meziplodin,
využívání mulčování, zakládání mezí a živých plotů.
Rukověť zahrádkáře

Vážení občané,
již několik posledních příspěvků začínám či končím přáním návratu k normálu.
Bohužel ani hodnocené období nebylo obdobím standardním a epidemická situace
negativně ovlivnila průběh výuky jak četnou nemocností pedagogických pracovníků
i žáků, tak i jejich odesíláním, pro mě dle nepochopitelného klíče, na různě dlouhou
dobu, do karantény.
Několik vět na téma lyžařského zájezdu. Jsem velmi rád, že se tuto organizačně
náročnou akci podařilo, z důvodu výše popsaných okolností, vůbec realizovat. Vzhledem k problémům na chatě Bačkárka jsme byli nuceni hledat jiné řešení a volba padla
na chatu Javorka v lyžařském areálu Kohútka. Poté, co se provozovatelům podařilo

odstranit nedělní problémy s topením a teplou vodou, konstatuji, že jak ubytování, tak
služby odpovídaly parametru cena – výkon. Nebyl by jistě problém najít luxusnější
ubytování třeba i s wellness, nicméně naší snahou je zorganizovat zájezd spíše levnější
tak, aby se jej mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců i z méně zámožných rodin, tím spíše,
že letos plánujeme i zájezd zahraniční. Po stránce sportovní je nový areál úplně na jiné
úrovni než původní co do počtu sjezdovek i jejich úpravy. Sedačková lanovka je pak již
jen bonusem. Pouze jeden závažnější úraz frekventanta brání tomu, abych akci hodnotil
jako mimořádně zdařilou.
Jsem rád, že se v globále podařilo dotáhnout do zdárného konce akci školní jídelna.
Rostoucí počet strávníků je důkazem toho, že stoupla nejen kvalita výkaznictví, ale,
co je podstatné, i připravovaných jídel. Věřím, že vysoký standard, který nová sestava
nasadila, se podaří minimálně udržet.
Momentálně probíhá další administrativní boj, tentokrát o registraci dětské skupiny.
Toto zařízení je určeno pro děti do 3 let a mělo by nahradit Mikrojesle, jejichž činnost
končí dobou udržitelnosti projektu, tj. 31. 8. 2022. Rozumím tomu, že se zřízením dětské skupiny musí souhlasit zastupitelstvo obce, skupina musí být pojištěna atd… Proč
však dotyčné úřednici na požárním řešení budovy nestačí běžné razítko a požaduje
kulatý tvar, rozumím už méně.
Věcí, která mě rmoutí, je rostoucí počet stížností zákonných zástupců na mé kolegy,
potažmo mě. I když vím, že to není populární tvrzení, část žáků opravdu ztratila během
distanční výuky pracovní i kázeňské návyky a hůře si zvykají na pravidelný školní
rytmus. Vím, že k diskrepanci mezi učiteli a zákonnými zástupci docházelo, dochází a
docházet bude. Nicméně prosím v první fázi řešit situaci běžnou cestou, tj. kontaktem
s dotyčným pedagogem či návštěvou školy. Každou písemnou stížností, která přistane
v mé mailové schránce, je okamžitě zahájeno správní řízení se všemi příslušnými administrativními úkony, včetně nutnosti vydání rozhodnutí. V tom je obvykle stížnost
zamítnuta, poněvadž šetření preventistky sociálněpatologických jevů, popř. mé, skončí
v rovině „tvrzení proti tvrzení“. Z toho vychází i rozhodnutí, které obvykle „otráví“
dotyčného pedagoga a stěžovatele neuspokojí rovněž.
Jsem rád, že se podařilo již „naostro“ spustit nový, moderní web, včetně virtuální
prohlídky. Ta bude na jaře ještě doplněna záběry areálu, které budou pořízeny z dronu.
Naopak mě netěší dílčí problémy s automatickým vstupem do TEV, nicméně věřím,
že v horizontu měsíce se podaří vyřešit i toto.
Na 23. 3. je naplánována akce „6. třída nanečisto“, které se zúčastní 5 žáků ze ZŠ
Stará Ves, včetně pí ředitelky, v odpoledních hodinách pro všechny zájemce proběhne
Den otevřených dveří.
Zápis do 1. třídy pak bude 5. 4., příslušné informace jsou již vyvěšeny na webu, do
MŠ bude probíhat zápis prvních 14 dní v květnu, osobně pak 10. 5.
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Škola se též, byť v netradičním datu 22. 4., zapojí do akce Den Země. Během ní se
žáci pokusí vyčistit katastr obce od nahromaděných odpadků.
Ve snaze ulehčit přechod dětí z MŠ do 1. třídy jsme spektrum tradičních akcí (diagnostiku Mgr. Šimanské a návštěvy předškoláků v 1. třídě) rozšířili o Předškoláka.
Ten předpokládá účast nejen dětí z oddělení Koťat, ale i jejich zákonných zástupců ve
dvou ukázkových vyučovacích hodinách. Ty povede budoucí třídní učitelka I. A Mgr.
Kalovská.
Novinkou je i zapojení ústavu do projektu „Hrdá škola“. V rámci projektu bude cca
14 dnů zřízen internetový obchod, kde si žáci, jejich zákonní zástupci i učitelé mohou
zakoupit oděvy a oděvní doplňky opatřené logem školy. Momentálně je připravováno
hlasování o nejzdařilejší vizuální formu. Věřím v co nejširší zapojení všech a očekávám tím zvýšení pocitu vzájemné pospolitosti, sounáležitosti a ztotožnění se s navštěvovanou školou.
Druhý červencový týden, druhý, ať není jeho plynulost narušována státními svátky,
proběhne přívesnický tábor, jehož kapacita je, dle informace pověřené vedoucí pí Běhalíkové, již beznadějně naplněna.
Závěrem příspěvku chci poděkovat zřizovateli za plánované investice, které povedou k další estetizaci školního prostředí, a v neposlední řadě i za morální podporu.
Rovněž děkuji SRPŠ za finanční podporu realizovaných akcí.
Dále chci touto cestou požádat všechny badmintonisty o důsledné zajištění házenkářských branek po ukončené hře. Opakovaně není upevněna levá branka, což je
předpoklad řetězce událostí, na jejichž konci je smrtelný úraz žáka a to opravdu nikdo
nechceme. Děkuji za spolupráci.
Doufejme, že neblahé události východně od našich hranic nebudou mít pro osobní i
pracovní život nás všech negativní důsledky, a věřme v brzké vítězství zdravého rozumu.
Všem Vám přeji pohodové prožití jarních měsíců i požehnané Velikonoce.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
AKCE ZŠ, ŠD A ŠKOLNÍHO PARLAMENTU V PROSINCI 2021, V LEDNU A
ÚNORU 2022
3. 12. 2021 MIKULÁŠ V I. A
V pátek 3. prosince na nás zazvonil před koncem vyučování Mikuláš a přinesl nám
všem adventní kalendář. Trošku jsme se někteří báli, protože nám vzkázal, že má paní
učitelka odměnit jen hodné děti, ale vše dopadlo dobře. Paní učitelka nás odměnila
všechny.
14

