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Program 9. Erbovních slavností v Mošnově
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•

Oslavy se budou konat v centru obce, v amfiteátru Lipina, v areálu fotbalového hřiště a
kynologického cvíčíště.
Začátek je stanoven na 13.00 hod. a ukončení ve 02.00 hod. násl. dne.

14,00 hod.

HlAVNÍ PROGRAM

Amfiteátr UPINA
k tanci a poslechu vyhrává hudba .Rozmarýnka" /13.00 - 17.00 hod.z'
zahájení slavností /14.00 hod.z'
vystoupení dětí ZŠ, MŠ, TJ, Klub důchodců /od 14.00 hod.z'
vystoupení hudební skupiny MAXIM TURBULENC /19.00 - 20.00 hod.!
taneční zábava, hraje skupina TNT /21.00 - 02.00 hod.z'

Fotbalové hřiště
-

~

SEGWAY - zábavná atrakce /15.00 -18.00 hod.!
Horolezecká stěna - zábavná atrakce /15.00 - 18.00 hod.!
soutěž horolezců ,,0 soudek piva" /17,00 -18,00 hod.!
skákací hrad a kouzelník / od 15.00 hod.z'
vystoupení leteckých modelářů /15,00 - 17,00 hod.z'
vystoupení kynologů /16.30 hod.!
noční ohňostroj /22.00 hod.z'

Kynologické cvičiště
střelba z Paintbalových zbraní /15,00 - 17,00 hod.!
Časové údaje jsou orientační a mohou se v průběhu programu změnit.

TANEČNí PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE - ZAČÁTEČNíCI

Zahájení

kurzu:

pátek 17. září 2010 v 19,00 hodin
v kulturním domě v Mošnově

Cena: 1.000,-Kč

taneční

pár (5 dvouhodinových

Bližší informace:

v Centru mládeže
tel.: 733399533,

v Mošnově
556756578

lekcí)

Změna termínu vývozu TOO z obce

Nový termín vývozu tuhého domovního odpadu z obce
plánovaného 5.7.2010.

je pátek 2.7.2010 místo

Centrum mládeže v Mošnově
V dnešním čísle se zaměřím na novinky již dříve realizované, které přinesly ovoce.
Jedná se zejména o službu Czech Point, která doposud vydala v Centru mládeže
dohromady již 108 výpisů, a to z agendy rejstříku trestů, obchodního rejstříku či
systému bodového hodnocení řidiče. Tato služba je stále více využívána z řad
zaměstnanců firem podnikajících na území obce Mošnov, ale také ostatními
občany z Mošnova a okolí. Služba Czech Point má sice stále omezení ve vydávání
výpisů z katastru nemovitostí, nicméně tento nedostatek bude snad již brzy
odstraněn.
Centrum mládeže jako kulturní organizace chce oslovit občany s kurzy tanečních
pro páry, které budou zahájeny v pátek 17. září 2010 v 19,00 v Kulturním domě
v Mošnově. Cena kurzu je stanovena na 1000 Kč za jeden taneční pár.
Zálohu 500,-Kč je nutno zaplatit do 15. července 2010.
Po téměř 3 měsících byla konečně znovu otevřena pověřená Městská knihovna
v Příboře, která nám do Obecní knihovny v Mošnově přivezla 2 balíky nových knih
v rámci cirkulace mezi knihovnami spadajícími pod příborskou městskou knihovnu.
Dodávky nových knih jsou pokračujícím trendem obměny knižního fondu, který byl
nastartován revizí knižního fondu. Nyní se postupně zvyšuje počet čtenářů
v knihovně, což považuju za pozitivní výsledek.
V rámci modernizace centra došlo ke zřízení nových elektronických kontaktů. Jde
o kontakt textovými zprávami přes síť ICQ 562-233-117. Do centra je možné se
dovolat pomocí internetové telekomunikační
služby Skype informacni.centrum.
mosnov a také došlo k vytvoření skupiny na internetové sociální síti Facebook
s názvem "Informační centrum Mošnov" , kde je možné se dočíst o chystaných
soutěžích pro děti a budou tam postupně doplněny fotky a informace o službách
nabízených v centru.
Došlo k jedné velmi významné změně ve-mailové komunikaci s centrem: stará
adresa centrum.mladeze@mosnov.cz
byla změněna na czechpoint@mosnov.cz
z důvodu nutnosti samostatné e-mailové adresy pro úřední komunikaci s odborem
egovernmentu Ministerstva vnitra ČR pro zasílání novinek a aktualizací ve službě
Czech Point. Pro veřejnost jsou tedy k dispozici e-mailyinfo.centrum@mosnov.cz.
knihovna@mosnov.cz, popřípadě i czechpoint@mosnov.cz.
Poslední změnu doznala PC herna a veřejná internetová kavárna, která je nově
vybavena sluchátky s mikrofony tak, aby lidé mohli využít v rámci internetového
přístupu také služby Skype či ICQ. Obě služby jsou na počítačích nainstalovány a
nastaveny.

