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Přehled autobusových spojů
Autobus: Horní Moštěnice - Přerov, aut. st., Jednota
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P
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Přehled vlakových spojů
Horní Moštěnice - Přerov
		
P, S					
H. Moštěnice
5:12 6:11 7:09 8:19 10:14 12:12
Přerov
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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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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2022 se nám velice rychle přehoupl do druhé poloviny, začal
čas prázdnin a dovolených, takže hned v úvodu Vám všem přeji příjemné počasí k načerpání nových sil a k odpočinku.
Půlka letošního roku utekla jako voda, takže opět v krátkosti velmi stručná rekapitulace druhého čtvrtletí tohoto roku:
Oblast kultury a sportu:
Po skončení covidových opatření se postupně začaly rozjíždět tradiční, již z minulosti zaběhlé akce. Poslední víkend v březnu rybáři slavnostním způsobem otevřeli
rybník a tím zahájili rybářskou sezonu. V průběhu dubna obecní úřad zajistil v kulturním domě odložené vystoupení Magdy Malé a Bohuše Matuše a taktéž divadelní
představení s Romanem Zachem.
Mé velké poděkování patří vedení ZŠ a MŠ, pedagogickému sboru a žákům 1. – 9.
třídy, kteří se zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko – za obec krásnější“ a v katastru obce vysbírali neuvěřitelných 12 pytlů odpadu.
Poslední den měsíce dubna patřil rejdění čarodějnic, které skončilo soutěžením dětí
ve sportovních disciplínách a opékáním špekáčků u táboráku v zámecké zahradě. Poděkování patří především manželům Horákovým a všem aktivním občanům, kteří se
na této akci podíleli, a taktéž všem zúčastněným divákům. První květnový víkend
zorganizoval obecní úřad autobusový zájezd do vinného sklípku do Boršic a v polovině května zájezd do Národního muzea v Praze. Ale ještě před tím, v pátek 6. května,
zaplnily děti ze ZŠ kulturní dům krásně nacvičenými scénkami a písněmi ke „Dni
matek“. Účast byla opět obrovská. Poslední květnová sobota patřila místnímu sboru
dobrovolných hasičů, kteří za velké účasti alegorických vozů a masek zajistili „Kácení
máje“. I když počasí nebylo nejlepší, účast byla velká nejen v průvodu obcí, ale i při
různých vystoupeních v zámecké zahradě. Poděkování patří nejen hasičům, ale i celé
řadě maskovaných občanů.
V příjemném prostředí zámecké zahrady proběhly první víkend v červnu oslavy
„Dne dětí“, které připravil a zajistil spolek Sdružení rodičů a přátel školy. Opět krásná
vydařená akce, která zaplnila zámeckou zahradu téměř do posledního místečka. Mé
velké poděkování celému výboru SRPŠ, kamarádům a známým za perfektně zorganizovanou a zajištěnou akci!
Druhou sobotu v červnu, stejně jako vloni, zorganizoval spolek rybářů závody dětí
a mládeže v soutěži „O největší ulovenou rybu“ a současně myslivci v zámecké zahradě
„Mysliveckou akci s kroužkem Medvíďat“.
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Nemohu samozřejmě opomenout pravidelné měsíční setkání Klubu starších a pokročilých v kulturním domě, které se po dlouhých dvou letech konečně rozjelo na plné
obrátky.
Stejně jako v minulosti - mé velké poděkování za veškeré kulturní a sportovní akce
patří aktivním spolkům, kulturní a sportovní komisi, Klubu starších a pokročilých, pedagogickému sboru ZŠ a MŠ, spolku SRPŠ a především všem aktivním občanům, kteří
mají zájem a podílí se bez ohledu na úkor svého osobního volna na organizaci těchto
akcí! Ještě jednou děkuji. Nadále prioritou číslo jedna Rady obce Horní Moštěnice
zůstává a zůstane podpora veškerých aktivit směřujících do kulturního a sportovního
vyžití občanů obce. Podpora nejen finanční, ale i organizační a materiální.
Tímto bych Vás chtěl všechny pozvat na plánované velké kulturní a sportovní akce
během prázdnin. Začátkem července Pivní slavnosti, v srpnu Neckyáda, letní promítání filmu v zámecké zahradě, hodová zábava a nedělní hodové odpoledne, které bude
završeno koncertem skupiny Olympic.
Oblast stavebně-investiční:
Začátkem měsíce dubna byly dokončeny práce na vybudování dvou bytových jednotek v přízemí budovy pošty, které byly následně zkolaudovány a předány do používání. Tímto obec rozšířila bytové hospodářství na celkem 13 bytových jednotek.
Během měsíce května a června proběhla revitalizace chodníků a veřejného prostranství v ulici Hliníky.
V době školních prázdnin jsou připraveny k realizaci další investiční akce, které
uvádím v závěru tohoto článku.
Ostatní:
Tak jako každý rok v jarních měsících byl proveden svoz biologického odpadu z Vašich zahrádek a pravidelně funguje přistavování kontejnerů, sečení travního porostu a
zeleně.
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Vzhledem k tomu, že letos je termín komunálních voleb ještě dříve, než vyjde další
číslo Zpravodaje, požádal bych Vás a zároveň poprosil, o maximální účast na těchto
volbách!
Zároveň tímto chci složit účet toho, co se v tomto volebním období (listopad 2018 –
červen 2022) povedlo z těch větších investic realizovat:
- chodníky a veřejné prostranství v ulici Havlíčkova, Zámostí a Palackého
- oplocení a chodník u ZŠ a MŠ
- podlaha a LED osvětlení v tělocvičně ZŠ a MŠ
- počítačová učebna v ZŠ
- pergola s grilem a udírnou u bufetu v zámecké zahradě
- zastřešené pódium v zámecké zahradě
- dvě půdní bytové jednotky v budově pošty
- instalace 3ks. klimatizačních jednotek v budově MŠ
- víceúčelový sportovní areál ZŠ a MŠ
- vjezdy a domovní vchody v ulici Dr. A. Stojana a 9. května
- instalace 22 kusů solárních lamp v katastru obce
- nové sociální zařízení v budově MŠ
- chodník a zpevněná komunikace v ulici Pod Skalkou
- dotační projekt mikrojeslí v MŠ
- výměna střešní krytiny bývalé kotelny a propojovacího tunelu v ZŠ
- chodník na škváráku (od kašny na náměstí Dr. Tyrše po ulici Zahradní)
- sestava posilovacích strojů v areálu TJ Sokol
- dvě bytové jednotky v přízemí budovy pošty
- 100 kusů stromů v areálu zámecké zahrady, u rybníka a hřiště TJ Sokol
Do termínu komunálních voleb (23. 9. – 24. 9. 2022) proběhne realizace těchto již zajištěných rozpracovaných investičních akcí:
- nové schodiště a chodník mezi pavilony ZŠ, včetně předláždění nádvoří
- nová vzduchotechnika a rekuperace vzduchu ve varně a školní jídelně
- nová vzduchotechnika a rekuperace vzduchu v tělocvičně ZŠ
- výměna podlah v pavilonech ZŠ
- chodník v ulici Pod Vinohrady
- cyklodráha v areálu hřiště TJ Sokol
- oprava chodníku v zámecké zahradě a parkoviště u obecního úřadu.
Ještě jednou přeji příjemné prožití prázdnin a dovolených, hodně sluníčka, pohody
a odpočinku!
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce
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Z historie obce
Stavby a zařízení hospodářských budov selských usedlostí v Horní Moštěnici
Hospodářská část selské usedlosti byla považována za důležitější než obytná. Vždyť
na jejím stavu či vybavení závisela vlastně prosperita hospodářství a tím přímo i nepřímo životní úroveň obyvatel toho kterého domu. Proto také v minulých dobách podnikal
hospodář jakákoliv zlepšení nejdříve v hospodářské části statku, věda, že mu to v budoucnosti přenese větší finanční efekt, a teprve potom přistupoval k úpravám obytné
části budovy.
K hospodářské části selské usedlosti počítáme maštale, chlévy, prostory pro přípravu „futra“ pro dobytek, hnojisko, dvůr, záchod, dřevníky, kůlny, sýpky, stodoly a jiná
pomocná zařízení, jako studny, udírny apod.
Nejdůležitější hospodářskou budovou bylo dvorní křídlo domu, které bylo postaveno v pravém úhlu k obytné budově v prodloužení komor.
Chlévy jsou stavěny tak, aby jejich dvorní stěna byla obrácena k jihu nebo alespoň
k východu nebo západu.
Chlévy a celé dvorní křídlo byly původně stavěny z požárních důvodů samostatně,
ve vzdálenosti 3 – 4 m od obytné budovy. Teprve v 19. století, kdy byly přistavovány
nové kuchyně a prodlužovány síně, byl současně zazděn a zastřešen prostor mezi starou
komorou a chlévy. Tak se dostaly k sobě obytná i hospodářská část domu a vznikla naproti kuchyni nová komora.
Chlévy byly stavěny vesměs z vepřovic, novější stavby mají alespoň stěnu od vlastního dvora z pálených cihel.
Za starých časů byli nejcennějším statkem a často i pýchou hospodáře koně. Bylo
jich také potřeba k robotě a později i k formanění. Hospodář je chtěl míti stále blízko
sebe, proto první místnost ve dvorním traktu byla maštal. Tak slyšel i ve spánku jejich
klidné podupávání a mohl také rychle zakročit, když se do sebe pustili. A ještě jeden
důvod vedl hospodáře k umístění koní blízko obytné budovy.
Na větších statcích byly maštale dvouřadé příčné. To znamená, že koně stáli ve dvou
řadách čely k sobě. Mezi nimi byla asi 2 m široká „řízňa“, odkud byli koně krmeni.
V menších statcích byla napřed řízňa a pak maštal jednořadová příčná. Řízňa a maštal
byla jedna místnost, rozdělená jedním nebo dvěma koryty na podezdívce asi do výšky
1 m. Asi 50 cm od dvorní zdi byl ponechán průchod z řízně do maštale ke koním. Stání
bylo napřed hliněné, později dřevěné nebo z pálených cihel. Za koňmi byla metrová
chodbička na čištění maštale a vyvádění koní. Každá řada koní i řízně měly svoje dveře na náspu. Strop byl trámový, zakrytý deskami, které byly pokryty vrstvou udusané
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hlíny. Osvětlení bylo špatné, okna byla maličká, teprve během doby se při přestavbách
zvětšovala. Nebylo jich tehdy tolik potřeba, protože koně byli od jara do zimy většinou
stále venku. Ve dne byli na poli a v noci na pastvě.
Močovina byla odváděna kanálkem a dále drenážkou do hnojiska.
Koně byli uvázáni za ohlavu slabším řetízkem k „hrantu“. Ten býval dříve dřevěný,
později kamenný a v poslední době cementový. Do hrantu se koním sypala sečka, oves,
šrot apod. Po druhé světové válce se zaváděním vodovodů do obytné části zavedli někteří hospodáři do maštalí a chlévů samočinné napáječky dobytka.
Nad hrantem byl připevněn pod stropem dvoustranný žebř na zakládání píce nebo
sena pro koně.
	Převzato z kroniky obce 1962