3. 12. 2021 Čertoviny u Soviček
V pátek 3. prosince jsme si v ŠD u Soviček udělali pekelný den. Po obědě jsme
si poslechli Luciferův vzkaz, že nám pošle
čerta na kontrolu. Vtom přišel čert a zkontroloval, jestli nemáme mezi sebou nějaké
zlobivce. I když by se nějací našli, my jsme
mu raději řekli pěknou básničku s pohybem a slíbili jsme mu, že už budeme všichni hodní. Potom nás teta čertice odměnila
balíčky a my jsme se vypravili na čertovskou bojovku. Na začátku jsme dostali kouzelný pergamen, na který jsme označovali
správné odpovědi z úkolů, které jsme museli vyluštit či splnit. Po splnění všech úkolů
jsme pomocí kódu na kouzelném pergamenu otevřeli pekelnou bránu. V pekle jsme
hledali zlobivé děti, abychom je zachránili. Odměnou nám byl průkaz hodného dítěte,
díky kterému nemůžeme skončit v pekle. Na závěr jsme si udělali malou hostinku a
zatančili jsme si na pekelné písničky. Odpoledne velmi rychle uteklo, ale užili jsme si
spoustu legrace a zábavy.
6. 12. 2021 Čertovská bojovka – Smajlíci
Blížila se chvíle, kdy čerti vylézají
z pekla, chodí po světě a hledají neposlušné děti. Proto jsme si na 6. prosince naplánovali v ŠD Smajlíci Čertovskou bojovku.
V naší bojovce se ale děti nemusely bát.
Vydaly se s čertíkem Blekotou do pekla
zachránit 5 dalších dětí a naučit je, jak se
mají správně chovat. Po cestě potkávaly
čerty, anděla i Mikuláše a plnily nejrůznější úkoly a kvízy. Své odpovědi si značily
do kouzelného pergamenu, který jim po splnění všech úkolů pomohl otevřít pekelnou
bránu. Společné odpoledne jsme si všichni užili a už se těšíme na další připravované
akce.
7. 12. 2021 Mobil jako mikroskop
V hodině informatiky jsme využili mobilní telefony. Pomocí čočky, kterou žáci přiložili na objektiv, se z mobilu stal mikroskop. Následně jsme pozorovali různé předměty a vytvořili fotky. Můžete si je prohlédnout na našem webu.
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9. 12. 2021 Česko zpívá koledy
Tradiční akce Česko zpívá koledy proběhla letos již pojedenácté. Je to největší vánoční akce v České republice, během které se při zpívání vánočních koled ve stejný čas
na dálku propojí obyvatelé po celé naší vlasti. Se ŠD Smajlíci, Sovičky a Veverky jsme
ani letos nevynechali a opět se alespoň symbolicky zapojili do společného zpívání. Po
obědě jsme se sešli na nádvoří školy a za doprovodu hudby z reproduktoru si společně
zatancovali a zazpívali vánoční koledy a prožili příjemný adventní čas.
A co jsme si letos společně zazpívali?
1. Nesem vám noviny
2. Narodil se Kristus Pán
3. Půjdem spolu do Betléma
4. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
5. Pásli ovce Valaši
6. Vánoce, Vánoce přicházejí
15. 12. 2021 Vánoční nadělování u Veverek
Na středu 15. prosince jsme se do družiny všichni moc těšili. Doufali jsme, že nás
i letos navštíví Ježíšek. Po obědě na nás čekal vánoční stromeček a pod ním schováno
plno vánočních dárků. Povykládali jsme si společně, jak se u nás doma slaví Ježíšek,
jaké tradice dodržujeme, zazpívali jsme si koledy a pak nastalo očekávané rozbalování
dárků. Našli jsme pod stromečkem stolní hokej, stolní tenis, plno společenských her,
nové míče, švihadla….
Všichni jsme se z dárků moc radovali. Během odpoledne jsme si pochutnávali na
doneseném cukroví a čaji a společně jsme prožili krásné, předvánoční odpoledne.

soutěžících. Vzhledem k tomu, v jaké době se nacházíme, je až s podivem, že jich odpadlo tak málo, takže si dovolíme účast označit za hojnou.
Žáci byli rozděleni tradičně do dvou kategorií dle věku, resp. ročníku, který aktuálně
navštěvují, tedy 6. a 7. ročník kategorie I. a 8. a 9. ročník kategorie II. Mladší účastníci
zápolili pouze sami se sebou a s porotou, která sestávala z vyučujících angličtiny 2.
stupně. Ti starší ovšem porovnávali síly i mezi sebou, kdy měli kromě rozhovoru na
vylosované téma po desetiminutové přípravě a popisu obrázku společně ve dvojicích
zahrát improvizovanou scénku na vybrané téma bez přípravy. Může se zdát, že pro
mladší žáky v dané kategorii je účast vždy pouze sbíráním ostruh a zkušeností a v první kategorii se nám to také potvrdilo, všechna tři čelní umístění braly dívky ze sedmého ročníku. Že však zdání může klamat, se přesvědčily účastnice z devítky, když jim
všechny vavříny vyfoukli kluci z VIII. A. Jejich výkony, stejně jako vítězných děvčat
ze sedmé třídy, nás skutečně nadchly. Vítěze obou kategorií tedy s důvěrou odesíláme
do okresního kola.
Kategorie I
1. místo – Kristýna Mirgová VII. A – Kristýna vyhrála i okresní kolo. Podrobnější
text v příštím Zpravodaji.
2. místo – Klaudie Čechová VII. B
3. místo – Tereza Hrubá VII. A
Kategorie II
1. místo – Radim Bubeník VIII. A
2. místo – Dominik Duvač VIII. A
3. místo – Richard Kopeček VIII. A
Všem gratulujeme a těšíme se na příští ročník.

17. 12. 2021 Vánoce přicházejí – Sovičky
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejte přátelé... Touto oblíbenou vánoční písničkou
jsme 17. prosince v ŠD Sovičky přivítali Vánoce a Ježíška. Zazpívali jsme si všechny
známé koledy, rozkrojili jsme si jablíčko, povyprávěli, jak slavili Vánoce naši prarodiče
či jak se slaví Vánoce různě ve světě, i o tom, jak to vypadá na Vánoce u nás doma a
co máme nejraději. Bylo hezké slyšet, že nemáme rádi Vánoce jen pro dostávání dárků,
ale hlavně proto, že můžeme trávit čas s rodinou a pro „kouzlo Vánoc“. V příjemně
naladěné atmosféře zazvonil zvoneček a my jsme se mohli pustit do rozbalování dárků,
které nám Ježíšek nadělil do školní družiny. Všichni se těšíme, jak si s novými hrami a
hračkami budeme hrát, snad nám dlouho vydrží nezničené.
6. 1. 2022 Olympiáda v AJ
Na Tři krále proběhla na naší škole ústní část školního kola konverzačního klání
v angličtině, kterého se zúčastnilo z původně plánovaných 23 žáků druhého stupně 17
16
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6. 1. 2022 Tři králové u Veverek
Čtvrteční odpoledne 6. 1. 2022 se ve školní družině neslo v duchu Tří králů. Společně jsme zhlédli pohádku „Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále“, přečetli
jsme si legendu o Třech králích. Pomocí kvízu jsme si zopakovali, co jsme si z přečtené
legendy zapamatovali, hlavičky jsme si lámali nad osmisměrkou, kde jsme hledali slova
jako Baltazar, kometa, jesličky….Pomohli jsme najít Třem králům cestu z bludiště a na
závěr jsme si všichni vyrobili obrázky Tří králů, které nám chvíli budou zdobit naši
družinu. Druhý den jsme si ještě pověděli o Tříkrálové sbírce a společně si zazpívali
„My tři králové jdeme k Vám.“
12. 1. 2022 Turnaj v pexesu – Sovičky / Smajlíci
Trénování paměti a postřehu je pro všechny důležité, proto jsme si ve středu
12. ledna ve školní družině u Soviček
udělali Turnaj v pexesu. Po spravedlivém
vylosování si spoluhráčů jsme začali trénovat naše hlavy. Všichni jsme se snažili,
co jsme mohli. Dokázali jsme hrát podle pravidel a bez negativních projevů či
emocí, takže jsme si užili hezké poklidné
odpoledne. Vítězové z každé skupiny se
utkali ještě mezi sebou a absolutní vítězkou Turnaje v pexesu se pro tento rok stala Terezka Konečná z I. A. Gratulujeme!
24. a 27. 1. 2022 Olympiáda v ČJ
Pondělí 24. ledna a v pátek 27. ledna se konaly dvě části, mluvnická a slohová,
školního kola Olympiády v českém jazyce. Do okresního kola postoupily dvě žákyně
z deváté třídy, Izabela Walterová a Vanesa Miková. Oběma děvčatům gratulujeme a
přejeme hodně zdaru ve velké konkurenci.

