OBEC MOŠNOV

ROČNíK V.
Č. 1/2010
V Mošnově dne 23.3.2010

VÝVOZ ODPADU Z OBCE

•

Ve čtvrtek 25.března 2010 budou před obecním úřadem přistaveny
kontejnerové vany na velkoobjemový odpad, tj. nábytek, koberce.

•

Ve čtvrtek 15. dubna 2010 bude u obecního úřadu od 15 hodin
prováděn sběr nebezpečného
odpadu, tj. elektrozařízení,
malé
domácící spotřebiče, PC, barvy, rozpouštědla, autobaterie atd.

•

Místní poplatek za odpady v r. 2010 činí 500,-Kč /osoba/rok.
Sleva je poskytnuta poplatníkovi, který prokáže vytápění ekologickými
palivy. Poplatek po slevě pak činí 375,-Kč/osoba/rok.
Poplatek je nutno uhradit buď jednorázově do 30.4. nebo ve dvou
stejných splátkách splatných k 30.4. a 31.10.

Termíny připravovaných akcí v obci Mošnov
03.04.2010
30.04.2010
28.5.-29.5.2010
29.05.2010
12.06.2010
19.06.2010
23.07.2010
25.07.2010
28.08.2010
04.09.2010
18.9.-19.9.2010
11.09.2010
27.11.2010

Pochod broučků - pořadatel TJ Mošnov
Pálení čarodějnic - pořadatel TJ Mošnov
Volby do Parlamentu ČR
Výšlap - pořadatel TJ Mošnov
Hry bez venkovských hranic v Kuníně
Erbovní slavnosti
Předpouťová zábava - pořadatel TJ
Pouť
Hasičská soutěž - pořadatel JSDH
Rozloučení s létem - pořadatel TJ
Den NATO
Benjamínský fotbalový turnaj - TJ
Mikulášská nadílka - pořadatel TJ Mošnov

POZVÁNKA NA ERBOVN( SLAVNOSTI,
které se budou konat v sobotu 19.6.2010 v amfiteátru Lipina,
v areálu fotbalového hřiště a kynologického cvičiště
Je připravený bohatý program, mj.
./ dechová hudba ROZMARÝNKA
./ mobilní horolezecká stěna
./ hudební skupina MAXIM TURBULENC
./ hudební skupina TNT
./ ohňostroj

Klub důchodců V Mošnově
Klub důchodců má 84 členů. Scházíme se 1x měsíčně na "besedách". Mimo to
pořádáme pro své členy i širokou veřejnost další akce, například:
Dne 6.2.2010 jsme uspořádali tradiční .Důchodcovský bál", který podle ohlasu
účastníků byl kladně hodnocen.
Dne 12.3.2010 jsme pro naše ženy připravili setkání u příležitosti MDŽ. Setkání se
zúčastnilo 40 žen - každá dostala květinu a malé pohoštění. Zábava byla dobrá.
1x měsfčně někteří členové navštěvují divadlo v Ostravě. Tuto akci organizuje p.
Trachtulcová ve spolupráci s BAV Klubem z Příbora.
1x - 2x ročně jezdíme na lázeňský a rehabilitační pobyt na Slovensko a Horní
Bečvu. O tyto pobyty je velký zájem.
Připravované akce do června 2010:
•
dne 26.3.2010 výroční schůze Klubu důchodců
•
dne 16.4.2010 obecní kolo v koštování pálenek
•
od 25.4.2010 týdenní lázeňský pobyt na Slovensku
•
od 26.4.2010 týdenní rehabilitační pobyt na Horní Bečvě
•
v měsíci květnu 2010 tradiční smažení vaječiny na myslivecké chatě
•
v měsíci červnu 2010 zájezd po krásách naší vlasti

Dne 16.4.2010 se v klubovně Klubu důchodců v Mošnově uskuteční

OBECNí KOLO V KOŠTOVÁNí PÁLENEK
v kategorii slivovice, hruškovice, jabkovice a míchané.
Vzorky se odevzdávají p. Josefu Brusovi, Mošnov 163,
ve dnech 12.4.2010 do 15.4.2010 v době od 15 -17 hodin.