Informace místní knihovny
Koťata v knihovně
V pátek 25. března navštívili knihovnu předškoláčci z mateřské školy. Besedu jsme
pojali jako seznamovací, děti si prohlédly pohádkové a interaktivní knihy, vyplnily
pracovní listy s pohádkovou tématikou, poslechly pohádku O perníkové chaloupce,

přednesly básničku a zazpívaly jarní písničku paní knihovnici a s malou sladkostí
odcházely, doufáme, že spokojeny zpět do
mateřské školy.
Noc s Andersenem
Tak jako každý rok, tak i letos jsme se
sešli v pátek 1. dubna v knihovně při příležitosti akce Noc s Andersenem. Vzpo7
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mněli jsme 135. výročí narození malíře Josefa Lady. O jeho životě nám poučnou, místy
vtipnou formou povykládal pan ředitel Libor Kubík, pan starosta přečetl příběh kocoura Mikeše.
Kurz anglického jazyka
Již 4. ročník kurzů anglického jazyka slavnostně ukončili studenti společným setkáním 13. června. Tentokrát neprobírali slovíčka a gramatiku, ale soutěžili mírně se
středně pokročilými. Letošní kurz nepoznamenala covidová situace, studenti úspěšně
splnili studijní plán a určitě se těší na pokračování dalšího 5. ročníku. O jeho zahájení
budeme opět informovat na našich stránkách a v dalším čísle Moštěnského Zpravodaje.
Naší lektorce Janě děkujeme za trpělivost a přejeme úspěšné splnění její prázdninové
zkoušky – zkoušky mateřské.
					
