MOŠNOVSKÝ OBČASNÍK

O názvu Mošnov a Engelswald
Mošnov byl původně ve 2. polovině 13. století zemanským statkem, název
vyjadřoval majetnictví jistého Mošny.
Ale podle Dr. Ferdinanda Liebwehra, autora pojednání Místní názvy
Kravařska, byla takto obec nazývána odvozením ze substantiva „mošna“,
případně z německého „Moos" (bažina, mech).
Koncem 13. století byla obec zvětšena německými kolonisty a ves dostala
německý název, původní Mošnov snad zůstal na levém břehu Lubiny s
názvem Mošnovec. Obě sídla splynula v 17. století.
Německý název obce Engelswald je zmíněn v soudní knize biskupství
olomouckého již k roku 1374, a to v žalobě Paza z Warthy proti Vokovi z
Kravař a na Štramberku o vydání poloviny vsi Sedlnic, vsi Neuhübel (Nová
Horka) a Engelswald (Mošnov). Tady se ovšem název vyskytuje v
latinském znění Engelswaldensis, což je překlad německého názvu
Engelswald. To, že obec byla německá, lze usoudit i ze jmen rodin. V 18.
století zde bylo 117 domovských čísel, 12 rodin se jmenovalo Pisch, 10
Scheuter, 7 Lehnert, vyskytovala se jména Kloss, Wank, Schwarz, Wagner,
Kunz.
Název Engelswald je buď odvozen od názvu kmene Anglosasů, nebo snad
od jména vůdce německých kolonistů Engela, který zde ve 13. století
založil osadu.
Pro domněnku, že místo bylo „založeno“ Engelem, hovoří skutečnost, že se
v Durynsku nacházejí vesnice podobného jména – Engelshaus či
Engelsbach.
Květoslava Míčková, kronikářka
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OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta obce Mošnov podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje :
1. Volby do zastupitelstva kraje Moravskoslezského se uskuteční
do 22°°hodin
dne
12.10.2012
od 14°°hodin
a dne
13.10.2012
od 8°°hodin
do 14°°hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v Centru mládeže, Mošnov 96, PSČ 742 51, pro voliče s trvalým
pobytem v obci Mošnov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Mošnově dne 26.9.2012
Ing. Roman Máca, starosta

Vývoz objemového a nebezpečného odpadu
se uskuteční ve čtvrtek 11. října 2012. U obecního úřadu budou přistaveny
kontejnerové vany na objemový odpad a od 15,00 – 16,00 hodin budou
přebírat nebezpečný odpad od občanů pracovníci firmy Slumeko
Kopřivnice.
Než začneme topit …
Již brzy nastane topná sezóna a majitelé nemovitostí by se měli na toto
období náležitě připravit a postarat se o bezpečný provoz komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
I sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké
nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo
otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při
celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW
třikrát ročně, a při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před
začátkem a po skončení topné sezóny.
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do
50 kW provádí jedenkrát ročně.
U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, je vhodnějším řešením spolehnout se na odborníky –
kominíky. Ti by měli provést i kontrolu komínu a nebo revizi komínu
v případě, že je připojen nový spotřebič nebo se mění druh paliva.
O provedeném čištění, kontrole nebo revizi vydá kominík doklad nebo
revizní zprávu, které jsou důležité nejen pro uplatnění případných nároků
vůči pojišťovně.
V případě, že v komínovém tělese vznikne požár je dobré pokud možno
zachovat klid a nepodlehnout panice. Požár nikdy nehasit vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Pokud to situace
dovolí a nedojde k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby, je možné
zkusit, do doby než přijedou hasiči, hasit plameny pomocí vhazování
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Podrobné podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Informační centrum
V letošním roce bylo zahájeno vydávání pytlů na separovaný odpad
v Centru mládeže a po devíti měsících fungování tohoto systému třídění
plastů a papíru bych chtěl pochválit občany za přizpůsobení se novému
systému. Tento systém fungování třídění odpadů zřejmě v příštím roce
dozná změn v návaznosti na nový zákon o odpadech.Je dobře, že se občané
naučili chodit pro pytlíky do Centra mládeže v případě, že jim dojdou a
zároveň bych chtěl upozornit, aby se občané snažili plnit pytle co nejvíc a
neodkládali k hranici pozemku poloprázdné pytle, jsou s tím spojeny
vícenáklady pro obecní rozpočet.
V minulém týdnu zastupitelstvo obce Mošnov schválilo přesunutí
Obecního úřadu do budovy dnešního Centra mládeže. S tím bude spojeno
stěhování knihovny, informačního centra a možná i pracoviště CzechPoint
do budoucí půdní vestavby v Centru. Občané tak najdou obecní úřad,
informační centrum i knihovnu pod jednou střechou, což bude zejména pro
imobilní občany přínosem díky bezbariérovému přístupu do budovy Centra
mládeže. Zároveň si dovoluji informovat občany o změně, ke které došlo
v prostoru areálu nyní již bývalého autobazaru Leo Sitta. Prostor
autobazaru byl vyklizen a nově je zde v provozu Autoservis pana
Stanislava Matuly, který zde nabízí kompletní sortiment autoprací
(autodiagnostika, autoservis pro všechny značky aut, plnění klimatizací,
lakýrnické a karosářské práce, pneuservis, přestavby vozidel na Ethanol,
autoelektrikářské práce, ...)
Rád bych také upozornil občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu
v centru obce při cestě ke hřbitovu či do Centra mládeže. Kvůli opravě
vozovky na hlavní silnici (I/58), která má trvat do konce ledna s možností
posunutí dokončení oprav v případě nepříznivého počasí dochází
k objíždění kritického úseku velkým množstvím vozidel středem obce.
Zejména v zimních měsících to může být nebezpečné u Centra mládeže
vlivem nepřehledné křižovatky, případě námrazy a zvýšené frekvence
vozidel, která zde objíždí opravovaný úsek.