UPOZORNĚNí!
V době od 19.7.2010 do 30.7.2010 bude z důvodu čerpání dovolené
provoz Centra mládeže omezen - nebude přístupná služba Czech
Point.
Lumír Kuchař DiS.

V neděli 20. června 2010
v 15,00 hodin bude v Mošnově
vysvěcena
opravená
kaplička
u domu č.p. 79 rod. Nováčkovy.
Na tuto opravu přispěla
Mošnov částkou 100 tis. Kč.

Obec

Po intenzivním hledání se podařilo
obecní kronikářce paní Květoslavě
Míčkové najít ve farním fondu
archivu Nový Jičín, inv. Č. 61,
v soupise kapliček a křížů, tuto
německy psanou zprávu: Antonfn
Lehnert, majitel dolního
mlýna
v Mošnově, postavil v roce 1896
místo dřevěného kříže (u kterého
příslušný majitel dolního mlýna měl
za povinnost
vždy při procesí
Božího těla instalovat oltář) kapličku z kamene a cihel. Je zaklenutá a pokrytá
břidlicí, je v ní zřízen oltář pro procesí s Božím tělem.
Mošnov 31.12.1896
František Heinrich, farář

Klub důchodců

V

Mošnově

Proběhlo:
dne 16.4.2010 v klubovně obecní kolo .Koštování pálenek"
umístění:

kategorie
1. místo
2. místo
3. místo

slivovice
Boris Pagáč
Miroslav Janíček
Miroslav Janíček

kategorie hruškovice
1. místo Jan Vašek

kategorie
1. místo
2. místo
3. místo

jabkovice
Vojtěch Chromčák
Boris Pagáč
Oldřich Kupčík

kategorie vfnovice
1. místo Jiří Šajtar

dne 4.6.2010 na myslivecké chatě "Smažení vaječiny"
dne 11.6.2010 v Bílovci vystoupení skupiny ODROSTENEK
Připravujeme:
dne 19.6.2010 prodej občerstvení na Erbovních slavnostech v Mošnově
vystoupení ODROSTENEK
dne 24.6.2010 beseda s Policií ČR na téma "Podvody na seniorech"
dne 30.6.2010 zájezd pro členy Klubu důchodců do Pivovaru Nošovice
s prohlídkou závodu a ochutnávkou piva. Další program je překvapením.
Přihlášky přijímá do 25.6.2010 p. Josef Brus, Mošnov 163.
Cena: 100,-Kč.
Odjezd autobusu 7,30 hodin od kostela, pak zastávka na "malé straně".
Alena Pagáčová