26. 1. 2022 Z pohádky do pohádky – Sovičky / Veverky
Ve středu 26. 1. 2022 si děti ze Soviček a Veverek mohly ověřit své pohádkové znalosti. Byly rozděleny do 4 týmů po
pěti dětech starších i mladších ročníků.
V devatenácti těžkých hádankách měly
uhodnout pohádky klasické i moderní.
Dětem se velmi dařilo a dokázaly všechny
hádanky vyluštit. Za své skvělé znalosti si
zasloužily všechny děti sladkou odměnu.
28. 1. 2022 Školní kolo Dějepisné olympiády
Letošní téma Dějepisné olympiády znělo Šlechta od konce raného středověku do
r. 1648. Je to téma, které je vhodné pro 8. a 9. třídu, která už si výukou středověku a
novověku prošla. Podle toho také vypadalo složení soutěžících. Bodový rozdíl byl mezi
první trojičkou velmi malý. Ale přeci jenom „o prsa“ zvítězila Martina Danišová, těsně
následována Veronikou Valáškovou (obě IX. A) a Dominikem Duvačem (VIII. A). Do
okresního kola mohla postoupit bohužel jen Martina, tak jí držme palce, ať dopadne co
nejlépe.
6. – 10. 2. 2022 Lyžařský a snowboardový zájezd
Velmi nás těší, že se i přes komplikace s novým ubytováním, PCR testováním a
sháněním nových instruktorů letos podařil uskutečnit lyžařský zájezd. Museli jsme
se vzdát obvyklého místa a milované Bačkárky, kterou nahradila chata Javorka v lyžařském areálu Kohútka v Beskydech, ale můžeme konstatovat, že všech 49 zájemců
o lyžování či snowboardování mělo možnost se vyřádit na kvalitnějších a rozsáhlejších sjezdovkách, než jsme byli dosud zvyklí. Přátelštější a komornější prostředí chaty
Bačkárky nahradila trochu uniformnější atmosféra sdílená ještě s jinou školou. Nicméně přes počáteční rozpaky jsme se rychle rozkoukali a drobné nedostatky v uby-

26. 1. 2022 Zeměpisná olympiáda
Ve středu 26. 1. 2022 řešili žáci online formou úkoly školního kola zeměpisné olympiády. Museli se vypořádat jak se situacemi, založenými na práci s mapou, tak se záludnými otázkami, kde najdou Zemi ohně a ledu, Zemi tisíce jezer či Smaragdový ostrov.
Všem se nakonec podařilo prodrat trnitými porosty macchií a s různě velkými šrámy
se dostat do cíle. Nejlépe si se všemi nástrahami cesty Evropou poradil Jindra Kundera, který získal 49 z 50 bodů, na dalších místech skončili Honza Knap, Adam Vlach a
Gabča Koritárová se 46 body, o pořadí na 2. - 4. místě tedy rozhodoval čas zpracování.
Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům.
18
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tování nahradila nádherná zimní nálada
a kouzelný výhled. Hned první den byli
žáci rozděleni do 4 lyžařských a 1 snowboardového družstva. Ti nejzkušenější
se už první den mohli svézt na sedačkové lanovce, která taky patřila k plusům
tohoto areálu. Oblíbenou kratochvílí se
stalo projíždění celého areálu včetně neupravených sjezdovek s hlubokým sněhem.
Druhé družstvo pilně trénovalo a brzy
dohnalo své spolužáky a poslední dny se
na černou sjezdovku mohlo vydat i třetí
družstvo. Pro úplné začátečníky se stalo
domovem lyžařské hřišťátko hned před
chatou a někteří ho odmítli do konce kurzu opustit. Snowboarďáci žijící si vlastním
snowboardovým životem se o sebe vzorně
starali a ulehčili paní instruktorce nelehký
úkol poprat se s výukou jak začátečníků,
tak těch nejlepších.
10. 2. 2022 Zimní miniolympiáda – Sovičky / Veverky
Ve čtvrtek 10. února se oddělení Soviček a Veverek účastnilo „zimních olympijských her“. Olympiáda byla zahájena
slavnostním olympijským během s ohněm. Poctivost při závodění jsme stvrdili
olympijským slibem. Starší děti se připravily na jednotlivá stanoviště a mladší se
rozdělily do dvou družstev se svým kapitánem. Závodilo se v typicky zimních
disciplínách jako je hokej, krasobruslení
zakončené holubičkou, běh na lyžích, přechod přes ledovou plochu, strefování cíle sněhovými koulemi, jízda na saních a curling.
Součástí olympijských her byla i velká „sněhová“ bitva z papírových koulí. Na těchto
olympijských hrách byli vítězové všichni a za svoji bojovnost, statečnost, rychlost, ale
i vzájemnou pomoc a kamarádské chování byli všichni po právu odměněni. I když
venku svítilo sluníčko, po sněhu ani památky, všichni jsme si olympijské hry užili
a zažili jsme spoustu legrace.
20