Hana Slabá, knihovnice
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R ady zahrádkářům
Choroby a škůdci okurek na zahradě a ve skleníku
Na zahradě nejvíc škodí plíseň okurková a ze škůdců jsou to hlavně mšice a
klopušky. Ve skleníku pak také plíseň okurková, vadnutí okurek a ze škůdců hlavně
mšice, třásněnky, molice a svilušky.
Na zahradě
Plíseň okurková – již desítky let nejvýznamnější choroba okurek. Ochrana proti
ní, pokud pomineme chemické přípravky, je v pěstování odolnějších odrůd, které
sice nejsou rezistentní, ale pokud jsou napadeny, tak rychle obrůstají a plodí dále i
po napadení. Dále je to urychlení sklizně předpěstováním sadby, zakrytím po výsevu
nebo nakličováním, kdy pak můžeme sklízet až o 2 týdny dříve a máme již své
sklenice zavařené, než přijde plíseň. Také vlhkost listů urychluje plíseň, proto rostliny
nezavlažujeme na listy, ale jen ke kořenům.
Mšice – s těmi se obvykle poradí jejich přirození nepřátelé, tedy slunéčka, zlatoočky
a dravé ploštice. I když je v porostu najdeme, není obvykle třeba proti mšicím nic dělat,
protože se na rozdíl od pěstování ve skleníku nebo foliovníku nepřemnoží tak, aby
rostlinu zahubily.
Klopušky – jako škůdci okurek se projevují až v posledních několika letech. Sáním
poškozují vegetační vrcholy a mladé listy, ty se deformují a rostlina silně omezuje
růst. Pokud se tyto příznaky objeví ve větším měřítku a již u mladých rostlin, je dobře
zasáhnout postřikem (např. Karate). Protože k napadení dochází ještě před květem,
nevadí ochranná lhůta. Užitečné je současně podpořit růst rostlin přihnojením ledkem
a zálivkou.
Ve skleníku
Plíseň okurková – platí podobná opatření jako
na zahradě. Ve skleníku je základním opatřením
omezení doby vlhčení listů, a tedy výskyt a šíření
plísně, vedení rostlin do výšky na provázky
nebo sítě. Výše nad zemí listy rychleji osychají.
Zálivka by měla být hadicí ke kořenům, důležité je
dostatečné větrání skleníku, a to i za chladnějšího
počasí, což umožní přístup včelám – opylovačům.
Vadnutí okurek a hlízenka obecná – napadená
rostlina je ráno krásná, ale kolem poledne zvadne.
Přes noc se zase „vzpamatuje“ a celé se to opakuje,
až po několika dnech uhyne. Houby, které
způsobují tuto chorobu, se vyskytují v půdě, takže
vlastně jediná pomoc je vyvézt zeminu do 30 cm
9
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hloubky a nahradit ji novou,
nejlépe ornicí z pole.
Mšice, třásněnky a molice
– ve skleníku na přirozené
nepřátele nemůžeme spoléhat,
ke slovu musí přijít chemická
ochrana. Ale dobu, kdy je už
nutné stříkat, můžeme značně
oddálit nebo úplně vyloučit,
jestliže ve skleníku rozvěšíme
několik žlutých lepových
desek. Žlutá barva láká hmyz,
a tak první škůdci, kteří se
ve skleníku vyskytnou, se ve
velké většině chytí na tyto
desky. Pokud nepomůžou ani
lepové desky, tak můžeme
odstranit škůdce mechanicky,
tj. odstraněním napadených
listů. V případě, že se škůdci
rozšíří na všechny rostliny,
nebývá než použít některý
z insekticidů (např. Mospilan),
ovšem je třeba počítat
s ochrannou lhůtou.
	Svilušky – nejvýznamnější
škůdce ve skleníku. Na něj
lepové desky neplatí, ale i zde
můžeme značně oddálit nebo
úplně eliminovat dobu zásahu postřikem. Je třeba si všímat listů okurek, jestli se na nich
neobjevuje žlutá drobná mozaika. Na spodní straně listu obvykle najdeme pohybující
se svilušky, zpočátku jen několik málo jedinců. Takový list opatrně odstraníme, aby
svilušky nespadly na zem. Při troše štěstí se takto lze někdy i obejít bez postřiku.
Pokud se ve skleníku objeví celá žlutá rostlina, s listy obalenými pavučinkou plnou
svilušek, je už obvykle pozdě a invazi svilušek už nezastavíme. V takovém případě
zbývá použití insekticidů (např. Vertimec), ale opět pozor na ochranné lhůty.
Jako vždy je nejlepší zabránit rozšíření škůdce hned na samém počátku jeho výskytu.
A tomu velice přispívá prevence, tedy desinfekce skleníku po ukončení vegetace. Po
vyklizení zbytků rostlin vystříkat celou vnitřní plochu skleníku silnější koncentrací
insekticidu, nebo ještě lépe jej vysířit zapálením sirných knotů, podobně jako se síří
sudy a sklepy ve vinařství.
Rukověť zahrádkáře
10
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Školní rok 2021/22 v Mateřské škole Horní Moštěnice
Už je tu opět konec školního roku
a my můžeme bilancovat, jaký že to byl
školní rok. Určitě úspěšný, neboť nás
neomezoval Covid-19. Zároveň to byl
rok pestrý na nejrůznější školní a mimoškolní akce. Předškolní docházku do naší
školičky v tomto školním roce ukončí 67
dětí. Po prázdninách se rozloučíme s 22
dětmi, které nastoupí do 1. třídy základní
školy. V květnu 2022 proběhl v MŠ zápis
dětí na nový školní rok a zapsalo se 23 dětí
ze spádového obvodu i mimo něj.
A co že jsme spolu s dětmi zažili a nového se naučili? Podzim byl pro nás rozjezdové
období. Děti si zvykaly na režim MŠ, nové kamarády a učily se na chvíli odloučit od
maminky a tatínka. Po uplynutí adaptační doby jsme mohli přistoupit k zábavnějším
činnostem. Den v MŠ prolínal zpěv dětí, hra s kamarády, rozvíjení pracovních,
rozumových, hudebních, literárních a pohybových dovedností. Děti rozvíjely svou
zručnost, tvořivost, logické myšlení. Zkrátka rozvíjely celou svou osobnost. Pro
zpestření dne jsme pořádali dopolední školní projektové akce tříd MŠ – Malý zahradník,
Malý hasič, Strašidelná školička, Zimní olympiáda, Vánoce v MŠ, Karneval, Svátky
jara, Malé čarodějnice, Den dětí, školní výlety, divadelní představení. Starší děti se
účastnily kurzu bruslení na Zimním stadionu v Přerově, plaveckého výcviku a Školy
v přírodě. Pořádali jsme i společné akce dětí a rodičů – Sluníčkové odpoledne, Mikuláš
- Vánoce s rodiči, Jaro s rodiči, Den matek, Rozloučení se školním rokem, Pasování
školáků. Během roku probíhal sběr papíru a pomerančové kůry. Dění ve třídách i
zpestřilo probíhání souvislých pedagogických praxí studentů SPgŠ Přerov. Toto je jen
malý výčet našich aktivit. Uteklo to jako voda a už nyní se těšíme, co nám přinese nový
školní rok. Přejeme krásné a hlavně bezpečné prázdniny všem.
Kolektiv učitelek MŠ Horní Moštěnice
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Dění v Základní a mateřské škole
Horní Moštěnice
Vážení občané,
jsem velmi rád, že po krajně nestandardním průběhu úvodu 2.
pololetí šk. roku 2021/2022, kdy OHS postupně odeslala většinu tříd naší školy, včetně
několika pedagogických pracovníků, do karantény, se situace relativně stabilizovala.
A nemám žádné indicie, že tento relativní klid by měly narušit neblahé události
východně od našich hranic.
Vzhledem k minimu disponibilních ubytovacích kapacit v obci nějaký masový příliv ukrajinských žáků nečekám, i když samozřejmě nemohu vyloučit, že nedojde k jejich direktivnímu přerozdělování.
Tudíž do nového školního roku vstoupíme s relativně naplněnou MŠ, kdy ovšem
minimálně čtvrtinu zapsaných tvoří „přespolní“ děti, a jednou 1. třídou.
Ani naší škole se ovšem nevyhnul celorepublikový trend s prudkým nárůstem počtu odkladů nástupů k základnímu vzdělávání.
Vzhledem k počtu zapsaných žáků do příštího školního roku již nebude na naší
škole učit Mgr. Fučíková, které tímto přeji v jejím novém působišti hodně štěstí, a naopak byla přijata nová vyučující - Bc. Potočiarová - na stupeň druhý, který je početně
mnohem silnější.
Ne zcela pochopitelná je pro mě situace, která vznikla v souvislosti s naší nejmenší
a nejmladší divizí - mikrojeslemi.
Toto zařízení bylo financováno z projektu, který končí v červnu 2022. Necelý měsíc
před ukončením činnosti zařízení jsem obdržel informaci z MPSV, že vzhledem k výši,
či spíše níži našeho čerpání finančních prostředků lze činnost o rok prodloužit.
To vše samozřejmě poté, co jsem odmítal všechny zájemce o tuto službu a ani nevypsal zápis.
Nicméně i přes tyto komplikace se zařízení velmi brzy zaplnilo a s jednou personální obměnou bude jeho činnost pokračovat i v dalším roce.
Další věcí, která mě trápí, je vztah žáků II. stupně k dříve oblíbenému předmětu –
tělesné výchově.
Jakákoli snaha vyučujících vyvést žáky z jejich komfortní zóny prostřednictvím
fyzické námahy naráží na zběsilý odpor. Paradoxem je ovšem, že naopak všichni by
z tělocviku chtěli být hodnoceni jako výborní a převelice se diví, není-li tomu tak.
V důsledku nechuti cvičit nebo se jen rychleji pohybovat (jsem si samozřejmě vědom, že se jedná o generalizaci z mé strany) jsou snad veškerá možná i nemožná lékařská vyšetření, nákupy školních i mimoškolních pomůcek směřovány do odpoledních
12
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hodin, kdy je tento předmět vyučován.
O omluvence, kterou mi předložil žák – hoch!, ve které byl důvod absence - návštěva kadeřnice, nevím dosud, co si mám myslet.
Pokud se tento trend rychle a výrazně nezmění, bude škola nucena reagovat tím, že
výuku tělesné výchovy přesune už do dopoledních hodin.
V tomto ohledu nám pandemie opravdu nepěkně zatopila.
Rovněž rapidně roste počet zabavených mobilních telefonů. Zde pouze připomínám,
že se nejedná o pedagogickou zvůli, ale o opatření školního řádu posvěcené školskou
radou.
Jako každoročně i letos mám milou povinnost rozloučit se se žáky 9. ročníku a popřát jim mnoho štěstí v další etapě jejich vzdělávání. Jsem přesvědčen, že na základech,
které jim naše škola dala, lze dále stavět.
Věřím svým kolegům, že závěrečná klasifikace bude provedena korektně a nedojde
k výrazně odlišným názorům na kvalitu vědomostí i dovedností mezi vyučujícími a
zákonnými zástupci.
Letošní prázdninové měsíce budou velmi náročné na organizaci stavebních prací a
bohužel i na výši nákladů.
Kromě běžné údržby nás čeká pokládka nové podlahové krytiny místo historické
dlažby, která se již na řadě míst vzdouvá a praská.
Dojde k předláždění školního náměstíčka a přilehlých chodníků.
Největší stavební akcí pak bude rekonstrukce, případně nová instalace vzduchotechniky do prostor školní jídelny i tělocvičny.
Chci poděkovat všem zákonným zástupcům, kteří nákupem „firemních“ oděvů
podpořili náš projekt „Hrdá škola“. Je příjemné potkávat na ulici žáky s logem ústavu
na mikinách a tričkách.
Rovněž bych chtěl poděkovat spolku SRPŠ za úhradu dopravy žáků na sportovní i
jiné akce, ale i za organizaci Dětského dne.
Vážím si všech, kteří byť by ve škole dítě neměli, jdou ve svém volném čase prodávat vstupenky, péci makrely či řídit dětský vláček.
Rovněž děkuji p. Milanu Nevrlovi, který ochotně a opakovaně zastoupil, na úkor
svých pracovních povinností, zraněného nasmlouvaného řidiče autobusu a rozvážel
děti a žáky po školních výletech.
Závěrem chci popřát všem občanům obce pohodové léto, krásnou dovolenou a těším
se na naši spolupráci v novém školním roce 2022/2023.
Mgr. Libor Kubík
ředitel ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
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Akce ZŠ, ŠD a Školního parlamentu v březnu, dubnu
a květnu 2022
3. 3. 2022 Puzzliáda u Veverek – ŠD
Ve čtvrtek 3. 3. 2022 se ve školní družině uskutečnil turnaj ve skládání puzzle.
Aby soutěž byla spravedlivá, děti si své soupeře vždy losovaly. Svou soustředěnost a
rychlost nejlépe předvedla Simonka Kyrychová, která nakonec v této soutěži zvítězila.
V průběhu roku děti puzzle v družině neskládaly, ale do soutěže se zapojily se zájmem,
chutí a vzájemně se povzbuzovaly.
4. 3. 2022 Zeměpisné přednášky pro 2. st. ZŠ
Ještě před několika týdny putoval pan Kubeš po východní Africe. První březnovou
středu zavítal tento cestovatel, fotograf a dobrodruh se svými přednáškami k nám do
školy. A bylo se na co dívat. Během dvou přednášek pro všechny ročníky 2. stupně jsme
se ocitli ve Střední Americe a pobyli i u nás v Evropě, konkrétně „Tam na východě“.
Pomyslným prstem na mapě jsme s žáky 6. a 7. ročníku procestovali Střední Ameriku od Panamy po Guatemalu. Střední Amerika je nespoutaným světem tradic, zářivých
barev nejen v přírodě, starých i moderních staveb. To vše nabízejí sopky, jezera, pralesy, fiesty, pyramidy, káva, stavby Mayů nebo třeba kohoutí zápasy. Dostalo se nám tak
možnosti nahlédnout do oblasti plné překvapení a divoké hudby.
Se staršími žáky 8. a 9. ročníku začalo povídání v Rumunsku a přes Podněstří a
Moldavsko jsme doputovali do Černobylu na Ukrajině. Vydali jsme se do zemí známých i neznámých, blízkých a přesto vzdálených, do zemí, kam se moc nejezdí. Velké
Rumunsko je pyšné na své tradice, hory i jídlo. Snad nejvíc nás ale zaujal obrovský
Palác v Bukurešti (Palác Parlamentu), velkolepé dědictví tehdejší vlády N. Ceaușescua.
Své kouzlo má rovněž Transylvánie nebo zapomenutý region Maramureš s horami a
spoustou zvěře, kláštery i „veselým“ hřbitovem. Nejchudší Moldavsko se má také čím
pochlubit. Přes 120, někde až 200 km chodeb s vinnými sklepy se jen tak někde nenajde. Přednášku Tam na východě jsme ukončili zajímavostmi o Černobylu, nechvalně
proslulém jadernou havárií.
Věřím, že si každý z přednášky odnesl to své a obohatil se tak o nové vědomosti a
zážitky.
4. 3. 2022 Okresní kolo Olympiády v AJ
V pátek 4. 3. jsem se zúčastnila Olympiády v anglickém jazyce ve Středisku volného času Atlas a Bios v Přerově. Doprovázela mě paní asistentka Hana Hubená a po
celou dobu byla mou psychickou oporou. Začali jsme s písemnými testy a po menší
přestávce se pokračovalo jednotlivě ústní zkouškou. Atmosféra byla napjatá a všichni