Základní škola a Mateřská škola Mošnov
Společně bez hranic - společné učení
V minulém čísle jsme vás informovali o našich slovenských
kamarádech
z Dražkovců a také jsme nastínili smysl a realizaci projektu Společně bez hranic.
Chtěli bychom vás i dále informovat o průběhu pobytu slovenských dětí v Mošnově
a našich přípravách na pobyt v Dražkovcích.
První květnový týden se v naší škole nesl v duchu přátelstvi a společných aktivit,
kterých bylo opravdu požehnaně a nejen slovenské, ale i naše děti, byly v pátek
docela unavené a vyčerpané.
Snažili jsme se, aby všichni prožili smysluplný týden plný aktivit, společného učení,
výletů, sportovních klání a odnesli si z tohoto týdne spoustu nezapomenutelných
zážitků a hezkých vzpomínek. Také jsme chtěli přispět k lepšímu poznání obou
národů, jejich tradic, zvyků, jazyka a přírodních krás.
Troufám si tvrdit, že až na počasí, nám vše vyšlo skvěle a podle kladných ohlasů
dětí i dospělých se nám celá akce povedla.
Dětem se líbil výlet do Štrarnberka, muzeum Tatra, bazén, interaktivní výuka ve
skupinách, sportovní turnaje, pěvecká soutěž, čtenářská dílna, hry na hřišti i
diskotéka.
Dařilo se nám také překonávat jazykovou bariéru, což se nám zkušenějším zdá
nepochopitelné, ale věřte, že naše děti se setkávají se slovenštinou velice málo a
mnohým slovům vůbec nerozumí.
S učitelkami a rodiči jsme si vzájemně vyměnili zkušenosti z učitelské praxe nebo
činnosti Klubu rodičů.
Nyní se už těšíme na náš pobyt na Slovensku, který se uskuteční od 21.6. do 25.6.
a věříme, že si ze Slovenska odvezeme také spoustu krásných zážitků.
Doufáme, že projekt bude pokračovat i po vyčerpání evropských dotací a
nastartuje dobrou spolupráci a přátelství mezi školami, dětmi i dospělými.
Další informace o tomto týdnu můžete slyšet na vlnách ČR Ostrava v archivu
pořadu Křížem krajem redaktora Michala Schoffera ze dne 17.5.2010 nebo se
dočtete v Kopřivnických novinách číslo 18 ze dne 13. 5. 2010. Výtisky těchto novin
dostanete zdarma v Z$ nebo prodejně COOP. Informovat o projektu budeme i ve
druhém čísle časopisu Letní školáček, které vyjde do konce června 2010.
Mgr. Jitka Buchlovská
Školní rok končí
Uběhl další školní rok a nastal čas vzpomenout na to, co všechno se událo
v mateřské škole.
Měsíc po měsíci ubíhal jako voda, a když se zamyslím nad tím, co všechno se
podařilo uskutečnit, tak je toho poměrně hodně. Snažili jsme se připravit akce pro
děti i jejich rodiče a nejen to, zúčastnili jsme se i vystoupení pořádaných
v Mošnově.
Mezi tradiční vystoupení patří Mikulášská besídka, Den matek nebo vystoupení na
výroční schůzi seniorů. Připomínáme si také jiné oslavy svátků jako je např.
Halloween , Den Země, Karneval,
Velikonoce nebo Vánoce a vždy si něco
připravíme.
Pravidelně se uskutečňovaly praktické dílny pro rodiče s dětmi, tak abychom
formou jednoduché činnosti propojili vazby mezi dětmi a rodiči. Toto se uskutečnilo
v projektech, které jsou součástí vzdělávacího programu. Už při názvu "vítr" a

"voda" tušíme, o čem to bylo. Hráli jsme si, soutěžili, pouštěli draky, vyráběli jsme
větrníkya lodičky z papíru.
Přínosem určitě byla beseda o dětech, o předškolácích a jejich problémech. Paní
z pedagogicko-psychologické
poradny rodičům určitě poradila s jejich problémy.
Od počin kovou akcí bylo i drátkování, při které si maminky vyrobily svůj osobitý
šperk z korálků a drátků.
Během roku jsme byli v loutkovém divadle v Ostravě, přišli nás navštívit umělci
s vystoupením Zpívánky s pohádkou a s pohádkou Psí princezna a divadelní
sdružení Myška, které nám zahrálo pohádku Tři přadleny.
Největším zážitkem však byla návštěva redaktorky z Rádia Orion. Děti byly jako
"u vytržení" a se zatajeným dechem sledovaly diktafon, se kterým redaktorka
obcházela děti a kladla jim různé otázky, na které důležitě a s rozmyslem odpovídaly. Některé byly docela k pobavení a měly úspěch u dospělých.
Posledni akcí byl výlet do ZOO v Ostravě. Počasí nám přálo, krásně jsme se prošli
a poznali mnoho nového. Zážitků, na které budeme vzpomínat, bylo určitě hodně.
A co na závěr? Teď připravíme tablo budoucim školákům, zapojíme se do
Erbovních slavností a rozloučíme se s tímto školním rokem s přáním - ať se ve
zdraví setkáme zase v září.
Jana Balcarová