Akce Školního parlamentu
V letošním prvním pololetí se ŠP podařilo podílet se na několika školních akcích.
Tradičně jsme se zapojili již do 25. ročníku „Ligy proti rakovině – Český den proti rakovině“, kdy jsme prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského přispěli na léčbu
nádorů ledvin, prostaty a močového měchýře. Vybralo se rekordních 7 452 Kč a tyto
prostředky budou užity na dlouhodobé programy Ligy proti rakovině (na zlepšení kvality života onkologicky nemocných a na podporu výzkumu a přístrojové vybavenosti
onkologických pracovišť).
V září jsme pomohli s přípravou pokrmů a výzdobou pavilonu na Evropský den
jazyků, který mimochodem získal úplně nový rozměr, a my pevně věříme, že bude
krásnou tradicí naší školy.
Vzhledem ke covidové situaci jsme se bohužel nemohli podílet na pomoci při Vánočním jarmarku, který ke škole nemyslitelně patří. Do poslední chvíle jsme doufali,
že tak výborné cukroví či domácí pečený čaj provoní nejednu domácnost.
Začátkem ledna jsme vyhlásili soutěž „Týden barev“, kdy se nejen žáci, ale i učitelé
oblékli každý den do jiné barvy, a tak jsme celý týden byli krásně sladěni. Jelikož bylo
složité vybrat jen jednu „nejkrásnější“ třídu, nakonec vyhráli všichni a nás moc potěšil
tak velký zájem.
V únoru jsme nezapomněli na zamilované a svátek sv. Valentýna jsme oslavili
v červeném či růžovém outfitu a růžová nálada byla znát na celé škole.
Fotografie z akcí ŠP jsou prezentovány na webu školy.
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Ze života ZO ČSZ Horní Moštěnice
VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH
PRODUKTŮ V HORNÍ MOŠTĚNICI 18. 9. – 20. 9. 2021.
O víkendu 18. 9. – 20. 9. 2021 uspořádal Český zahrádkářský svaz v Horní
Moštěnici, po roční pauze, tradiční výstavu ovoce, zeleniny, květin a zahrádkářských
produktů. Na výstavě bylo k vidění asi 341 exponátů plus desítky květin. Tentokrát své
exponáty donesli i pěstitelé z okolních obcí Přestavlky, Stará Ves a Újezdec. Výstava
byla zahájena v sobotu ve 14 hodin, v 15 hodin jsme mohli zhlédnout vystoupení dětí
ze zdejší MŠ Horní Moštěnice, které se dětem opět moc povedlo. Po oba dny navštívilo
výstavu 303 návštěvníků. Letos opět pokračovala výstava pro děti ze zdejší MŠ a ZŠ v
pondělí a přišlo se podívat 139 žáků a 13 učitelů. Celkem za tři dny se přišlo podívat 455
návštěvníků. Již tradičně byla vyhlášena soutěž o největší jablko výstavy, které vyhrálo
jablko odrůdy Melrose přítele Jandy Františka. Další byla soutěž o nejkrásnější jablko
výstavy, tentokrát zvítězilo jablko odrůdy Rubinola manželů Dostálových. Třetí soutěží
byla soutěž o největší dýni, kterou vyhrála dýně pana Jaroslava Lipnera z Přestavlk s
váhou 59 kg. Pravidelně na výstavě probíhá i soutěž o nejkrásněji nazdobenou dýni.
Letos se zapojili jen tři soutěžící a rozhodnout nebylo jednoduché. Na prvním místě
se umístilo dýňové městečko p. Zdeňky Špundové, na druhém místě housenka p. Jitky
Ulrychové a na třetím místě dýňová chobotnice sester Adriany a Beáty Grimových.
Protože někteří vystavovatelé mají přímo celou kolekci svých výpěstků, byly vyhlášeny
i tři nejlepší kolekce výstavy. Na prvním místě se umístila kolekce Osady Rybník pod
záštitou paní Ludmily Mutlové, na druhém místě kolekce paní Zdeňky Špundové a na
třetím místě kolekce manželů Hradilíkových. Všichni výherci dostali diplom a malou
pozornost. Tímto bychom rádi poděkovali OÚ Horní Moštěnice za podporu, MŠ Horní
Moštěnice za krásné vystoupení a všem zahrádkářům a příznivcům, kteří donesli své
exponáty a obětovali svůj čas na přípravu svých kolekcí, protože bez vás by to nešlo.
Nemalé dík patří také návštěvníkům za hojnou účast. Musím také poděkovat všem
pořadatelům, kterým se po čtyři dny stal domovem zdejší kulturní dům a za rok opět
na shledanou snad již v tradičním provedení.

Fotografická a výtvarná soutěž
I letos se uskutečnila fotosoutěž a nově i výtvarná soutěž pro děti. V rámci výstavy
byli vyhlášeni vítězové obou soutěží. Prvního ročníku výtvarné soutěže s názvem
Ovoce plné vitamínů se účastnilo se svými výtvory 17 dětí z MŠ a 1 žákyně ze ZŠ.
Protože všechny výkresy byly moc pěkné, rozhodl se výbor ZO, že budou odměněni
všichni účastníci. Děti dostaly tašky plné dobrot a balon.
Do druhého ročníku fotosoutěže s názvem Život s rostlinami se přihlásilo 18 dětí
se 47 soutěžními fotografiemi. Soutěž byla určena pro děti a dospívající do 18 let.
Fotosoutěže se mohli zúčastnit současní i bývalí žáci zdejší ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
nebo děti a mládež bydlící v naší obci. V první kategorii do 13 let bylo pořadí následující:
1. místo Topolčan Jáchym, foto s názvem Zrcadlení hladiny
2. místo Grimová Adriana, foto s názvem Čmelák a levandule
3. místo Grimová Beáta, foto s názvem Slunečnice
Ve druhé kategorii 13 - 18 let máme tyto výherce:
1. místo Vránová Andrea, foto s názvem Včela na levanduli
2. místo Vlach Adam, foto s názvem Leknín
3. místo Čada Lukáš, foto s názvem Leknín za soumraku.

Všichni soutěžící pak byli obdarováni taškou plnou dárků od OÚ Horní Moštěnice
a naší ZO. První tři soutěžící obdrželi věcné ceny v hodnotě 1000 Kč, 700 Kč a 400 Kč.
Na fotografie je možno se podívat na webových stránkách www.zahradkarimostenice.cz.
Děkujeme všem soutěžícím za ochotu fotografovat a malovat a těšíme se na další soutěž
za rok.
Další a poslední akcí v roce 2021 byly společné brigády na údržbu stromů kolem
Moštěnky a nad školou, které se dva roky nekonaly, a také to bylo na stromech znát.
Celkem bylo odpracováno 204 hodin a účastnili se všichni členové výboru a letos i více
nových členů dle svých časových možností. Moc všem za odvedenou práci děkujeme.
Jančíková Ilona
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BRIGÁDY ČLENŮ ČZS HORNÍ MOŠTĚNICE

Zpráva o činnosti Honebního společenstva
Horní Moštěnice za rok 2021
Vzhledem k tomu, že pandemie covidu-19 probíhala v průběhu celého roku 2021,
omezila tím i konání výborových schůzí honebního společenstva.
Výbor HS se v roce 2021 sešel až 5. října, kde naplánoval program a termín
konání valné hromady za rok 2020. Na této výborové schůzi byli členové seznámeni
s výsledkem sčítání zvěře, které proběhlo 27. 2. 2021 s tímto výsledkem:
		
Minimální stav Normovaný stav Stav k 27. 2. 2021
Zajíc polní
43
155
118
Bažant obecný celkem 25
105
55
				
z toho 18 ks kohout a 37 slepic
Srnec obecný celkem
5
26
26
Kachna divoká			
36

Vánoční hvězda 2021
Vánoční hvězda nebo Poinsettia je květina, která
se v posledních letech stala symbolem nejkrásnějších
svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku
a klid do rodiny. Pro těžce nemocné děti se živá
květina stala symbolem mnohem důležitějším,
protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.
Každoročně již 24 let pořádá nadace Šance
Olomouc sbírku, kdy zakoupením této květiny
přispějete na pomoc nemocných dětí z Hematoonkologického oddělení Dětské kliniky v Olomouci.
Mottem sbírky je: „Kupte si vánoční hvězdu a celé
Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce
nemocným dětem.“ Takto já už několik let kupuji
na Vánoce tyto květiny pro celou rodinu s pocitem, že to někomu pomůže. A tak jsem
se před třemi lety rozhodla, že uspořádám tento nákup hvězd u nás v obci pro všechny
zájemce. Každým rokem se nám zájem zvedá. V roce 2019 to bylo 111 ks, v roce 2020
168 ks, no a v letošním roce bylo zakoupeno celkem 214 ks hvězd, které dne 25. 11.
2021 putovaly ke svým majitelům. Bližší informaci o této akci získáte na internetových
stránkách www.vanocnihvezda.eu. Tímto chci všem, kteří si tuto květinu zakoupili,
moc poděkovat. Snad jsme alespoň kapkou přispěli na dobrou věc, protože z jedné
velké hvězdy jde přibližně 60,- Kč na nadaci. Několikrát, když jsem hvězdu nabízela,
mně bylo řečeno, že si hvězdu může ten dotyčný zakoupit v každém obchodě a za míň
peněz. To věřím. Tady jde vidět, že někteří nepochopili smysl sbírky, a to je to, že z
našich peněz přispějeme na dobrou věc a přitom nás hřeje pocit dobré vůle a pomoci
potřebným a ještě nám hvězda udělá doma krásnou atmosféru, a to je potřeba, obzvláště
v tomto čase.