Při Klubu důchodců v Mošnově působí taneční skupina "ODROSTENKY"
pod
vedením paní Jarmily Trachtulcové.
Skupina vznikla v listopadu 2007 a měla 9 členek. Dnes již má 12 členek a celkový
věk je 857 let. Skupina se schází pravidelně každé pondělí.
Odrostenky vystupovaly v r. 2008 a v r. 2009 na plese a na setkáních důchodců .
Na jaře loňského roku také na soutěži tanečních skupin v Příboře, kde v BAV klubu
Příbor získaly za své vystoupeni zlatý pohár. Dále vystupovaly v Sedlnicích,
Novém Jičíně, Kopřivnici, Petřvaldě, Skotnici s a družební obci Dražkovce na
Slovensku .
Odrostenky nechybí rovněž na slavnostních akcích naší obce. Jejich vystoupení se
setkává s velkým zájmem veřejnosti a to je motivací k přípravě nových skladeb.
Alena Pagáčová

Obecní úřad informuje
• Vražda prasete
V prosinci loňského roku obecní úřad ve spolupráci s TJ organizoval tradiční
"Obecní zabíjačku". Na zabíjačce se však objevily dvě neznámé ženy, které
zabíjačku velmi intenzivně fotografovaly a natáčely. Na dotaz kdo jsou,
odpověděly, že jsou z města a ještě nikdy nebyly na zabíjačce, a proto by si to
rády natočily. Jaké však bylo naše překvapení, když se 4.ledna 2010 telefonicky
ozval pracovník Krajské veterinární správy (dále jen KVS) s tím, že na obec byla
občanským sdružením "Ochránci hospodářských zvířat" podána stížnost na týrání
prasete při obecní zabíjačce. Druhý den se pracovník inspektorátu KVS dostavil na
OÚ a zde sepsal protokol, v němž v závěru konstatuje, že se obec dopustila
porušení zákona na ochranu zvířat tím, že vykrvení prasete může být provedeno,
až po jeho omráčení zaručující znecitlivění, což se dle mínění KVS nestalo. Dále
jsme se údajně dopustili propagace týrání a to zveřejněním popisu nebo
vyobrazení, které navádí k usmrcování zvířete, které je spojeno s jeho týráním - to
vše s odkazem na pořízený videozáznam, který je zveřejněn na webových
stránkách: www.ohz.cz. Doporučuji všem tyto stránky shlédnout!
Vražda prasete - fotodokumentace a video záznam jsou uvedeny následujícím
textem autorky: "V šest ráno vstávám s myšlenkou na legalizovanou vraždu
prasete. Je mi špatně, na snidani nemám ani pomyš/eni, po dopiti horké kávy
vyjíždím pro pfátele.
Je mrazivé prosincové ráno, je šero, ve vzduchu poletuji malinké sněhové viočky.
Na každém rohu nám dává blikajici výzdoba vědět, že se bliži Vánoce - krvavé
svátky. Rádiem zni vénočni písnič5ky a všichni se snaži být extrémně milf, taková
pfetváfka. "

Jsem přesvědčen, že autorce tohoto výlevu by uměla současná medicína (a teď
nemám na mysli tu veterinární) účinně pomoci.
Vražda prasete v Mošnově se stala téměř okamžitě mediálním šlágrem a zaobíraly
se jí bulvární noviny typu Blesk, ale i seriozní deníky jako Právo, Fronta, také
televize PRIMA a internetové servery např. Novinky.cz atd.
Také moje emailová pošta přinesla několik názorů .taky ochránců".
No posuďte sami:
Od: simkot@centrum.cz
Odesláno: 18. ledna 2818 28:14
Komu: starosta@mosnov.cz
Předmět: týrání
Bezcitné
hovado!
Když musíš žrát
zvíř-ata,
tak se to aspoň
nauč zabíjet!
Kastráte
jeden!
To je však jen slabý odvar toho, co mi poslal na vánočním pohledu asi taky jeden
"ochránce" z Prahy: SOUD TO NEWŘEŠí .....
PODŘíZNEME

TĚ GAUNERE SAMI.

Samozřejmě jsem podal na policii trestní oznámení, ať taky mají ochránci radost ze
života!
Kauza "Vraždy prasete" byla předána ke správnímu řízení na MěÚ Kopřivnice,
odbor ochrany životního prostředí. V současné době by měl být ustanoven soudní

znalec z oboru veterinární medicíny, který by měl pořízené video posoudit a
vypracovat znalecký posudek, na jehož základě bude rozhodnuto o vině či nevině
obce.
V této souvislosti chci vyslovit uznání a poděkování všem, kdo se na akci "Obecní
zabíjačka" podíleli a ubezpečit je, že nedovolím, aby naši občané byli obviňováni,
zesměšňováni a špiněni za skutky, jichž se nikdy nedopustili. Ti, kdo nás
neprávem osočili a pošpinili, budou voláni k odpovědnosti.
Kdybychom na tom čuníkovi měli dojet až do Štrasburku!!!
Ing. Roman Máca, starosta