jsme byli nervózní z výsledků. Po vyhlášení 3. a 2. místa jsem si už myslela, že mám
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asi smůlu. Když oznámili jako vítěze mé jméno, měly
jsme já, paní asistentka i paní učitelka Čecháková ve
škole obrovskou radost. Pocity z celé olympiády mám
dobré, byl to hezký zážitek. Doufám, že se mi podaří
dostat se na olympiádu i příští rok, třeba i do krajského kola.
9. 3. 2022 Smajlíci v knihovně
Ve středu 9. března jsme navštívili s dětmi ze
školní družiny, oddělení Smajlíků, místní knihovnu.
S paní Hanou Slabou jsme tentokrát připravily dětské knihy s detektivní tématikou, které si mohly děti
prohlédnout, začíst se do nich i vypůjčit si je domů.
Velký zájem byl o novinku z minulého roku, a to interaktivní knihy pro děti Albi. Interaktivní kniha přináší dětem spoustu zábavy, legrace, poznání a objevování. Všem se
nám v knihovně velmi líbilo a těšíme se na podzim na další návštěvu.
21. 3. 2022 Okresní kolo dějepisné olympiády
Žákyně IX. A Martina Danišová se jako jediná probojovala do okresního kola (což
je nám velmi líto, neb i další kandidáti, kteří jí šlapali na paty, by měli jistě šanci na
pěkné umístění). V pondělí 21. 3. se vydala do SVČ Atlas a Bios do Přerova, kde s lehkostí jí vlastní vyplnila požadovaný test na téma Česká šlechta do roku 1648 a skončila
jen 2 body pod bronzovou příčkou. Její absolutně skvělé 5. místo bylo i možným postupovým místem do krajského kola. Ač jsme v to doufali a netrpělivě vyhlíželi výsledky
jiných okresních kol, nevyšlo to. Snad to Martině vyjde na střední škole.
21. 3. 2022 Veverky v knihovně
V pondělí po jarních prázdninách jsme po delší době navštívili místní knihovnu.
Paní knihovnice paní Hana Slabá nás pěkně přivítala a seznámila nás s knižními novinkami, které by se nám jako čtenářům mohly líbit. Knihy jsme si společně prohlédli,
vyzkoušeli jsme si, jak fungují knihy s elektronickou tužkou (nejvíce některé z nás
samozřejmě zaujala kniha o anatomii). Pak jsme se ale přece jen vrátili k našemu asi
nejoblíbenějšímu knižnímu a televiznímu žánru, a to jsou pohádky. Každý řekl, která
pohádka je jeho nejoblíbenější, jakého zná autora pohádek. Naše návštěva knihovny
byla nazvána „Z pohádky do pohádky“, a proto se i úkoly, hádanky, hledání rozdílů,
doplňování pohádkových dvojic týkaly tohoto žánru.
Čas v knihovně rychle utekl, atmosféra byla velmi příjemná a odcházeli jsme zase
o něco chytřejší. Opět se těšíme na podobnou akci.
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22. 3. 2022 Den sv. Patrika
V týdnu před jarními prázdninami se
na naší škole v rámci výuky angličtiny
uskutečnilo projektové vyučování na téma
Sv. Patrik – irský patron, které vyvrcholilo 22. 3. projektovým dnem a zeleným
průvodem. Žáci byli v hodinách angličtiny
seznámeni s tímto populárním svátkem od
těch úplně základních informací pro nejmenší angličtináře až po velmi podrobné
pro nejstarší žáky. Výsledkem našeho snažení byla v úterý ráno záplava zeleně oděných dětí i dospělých, spousta zeleného jídla a
pití, škola vyzdobená vlastnoručně dětmi vyrobenými plakáty s irskými požehnáními
a pozvánkami na naši irskou párty s průvodem a další tematickou výzdobou, která byla
místy dechberoucí. Od rána nám místo zvonění hrála irská hudba všeho druhu a náš
téměř stohlavý průvod vedl opravdový nefalšovaný Leprikon, který se líbil zejména
našim malým kamarádům ze školky, když nám přišli na zahradu zamávat. Závěrečnou
tečkou za velmi podařeným dnem byl zelený oběd ve školní jídelně. Bylo to krásné, děkuji všem šikovným pekařům, kuchařům, cukrářům, pochutnali jsme si, pobavili se a
moc jsme si to užili. Nezapomněli jsme také vyhodnotit soutěž mezi třídami o největší
počet zelených pokrmů a nápojů, nejvíce zeleně oblečených žáků, nejkrásnější výzdobu
a nejlepší kostým. Odměna byla, jak jinak, zelená a jistě vítězům přišla k chuti. Příští
rok zase. Everyone can be Irish on St. Patrick´s Day!
22. 3. 2022 Školákem na zkoušku poprvé
Dne 22. 3. proběhl nultý ročník 1. tréninkové vyučovací hodiny Školákem na zkoušku. Děti si vyzkoušely, jaké je to sedět ve školní lavici, seznámily se s budoucí paní učitelkou a pohádkové učení mohlo začít. Zahráli jsme si pohádku O perníkové chaloupce.
Správně jsme sestavili obrázkovou osnovu, hledali jsme cestu k chaloupce. Připomněli
jsme si správný úchop tužky a dokreslili chaloupce střechu. Přiřadili jsme stíny k obrázkům. Třešničkou na dortu pro děti a možná i rodiče byla práce s interaktivní tabulí.
Všichni jsme si to hezky užili. Nakonec se děti prokousaly „perníkovým lesem“ domů.
Těšíme se na příští hodinu 18. května 2022.
23. 3. 2022 6. třída nanečisto
Po dvouleté odmlce způsobené epidemickou situací proběhla dříve tradiční akce,
Šestá třída „nanečisto“. Jejím cílem je představit školu i její zaměstnance potenciálním zájemcům ze Základních škol Beňova a Staré Vsi. A tak naše pracoviště 23. 3.
navštívilo, v doprovodu pí ředitelky Mgr. Vansové, 5 žáků ze ZŠ Stará Ves. Po úvodní
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prohlídce areálu naši hosté absolvovali 5 vyučovacích hodin spolu s částí třídy V. B.
Završením náročného dne byla pak konzumace řízku Ondráš ve školní jídelně. Dle
ohlasů účastníků i pedagogického doprovodu se akce líbila a o přestupu do budoucí 6.
třídy naší školy „budou vážně uvažovat“.
V odpoledních hodinách pak proběhl Den otevřených dveří. Možnosti prohlédnout
si pracoviště využila zhruba dvacítka zájemců.
25. 3. 2022 Loutkové divadlo v družině
Pro zpestření programu jsme dětem
do školní družiny pozvali loutkové divadlo. Zastupující paní učitelka Veřmiřovská
spolu s Evou Punčochářovou za doprovodu mluvené pohádky zahrály dětem Šípkovou Růženku, Karkulku a Perníkovou
chaloupku. Na závěr předvedly tanec koníka s Kašpárkem. Děti byly vystoupením
nadšené. Pohádku sledovaly s velkým
zaujetím a už si plánovaly, jak přemluví
své rodiče k návštěvě loutkového divadla
(Přerovský Kašpárek, Loutkové divadlo Sokol Přerov) v Přerově.
28. 3. 2022 Den naruby
U příležitosti Dne učitelů si dne 28. března žáci některých tříd vyzkoušeli, jak by
se jim toto povolání líbilo. Na celý den se vžili do role pedagoga a přišli v krásném
ležérním oblečení. Ve dvojici si přichystali různé aktivity, hry, křížovky nebo rébusy.
Nesměl chybět ani diktát, který byl pro žáky – učitele značně obtížný, co se diktování
týče. Celý den se snažili učit podle slov J. A. Komenského: „Škola hrou“ a byli moc
šikovní!
29. 3. 2022 Naší přírodou – finálové kolo
Dne 23. 11. 2021 se někteří žáci zúčastnili kvalifikačního kola soutěže Naší přírodou, pořádané Atlasem a Biosem v Přerově. Kvůli epidemické situaci se uskutečnila
soutěž online přes platformu MS Teams. Žáci odpovídali na záludné otázky, poznávali
živočichy a rostliny v jejich oblasti. Za mladší kategorii postoupili do finále Matouš
Stárek a Antonín Tomeček, za starší Michaela Mišová a Izabela Walterová. I ve finálovém kole 29. 3. se žáci zapotili nad otázkami a „poznávačkou“. Na 2. místě se ve svých
kategoriích umístili Matouš Stárek, Antonín Tomeček a Michaela Mišová. Všichni žáci
pojedou za odměnu na výlet na Praděd.
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1. 4. 2022 Den bláznivých ponožek
Na apríla jsme si všichni udělali srandu sami ze sebe a vyrazili jsme do školy v
bláznivých ponožkách. Hned bylo veselo! Poznáte, která třída nebo kteří učitelé jsou
na fotkách na našem webu?
Školní parlament
1. 4. 2022 Vynášení Morany v ŠD
V pátek 1. dubna jsme se ve školní družině vydali vynášet Moranu, abychom přilákali jaro a zbavili se chladného zimního počasí. Morana se dle tradic vynáší o páté
neděli postní (zvané „smrtná“). V minulosti bylo vynášení Morany výhradně dívčím
zvykem. Dívky nosívaly Moranu od stavení ke stavení a za tradičního popěvku „Smrt
nesem ze vsi, nové léto do vsi“ společně koledovaly. Na určeném místě Moranu sprovodily ze světa spálením, vhozením do vody či zakopáním. Zpět do vesnice pak přinášely
„léto“ v podobě nazdobeného a opentleného stromku.
My jsme vyprovodili Moranu také za pozpěvování lidového popěvku: „Smrt nesem ze
vsi, daleko od vsi, co nám léto přinese, obilíčko zelené a vajíčko červené...“ Moranu se
nám kvůli silnému větru nepodařilo zapálit, ale vhodili jsme ji do Moštěnky a doufáme,
že i tak brzy přivítáme krásné slunečné jarní počasí.      
2. 4. 2022 Soutěž o nejkrásnější sluníčko
Při příležitosti 50. výročí časopisu SLUNÍČKO Školní parlament vyhlásil na měsíc
březen soutěž s názvem „Nakresli nejkrásnější sluníčko“. Zúčastnili se nejen žáci 1.
stupně, ale i mateřská školka, což nás mile překvapilo. Celé oddělení Sluníčka získalo
sladkou odměnu a my jim moc gratulujeme.
V kategorii 1. – 3. třída vyhrála Emily Zeilerová z II. A, v kategorii 4.– 5. třída vyhrála Barborka Dosedlová z V. B. Samozřejmě rozhodování nebylo vůbec jednoduché,
a proto jsme vybrali a ocenili i Klárku Bouchalíkovou z V. B a Terezku Růžičkovou ze
IV. B.
Výhercům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úžasných děl!!!
Všechna „Sluníčka“ byla ozdobou při zápisu dětí do 1. třídy.
13. 4. 2022 Velikonoční dílny
Žáci 1.– 3. tř. prožili Velikonoce ve středu 13. 4. nanečisto ve třídách. Zarecitovali si
koledy, které využili pak na pomlázku, dozvěděli se o tradicích, zvycích a pověrách patřících k Velikonocům. Nakonec vyráběli kraslice, košíčky na vajíčka, zajíčky, ovečky,
slepičky a zdobili dekorace na dveře, které okrášlily jejich domovy. Všichni odcházeli
spokojeni a těšili se na volno, které stráví společně s rodiči.
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22. 4. 2022 Čtvrťáci na exkurzi v Muzeu J. A. Komenského v Přerově
S žáky čtvrtých tříd jsme se rozhodli vyrazit na exkurzi do Muzea J. A. Komenského v Přerově. Na programu jsme měli dvě části, a to klasickou komentovanou prohlídku, doplněnou o výklad, a poté edukativní program „Hurá za mamuty!“.
Edukativní program probíhal ve sklepních prostorách pravěké expozice. Nejprve
jsme potmě cestovali do naší nejstarší etapy dějin a za pomoci zvuku a výkladu paní
průvodkyně se vžili do kůže lovců mamutů. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli práci
archeologů a přičichli jsme k vůni pravěkých pokrmů. V rukou jsme si pak potěžkali
některé repliky pravěkých věcí, včetně pravé mamutí stoličky.
V rámci komentované prohlídky věnované školství se pak žáci dozvěděli, jak to dříve vypadalo a fungovalo ve třídách. Děti však nejvíce zaujala expozice hmyzu, nerostů
a minerálů. A konečně jsme také společně vystoupali i do zámecké věže s krásným
výhledem na Přerov.
Dnešní den byl příjemným a zajímavým zpestřením pro všechny žáky.
22. 4. 2022 Den Země – Za Horní Moštěnici krásnější
Den Země 22. 4. jsme kromě snahy očistit naši obec od odpadků oslavili poděkováním přírodě a zasadili jsme strom sakuru. Hlasování o druhu stromu, který zasadíme, se zúčastnilo 161 dobrovolníků a výherce, sakura, získal 107 hlasů. Sakura neboli
okrasná třešeň je doma v mnoha asijských státech, např. v Japonsku, Číně, Indii, Vietnamu a Koreji, existuje více než 200 variant tohoto stromu. V Číně třešňové květy symbolizují ženskou krásu, ženskost nebo lásku. V Japonsku jsou, kvůli krátké kvetoucí
době sakury, symbolem pomíjivé povahy života. Také ukazují, že život je stejně krátký
a krásný jako ony květy. Třešňové květy také symbolizují oblaka díky své schopnosti
tvořit shluky. Sakura je předzvěstí bohatství, je symbolem lásky, zalíbení a také reprezentuje jaro.
Věříme, že nám všem přinese mnoho lásky a bude krásnou ozdobou naší školy.
22. 4. 2022 Den Země u Soviček
Každoročně si 22. dubna připomínáme Den Země. Největší svátek naší planety,
svátek celé přírody, který nám připomíná, že o svůj domov, své prostředí máme dobře
pečovat. Měli bychom myslet na celou planetu a začít ve svém nejbližším okolí. My
jsme si ve školní družině celý týden nejen povídali o tomto tématu, ale také jsme se
učili třídit odpad a zamýšleli jsme se nad tím, jak my samotní můžeme přispět k péči o
naši Zemi. Shodli jsme se na tom, že sami nevyřešíme všechny ekologické problémy,
které lidstvo trápí, ale i v malém měřítku můžeme pečovat o naše domácnosti a o naši
vlast tím, že budeme třídit odpad, nebudeme odhazovat odpadky, budeme šetřit s vodou, elektřinou apod. Tím můžeme významně přispět k tomu, aby svět kolem nás byl
hezčí. Den Země by nás měl motivovat k přemýšlení o tom, co všechno nám planeta
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dává – čerstvý vzduch, rostliny, jídlo, nerostné bohatství a vodu. Pomáhá upozornit na
škody, které jsme schopni způsobit svým jednáním a způsobem života. Starejme se o
naši Zemi – je to náš domov!!!     
25. 4. 2022 Dopraváček u Soviček
V pondělí 25. dubna jsme si ve školní družině u Soviček zopakovali a upevnili vědomosti z dopravní tématiky, abychom se v silničním provozu mohli bezpečně pohybovat
a předcházet tak zbytečným zraněním. Vyzkoušeli jsme si chování chodců, vysvětlili
jsme si, co vše musí mít správný cyklista a bruslař. Nezapomněli jsme si říct, jak se
pohybovat na bruslích a různých skateboardech v provozu. Zopakovali jsme si dopravní
značky a naučili se některé další značky. Vysvětlili jsme si různé dopravní situace a
zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla pro případ potřeby. Své vědomosti jsme si