Součástí hlášení počtu zvěře v honitbě je také seznam počtu loveckých psů.
Myslivecký spolek má v současnosti 5 loveckých psů. Výbor honebního společenstva
byl v průběhu roku 2021, a to v dubnu a červenci, seznámen s plánem péče o zvěř a
plánem chovu a lovu zvěře v honitbě.
Další výborová schůze HS byla 9. 11. 2021. Na programu bylo zajištění valné
hromady za rok 2020, která se uskutečnila 11. listopadu 2021.
Následující výborová schůze byla 9. 2. 2022, kde se projednával program a zajištění
konání valné hromady HS za rok 2021.
Dále byl výbor seznámen s žádostí Mysliveckého spolku Horní Moštěnice o
prominutí nájemného za rok 2021. Vzhledem k dobré finanční situaci HS výbor toto
prominutí nájemného z honitby za rok 2021 schválil.
Josef Procházka
starosta HS. Horní Moštěnice
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Ohlédnutí za vánočním turnajem v nohejbale
ŠTĚPÁN - CUP 2021
Vzhledem ke covidové situaci v roce 2020 se 18. ročník nohejbalového turnaje
Štěpán – cup uskutečnil až 26. 12. 2021.
Organizaci a průběh turnaje zajišťovali členové výboru Štěpán – cupu. Vzhledem
k onemocnění některých členů výboru organizaci turnaje tentokrát zajišťovali tito
členové:
Prezident: p. Zdeněk Vašek
Členové: Ladislav Tesař, Evžen Valenta, Jaroslav Jurošek, Josef Doležel, Miroslav
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Matyáš a Hugo Landsinger.
Turnaj byl rozlosován do čtyř družstev
a hrál se systémem každý s každým na
dva vítězné sety do 15 bodů, s časovým
limitem 15 minut. V tomto ročníku se
účastnilo celkem 14 hráčů, kde nejstaršímu
hráči bylo 65 roků. Průměrný věk všech
hráčů byl 47 roků a průměrná váha hráčů
92,2 kg. Hlavním rozhodčím celého
turnaje byl ředitel ZŠ Mgr. Libor Kubík.
Turnaj zahájil prezident Štěpán – cupu
p. Zdeněk Vašek, který přivítal všechny
přítomné hráče.
Minutou ticha byla uctěna památka bývalých hráčů, kteří již bohužel nejsou mezi
námi.
Účastníci turnaje se řídili přísnými turnajovými pravidly, kde kromě pravidel
nohejbalu se dbá na čestnost, ohleduplnost, pravdomluvnost a slušnost. Za porušení
slušného chování byly stanoveny finanční pokuty. Díky disciplíně a slušnosti hráčů i
diváků nebyla letos udělena žádná pokuta.
Pro zpestření turnaje a navození vánoční atmosféry donesli účastníci nohejbalu
vánoční produkty z domácí kuchyně.
Průběh turnaje byl tak jak předešlé ročníky podrobně zaznamenáván audiovizuální
technikou, kterou zajistil p. Zdeněk Vašek a p. Richard Vašek. Každý účastník si mohl
zakoupit turnajový záznam na DVD účastníků Štěpán – cupu předešlých ročníků. Při
závěrečném vyhlášení výsledků byly hráčům předány medaile a putovní pohár.

26

Výsledky 18. ročníku ŠTĚPÁN – CUPU:
Na 1. místě se umístili hráči: Aleš Novotný, Petr Janků a Ing. Jan Ščotka
Na 2. místě: Evžen Valenta, Tomáš Tesař, Miroslav Matyáš a Ivo Fikr
Na 3. místě: Petr Jirsa, Pavel Tobolík a Bednář Jiří
Na 4. místě: Hugo Landsinger, Petr Tesař, Tomáš Houser a Tomáš Houser junior.
Za velmi zdařilý a sportovně hodnotný turnaj patří poděkování organizačnímu
výboru Štěpán – cupu, dále sponzorům turnaje: Obecnímu úřadu Horní Moštěnice,
Základní škole Horní Moštěnice, SEW – EURODRIVE Horní Moštěnice a i přátelům
sportu, kteří zajistili nepostradatelné technické zázemí celého turnaje.
Josef Procházka
Zpravodaj turnaje

Vodění medvěda Horní Moštěnice 2022
Letos se skupina aktivních občanů naší obce, po loňské odmlce z důvodu covid-19,
rozhodla již devátým rokem v pokračování již dávno zapomenuté tradice - Vodění
medvěda. Toto proběhlo 26. 2. 2022. Sešli jsme se ráno v osm hodin jako tradičně
v myslivně a v průvodu šlo asi třicet masek a jel jeden vláček Moštěňáček. Mohli jste
vidět masky jako medvěd, myslivec, slamák, vodník, čarodějnice, čert, nevěsta, ženich,
smrtka, klaun, kůň, skřítek a mnoho dalších. Počasí nám letos přálo a bylo nádherně
teploučko, sluníčko svítilo celé dopoledne, odpoledne už nám to kazil déšť, ale to nás
neodradilo obchůzku dokončit. Při návštěvách v domácnostech po dvou letech jsme
se setkali s usměvavými tvářemi a milým přivítáním, všichni měli připraveny tácy
s jídlem, které nejdou ani sníst, a také něco na zahřátí. Již několik let nezvoníme na
domy, ale náš bubeník dlouho dopředu dává bubnováním znamení, že se blížíme, a ti,
kteří mají zájem, na nás již čekají.
Letos jsme tuto akci spojili
se sbírkou na obnovení Chaty
Tesák, ke které má většina
z nás citový vztah, tady jsme
se učili lyžovat, chodili s rodiči
na túry, teď už sem jezdíme s
dětmi a vnoučaty a nikdy se
nezapomeneme stavit v této
krásné klasické chatě na něco
dobrého. Proto jsme se rozhodli
uspořádat tuto sbírku, každý
z nás, kdo šel v průvodu, přispěl
dle svých možností a následně
při obchůzce přispěli i ostatní
27
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obyvatelé Horní Moštěnice a v konečném výsledku jsme v sobotu sesbírali krásných
30 500,- Kč, které putují na transparentní účet sbírky na obnovu této krásné chaty.
Děkujeme všem, kteří nám otevřeli, pohostili a věnovali jakoukoliv částku do
kasičky. Jde vidět, že ještě žijeme mezi lidmi, kterým nezáleží jen na sobě. Poděkování
patří všem zúčastněným v průvodu, kteří se obětují a věnují svůj volný čas, protože
v dnešní době mnoho lidí nemá zájem něco dělat pro druhé jen tak, pro zábavu a dobrý
pocit. Bohužel je to škoda, ale to přináší dnešní svět. Také děkuji obecnímu úřadu za
zapůjčení vláčku a za jeho řízení Richardu Vaškovi. Těšíme se na příští rok a snad se
setkáme alespoň s takovým zájmem jako letos.
Ilona Jančíková