• Oprava mostu přes Lubinu
V průběhu dubna a května 2010 bude probíhat oprava mostu na silnici 1/58
u Dvorku. V důsledku toho dojde k omezení dopravy a to tak, že bude svedena jen
do jednoho pruhu, přičemž druhý pruh se bude opravovat. Provoz bude řízen
semafory. Oprava potrvá asi 2 měsíce.
Tak hodně trpělivosti!
• Průmyslová zóna - co se děje a bude dít
V průmyslové zóně probíhá příprava výstavby Železniční cargo Ostrava Mošnov a
to na ploše 52 ha. Záměr je funkčně rozdělen na Skladový areál a Kontejnerový
terminál. Celková plocha 8 skladů bude na 16 ha. Největší skladovací hala bude
mít rozměry 96 x 528 m, nejmenší "jen" 60 x 120 m. Kontejnerový terminál bude
na dvou plochách 1,5 a 0,5 ha, které budou vybaveny mobilními nakladači
kontejnerů a portálovým jeřábem.
Další navazující stavbou bude Multimodální Cargo Ostrava Mošnov. Jde o areál se
6 halami o ploše téměř 11 ha, který by měl sloužit pro lehkou strojírenskou nebo
elektrotechnickou výrobu, montáž, ke skladování a logistice. Práci by zde mělo
najít téměř 4 tisíce lidí.
A aby nebylo Carga dost, probíhá i příprava projektu Letecké Cargo Ostrava
Mošnov. To se bude nacházet u jižní stojánky letiště na ploše 5,6 ha a bude se
skládat ze dvou logistických hal každá o ploše cca 1,2 ha. Záměrem investora je
vybudovat moderní Cargo terminál pro leteckou přepravu zboží. Předpokládá se
zde vytvoření 100 pracovních míst.
V průmyslové zóně kontinuálně probíhá výstavba inženýrských sítí - voda,
kanalizace, plyn, elektro, optický kabel atd. Byla uvedena do provozu nová
rozvodna 22 kW.
Nepřehlédnutelnou stavbou je protihlukový val, který by měl být hotov koncem
měsíce května 2010. Součástí konečných úprav je i výsadba vzrostlé zeleně.
• Přeložka silnice 1/58
Projektová příprava přeložky silnice 1/58 se zpožďuje a to zejm. s ohledem na
výhrady některých účastníků územního řízení - a to jak fyzických tak právnických
osob. V několika případech také nebyl vydán souhlas vlastníků dotčených
pozemků. Ředitelství silnic a dálnic však předpokládá, že pokud nedojde k dohodě,
budou všechny potřebné pozemky jejich majitelům vyvlastněny. Kdy se vlastní
stavba začne realizovat, však nikdo neví.

•

Propojení vodovodů

V polovině roku 2009 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace
na
propojení vodovodu letiště a vodovodu vobci. Důvodem je malý průměr potrubí
pod korytem řeky Lubiny, který nezajišťuje dostatečný tlak a množství vody pro
účely zásobování vobci. Vydání stavebního povolení předpokládáme v květnu
nebo červnu 2010 a s realizací se začne po výběrovém řízení na zhotovitele,
nejpozději v červenci nebo srpnu 2010. I zde jsme požádali o dotaci z prostředků
ministerstva zemědělství, žádost však byla zamítnuta s odůvodněním, že se
nerozšiřuje počet odběratelů. Částku cca 1 mil. Kč tak musíme uhradit z rozpočtu
obce.

•

Dětská hřiště

Bohužel ani žádost o dotaci na dětské hřiště v rámci projektu .volnočasova
infrastruktura Regionu Poodřl" nebyla úspěšná. Šlo o hřiště u lávky přes Lubinu za
cca 1 mil Kč a o Skatepark za cca 1,7 mil. Kč.
Hlavní příčinou neúspěchu i zde byl obrovský zájem mnohonásobně překračující
finanční možnosti ROP i konkurence jednotlivých projektů.
S velkou pravděpodobností bude hřiště u lávky postaveno z vlastních prostředků
obce ještě v tomto roce a na Skatepark bude vypracována nová žádost o dotaci
z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj nebo Místní akční skupiny Regionu Poodří.
Další neprojektované dětské hřiště bude postaveno za restaurací Kahánek také
z vlastních zdrojů obce.