ověřili v malém testu, který u všech dopadl výborně. Také jsme obstáli v „testu zručnosti“ na koloběžce a stali se z nás imaginární řidiči, kteří se snad vždy budou umět
řídit pravidly silničního provozu.
28. 4. 2022 McDonald´s Cup
Ve čtvrtek 28. 4. 2022 se žáci 4. a 5. třídy naší školy zúčastnili okresního kola
fotbalového turnaje McDonald´s Cupu, který se konal na hřišti v Přerově-Předmostí.
Družstvo ve složení Jan Doležel, František Michálek, Matyáš Smékal, Ladislav Zbořil,
Michal Zubík, Šimon Bureš, David Konečný, Václav Jemelka, Adam Kaďorek, David
Dočkal, Vojta Tomeček a Vilém Rygal soutěžilo v kategorii B. Hned v úvodu se žáci
nenechali zastrašit a porazili ZŠ Želatovská 4:1. Bohužel i přes nasazení hráčů jsme
ostatní tři zápasy se ZŠ Kojetín, ZŠ U Tenisu a se ZŠ Trávník prohráli. Celkově se žáci
umístili na 4. místě. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy a věříme,
že napřesrok budou výsledky opět o něco lepší. Sportu ZDAR!
28. 4. 2022 Minivolejbal
Na naší základní škole mají děti prvního stupně možnost navštěvovat sportovní
kroužek minivolejbalu, přesněji „Barevného minivolejbalu“. Výrazem minivolejbal
označujeme variaci šestkového volejbalu, který umožňuje dětem mladšího školního
věku se tomuto sportu též věnovat. Jednotlivé barvy určují stupeň pokročilosti a náročnosti každé z variant minivolejbalu. Hrají ho děvčata a chlapci v týmech od 2 do 4
hráčů. Cílem útočícího družstva je dostat míč přes síť tak, aby se dotkl země. Protihráči
se snaží a svými schopnostmi reagují tak, aby se to nestalo.
Ve čtvrtek 29. dubna se početná skupina složená z 23 žáků žlutého a oranžového
minivolejbalu zúčastnila turnaje v Přerově, kde mohla změřit své síly s dětmi z jiných
základních škol. Pro děti byla tato zkušenost velmi přínosná. Všichni byli velmi šikovní a zaslouží si velkou pochvalu.
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29. 4. 2022 Zlatý list
Zlatý list je soutěž pro všechny děti do 15 let, které mají zájem o přírodu. Je to soutěž kolektivů, šestičlenných družstev rozdělených na dvě tříčlenné hlídky. Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí z různých přírodovědných oborů
(botanika, zoologie, ekologie, ochrana přírody, geologie, astronomie a meteorologie,
poznávání rostlin a živočichů). Naše týmy se umístily na 6. místě. Příští rok se určitě
zúčastníme znovu.
29. 4. 2022 Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 29. dubna se žáci naší školy zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů v Přerově. Naše škola vyslala družstvo mladších žáků. V této kategorii naši školu
reprezentovali Vojtěch Tomeček, Vilém Rygal, Adriana Grimová a Eliška Hradilová.
Žáci museli své znalosti dokázat při jízdě na dopravním hřišti, v testech z dopravní
výchovy, ve zdravovědě a v jízdě přes překážky. Žáci se na soutěž dobře připravili a
družstvo obsadilo první místo s postupem do okresního kola, které se konalo 13. května v Přerově. Přejeme žákům, aby se jim i nadále tak dařilo.
29. 4. 2022 Rej čarodějnic v ŠD
V pátek 29. dubna si všechny čarodějnice a ježibaby z blízkého okolí daly dostaveníčko na školním hřišti. Na koštěti
prolétaly různými stanovišti a plnily zábavné úkoly, např. prolézaly pavoučí sítí a
ohněm, musely shodit červa, ulovit myš,
projít se nad roklinou a mnoho dalších. Za
jejich pilnou práci jim byla odměnou jedna chlupatá myška, na které si během letu
pochutnaly.
2. 5. 2022 Atletický trojboj
Druhý májový den vyrazilo 8 reprezentantů naší školy na atletický trojboj do
Hranic na Moravě. Po krátkém, ale intenzivním tréninku v týdnu před závodem,
kdy se teprve seznamovali se štafetovým
kolíkem, se družstvu A ve složení Vašek
Jemelka, Míša Koritárová, Adélka Vlachová a Štěpa Němeček podařilo díky
bezchybné předávce vybojovat vítězství
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v závěrečné štafetě. Celkově se tedy po součtu bodů ze všech disciplín – sprint na 50 m,
hod kriketovým míčkem a skok daleký – postavili na pomyslnou bednu a dovezli nám
do školy velmi skutečný bronzový pohár. Ani družstvo béčka, ve kterém závodili Vojta
Mišo, Peťa Kyrychová, Vítek Koudelka a naše benjamínka ze čtvrté třídy Ema Burešová, neudělalo 8. místem žádnou ostudu a na tartanu nechali všichni své maximum.
Jsme pyšní na výkon všech svěřenců paní učitelky Levinské a gratulujeme k odvedenému výkonu.
2. 5. 2022 Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru
Dne 2. 5. 2022 se uzavřelo další kolo soutěže ve sběru starého papíru. Jarní kolo
vyhrála třída VI. A, na stříbrném místě se umístila IX. A a bronzová skončila IV. A.
V soutěži jednotlivců tentokrát vyhrála Martina Danišová z IX. A s 950 kg, na paty jí
šlapali Michal Macejko a Marek Ludva z VI. A. Celkem se soutěže zúčastnilo 193 žáků
ZŠ a dětí z MŠ, to znamená, že 2 děti ze 3 přispěly do svých třídních fondů, za což jim
i jejich rodičům a prarodičům děkujeme.
Sbírat můžete během celého roku, a pokud nemáte dost místa na shromažďování
starého papíru, budeme vděčni za jeho odvezení do sběrny Tomeček na Kojetínské ulici
v Přerově. Ve sběrně stačí nahlásit školu, třídu a jméno sběrače.
5. 5. 2022 Den matek – ZŠ
Ve čtvrtek 5. května se po dlouhé covidové pauze konalo v kulturním domě
v Horní Moštěnici tradiční vystoupení
žáků naší školy ke Dni matek.
Pestrý program čtvrtečního odpoledne zahájily svou taneční show Třepetalky. Poté se na pódiu vystřídaly postupně
všechny třídy naší školy, ať už v plné sestavě, nebo v zastoupení jednotlivců. Kulturním domem zněly krásné básničky věnované maminkám, známé písničky obohacené o taneční vystoupení našich žáků nebo
vtipné divadelní scénky. Sál doslova praskal ve švech a všechna představení bezpochyby splnila svůj účel – účinkující vykouzlili úsměv na tváři a dobrou náladu nejen
maminkám, ale i všem ostatním divákům.
Za hladký průběh celé akce patří velké poděkování všem zúčastněným žákům, pedagogům a rodičům. Kdo se nemohl účastnit, může kouknout na náš web, kde všechna
představení najde.
8. – 13. 5. 2022 Poznávací zájezd do Francie a Velké Británie
Na Den matek v odpoledních hodinách nastoupilo šedesátihlavé hejno poznáních22
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tivých žáků naší školy do dvoupatrového autobusu a vyrazilo vstříc západní Evropě.
Zbytek víkendu a první noc strávily děti v autobuse konzumací z domu nabalených
svačinek, zkoumáním toho, kolik odpadků se asi tak vejde mezi sedačky a do uliček
autobusu, a testováním nervů svých doprovázejících učitelek, když se ještě v jednu
hodinu ráno odmítali uložit k spánku. Že budou krutě litovat nenaspaných hodin v autobuse, pocítili hned následující den, kdy jsme v osm ráno zakotvili v Paříži a absolvovali náročnou devítihodinovou procházku v 26 stupních pod francouzským sluncem.
Viděli ale všechno, co se v Paříži za jeden den dá pěšky stihnout. Počínaje katedrálou
Notre Dame, přes Louvre a Tuilerijské zahrady, Vítězný oblouk, Invalidovnu a konče
výjezdem na Eiffelovu věž, Paříž všem učarovala. Opravdu náročné putování jsme zakončili noclehem v hostelu F1 v Calais.
Po snídani jsme namířili k eurotunelu, kde náš autobus naložili na vlak a za půl hodiny už nás vítali britští celníci. Naše první ostrovní zastávka byla malebné město Oxford s nejstarší britskou univerzitou, kde jsme obdivovali překrásné univerzitní budovy
a koleje. Po odpoledním rozchodu na nákupy a občerstvení jsme odjeli do Londýna, kde
na nás čekaly hostitelské rodiny.
Třetí den se pokazilo počasí, ale ani tak nás to neodradilo od návštěvy magického
Stonehenge a katedrály s nejvyšší věží v Británii a originálem listiny svobod Magna
charta libertatum v historickém městečku Salisbury.
Ve čtvrtek ráno děti opět nastoupily se všemi zavazadly do autobusu a čekala je
celodenní prohlídka Londýna a odjezd směr domov. Při loučení s rodinami bylo znát,
že i přes počáteční nervozitu z neznámého prostředí se naše děti na novou situaci dobře adaptovaly. Odjížděly s příjemným pocitem, že vykročení ze své komfortní zóny
zvládli i ti, kteří měli největší strach.
Pulzující metropole byla pro děti další zkouškou, zejména rušné londýnské metro,
které jsme k přesunům mezi nejznámějšími památkami hojně využívali. Nejvíce se
žákům líbilo na Londýnském oku, odkud měli metropoli jako na dlani se všemi dominantami v čele s Big Benem. Velice zajímavý byl pohled na město z řeky při hodinové
plavbě po Temži, kdy jsme slavný Tower Bridge mohli obdivovat z nezvyklého úhlu.
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Závěrem lze dodat jen sláva nazdar výletu a těšíme se na další cestovatelské zážitky.
Obrazovou dokumentaci nezapomeňte zhlédnout na webových stránkách naší školy.
12. 5. 2022 Čtyřlístek – divadelní představení pro 1. st. ZŠ
Dne 12. 5. navštívili žáci čtvrtých a pátých ročníků Městské divadlo Zlín. Na programu bylo divadelní představení Čtyřlístek a talisman moci. Pozorně jsme sledovali
čtyři hlavní hrdiny, kteří se vydávají za bájným talismanem moci, jenž umí ovládat vše
živé. Nejdříve to byla výprava do himalájských hor, pak na prosluněnou Havaj. Představení bylo vtipné, zábavné a všem se líbilo.
12. 5. 2022 Jarní sportovní hry v ŠD
Ve čtvrtek 12. 5. si v ŠD Sovičky spolu s Veverkami trochu zasportovaly. Vytvořili
jsme tři družstva, zvolili jsme kapitány a sportovní zápolení mohlo začít. Síly jsme si
prověřili v disciplínách, jako například běh s balónem mezi nohama, předávání balónu
nad hlavou, mezi nohama, protahování obručí v týmu, závod čísel. Nad hlavami nám
sluníčko pořádně peklo, ale všichni jsme se zapojili do soutěžení s velkou chutí a vervou. Všechna družstva vyhrát nemohla, ale i přesto jsme odcházeli z hřiště spokojení a
s pocitem, že jsme zase něco udělali pro své zdraví a utužení kamarádských vztahů.
13. 5. 2022 Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo
Dne 13. května se žáci naší školy zúčastnili
okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v Přerově. V kategorii mladších žáků naši školu reprezentovali Vojtěch Tomeček, Vilém Rygal,
Adriana Grimová a Eliška Hradilová. Žáci museli
své znalosti dokázat při jízdě na dopravním hřišti, v testech z dopravní výchovy, ve zdravovědě
a v jízdě přes překážky. I když se žáci na soutěž
zodpovědně připravovali, nedařilo se jim zvláště
v otázkách ze zdravovědy a obsadili čtvrté místo.
16. 5. 2022 Kytičkový den
V pondělí 16. května 2022 proběhl na naší škole již osmý ročník Českého dne proti
rakovině aneb Kytičkového dne. Nejen žáci, ale i děti z MŠ a učitelé naší školy přispěli
společnosti „Liga proti rakovině Praha“ zakoupením kytičky měsíčku lékařského s fialovou stužkou na podporu léčby rakoviny děložního čípku a varlat. Za výtěžek ve výši
6.280,- Kč upřímně děkujeme. Tato sbírka se koná už přes čtvrt století po celé České
republice a je i preventivní akcí. Věříme, že se s námi zapojíte i příští rok.
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18. 5. 2022 Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese
Ve středu 18. května jsme se po bezmála dvou letech konečně dočkali! Sedmáci,
osmáci a deváťáci se vypravili do Městského divadla Zlín, kde spolu se Sherlockem
Holmesem a dr. Watsonem vyřešili záhadnou vraždu sira Charlese Baskervilla. Nechyběly převleky, střelba, zpěv, housle, tajemná anglická blata ani pes s rudýma očima.
Všichni jsme si nejtemnější Holmesův případ náramně užili a doufáme, že příští kultura nás nečeká až za další dva roky.
18. 5. 2022 Školákem na zkoušku podruhé
Dne 18. 5. 2022 proběhla již podruhé akce Školákem nanečisto. Děti si vyzkoušely,
jaké to bude ve škole, seznámily se s prostředím třídy, budoucí třídní učitelkou a se
stylem školní výuky. Rodiče bedlivě sledovali chování svých dětí a měli je možnost
porovnat s ostatními budoucími spolužáky. Všem se ve škole moc líbilo a těší se v září
na shledanou.
24. 5. 2022 Exkurze finalistů soutěže Naší přírodou na Praděd
24. 5. se finalisté Antonín Tomeček, Matouš Stárek, Izabela Walterová a Michaela
Mišová vydali na exkurzi na Praděd. Po příjezdu do Nového Hrozenkova jsme vyjeli
nahoru autobusem. Poté jsme museli vyšlapat kopec na Praděd. Byla tam mlha, ale později se vyjasnilo. Oběd jsme si dali v hospůdce Barborka, jídlo bylo šmakózní. Po obědě
jsme pokračovali dál v naší cestě. Vyrazili jsme se podívat na vodopády Bílé Opavy.
Vyčerpáni jsme dojeli domů. Výlet se nám líbil a byli jsme opravdu nadšeni.
26. 5. 2022 Poznáváme přírodu ŠD
Ve čtvrtek 26. 5. 2022 se sešly děti ze Smajlíků, Soviček a Veverek, aby si ověřily
své znalosti o jarní přírodě. Děti se rozdělily do družstev po třech a vyrazily na připravenou trasu. Na stanovištích si zapisovaly odpovědi do své karty, např. jarní rostliny,
ptáky přilétající na jaře, zvířata, která můžeme zahlédnout v lesích nebo na poli, přemýšlely nad hádankami, hledaly ve slovních přesmyčkách názvy zvířat… Paní vychovatelky odpovědi vyhodnotily a zjistily, že někteří z nás toho o přírodě vědí hodně, ale
někteří by si své znalosti měli ještě více osvojit a více pozorovat přírodu kolem nás.
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Kulturní dění
Po rozvolnění je opět možné pořádat různé kulturní akce a jednou z prvních
bylo vystoupení Magdy Malé a Bohuše Matuše, které se u nás konalo již podruhé.
Jejich krásné hlasy opět rozezněly sál v kulturním domě, přítomní si zatančili a jejich
vystoupení opět sklidilo velký úspěch.