Vážení přátelé a příznivci sportu,
v naší organizaci TJ Sokol Horní Moštěnice v roce 2021 došlo ke změně vedení, kdy
dne 22. 5. 2021 bylo Valnou hromadou odhlasováno odstoupení členů výkonného výboru
a volba nových členů výkonného výboru. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval
odstoupivším členům výboru za jejich dlouholetou práci, která byla nemalým přínosem
pro TJ Sokol Horní Moštěnice. Mnoho a mnoho hodin osobního volna věnovaných práci
v TJ Sokol Horní Moštěnice, které určitě byly zúročeny a jsou viděny. Mezi těmi TOP
projekty bych vyjmenoval vybudování automatické závlahy hlavního hřiště, vystavění
multifunkčního hřiště s umělým povrchem i s budovou poskytující zázemí sportovcům
a mnohé další projekty, které bychom mohli zmiňovat. Dále pak i té práci, která moc
viděna není, ale bez níž by to nešlo, tou je nekonečná administrativa. Ještě jednou
děkujeme za Vaši práci a pevně věříme, že navážeme na započatou cestu v budování
sportovního zázemí pro širokou veřejnost a budeme tak podporovat sportovního ducha
v srdcích našich spoluobčanů, zejména dětí.
Naše děti nás předběhly v IT technice v surfování po sociálních sítí, tam se prezentují
se vším, co dokážou a rozhodně toho není málo. Virtuálně dovedeme všechno, ale ruku
na srdce, kdo udělá bezchybně kotoul, pár kliků nebo shybů. Umíme „pařit onlajnovky“,
ale na slepou bábu jsme zapomněli. Zapomínáme se hýbat a co je smutné, přenášíme to
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i na naše děti. Podvědomě souhlasíme s tím, aby se nehýbaly, necháváme je doma na
pospas virtuální realitě pro naše pohodlí. To velká je škoda, zkusme tomu zabránit už
třeba jen tím, že je přihlásíme do nějakého sportovního kroužku, a proč nevyužít toho,
co máme nejblíž, TJ Sokol v Horní Moštěnici? Přijďte se podívat se svými ratolestmi
na trénink i těch nejmenších fotbalistů. Uvidíte, že děti se rády hýbou na čerstvém
vzduchu se svými vrstevníky i s těmi staršími. Pod dohledem zkušených trenérů z nich
pod rukama vyrůstají „velcí“ fotbalisté. Trenérská práce začíná učením zavazování
tkaniček na kopačkách a končí „vyrobením“ nejen fotbalisty, ale hlavně člověka, který
má rád pohyb a sport.
Z řad rodičů uvítáme i nové trenéry nebo asistenty trenérů, kteří by posílili řady
současných trenérů, bez kterých bychom fungovat nemohli. V letošním roce si už i ti
nejmladší vyšlápli na stupínky vítězů. Mladší žáci pod vedením trenéra P. Tobolíka
obsadili 1. místo na turnaji v Lipníku nad Bečvou konané dne 20. 2. 2022. Na turnaji
Zimní ligy mládeže dne 5. 3. 2022 pod rukama L. Zbořila a Josefa Doležela se mladší
přípravka umístila na výborném 2. místě a získali i sdílený titul Nejlepšího brankáře,
gratulujeme!
Věřím, že budeme vychovávat více a více malých sportovců, již se asi nestanou
profesionálními fotbalisty, ale budou mít sport v srdci! Děkuji všem trenérům a jejich
asistentům, kteří odvádějí skvělou práci v našem spolku.
https://www.facebook.com/Sokolhornimostenice
Josef Kozák
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2022
Beňov
Bochoř
Brodek u Přerova: 38 176,Luková: 6 737,Buk
Císařov
Citov
Čechy
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Hradčany
Horní Moštěnice
Ivaň
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lipová
Líšná
Lobodice
Majetín
Měrovice
Nelešovice
Oplocany
Pavlovice
Podolí
Polkovice

Prosenice
Přerov: 123 518,-

25 305,44 418,44 913,5 euro
8 999,16 257,18 884,7 750,7 929,18 130,49 663,7 875,17 083,61 498,21 524,32 527,39 971,14 589,23 258,14 100,2 200,18 829,31 636,450,5 665,11 408,24 707,9 550,5 925,-

Popovice: 8 990,Vinary: 11 910,Dluhonice: 8 843,Žeravice: 7 140,Henčlov: 22 925,Kozlovice: 20 954,-

Přestavlky
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará Ves
Suchonice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Vlkoš
Zábeštní Lhota
Želatovice
proměněná eura
Celkový výnos z kasiček

29 430,-

204 280,-

15 050,40 096,11 088,45 856,14 660,5 238,12 810,10 405,13 344,10 686,27 123,32 091,17 266,9 068,3 539,10 220,48 200,2 206,9 000,114,1 156 813,-

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří si v této náročné době našli cestu k tříkrálovým kasičkám.
Náš velký dík patří také všem, kteří jakkoliv pomohli s realizací sbírky.
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Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po
6 měsících ukončena a bude odpojen
•
•
•
•

Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť
Slouží kƚŽŵƵ͕ĂďǇŶŝŬĚŽnepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo plynu vpřípadě, že selže původní
dodavatel zákazníka
Jde ale o dočasné řešení, které skončí nejpozději po uplynutí 6 měsíců
Pokud si zákazník vtomto období nenajde nového dodavatele, bude mu přerušena dodávka, což přinese
zákazníkovi nemalé náklady
POKUD JSTE SI DOSUD NEVYBRALI NOVÉHO DODAVATELE, PODEPIŠTE NOVOU SMLOUVU CO NEJDŘÍVE

TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE NADÁLE ZŮSTAT U FIRMY, KTERÁ VÁM AKTUÁLNĚ JAKO DODAVATEL
POSLEDNÍ INSTANCE DODÁVÁ A KTERÉ PLATÍTE ZÁLOHY

Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení
•
•
•
•

Dodávka poslední instance není zdarma a je potřeba pravidelně platit zálohyĂŶĂŬŽŶĐŝW/případný doplatek
(přeplatky jsou samozřejmě standardně zákazníkům vráceny)
I pro dodávku poslední instance platí, že pokud své finanční závazky ǌĂĚŽĚĂŶŽƵĞŶĞƌŐŝŝnezaplatíte, může dojít
Ŭpřerušení dodávek a odpojení
<přerušení dodávek a odpojení nikdy nedojde hned, vždy je prostor se sdodavatelem domluvit na řešení
Vždy je proto potřeba sdodavatelem aktivně komunikovat, jen tak se vyhnete zvýšeným nákladům, které
odpojení jako krajní řešení neplacení přináší

POKUD AKTUÁLNĚ NEMÁTE DOSTATEK PROSTŘEDKŮ NA ÚHRADU ZÁLOH, SPOJTE SE CO NEJRYCHLEJI
S DODAVATELEM POSLENDNÍ INSTANCE a SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠTE

VŽDY JE MOŽNÉ OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRÁCE, KTERÝ AKTUÁLNĚ NABÍZÍ VÍCE ZPŮSOBŮ POMOCI
S VYSOKÝMI CENAMI ENERGIÍ
Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy
znamená náklady navíc
•
•