Tělovýchovná jednota Moěnov
Sportovní víkend mládeže
Ve dnech 7.5.-8.5.2010 proběhla v Mošnově okresni soutěž v atletice, Branballu a
Medvědí stezce. Soutěží se zúčastnilo 85 dětí, 12 cvičitelů a 20 dospělých, kteří
byli na různých stanovištích a taky zajistili prodej v kiosku nebo se postarali o jídlo.
Všem děkuji za spolupráci.
Noc jsme strávili v kulturním domě, kde bylo spoustu prostoru na oddech a relax.
První den proběhla soutěž v atletice a Branballu.
Výsledky atletiky: Šeděnková Eliška 1.
Qurdová Adéla 3.
Lopušná Martina 3.
Polášek Radek 3.
V Branballu jsme vybojovali 1.místo a postup do kraje byl jistý.
Večer byl připraven noční pochod Mošnovem, plnily se zde různé úkoly a hledal
se poklad, který hlidaly dvě čarodějnice. Každé družstvo muselo část pokladu
donést do cile. Pochod vyhrálo družstvo z Mošnova.Larny''. Až všichni došli do
cfle - někteří bloudili - mohla být večerka.
Ráno nás čekala Medvědí stezka. Zde jsme měli dobré výsledky:
2. Marková Nela a Petruniaková Barča
3. Macečková Zuzka a Šeděnková Eliška
4. Marek Erik a Jeřábek Petr
1. Macečková Barbora a Majerová Lucie
1. Pink Roman a Polášek Radek
1. Dybalová Denisa a Koniuchová Dana
3. Wolfová Adéla a Lopušná Martina
1. Pinková Žaneta a Neničková Beáta
Všem dětem děkuji za dobrou reprezentaci.

Taťána Papaková

Sbor dobrovolných hasičů v Mošnově
Soutěžní družstvo
S příchodem jara se opět pravidelně začalo scházet celé soutěžní družstvo mužů
jednou týdně na hřišti, aby trénovali na dalši ročník Moravskoslezské
ligy
v požárním útoku, kterého se nepřetržitě účastní již 9 let.
Moravskoslezská liga zahrnuje 15 soutěží, kde za umístění družstva získávají
body do průběžného pořadí. V minulém ročníku se mužské družstvo umistilo na
solidnim celkovém jedenáctém mistě z 26 družstev. Pro letošní ročník jsme si dali
cíl dostat se do první desítky. Zatím byly z ligy odběhnuty dvě kola. Na prvním kole
jsme získali krásné třetí místo, ale na kole druhém byl útok bohužel nedokončen.
Jak soutěžní
družstvo bude pokračovat v dalších kláních zbývajicích třinácti
kolech, je možné sledovat na internetových stránkách www.sdh-mosnov.cz. nebo
přímo 28. srpna přijít podpořit závodníky na hřiště TJ Mošnov, kde se bude konat
soutěž v požárnim útoku zahrnutá do Moravskoslezské ligy. Všichni jsou srdečně
zváni a určitě se bude na co koukat, neboť se k nám sjedou soutěžní družstva
mužů a žen z celého moravskoslezského
kraje. Dále bychom chtěli nabidnout
zájemcům přidat se do mužského družstva a okusit krásu požárního sportu, aby
kdykoliv přišli mezi nás na trénink (čas a datum tréninku je vždy uveden na již
zminěných internetových stránkách), nebo kontaktovali Karla Charváta ml.
Zásahovájednotka
Jak jistě všichni víme, v měsíci květnu 2010 řádila v našem kraji povodeň. V menší
míře zasáhla i naší obec. V neděli 16. 5. byla jednotka svolána okolo 16 hodiny
k odčerpání zatopené garáže, kde vtékala voda z polí. Ve večerních hodinách
naše činnost pokračovala naskládáním pytlů s pískem v nejnižším mistě koryta
řeky Lubiny u lávky na malé straně. V brzkých ranních hodinách, kdy řeka
kulminovala. Jednotka označila nebezpečné prostory se zákazem vstupu a občané
v dolni kolonii byli informování o hrozícím nebezpečí. Celou noc byla část jednotky
připravena v hasičárně kdykoliv vyjet při požádáni o pomoc k zásahu. Jednotka
také monitorovala a zapisovala výšku hladiny řeky Lubiny. V této činnosti
pokračovala po celé úterý, až do středečnich rannich hodin, kdy řeka začala klesat
k normálni výšce hladiny. Tohoto zásahu se zúčastnilo 10 členů jednotky SDH
Mošnov.
Karel Charvát ml.
Prázdniny, dovolená
myslíte i na rizika?
Prázdniny, dovolená ... děti i dospělí si chtějí co nejvice užít odpočinku a letních
radovánek. Ale ani v tomto období bychom neměli zapominat na možná rizika a
dbát na základni pravidla bezpečného chování doma i v přírodě.
O prázdninách musíme věnovat zvýšenou pozornost našim dětem.
Ale i my, dospěli, si často neuvědomujeme různá nebezpeči. Ponechání dítěte
nebo zvířete ve vozidle v horkých letnich dnech je doslova hazard s jejich zdravím
nebo dokonce životem. Rovněž plynový zapalovač položený volně za oknem
vozidla je následkem přehřáti častou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost
v letnich měsicích bychom měli myslet při každé činnosti spojené například
s opékáním a grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami, kdy
vlivem teplého počasí docházi k odpařováni a vzniku výbušné koncentrace.
Obezřetnosti neni nikdy dost!
$ťastné prožití léta přejí hasiči HZS MSK, územnfho odboru Nový Jičín
000