Další akcí bylo divadelní představení Program na záchranu mužů, které se konalo
27. dubna v kulturním domě. S divadlem Komediograf tentokrát přijeli Roman Zach
a Eva Leimbergerová. Kulturní dům byl téměř zaplněn a komedie ze sexuologické
ordinace se líbila.

V květnu jsme pro občany uspořádali zájezd do Prahy, konkrétně to byla návštěva
Národního muzea. O zájezd byl velký zájem a výlet se vydařil. Počasí nám přálo, takže
si to všichni užili.
Ing. Marta Ostrčilová
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Pálení čarodějnic
Když se řekne „pálení čarodějnic“, mnohým z nás se vybaví táborák, hořící figurína
čarodějnice, opékání špekáčků, muzika a popíjení alkoholických nápojů. Kořeny této
tradice ovšem sahají hluboko do minulosti, kdy pálení čarodějnic, filipojakubská noc,
mělo pro lidi velký význam. Pálení čarodějnic probíhá v noci ze 30. dubna na 1. května.
Toto magické datum najdete v kalendáři mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.
Původ a historie pálení čarodějnic: Již staří Keltové považovali Beltine za
nejvýznamnější den v roce, protože tímto svátkem začínalo kalendářní léto. Aby oslavili
přicházející život, zhasínali ohně staré a zapalovali nové, plné naděje a čistoty. Lidé v
dobách minulých věřili v magické síly a čarodějnice. Poslední dubnovou noc se proto
snažili ochránit sebe, domácí zvířata i celou vesnici hned několika zvyky. Na kopcích
za vesnicí pálili ohně, jejichž dým měl od tamních obydlí odehnat zlo a vše špatné.
Získaný popel byl velice cenný a rozhazoval se po polích, aby je posílil a budoucí
úroda byla štědrá. Někteří lidé věřili v očistné účinky ohně a plameny proskakovali.
Dokonce do vzduchu házeli zapálená březová košťata, která měla čarodějnice zahnat.
Kdy byla na hranici upálena první z látky vyrobená čarodějnice, se přesně neví, ale je
pravděpodobné, že se lidé chtěli tímto způsobem opět ochránit před zlem, podobně jako
během čarodějnických procesů (Salem).
Pálení čarodějnic v Čechách: K nám tradice pálení čarodějnic doputovala, dle
historických dohadů, z Německa, kde pálení čarodějnic znají pod názvem Valpuržina
noc. Tento svátek, a především jeho slavení, měl v našich končinách poměrně náročnou
cestu. Nejprve byl zakazován jako pověrečná praktika, během druhé světové války
se nesměly zapalovat venkovní ohně a komunistický režim a jejich „vatry míru“
zapříčinily, že na mnoha místech v Čechách tato tradice zanikla.
Jaké tradice se dodnes dodržují?
Pálení čarodějnic v současnosti slouží jako svátek určený především k pobavení a
setkávání. Nejdůležitější roli hraje sociální aspekt, ten ochranný se již dávno vytratil.
Lidé se sejdou za účelem sledovat hořící hranici s čarodějnicí, opéct si špekáček
a napít se točeného piva. Stále oblíbenější je čarodějnický rej masek. Kluci a holky
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se převléknou za čarodějnice a soutěží o nejlepší kostým. K předvádění patří hravé
tanečky a zpívání.
Po dvou letech proběhlo v sobotu 30. dubna Pálení čarodějnic i u nás, v naší obci.
Počasí přálo, čarodějnic i čarodějů se sletělo na „Stadák“ a poté do Zámecké zahrady
dosti a nic nechybělo tomu, prožít hezkou filipojakubskou noc. Nechyběla tradiční
scénka s upálením Aničky kořenářky a děti si jistě užily hry a soutěže. I dospěláci to
večer hezky rozjeli na tanečním parketu. Tak snad byli všichni spokojení… Poděkování
patří všem kamarádům, kteří se účastnili a zapojili do příprav i samotné akce, také
Obecnímu úřadu Horní Moštěnice za podporu, Hanácké kyselce a všem dobrým lidem,
bez kterých by tato akce nemohla proběhnout.
Yveta Běhalíková