Pokud zákazník včas nepodepíše novou smlouvu nebo pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance
opakovaně zálohy, bude mu přerušena dodávka a bude odpojen
Opětovné připojení přitom může přinést náklady navíc až vřádu několik tisíc korun (výjezd technika, nutnost
opětovně revize měřícího zařízení atp.)͕samozřejmě to pak znamená a období bez elektřiny nebo plynu

ODPOJENÍ OD DODÁVKY DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE SE MŮŽETE VŽDY VYHNOUT, MUSÍTE ALE
SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠIT, KOMUNIKOVAT A PŘEDEVŠÍM VČAS UZAVŘÍT NOVOU SMLOUVU



Jak funguje proces přerušení dodávky a odpojení odběrného místa 

• <odpojení nikdy nedojde hned, dodavatel se nejprve pokouší zákazníka vrozmezí několika týdnů (v případě
aktuálního DPI dokonce měsíců) opakovaně kontaktovat (telefonicky, mailem, dopise, a to i doporučeným) a
zákazník proto vždy dopředu ví, kdy a proč byŬodpojení mohlo dojít͕teprve následně dává dodavatel pokyn
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌŽǀŝ
• dodavatel je tedy ten, který přerušuje nebo ukončuje další dodávku energií ;ať už pro neplacení nebo ze
zákona na konci šesti měsíčního období DPI), vlastní odpojení (znemožnění další fyzické dodávky) ale
realizuje příslušný distributor, který provozuje a vlastní měřicí zařízení a infrastrukturu
• jak předejít odpojení:
o ǀpřípadě neplacení, je většinou možné fyzickému odpojení předejít, pokud zákazník svůj dluh uhradí
o ǀpřípadě ukončení DPI na konci 6 měsíců, ale bude nutné vždypodepsat novou smlouvu a najít si
nového dodavatele (i kdyby to byl sám dodavatel poslední instance)
• odpojení probíhá tak, že na místo dorazí pracovník distributora provede potřebné práce, které zamezí další
Ěodávceenergií
• pokud se tak stane, obnovení dodávky přinese vždy zákazníkovi dodatečné nákladya může zabrat i delší čas
• ǀpřípadě elektřiny se může jednat o͗
o ƉŽŬƵĚjde o relativně nový odběr bez historických rozvodů, pak znovupřipojení proběhne poměrně
ƌǇchle a bez komplikací, spíše jde tedy o to, doplatit dluh, resp. zvolit si včas nového dodavatele
o pokud půjde o historické rozvody, distributor obyčejně nebudemoci znovupřipojení provéstŚŶĞĚ
ǌdůvodu platných norem a standardů, vtakovém případě může zákazníka čekatvícenáklad na
úpravu rozvaděče a související práce͕dále náklady na revizi(řádově tedy vícenákladypřes 5 tis. Kč)͕
tato situace pak bude náročnější i zpohledu času, jelikož si zákazník musí sehnat firmu, která mu
práce provede
• ǀpřípadě plynu se může jednat o:
o znovupřipojení plynu je technicky náročnější a distributor jej obyčejně zpoplatňuje částkou ŬŽů͘ϮƚŝƐ͘
Kč, předtím je ale potřeba vždy provést revizi, což představuje další náklad kol. 2 tis. KčĂŶƵƚŶŽƐƚ
ƐĞŚŶĂƚŶĂƌǇĐŚůŽƚĞĐŚŶŝŬĂ


ODPOJENÍ VŽDY PŘINESE NÁKLADY NAVÍC A ZNAMENÁ MINIMÁLNĚ NĚKOLIK DNÍ BEZ ENERGIÍ
VŽDY JE MOŽNÉ MU PŘEDEJÍT, POKUD ZÁKAZNÍK SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠÍ


Kdy nejpozději musí zákazník uzavřít novou smlouvu, aby se ukončení dodávky DPI vyhnul?
•
•
•

Je potřeba počítat stím, že vlastní podpis smlouvy nestačí a musí proběhnout ještě nutné administrativní
úkony na straně dodavatele, distributora a operátora trhu
Tento tzv. proces změny dodavatele obyčejně může trvat několik dní 
I proto není na místě svýběrem dodavatele otáletna poslední chvíli

NEODKLÁDEJTE JIŽ DÁLE PODPIS SMLOUVY S NOVÝM DODAVATELEM, KTERÝ VÁM ZAJISTÍ DODÁVKU PO
SKONČENÍ ŠESTIMĚSÍČNÍ DODÁVKY POSLEDNÍ INSTANCE
SMLOUVU PODEPIŠTE NEJPOZDĚJI DVA TÝDNY PŘED KONCEM DPI, VÝBĚR DODAVATELE JE ZCELA NA VÁS,
MŮŽE JÍT O FIRMU, KTERÁ VÁM DODÁVÁ JAKO DODAVATEL POSLEDNÍ INSTANCE NEBO O JAKÉHOKOLIV
JINÉHO OBCHODNÍKA
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Divadelní představení Případ čestné nevěstky

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 581 224 145
Pondělí, středa 		
13.00 - 17.00
OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY HORNÍ MOŠTĚNICE
tel.: 954 275 117
Pondělí, středa 		
13.00 - 18.00
Úterý, čtvrtek, pátek
8.00 - 12.00 13.00 - 14.00
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
tel.: 581 224 122
Pondělí, středa		
7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA HORNÍ MOŠTĚNICE
MVDr. Daniel Lang, tel. 581 224 810, 602 788 306
Pondělí		
9.00 - 12.00		
Úterý		
9.00 - 12.00		
13.00 - 17.00
Středa		
9.00 - 12.00		
Čtvrtek		
9.00 - 12.00		
13.00 - 15.00
Pátek		
9.00 - 12.00		
Sobota		
8.00 - 9.00				
PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ HORNÍ MOŠTĚNICE
MDDr. Jitka Hrbáčková, tel. 581 224 292, polední přestávka je každý den v době 12.00 – 12.30.
Pondělí		
7.00 - 18.00
Úterý		
7.00 - 15.30
Středa		
10.30 - 18.00
Čtvrtek		
7.00 - 15.30
Pátek		
7.00 - 13.30
OBVODNÍ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO:                     
MUDr. Radoslav Špalek
581 224 124			
Pondělí
7.00 - 11.00				
Úterý
14.00 - 18.00
Středa
7.00 - 12.00		
Čtvrtek
12.30 - 15.00
Pátek
7.00 - 12.00		
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Společenská kronika

Kultura

V měsíci dubnu se významného životního jubilea dožívají:
Petr Horák
Věra Horáková
Karel Kužela
Hana Kuželová
Jaroslav Lukáš
Věra Minaříková

Duben:
5. 4.
13. 4.
27. 4.
30. 4.

koncert Magdy Malé a Bohuše Matuše
Klub pro starší a pokročilé
divadelní představení Program na záchranu mužů
Pálení čarodějnic

Květen:
11. 5.
28. 5.

Klub pro starší a pokročilé
Kácení máje

Červen:
4. 6.
11. 6.
15. 6.
24. 6.
		