•

Letiště Leoše Janáčka

Letiště Leoše Janáčka připravuje výstavbu souboru objektů na celkové ploše 4,1
ha "Bezpečnostní
centrum" - navržené na jihovýchodní
straně vzletové a
přistávací dráhy, přibližně v místech, kde je stará věž letové kontroly směrem
k nové letištní odbavovací hale. Jde o výstavbu komplexu navzájem propojených
objektů, které budou poskytovat zázemí pro technickou a bezpečnostní obsluhu
letiště. Bude zde sídlit Celní úřad, Cizinecká policie, Policie ČR, Řízení letového
provozu ČR, Hydrometeorologický úřad, VŠB - fakulta bezpečnostního inženýrství,
Ochrana a bezpečnost letiště, Hasičski záchranný sbor a Záchranná zdravotní
služba. Plocha všech budov činí 4500 m . Práci by zde mělo nalézt cca 450 osob.
Další významnou připravovanou stavbou je Centrum povrchových úprav letadel,
jejímž investorem by měla být společnost QAPS Czech Republic a.s. Investiční
záměr
je
situován
v severovýchodní
části
letiště,
vedle
již
stojícího
2
Opravárenského centra letadel. Jde o stavbu dvojhalí na ploše cca 4600 m
Lakovat by se zde měla letadla do velikosti Airbus A321 nebo Boeing 737-900
s kapacitou 70 letadel za rok. Práci by zde našlo cca 60 lidl.

•

Rekonstrukce školy a obecního úřadu - odklad

V květnu loňského roku byl zpracován projekt
žádosti o dotaci na akce
Rekonstrukce obecního úřadu v Mošnově
č.p. 175 (náklad cca 20 mil. Kč) a
Základní škola Mošnov č.p, 133 - rekonstrukce a přístavba (náklad cca 40 mil. Kč)
z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osa Rozvoj venkova.
Dne 6.ledna 2010 jsme obdrželi oznámení z Úřadu Regionální rady o zamítnutí
financování obou projektů z prostředků Regionálního operačního programu a to
z důvodů záporné hodnoty ekonomického vnitřniho výnosového procenta.
Na realizaci projektů Rozvoj venkova bylo alokováno 300 mil.Kč, žádostí o dotaci
však přišlo za více než 1,5 miliardy Kč! Tento obrovský převis žádostí nad
finančními zdroji byl mimo jiné také příčinou neúspěchu obou našich žádostí.
Po zhodnocení situace se zpracovatelem obou žádostí - ITM, Instituem pro
vzdělávání
a poradenství
s.r.o. Ostrava,
bylo dohodnuto
provést jejich
přepracování tak, aby požadavku kladné hodnoty vnitřního výnosového procenta
vyhověly a znovu je podat na další výzvě, která pravděpodobně
proběhne
v průběhu měsíce dubna. Ani nyní však není žádná jistota, že s našimi žádostmi
uspějeme.

•

Nový územní plán Mošnova

Změna stavebního zákona si vyžádala změnu územního plánu Mošnova.
Zpracovatelem ÚP se po výběrovém řízení stalo Urbanistické středisko Ostrava.
V současné
době je zpracován
komplexní
návrh,
který je předložen
k připomínkování dotčeným subjektům a orgánům státní správy.
Na územní plán se podařilo obci získat dotaci z ROPu a to celkem 0,5 mil. Kč.
Schválení nového územního plánu zastupitelstvem obce by se mohlo stihnout ještě
do konce tohoto roku.

Základní škola a Mateřská škola Mošnov
Pořád se něco děje ...
V září jsme zahájili nový školní rok a byli jsme velice rádi, že nám přibylo žáků. Ve
školce je také téměř plný stav a tento stoupající trend nás může jenom těšit.
V letošním školním roce pokračujeme v řadě změn, které probíhají ve školce i ve
škole.
Po projektu v roce 2008 by se sice mohlo zdát, že škola je kompletně nová a nic už
nepotřebuje, ale situace je jiná. Roste počet žáků, za což jsme rádi, a s tím
narůstají i další potřeby na vybavení školy. Postupně se po domluvě se
zřizovatelem vždy snažíme o to, aby podmínky pro vzdělávání byly zajištěny co
nejlépe.
V letošním školním roce jsme vybavili novým nábytkem školní družinu a postupně
pořizujeme i potřeby do výuky, které dosluhuji.
Také školkové děti a jejich rodiče se jistě těší z nového nábytku v herně a nových
postýlek, které byly pořízeny pod stromeček. Pod ním také našly děti krásnou
sedačku v podobě vláčku a masky na karneval.
Za neustálou péči o moderní vybavení vobou školách patří dík především
zřizovateli, pro něhož jsou to nemalé výdaje, ale také rodičům, spolkům a drobným
podnikatelům, kteří nám vypomáhají věcnými a finančními dary.
Personálně jsme se letos rozrostli o další paní učitelku Janu Malčíkovou ve škole a
během roku došlo k výměně paní vychovatelky a paní učitelky ve školce. O naše
malé děti se nyní stará paní učitelka Táňa Řiháková a v družině zastupuje paní
Anna Halmová.
A co se chystá?
Ve škole i školce to pořád něčím žije. Probíhají různé projekty, akce pro rodiče a
děti, soutěže, exkurze. V tomto měsíci se mohli rodiče aktivně zapojit ve školce do
projektu Voda a ve škole jsme jarně čarovali a vyráběli si společně jarní výzdobu.
Největší akcí letošního roku bude ale jistě pobyt slovenských žáků ze ZŠ
Dražkovce, kteří by nás měli navštivit už koncem dubna.
Podali jsme ve spolupráci s obcí projekt EU, který byl schválen a měl by přispět
k vzájemnému poznávání obou skupin dětí. V sobotu 20.3.2010 jsme byli na
koordinační schůzce na Slovensku, abychom dořešili detaily příjezdu dražkovských
žáků. Věříme, že projekt splní naše očekávání a prohloubí další spolupráci mezi
obcemi, školami a spolky.
Informovat o projektu i dalším děním ve škole a školce vás budeme
prostřednictvím webových stránek školy http://mosnov.cz/škola.
Mgr. Jitka Buchlovská