Ze života ZO ČSZ Horní Moštěnice
Pokračování úryvků z brožury k 50. výročí založení ZO ČZS Horní Moštěnice
Další oblastí, které se naše ZO věnuje od počátku svého vzniku, je pořádání
přednášek pro své členy i ostatní občany. Tyto se věnují různým oblastem zahrádkaření,
pěstování, ochraně, stříhání, údržbě všech rostlin a plodin. Jezdívalo se i na návštěvy
do jiných ZO a různých sadů, školek a JZD.

Sady Podhoří r. 1976
28

Moštěnský Zpravodaj 3/2022

Přednáška o stříhání peckovin r. 2012

Každým rokem se naši členové starají o údržbu stromů v alejích kolem Moštěnky a nad
školou. Pravidelně na jaře i na podzim se podle potřeby provádí střih, úklid starých a
výsadba nových stromů. Brigády se mají možnost účastnit všichni členové ZO. Většinou
se nás schází 10 – 15, dle možností. Bývají tři až čtyři brigády v každém období.

Sázení stromků u školy r. 2010

Stříhání stromů kolem Moštěnky r. 2018

Současnost
V současné době má naše ZO 89 členů. Výbor má 9 členů a schází se každé první
pondělí v měsíci a v případě potřeby častěji. Vždy na začátku nového roku se uskuteční
výroční členská schůze, na které se zhodnotí ukončený rok a představí se plán na rok
nový.
Současní členové výboru:
Václav Pokusa – předseda
Zdeněk Hudeček – místopředseda
Petr Matlocha – tajemník, dříve jednatel
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Ing. Marta Ostrčilová – pokladník
Ilona Jančíková – matrikářka, kronikářka
Mgr. Radomír Bubík – člen výboru
Jaroslav Janda – člen výboru
František Janda – člen výboru
Čestmír Ostrčil – člen výboru
Kontrolní výbor:
Ing. Ladislav Podmele – předseda
Josef Procházka – člen
Eva Dašková – členka
Samozřejmě v tomto počtu není v našich silách zajistit pořádání akcí, aniž bychom
potřebovali pomoc od ostatních aktivních členů ZO, za což všem moc děkujeme.

Foto členů výboru z r. 2019

ZO ČZS myslí na všechny své členy a v případě dovršení významného životního
jubilea, počínaje 50., vyšle zástupce výboru s přáním a malým dárkem za oslavencem.
Od věku 50 let každých deset let, od 80 let je to už po pěti letech a od dovršení 90 let
každý rok.
Toť vše z naší brožury k 50. výročí založení ZO ČZS v Horní Moštěnici.
Nyní se vrátíme už k letošnímu roku a k naší práci. Je vidět, že se život vrátil
po dvouleté pauze do normálního běhu, a proto už jsme letos v měsíci dubnu měli
dvě brigády na stříhání stromků a jednu na sázení. Stříhalo se v aleji u školy a kolem
Moštěnky směrem ke mlýnu, co se na podzim nestihlo. Tentokrát přišlo na brigádu 17
členů, kteří odpracovali 51 hodin. Dále byly dosazeny stromy ve všech alejích, o které
se staráme.
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Dne 17. 5. 2022 se v Přerově konala
okresní konference ČZS, kde byli oceněni
bronzovou medailí za zásluhy o rozvoj
zahrádkářství naši dva dlouholetí členové
výboru, přítel Pokusa a přítel Hudeček.
Moc gratulujeme a děkujeme za jejich
práci.
Dne 22. 5. 2022 se konala výroční
členská schůze, byl přednesen plán akcí
na letošní rok, byli přijati 4 noví členové.
V současné době má spolek 90 členů.
Foto z brigády 28. 2. 2022
Tímto se s Vámi loučím, užijte si
krásné léto a doufám, že se uvidíme po prázdninách dne 10. 9. 2022 na již tradiční
zahrádkářské vycházce nebo o týden později 17. – 18. 9. 2022 na výstavě ovoce, zeleniny
a květin, do které můžete všichni přispět svým výpěstkem, výrobkem nebo se jen tak
přijdete podívat.
Jančíková Ilona

Ze Života ZO SDH Horní Moštěnice
Kácení máje 28. 5. 2022
Srdečně jsme všechny zvali - v sobotu
28. května 2022 od 15:00 hod. na KÁCENÍ
MÁJE, květen už nám totiž skoro skončil a
rozkvetlé už byly všechny keře a stromové
háje!
Přišli skoro všichni, mladí, staří
rodičové, dědové i babičky; hlavně doma
nenechali žádné svoje dětičky!!
Letošní 15 m vysoká májka byla darem
od jednoho moštěnského dárce, ozdoby na
okrasný věnec a špičku smrku poskytla
darem firma Čalounictví Hrubý, vztyčena
byla pak u kulturního domu.
Celkem cca 180 masek do průvodu
se sešlo ve dvoře truhlárny u Vranů na
ulici 9. května, aby se pak organizovaně
přesunulo slavnostním průvodem pod
májku. Všem účinkujícím moc děkujeme.
V průvodu jsme pak viděli:
Hasiče ve slavnostním stejnokroji
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s hasičskou vlajkou SDH Horní Moštěnice,
Hanáky a Hanačky ve slušivých dobových
místních krojích se stromkem sladkých
pochutin, dvouvagónkový autovláček
Moštěňáček, oddíl mladých sportovců/
fotbalistů, oddíl Roztleskávaček, děti
z MŠ i ZŠ se svými učitelkami, mladé
hasiče a kuchaře, postavy z pohádek:
Olafa + Annu + Elsu, batolata, hroznové
víno, Fantomase, skupinku hmyzu vč.
Berušek a Ferdy Mravence, 2x obecního
policajta, 2x myslivce, 2x zdravotní sestry,
3x dřevorubce, ale i cikánskou rodinku
s kočárkem, řadu filmových postav – Otíka
s bratrem z Vesničky mé střediskové, ale i
babku na pojízdné posteli ze Slunce, seno,
jahody…
Průvod vtipně doplňovaly různé alegorické vozy a potahy: pojízdná ZOO, pojízdný
výčep, pojízdný rybník s vodníkem, extra bazén pro mořskou pannu + rybáře, vozidlo
ČZS, 2x vojenské motorky, čtyřkolky a dokonce i moderní závodní vůz ŠKODA RS!!!
Překvapilo nás všechny, kolik
našich spoluobčanů z vesnice lemovalo
z chodníku maškarní průvod po celou
dobu průchodu, ale i samotné místo
ustavení naší letošní májky.
Po krátkých scénkách pod májkou
(cikáni + obecní policie + myslivec +
zdravotní sestry) dřevorubci ukázkově
májku podřezali a bezpečně skáceli.
Špičku smrku k vydražení za víno a tanec
ukořistili opět místní cikáni a odnesli ji
průvodem do Zámecké zahrady.
Zde proběhla krásná vystoupení dětí z
MŠ a ZŠ za hudebního doprovodu našeho
DJ Ondry Hrubého, včetně ukázky
hasebního zásahu našich mladých hasičů
na maketě naší hospody.
Všem maskám, postavám, bytostem,
hercům, pohádkovým postavám i řidičům ze všech složek naší obce i přespolním
účastníkům, jménem výboru SDH H. Moštěnice, moc a moc děkujeme!!!
V gastronomickém úseku zase plně zvítězila populární grilovaná žebra, řízky
vepřové a kuřecí, klobásky, ale i hranolky, doplněné vždy řadou drobných pochutin a
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příloh.
V altánku u našeho tanečního parketu vystoupil nejdříve DJ Ondra Hrubý a cca od
20:00 hod je vystřídala taneční hudební skupina Jen tak II.
Květnové počasí nám přálo, a tak radost lidí, kteří si mohli užít po dlouhé době zase
venkovní kulturní akci, kvalitní hudbu, různé druhy pokrmů, byla nepopsatelná.
Děkuji tímto všem, kteří přispěli svou pomocnou rukou k jejímu bezproblémovému
uspořádání (celá řada kuchařů a kuchařek, pekařů a pekařek, výčepní obsluhy i
ostatních pořadatelů).
Ing. Volek Karel
pokladník SDH Horní Moštěnice