Dětský den
Dětské rybářské závody
Klub pro starší a pokročilé
vystoupení rockové kapely Focus rock
Zahrádkářská vycházka – termín bude upřesněn

V měsíci květnu se významného životního jubilea dožívají:
Marie Fešarová
Zdeněk Hudeček
Petr Matlocha
Břetislav Podhorný
Vladimír Spáčil
Alena Šimíčková
Věra Šťastná
V měsíci červnu se významného životního jubilea dožívají:
Metoděj Dolák
Olga Mikulčíková
Vladimír Možíš
Marta Petříková
Irena Tšponová
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (prosinec – březen):
Maxim Kvasnica
Anna Spáčilová
Ema Ludvigová
Lilien Žáková
Stela Karasová
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám
mnoho radosti a společného štěstí.
Opustili nás (leden – březen):
Elena Uhlířová
Michal Pizur
František Martinek
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Zadáno pro ženy
VELIKONOČNÍ HLAVIČKA
500 g vepřové plece, 250 g uzeného bůčku, 2 velké stroužky česneku, větší hrst
nakrájené pažitky a nasekaných mladých kopřiv, 50 g droždí, 6 vajec, 500 g tvrdších
žemlí, 3/4 l vývaru z masa, 2 lžíce mléka, špetka cukru, mletý pepř, muškátový oříšek,
majoránka, sůl
• každé maso uvaříme zvlášť v osolené vodě,
• měkké vyjmeme, necháme prochladnout a nakrájíme na kostičky,
• žemle nakrájíme na kostičky a zalijeme teplým vepřovým vývarem,
• necháme vsáknout a přidáme nakrájené maso,
• ochutíme pepřem, muškátovým oříškem, majoránkou, česnekem a solí, promícháme,
z droždí, mléka a špetky cukru připravíme kvásek, který necháme vzejít,
• do směsi masa a žemlí vmícháme žloutky z 6 vajec, nasekané bylinky, vykynutý
kvásek a nakonec vmícháme tuhý sníh z 6 bílků,
• urovnáme do dobře vymaštěného pekáče, nebo třeba také do vymazané a vysypané
formy na velikonočního beránka,
• necháme ještě chvíli kynout, potom vložíme do mírně vyhřáté trouby a upečeme,
• velikonoční hlavičku podáváme studenou.
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VELIKONOČNÍ VĚNEC S MARCIPÁNEM
500 g polohrubé mouky, 1 balíček sušeného droždí nebo 20 g čerstvého, špetka soli,
nastrouhaná citronová kůra, 100 g cukru krupice, 250 ml vlažného mléka, 2 vejce, 100 g
rozpuštěného (ne teplého) másla, 200 g marcipánu, 100 g mandlí, 100 g sušených meruněk,
šťáva z 1 pomeranče, 1 žloutek, 50 g hrubého (surového) cukru
• všechny suroviny na věnec spolu promícháme a uhněteme těsto,
• dáme do mísy, zakryjeme čistou utěrkou a na teplém místě necháme asi 60 minut kynout
• marcipán nastrouháme, mandle nameleme, meruňky nakrájíme na malé kousky a spolu se
šťávou z pomeranče promícháme,
• vykynuté těsto vyndáme z mísy a ještě jednou prohněteme,
• rozválíme na obdélník o velikosti asi 30 x 70 cm, podélně rozkrojíme na tři pruhy a každý
z nich potřeme rozpuštěným máslem,
• na střed každého pruhu dáme váleček marcipánové náplně, okraje těsta spojíme a vzniklý
váleček několikrát rolujeme po pracovní ploše, aby se spoje uzavřely,
• z válečků opatrně spleteme cop a přesuneme ho na plech vyložený pečicím papírem,
• konce spojíme a spoj stejně jako celý věnec potřeme žloutkem prošlehaným s mlékem a
posypeme hrubým cukrem,
• pečeme asi 40 minut v troubě předehřáté na 175 °C.

Vtipy

Plukovník dostane novou kancelář. V kanceláři nový nábytek, nový stůl, na stole telefon.
Plukovník sedí za stolem. Ozve se klepání. „Kdo je?“ táže se plukovník. ,,Vojín Čeperko.“
,,Vstupte.“ Plukovník zvedne telefon a dělá, že telefonuje s ministrem. „Děkuji za gratulaci.
Ano, vyřídím. Ano. S panem generálem se uvidím zítra. Ano, děkuji, na shledanou.“ Položí
telefon a ptá se vojína, co si přeje. Vojín udiveně stojí a pak řekne: „Já jsem vám přišel
zapojit telefon.“

Omyly známé a neznámé

Jen muži umí něco objevit
Nechme stranou vtipy o Marii Curie, rozbíjející na dvorku atom kladivem. Ženy vynalezly
řadu věcí. Kdo psal nebo ještě píše na stroji, zná lahvičku se štětečkem na korekturu překlepů – Tipp-Ex, filtr na kávu také vymyslela žena stejně jako „pampers“, plíny na jedno
použití. Také podprsenka, jak jinak, je výmyslem ženského mozku. Muž by spíše vymýšlel jak
nepřetržitě podpírat ňadra vlastníma rukama.

Zrnka moudrosti na závěr:

Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku svítí světlo.
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Renkelová

Přehled autobusových spojů
Autobus: Přerov, aut. st. - Horní Moštěnice, Jednota
Beňov, jede:
P
P
S
P S, N
P
Přerov
5:20 6:25 6:30 9:00 10:00 10:30
H. Moštěnice 5:29 6:34 6:39 9:09 10:09 10:39
S, N P
P
N
P
S,N
14:50 15:00 16:15 16:40 17:30 18:30
14:59 15:09 16:24 16:49 17:39 18:39
Kostelec, jede: P			
Přerov
5:30 6:30 9:30
H. Moštěnice 5:38 6:39 9:38
P
P
P
16:15 17:45 20:10
16:24 17:54 20:18

P
10:45
10:55
S, N
20:15
20:24

P, S
12:35
12:44
P
18:45
18:53

P, š
13:55
14:04
P, N
22:30
22:39

P, š S, N
P
13:28 14:40 14:45
13:34 14:49 14:55
22:30
22:37

Zlín, jede:					
Přerov
7:45 8:45 12:00 14:00 17:10 18:25
H. Moštěnice 7:53 8:53 12:08 14:08 17:18 18:33

Přehled vlakových spojů
Přerov - Horní Moštěnice
				
P				
Přerov		
4:44 5:40 6:44 7:38 9:41 11:38
H. Moštěnice 4:49 5:44 6:48 7:42 9:45 11:42
			
P		
P, N			
		
13:41 14:38 15:41 16:44 17:38 19:08
		
13:45 14:42 15:45 16:48 17:42 19:12

P
12:44 		
12:48			
22:43
22:47

P – pracovní dny, 1 – pondělí, 2 – úterý, 3 – středa, 4 – čtvrtek, 5 – pátek,
S – sobota, N – neděle, svátky, š – školní rok, (bez záruky)
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Informace občanům:
Webové stránky obce Horní Moštěnice umožňují zasílání aktuálních informací na
vaši e-mailovou adresu. Pokud o tuto službu máte zájem, můžete se zaregistrovat na
www.hornimostenice.cz, odkaz aktuality. Tato služba je poskytována zdarma.
Chcete přijímat aktuální zprávy?

Vydává Obec Horní Moštěnice – adresa redakce:
OÚ Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 41
Horní Moštěnice 751 17, IČO 00301264
e-mail: ou@hornimostenice.cz, petrjankupetr@seznam.cz
www.hornimostenice.cz
Redakční tým: Ing. Marta Ostrčilová, Petr Janků
Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová
Vychází čtyřikrát ročně – náklad 700 výtisků.
Zaregistrováno pod číslem MK E-12659.
Ročník XXI, číslo 2/2022. Horní Moštěnice, duben 2022.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZÁVĚRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 14. 06. 2022.
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