Centrum mládeže v Mošnově
V březnovém vydání Občasníku bych se rád zaměřil na novinky, které byly
aplikovány v Obecní knihovně v Mošnově. Již po mém nástupu do funkce
knihovníka a správce Obecní knihovny Mošnov jsem zjistil, že její stav je značně
nežádoucí a bude zapotřebí se snažit tuto situaci vyřešit. A tak po konzultaci
se servisním technikem pro knihovní program Clavius a Obecním úřadem
v Mošnově došlo ve dnech 18. a 19 ledna 2010 k revizi knižního fondu. Při této

akci pomáhali zástupci Městské knihovny Nový Jičín, kterým patří poděkování
stejně jako servisnímu technikovi paní PhDr. Daně Nálepové, která asistovala
nejen při samotné revizi, ale také při následném řešení problémů s některými
ztracenými nebo problematickými knihami. Nyní je knihovna již znovu zatříděná a
většina ztracených knih byla dohledána a případně jejich knižní záznamy byly
opraveny. Avšak stále jsou tituly, které v knihovně chybí, a tak probíhá jejich
dohledávání a upomínání čtenářů, kteří mají stále vypůjčené knihy i několik let.
Značná část knižního fondu byla vyřazena pro velmi opotřebený stav a byla
předána k likvidaci. Byla vybrána část knih, která je ve vyhovujícím stavu a bude
v nejbližší době možné tyto knihy zakoupit za zůstatkovou cenu. Současně s tím
se intenzivně připravuje zavedení dvou velmi významných novinek, a to navedení
všech časopisů do knihovního počítačového programu a tím zefektivnění půjčování
periodik čtenářům. Druhou novinkou bude zřízení online katalogu knih. Tento www
katalog knih umožní přes vyhledávací formulář lidem hledání konkrétních knih,
případně hledání knih od konkrétních autorů, případně zjištění, zda je konkrétní
kniha k dispozici nebo ji má nějaký čtenář půjčenou.
Kromě knihovny prošla značnou modernizací
počítačová herna a veřejná
internetová kavárna. Dnes již zastaralé počítačové sestavy byly vylepšeny za
moderní výkonné počítačové sestavy, které poskytují nejen špičkový výkon pro
hraní počítačových her pro mládež pravidelně navštěvující Centrum mládeže, ale
také výrazně zvyšují rychlost a komfort při práci na internetu a posouvají hranice
multimediální
zábavy zase o kousek výše. Pro využití tohoto nového
multimediálního výkonu nových počítačů v Centru mládeže jsme doplnili seznam
počítačových her o 9 nových titulů. Mládež navštěvující centrum mládeže tyto nové
možnosti ihned využila, a tak se návštěvnost Centra mládeže značně zvýšila.
V souvislosti s pořízením nových počítačových sestav došlo k vyřazení původních
počítačových komponentů a tyto komponenty jsou nyní k odprodeji v Centru
mládeže za vyřazovací ceny. Zájemci mají možnost si levně pořídit vyřazené
počítačové komponenty, které jim mohou ještě posloužit pro jejich počítače
v domácnostech. Při rozšiřování množství služeb v Centru mládeže se dbá i na
naše starší spoluobčany, a tak od 4. ledna 2010 byla úspěšně spuštěna služba
CZECHPOINT (Český podací ověřovací informační národní terminál), která nabízí
občanům po předložení platných dokladů ověřené výpisy z informačního systému
věřejné správy. Lidé tak mají na dosah celý státní aparát na jednom místě rychle,
snadně a pohromadě. Odpadá tedy nutnost objíždění mnoha státních úřadů pro
získání všech úředních dokumentů, jako jsou výpisy z rejstříku trestů, výpisy
z obchodního rejstříku, výpisy z insolventního rejstříku, výpisy z živnostenského
rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, a další ověřené výstupy. Celý systém
má nyní jedno omezení, a to je vydávání výpisu z katastru nemovitostí, zde zatím
systém není připraven, ale pracuje se na odstranění této překážky, tak aby systém
byl opět efektivnější. Službu Czechpoint nabízíme nejen lidem, ale i firmám a proto
v souvislosti s rozjezdem služby Czechpoint probíhá aktualizace seznamu firem
v Mošnově tak, aby posléze bylo možné nabídnout službu Czechpoint také
podnikatelské části obce.
Těšíme se na Vaši návštěvu v Centru mládeže.
Lumír Kuchat DiS.