Myslivecká akce s kroužkem Medvíďata
Dne 11. 6. 2022 se po skoro třech letech uskutečnila akce pro veřejnost, na kterou
jsme se už všichni moc těšili. Tentokrát to nebyl ples ani zabijačkové hody v kulturním
domě, ale letos jsme se rozhodli, že pro zájemce uvaříme sobotní oběd v naší krásné
zámecké zahradě. A podle toho, jak to dopadlo, asi jsme udělali správné rozhodnutí.
Vše začalo už pár dnů předem v myslivně přípravou asi 100 kg masa. Potom následoval
nákup všech surovin a nakonec uvaření výborného jídla ze všeho. A bylo tu sobotní
dopoledne a všichni naši pomocníci se sešli v zámecké zahradě, aby toto naše úsilí se
předalo dál. A co jste mohli ochutnat? Klasický gulášek, řízky s letním bramborovým
salátem, biftek s houbovým soté a hranolky, pytlácké špízy a hranolky a masovou
směs s rýží. Myslím si, že všechna jídla byla výborná, protože z celkového počtu cca
500 porcí nezbylo nic. Počet návštěvníků během dne se nedal přesně spočítat, ale dle
pozorovatelů se v zámecké zahradě objevilo kolem 600 osob místních, ale i okolních.
Dalším bodem sobotního programu byly soutěže pro děti na parketu pod vedením
vedoucích a starších dětí z kroužku Medvíďata a bylo vidět, že i v odpoledních hodinách
měly holky zájemcům o soutěže co nabídnout. Jejich nápady jsou nekonečné.
V neposlední řadě musím zmínit velmi bohatou tombolu, která měla celkem 153 cen,
všechny losy byly prodány a ceny vyzvednuty. Tímto děkujeme všem, kdo nám do
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tomboly přispěli.
Byl to náročný týden, ale z ohlasů návštěvníků vím, že na sebe můžeme být hrdí, akce
se moc líbila a hosté odcházeli s plnými žaludky a ještě si odnesli i zásobu jídla na
neděli.
A na závěr musím moc, moc, moc poděkovat v první řadě našim kamarádům a
příznivcům myslivosti, kteří nám uvařili toto výborné jídlo, členům našeho spolku,
kteří se podíleli na akci, holkám Medvědicím a jejich rodinným příslušníkům za velkou
obětavost při obsluze v kuchyni, pořádání soutěží a závěrečném úklidu a všem, co
jakýmkoliv způsobem přispěli k přípravě a průběhu tohoto krásného dne.
Tomáš Jančík
předseda MS Horní Moštěnice

Sokol ženy – ukončení cvičení
Po několikaměsíčním snažení zakončily Sokol ženy spolu se
cvičitelkou Pavlínou v restauraci U Bufy čtvrteční cvičení. Celý
rok se snažily udržovat postavičky cvičením prostných, jógou,
tancem, na balonech, aby si na závěr pochutnaly na výborném
pohoštění a koláčcích.
Proto zveme všechny, které se chtějí zacvičit, zasmát se,
odreagovat, aby přišly na podzim mezi nás.
S radostí jsme přijaly zprávu, že spolu s námi sportuje velmi úspěšná sportovkyně
Stanislava Bubíková, která získala na Mistrovství ČR – Sdružení veteránů ČAS
v atletice:
1. místo v hodu diskem s výkonem 29,46 m
1. místo v hodu koulí – 3 kg s výkonem 10,66 m
2. místo v hodu kladivem s výkonem 30,82 m
Staňce gratulujeme, přejeme hodně zdraví a ještě mnoho krásných vítězství.
						
Hana Slabá
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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
V měsíci červenci se významného životního jubilea dožívají:
Radmila Bajcarová
Vít Volek
Pavel Zámečník
Miluše Janků
Anna Uhlířová
Evžen Valenta
Libuše Kacrová
V měsíci srpnu se významného životního jubilea dožívají:
Iva Mahslonová
Josef Pánek
Jiří Brezáni
František Póša
V měsíci září se významného životního jubilea dožívají:
Jozef Zmarzliak
Ivo Lorenc
Ivan Klíma
Hana Martínková
Jan Pösinger
Jana Bartoníková
Ludmila Kotůlková
Milada Pumprlová
Rostislav Švéda
Pavlína Švédová
Zdenka Ostrčilová
Vojtěch Študent
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Kolik nás přibylo (duben – červen):
Adéla Šatná
Tadeáš Šejda
Jáchym Kadlíček
Pavel Medřík
Vážení rodiče, vítáme Vaše děťátko a přejeme jemu i Vám
mnoho radosti a společného štěstí.
Opustili nás (duben – červen):
Methoděj Slaměník, Miroslav Němec, Zdeněk Baroš, František Plhal,
Jindřiška Čenščáková
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Kultura
Červenec:
2. 7.		
Pivní slavnosti
8. 7.		
rybářské závody 24 hodin
Srpen:
6. 8.		
Neckyáda
12. 8.
letní kino
13. 8.		
hodová zábava
14. 8.		
hodové odpoledne – Magda Malá, RK Band, Olympic
27. – 28. 8. výstava drobného zvířectva
Září:
3. 9. 		
7. 9.		
10. 9.		
10. 9.		
17. – 18. 9.

členské rybářské závody
Klub pro starší a pokročilé
zahrádkářská vycházka
Řecký večer
výstava ovoce a zeleniny

Zadáno pro ženy
Kuřecí závitky v křupavém listovém těstě
4 kuřecí prsní řízky, 100 g balkánského sýru, 8 sušených rajčat v oleji, 4 snítky
čerstvého tymiánu, 200 g listového těsta, sůl a pepř, 1 vejce na potření, olej na smažení
• kuřecí prsní plátky naklepejte, osolte a opepřete,
• na každý dejte trochu rozdrobeného sýra a na kousky nakrájená sušená rajčata, přidejte snítku tymiánu a zaviňte jako závitek,
• závitky spojte párátkem, aby se při pečení nerozpadly, a zprudka opečte ze všech
stran,
• maso vyjměte z pánve a nechte chvilku stranou, listové těsto vyválejte na 4 čtverce a
na každý dejte jeden závitek a opatrně zabalte,
• na všech stranách pevně přimáčkněte okraje,
• takto připravené balíčky položte do pekáčku vyloženého pečicím papírem, potřete
je rozšlehaným vejcem a navrchu na několika místech opatrně nařízněte, aby z nich
mohla unikat pára,
• závitky pečte 20 až 25 minut v troubě předehřáté na 180 °C, hotové závitky podávejte
s bramborovou kaší.
41

Moštěnský Zpravodaj 3/2022

Ledovec s banány bez pečení
250 g velkých piškotů, 300 g másla, 2 balení pudingu, 700 – 800 ml mléka, 60 g cukru, 1
lžíce bramborového škrobu, 1 – 2 lžíce kakaa, 70 g jahodového želé, 2 balení citronového
želé, 3 – 4 banány
• do hrnce nalijeme cca 600 ml mléka, přidáme cukr a dáme vařit,
• do zbytku vmícháme puding, mouku a vlijeme do vroucího mléka,
• uvaříme puding, překryjeme ho fólií a necháme vychladnout,
• dle návodu připravíme jahodové želé,
• rozmixujeme změklé máslo, do kterého postupně přidáváme vychladlý puding,
• piškoty namočíme v jahodovém želé a poklademe je vedle sebe do pečicí formy,
• naneseme polovinu krému a rozetřeme, dáme další vrstvu piškotů a nelejeme jahodovou
želatinu, kterou rovnoměrně rozetřeme, necháme v lednici ztuhnout,
• do zbylého krému prosejeme kakao a promícháme,
• krém naneseme na jahodové želé a povrch uhladíme,
• na krém naskládáme vedle sebe banánové plátky, polijeme citronovým želé a dáme do
lednice.

Vtipy

Blondýna si volá s brunetkou:
Brunetka: „Chceš jít zítra do kina?“ Z telefonu se nic neozve.
Tak to zkusí znovu: „Půjdeš se mnou do toho kina?“ A zase se nic neozve.
Brunetka už ztrácí nervy a zakřičí: „Tak půjdeš se mnou do toho kina?!“ A blondýna na to:
„Vždyť celou dobu kývu hlavou, jakože s tebou půjdu.“
„Odkud máš ten nový mobil?“ „Vyhrál jsem soutěž v běhu.“ „A kdo všechno běžel?“ „Majitel telefonu, policie a já.“

Omyly známé a neznámé

Vše, co má křídla, umí létat
Kosi, husy, labutě, slepice a čápi, jinými slovy – všichni ptáci létají. Skoro. Tučňáci, jak
víme, by s tím měli jisté problémy a museli by z kostelní věže slézat po schodech jako my
a také od pštrosa, australského emu či novozélandského kiwi žádné lety očekávat nemůžeme. Jejich zakrnělá křídla létání neumožňují, jsou jen ozdobou při námluvách a zbraní
při případných soubojích o samičku. Tučňáci ale „létají“ pod vodou. Rychlý pohyb malých
křídel podobných téměř ploutvím jim pohyb pod vodou velmi usnadňuje a dovoluje vyvinout
značnou rychlost.

Zrnka moudrosti na závěr:

K určení toho, čeho je zapotřebí, se žádný věk nemůže zdát pozdní. 	Augustinus
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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 3/2022. Horní Moštěnice, červenec 2022.
Tisk: Tiskárna KATOS s.r.o.
UPOZORNĚNÍ:
UZáVěRKA PŘIJÍMÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
MOŠTĚNSKÉHO ZPRAVODAJE JE 15. 09. 2022.

44