Z historie obce Mošnov
Překlad německých textů z prvorepublikové

kroniky Mošnova:

Lidové pověsti, které se váží k Engelswaldu (Mošnovu) a jeho nejbližšímu okolí,
byly v ústním podání tradovány až do 2. poloviny 19. století. V dlouhých zimních
večerech se sešli sousedé v jednom domě, kde si vyprávěli různé zkazky. Totiž do let 1860 - 1880 si každý hospodář většinou k vlastní potřebě pěstoval vlastní
len. Přadláci a tkalci se sešli a poslouchali staré pověsti o přízracích, strašidlech,
ohnivých mužích a skřítcích. Skřítci a ohniví muži se objevovali o půlnoci
v bahnitém terénu, tančili, předváděli kolemjdoucím bláznivé kousky a posléze je
zavedli do bažin.
Vodníci se zdržovali v hlubokých tůních řeky Lubiny
a při slunečném počasí sedávali na břehu. Bývali
viděni v zeleném kabátku a s červenou čepicí na
hlavě a z konečků prstů jim kapala voda.
Kolemjdoucí oslovili a pokoušeli se je stáhnout do
tůně a uškrtit je. Na každém utopenci prý byly znát
stopy po škrcení. Děti se strašily vodníkem, aby
nechodily k vodě.
U sochy Panny Marie na cestě u hranice
s Albrechtičkami prý se také strašilo. Chalupník
z blízkého domu Č. 15 byl šafářem u vrchnosti
v Nové Horce. Jednou se vracel až kolem půlnoci
rozjařený domů. Byl prý zvyklý na to, že když
chodíval kolem, zjevovali se mu tady duchové a
strašidla, takže z nich neměl žádný strach. Ale
tehdy dostal od neviditelné ruky pořádný pohlavek, a proto tudy v noci již nikdy
nešel.
U selského stavení Č. 42 se nacházel kousek zahrady, který se táhl od mlýnské
strouhy až k Lubině. Místní sedlák měl služku, která udržovala poměr s jedním
vojákem, což ale sedlák nemínil trpět. Když jednou oral i se svým malým synem na
poli, přicválal sem dotyčný voják na koni, probodl sedláka šavlí a zase zmizel. Pole
pak nebylo dlouho obděláváno a vyrostl na něm les s velkými krásnými duby,
lípami a jinými stromy. V roce 1860 byl les vykácen a přeměněn znovu v pole.
Nedaleko okresní cesty vedoucí z Mošnova do Příbora, asi 1,5 km od Mošnova, se
nachází podivná proláklina. Je to místo, kde byl proveden v roce 1911 s úspěchem
hlubinný vrt, který měl prokázat, zda se zde nenachází kamenné uhlí. Před léty
zde prý stával hrad, k němuž přiléhalo malé městečko. Podle toho je tato lokalita
nazývána Kleinstadtchen. Obyvatelé městečka prý vedli tak neřestný život, že byli
nebesy potrestáni a městečko bylo smeteno z povrchu zemského. Dnes je na
tomto místě zvláštní prohlubeň. Tolik pověst.
Nalezené věci z vykopávek, které zde byly kdysi provedeny, svědčí údajně o tom,
že zde kdysi nalézalo lidské sídliště. Při vykopávkách v novější době zde byly
nalezeny dlaždice, užívané kdysi dávno. Existuje tedy možnost, že zde obydlená
lokalita existovala.
Květoslava Míčkovó