Z historie obce Mošnov
V listopadu 2009 začala v obci Mošnov pracovat nová kronikářka paní
Květoslava Míčková. Mimo aktuální dění v obci se zaobírá i její historií,
zejména studiem starých kronik a dalších archivních materiálů.

1897
1906
1918
1919
1923

- 1906:
-1918:
-1919:
- 1923:
-1928:

Josef Wank z č. 8
Johann Wank z č. 61
Andres Waidosch z č. 64
Vilém Matějek z č. 13
Josef Lehnert

V roce 1928 zvolen Johann Wank.
Čteme ze staré kroniky Mošnova
Ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně je uložena obecní kronika Mošnova,
založená za první republiky a napsaná Andreasem Waidoschem, kupcem z domu č.
64. Je psána německy, německým novogotickým písmem, kurentem. Má 200
stran. V kronice se uvádí k roku 1924:
Mošnov rozděluje potok Lubina. Na pravém břehu vznikl starý Mošnov, na levém
břehu potom nový Mošnov. Přes Mošnov vede silnice I. třídy, na které je živý
provoz, a to zejména

mezi průmyslovým

územím Vítkovic,

Novým Jičínem a

Příborem. Tato silnice se větví uprostřed obce u kostela a na jih vede v roce 1910
postavená okresní silnice přes Skorotín do Příbora. Mošnov nemá žádnou
železniční stanici, vzdálenost do železniční stanice Sedlnice je asi 2,5 km, do
Studénky 6 km. V obci není ani pošta.
Po okresní silnici mezi průmyslovými oblastmi projede denně asi 400 motorových
vozidel. V roce 1924 měla obec 150 domů, domy č. 12, 54 a 115 zanikly, takže
jenom zbylo jen 147 domů. V místě se nachází statek, patřící pánovi
Vetterovi (dříve hraběti z Lilie z Nové Horky), trojtřídní obecná škola,
budova s bytem pro učitele, jeden kostel, jedna fara, 2 velké mlýny a jeden
hostinec. Východně od Mošnova se zvedá pahorkatina, táhnoucí se

Mořici
jedna
obecní
téměř

paralelně s tokem Lubiny. Při jasném počasí jde z vršků vidět Lysá hora, hradní
ruina Hukvaldy, Radhošť, Starý Jičín, Kravařsko s Fulnekem i Vítkovické železárny.
Mošnov leží v nadmořské výšce 250 metrů, jeho délka je 1200 metrů, zaujímá 965

V roce 1860 byly na Moravě rozpuštěny krajské úřady (Mošnov patřil ke
Krajskému úřadu Přerov).
Dne 31. srpna 1868 začala působnost okresního
hejtmanství v Novém Jičíně, a to pod vedením okresního hejtmana Bohuslava,
rytíře von Wittmann.
Druhá polovina 19. století byla charakteristická národnostními sváry. Za slabé
rakouské vlády stoupaly protiklady mezi Němci a Neněmci. Proto také v obci
Mošnov

byla složitá

situace,

protože

ležel ve východním

cípu

německého

jazykového území, obklopeného jinak hovořícími obcemi, se kterými nebylo
možno navázat kontakty. Se vzdálenými velkými územími, kde se hovořilo
německy, bylo možno navázat styk jenom těžce.
V rámci vystěhovalectví, zlákáni putujícími agenty, opustili tehdy mnozí občané a
rodiny domácí mošnovskou půdu a vystěhovali se. Byly to mezi jinými tyto rodiny:
na Nový Zéland rodina Bernarda Langera z č.111. Do USA rodiny: Josefa Schwarze
z č. 32, Franze Klosse z č. 56, Josefa Maratha a Johanna Monsborta

z č. 113, Josefa

Gebauera z č. 46, Františka Řeháka z č. 54, Jana Dybala z č. 66 (přeškrtnuto?),
Wilibalda Lavičky z č. 94, Andrease Willerta z č. 91. Vystěhovali se také dva
svobodní muži - Josef Monsbort z č. 15 a Alois Pisch z č. 65.
Několik mužů z Mošnova bojovalo ve válce proti Itálii, ale žádný v ní nepoložil
život. Občanům se připomněla i rakousko - pruská válka v roce 1866, když z 13.