Všechny čtenáře bych také rád informoval, že po letní prázdninové
přestávce v obměně knih, dojde od října k obnovení cirkulací knih mezi
knihovnami a tím k další obměně knižního fondu a možnosti přístupu
k nejnovějším knižním titulům. Zároveň budou v knihovně k dispozici i
DVD média s nahrávkami kulturních akcí k půjčení. Jde o Gulaszfest, Hry
bez venkovských hranic či Vítání malých občánků.
Členy net-klubu pak jistě potěší, že plánujeme doplnění nabídky pc her o
nové tituly, což po delší pauze jistě přijde vhod.
Informační centrum
Lumír Kuchař Dis

Kulturní komise
Rok už se pomalu chýlí ke svému konci a s ním i všechny akce, které jsme
plánovali na jeho začátku. Poslední dvě kulturní události tohoto roku –
divadelní vystoupení a vánoční koncert, se budou konat v závislosti na
dokončení rekonstrukce kulturního domu. Divadlo je plánováno na listopad
a vánoční koncert na 15. prosinec. Na tomto koncertu vystoupí hudební
soubor CALATA (www.calata.cz) a děti Mateřské a Základní školy
Mošnov. Plánováno je také společné vystoupení našich dětí a skupiny
Calata.
Nyní mi dovolte ještě pár slov k akci, která se konala 9. září a tou bylo
vystoupení kapely Fleret a Gulászfest. Myslím, že tato akce byla velmi
vydařená, o čemž svědčí i to, že dorazilo téměř 500 návštěvníků. To nás
samozřejmě zavazuje k tomu, abychom příští rok vylepšili to, co bude
potřeba. Také doufáme, že spolky už nebudou mít strach uvařit větší
množství guláše, což byl snad jediný větší nedostatek.

Jménem Kulturní komise bych chtěl poděkovat všem, kteří se byť i malým
dílem podíleli na této organizačně náročné akci.
Za kulturní komisi
Boris Pagáč

soutěže – Slavnost padajícího listí, LAT v Petřvaldě, školní kolo v recitaci
a ve zpěvu, dopravní soutěž, preventivní programy, Noc s Andersenem,
Barevný týden atd.
Také letos budeme sbírat kaštany žaludy, starý papír a PET víčka,
nezapomeneme ani na charitativní akce, které dlouhodobě podporujeme CKP Chrpa a Fond Sidus.
Těšíme se, co nám nový školní rok přinese, a také na dobrou spolupráci se
všemi partnery školy.