bez osady Harty (Lilien) 912 hektarů, 77

na 14. července slyšeli kanonádu z bitvy u Dubu na Olomoucku a když ze 17. na
18. července pochodovaly Mošnovem rakouské oddíly, jejichž část zda byla v noci
ubytována. 27. července pochodoval obcí větší oddíl Prusů, ti ale byli k místním
velmi přátelští a nenadělali žádné škody.
Nevolnické poměry

V roce 1924 žilo v Mošnově 860 obyvatel a 206 v osadě Harty (Lilien), tedy celkem
1066 obyvatel. Z mošnovských 860 bylo 786 Němců, 59 Čechů, 15 Poláků a
Slováků, což byli většinou sezonní zemědělští pracovníci. Původní obyvatelstvo
zde provozovalo zemědělství a řemeslo.

Podle robotního řádu Moravy ze 7. 9. 1775 byli i mošnovští poddaní povinni mj.
ruční (pěší) nebo potažní robotou.
I. Poddaní, povinní pěší robotou
1. Podruh a podruhyně 13 dní ročně jednou osobou.

hektarů, 95 arů, 94 metrů čtverečních,
arů, 93 metrů čtverečních.
O obyvatelstvu

V roce 1850 byly pod vedením vládního komisaře provedeny první volby.
Starosty byli:

2.

Osedlý poddaný, jehož roční daně státu
krejcaru, jednou osobou 26 dní.

1850
1854
1869
1876
1882
1885

3.

Když to bylo více než 52,5 krejcaru, ale méně než 2 zlaté a 37,5 krejcaru roční
kontribuce, jednou osobou týdně jeden den.

4.

Když to bylo více než 2 zlaté a 37,5 krejcaru, ale méně než'4 zlaté a 22, 5
krejcaru, jednou osobou týdně 1,5 dne.
Když to bylo více než 4 zlaté a 22,5 krejcaru, ale méně než 6 zlatých a 33 a %
krejcaru, jednou osobou týdně dva dny.

- 1854:
- 1869:
- 1876:
-1882:
- 1885:
- 1897:

Johann Funer z č. 61
Johann Wank z č. 8
Vincenc Petr z č. 79
Mathias Scheuter z č. 13
Josef Lehnert z č. 14
Josef Kloss z č. 6

5.

(kontribuce)

nepřekročily

52,5

6.

Když to bylo více než 6 zlatých a 33 a % krejcaru, ale méně než 8 zlatých a 45

krejcarů, jednou osobou týdně dva a půl dne.
7. Když to bylo více než 8 zlatých a 45 krejcarů, jednou osobou týdně 3 dny.
II. Poddaní, povinní potažní robotou
1. Kdo platil více než 8 zlatých a 45 krejcarů, ale méně než 13 zlatých a 7 a půl
krejcaru, musel robotovat s jedním kusem potažního dobytka 3 dny v týdnu.
2. Kdo platil více než 13 zlatých a 7 a půl krejcaru, ale méně než 26 zlatých a 15
krejcarů, se dvěma kusy potažního dobytka 3 dny v týdnu.
3. Kdo platil více než 26 zlatých a 15 krejcarů, avšak méně než 39 zlatých a 22 a
půl krejcaru, se třemi kusy potažního dobytka tři dny v týdnu a nadto ještě od
sv. Jana do sv. Václava posílat jednu osobu na 2 dny ruční roboty týdně.
Co se týče předení, tak poddaný, povinný pěší robotou, musel upříst pro vrchnost
jednu štuku lněné příze a poddaný, povinný potažní robotou, dvě štuky lněné
příze ročně. (Jedna štuka asi 50 metrů).
Postavení poddaných
Podle výpovědí nejstarších lidí a podle písemných pramenů - uzavřených smluvmuseli poddaní odevzdávat vrchnosti mimo peněz také naturálie a robotovat, a
to: Chalupníci museli dávat 4 svazky sena, 2 kuřata a 10 vajec. Osedlí - čtvrtláníci
každý rok:
1. 8 kusů kuřat nebo za ně zaplatit, a to za každé 1 a 2/5 krejcaru.
2.
3.

15 kusů vajec nebo za každé vejce zaplatit 1/10 krejcaru.
Robotovat se třemi koni 52 dnů v roce nebo za jeden robotní den zaplatit 22

4.

a 13/15 krejcaru, tj. celkem 19 zlatých a 49 krejcarů.
Upříst dvě štuky příze ročně (jedna za 3 krejcary).

5.
6.

Platit pozemkovou rentu - úrok - ročně 49 a 3/5 krejcaru.
Odevzdat vrchnosti jednou ročně uzenou vepřovou šunku nebo za ni zaplatit

7.

4 krejcary.
Odevzdat vrchnosti jednou ročně vykrmeno u husu nebo za ni zaplatit 4 a 1/5

krejcaru.
Zvířata musela být dobře vykrmena, jinak nebyla vrchností přijata a byla
poddanému vrácena. Když byla předána podruhé a opět nebyla dobře vykrmena,
bylo to vrchností považováno za vzpurnost a poddaný byl potrestán bitím nebo
vězením.
A jak bylo zorganizováno vrchnostenské hospodářství? Šafář nebo dráb přišel
večer do chalup poddaných a rozkázal, jaké roboty
budou následujícího dne
vykonávat. Dostavit se měli při východu slunce, a to i s příslušným nářadím. Kdo
neuposlechl,
přišel pozdě nebo nepracoval dosti intenzivně,
případně byl
vzdorovitý, byl opět potrestán bitím nebo vězením.
Po zrušení roboty 7. 9. 1848 se museli poddaní ze svých povinností vyplatit,
například chalupníci museli zaplatit 150 - 200 zlatých konvenční měny.
Květoslava Míčková
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JESTŘÁBI

MOŠNOV

TJ Mošnov - hokejový oddíl
Hokejový oddíl Jestřábi Mošnov se v sezoně
2009/2010 stal vítězem "Městské 3.hokejové ligy"
neregistrovaných hráčů v Kopřivnici.
Pořadatel SpSK Kopřivnice - zimní stadion.

Hráči: J.Nevlud, Ing.A.Hajduček, R.Hajduček, L.Kuchař, Z.Lopušný, R.Nevlud,
J.Polášek,T.Růžička, P.Klečka PVašek, A.Papák, P.Grufik, R.Bartek, P.Lička,
R.Sykora, Ing.P.Štegner, J.Bartoň, R.Skrla, R.Poloch, L.Hyl, R.Matěj, K.Pinkas.
PLAV OFF - semifinále
1.zápas
2.zápas
Brušperk - Janovice
5 :5
6 :2
Bystré Jestřábi Mošnov
7: 3
1 : 14
(O: 1 na samostatné nájezdy)
PLAV OFF - finále
1.zápas
2.zápas
Brušperk - Jestřábi Mošnov
1:6
5:2
(O: 1 na samostatné nájezdy)
Konečné pořadí sezona 2009/2010
Nejlepší střelec 3 ligy:
1.HC Jestřábi Mošnov
1. Roman Poloch
HC Jestřábi Mošnov
2. HC Brušperk
Nejužitečnější hráč 3.1igy:
3.HC Bystré
4.HC Janovice
1. Roman Poloch
HC Jestřábi Mošnov
5.HC Tornádo Kozlovice
6.HC Lahvators
Nejlepší brankář 3 ligy:
1. Aleš Šturc
HC Brušperk
7.HC Tatra
Zdeno Lopušný

TJ MOŠNOV POŘÁDÁ V SOBOTU 3.4.2010

NoČNí POCHOD BROUčKů
Sraz v 1900hodin u tělocvičny.
VZíT S SEBOU SVĚTÝLKO A ODVAHU.
POCHOD VHODNÝ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.

šnov - vítěz 3 hokejové ligy
·ce sezona 2 09/2010.

•

HOST'

již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým
dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je
nutno v předstihu nahlásit Hasičskému záchrannému
sboru buď telefonicky
Sektorovému operačnímu a informačnímu
středisku Frýdek-Místek
na číslo
950 720 010 nebo elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a
podnikající
fyzické
osoby
najdou
na webových
stránkách
Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz
pod názvem
"Pálení klestí". Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční
prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém
zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická
nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena
pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání
ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by
se měl chovat obezřetně.

Jaro je tady ...
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často
přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které
způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období,
kdy většina lidí vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do
přírody ... a tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na
loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do
vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují
zákon, ale rovněž ohrožují své okolí.
Plošné vypalování trávy je zakázáno
nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za
tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé
věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách.
Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např.
kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení
např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár

Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod ..
Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby
nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon
postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.

nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
územní odbor Nový Jičln

kraje