Mateřská škola Mošnov
Jitka Buchlovská
13. července se uzavřely dveře mateřské školy v Mošnově. Školka
odpočívala od štěbetavých hlásků dětí, ale nastoupila zde pracovní četa
zedníků. Ve školce se po celou dobu prázdnin pracovalo.
3. září jsme zahájili školní rok a přivítali všechny děti. Všichni se upřímně
divili, co se tady během prázdnin změnilo. Zvětšily se prostory pro hry dětí,
školka voněla novým vymalováním a nově položeným kobercem. Prostory
jsou krásné, světlé, útulné. Dětem se zde budou po celý rok příjemně trávit
chvíle odloučení od rodičů při hrách a plnění úkolů podle školního
programu.
Anna Halmová
Školní zprávy
Září je za námi a dětem začaly opět školní povinnosti. Nový školní rok
jsme letos zahájili se 30-ti žáky v 1. – 5. ročníku. Prvňáčků k nám přišlo
pět a jsou velice šikovní. Rychle si zvykají na školní povinnosti a režim
dne ve škole. Nemají problémy s navazováním dobrých vztahů se
staršími dětmi ani dospělými. Personální změny letos neproběhly, pouze
v MŠ stále dlouhodobě marodí paní Balcarová.

Plány a akce školní i mimoškolní jsme letos směřovali více k jednodenním
či víkendovým projektům a aktivitám. V plánu máme tradiční akce
s Klubem rodičů, obcí a spolky – Mikulášské plavání, výlet do ZOO Lešná,
Bartošovický výlov, Mikulášskou nadílku, Vánoční koncert, Erbovní
slavnosti, návštěvu u myslivců, soutěž s hasiči, ale také školní akce a

Kynologicky klub 2012
Sportovní kynologie
Na našem kynologickém cvičišti probíhá výcvik každou neděli od 9 hodin.
Vzhledem k tomu, že v současné době nemáme vlastního figuranta,
využíváme k nácviku obran figuranty KK Štramberk. Pro získání nových
zkušeností z výcviku poslušnosti, stop a obran se Jana Tománková
zúčastňuje výcvikových táborů v Lukové pod vedením zkušených nejen
českých ale i zahraničích instruktorů.
Dne 24.6.2012 proběhl II. Ročník „HAF HAF“ závodů, tentokrát pořádaný
KK Velké Albrechtice. Závod byl rozdělen do dvou kategorii ZZO a ZVV1
bez obran a stop. Náš klub reprezentovalo 7 pejsků. I když jsme neobsadili
medailové místa, musíme se pochlubit nejlepší poslušností psa Kiry Ivy
Najzarové v kategorii ZZO, 4. místem psa Nexie s Terkou Šajnovou a
nejmladší účastník závodu, 6-ti měsíční Dag Small Speedy Dream s Janou
Tománkovou, obsadil 6. místo. Příští rok se sejdeme na poměření sil zase u
nás v Mošnově.

V pátek 28. září se zúčastní 2 naše členky závodu „O Štramberské ucho“.

V sobotu 13. října proběhne náš klubový závod v poslušnosti a agilitách.

Obedience
V březnu jsme byli požádáni KK Ostrava-Třebovice o možnost pořádat
seminář obedience na našem kynologickém cvičišti. Tohoto semináře se
zúčastnily i naše členky, aby mohly proniknout do tajů tohoto pro nás
nového sportu.

Tak jako mnoho jiných kynologických klubů i my jsme se letos museli
přizpůsobit požadavkům milovníků pejsků v nových kynologických
sportech. Proto již od tohoto roku vedeme nejen výcvik agilit pro
začátečníky i pokročilé, ale také dogfrisbee a dogdancing pro začátečníky.
Závěrem bych chtěla poděkovat Radkovi Kolářovi, který nám zajišťuje
dobré zázemí pro výcvik psů.

15.9.2012 proběhl veřejný trénink pod vedením Marty Fuglevičové a
Zuzky Krejčiříkové.

Kynologický Klub Mošnov
Mgr. Ing. Jana Tománková

6.10.2012 od 8. hodin se uskuteční v areálu KK Mošnov a na hřišti TJ
zkoušky obedience
Agility
Po loňském úspěšném roce se Lucka Váňová s Engie rozhodla začít běhat
na oficiálních závodech . A tak jsme 15.4.2012 vyrazili na její 1. zkoušky a
povedlo se! První LA1 zkouška na výborně. Pak následoval Zlechov, Brno,
Bratislava a Zlín, kde se nám podařilo splnit poslední zkoušku potřebnou
na kvalifikaci na Mistrovství Evropy juniorů 2012. I když se Lucka již na
MEJ do Rakouska neprobojovala, chtěla bych ji tímto poděkovat za
vzornou reprezentaci klubu a budeme ji a Engie držet palce ve
vyšší kategorii LA2, ve které začne běhat od nového roku.
A naše štěňátka a mladí pejsci nám dělají taky samou radost. S těmi
vyjíždíme na neoficiální závody.
Zúčastnili jsme se Hranické skočky, Agidivošení v Odrách, agility
v Ráječku, Slavičíně a ve Frýdku-Místku. Ze závodů jsme si přivezli
několik prvních, druhých i třetích míst. V neděli 30. září vyjedeme ještě na
neoficiální závody do Kroměříže. Přeji všem štěňátkům hodně úspěšně
zaběhnutých parkurů a budeme se těšit, až se příští rok připojí k Lucce
s Engie na oficiálních závodech.
V srpnu se 6 našich členek zúčastnilo LVT agilit ve Větřkovicích, kde již
jako loni pod vedením zkušené instruktorky, získávaly nové zkušenosti.

SDH Mošnov
Se samotným závěrem léta jsme rovněž ukončili sezónu v požárním sportu
za rok 2012. Byla to sezóna rozporuplná. Samotný začátek se nám
víceméně povedl a dokonce jsme se povětšinu ligových kol v MSL drželi v
první desítce. Bohužel, jak už tomu občas bývá, štěstíčko nás v době, kdy
se lámal chleba, opustilo a tak jsme obsadili v uvozovkách až 14. místo z
celkem 26 mužských družstev v Moravskoslezské lize. Za letošní největší
úspěch považujeme 3. místo na soutěži v Ostravě-Svinově z celkem 38.
mužských družstev. Letos jsme ovšem nasbírali i dosti velký počet
neplatných pokusů, přisuzoval bych to změnám v sestavě, které nastaly,
neboť družstvo opustili někteří členové. Na uvolněná místa se již zaučují
mladší naděje, ale budeme samozřejmě rádi, kdyby projevili i další
nadšenci zájem a přišli mezi nás.
Tento rok jsme uspořádali nemálo vlastních akcí, nebo se přinejmenším
podíleli na jejich přípravách a průběhu. Rád bych zmínil 0. ročník noční
soutěže. Noční soutěž jsme pořádali vůbec poprvé a sami jsme nevěděli co
očekávat. Společně ze soutěží probíhala i rocková zábava. Účast družstev
byla solidní, ale ještě více nás potěšil zájem našich spoluobčanů z
Mošnova. Patří Vám všem díky, že jste si přišli zpříjemnit první červnovou

sobotu. Na závěr srpna jsme uspořádali další soutěž v požárním útoku,
která je zařazena do Moravskoslezské ligy. Celkem se do naší vesničky
sjelo 50 družstev z celého kraje.

Příjemný den Vám přejí členové redakční rady…

Radomil Bodzsar
Jana Rabinská
Michal Janíček

A co náš sbor do konce roku ještě čeká? Na přelomu září a října se začne
opravovat náš „svatostánek“ Hasičská zbrojnice. Obecní úřad uvolnil
peníze pro rozsáhlejší rekonstrukci, která se stala pomalu nutností. První
část rekonstrukce, dá-li se to tak nazvat, proběhla již v jarních měsících,
kdy byla provedena termosanace půdního prostoru. Slangově řečeno:
„Zabili jsme brouka, co nám žral střechu“. Nyní nás čeká oprava interiéru,
která bude zahrnovat nové omítky, malbu, zateplení stropu a novou
podlahu v garáži. Zvenčí bude hasičárna opatřena novou fasádní barvou a
zateplena severní stěna. Práce budou prováděny stavební firmou, ale co
budeme moci, provedeme svépomoci, případně budou naše ruce k
dispozici.
Za SDH Mošnov
Karel Charvát ml.
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