MOŠNOVSKÝ OBČASNÍK

Vážení občané,
na základě dotazů občanů jsme došli k názoru, že je potřeba se
vyjádřit k těmto tématům:
- petice
- škola a školka
- obecní úřad
- bytový dům
- hospodaření obce
Na obecní úřad byla dne 12.3.2014 podána petice občanů Mošnova
zastoupená petičním výborem ve složení Ing. Roman Máca, Ing. Ivan
Korbelář, p. Zdeněk Pavlásek v tomto znění:
„My, níže podepsaní občané Mošnova, žádáme a současně i
vyzýváme zbývající zastupitele, aby s okamžitou platností zastavili
projektování a realizaci všech investičních akcí, financovaných
z rozpočtu obce, na něž nebyly získány dotace z jiných zdrojů než
z rozpočtu obce, a to z těchto důvodů:
1. Současný investiční záměr – výstavba školy a mateřské školy – je
prověřován Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže s podezřením
na porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a je důvodné
podezření, že obdobně je tomu i u ostatních investičních akcí. Její
výstavba bude obec stát 25 000 000 Kč bez DPH, čímž obec zaplatí
ze svého rozpočtu 30 250 000 Kč!!!
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2. Žádnou nově zahájenou investici není současné zastupitelstvo
schopno do konce volebního období dokončit a obci tak hrozí velké
finanční ztráty.
3. Současný starosta a místostarosta se do zastupitelstva dostali až
jako náhradníci odstoupivších zastupitelů a jejich mandát k výkonu
obou funkcí je v rozporu s většinovým míněním občanů Mošnova,
které vyjádřili v minulých volbách.

4. Současní zastupitelé nezískali podle výsledků voleb většinovou
podporu občanů Mošnova, a nemají tudíž ani morální mandát
k tomu, aby rozhodovali o zásadních investicích.“

b) Skutečná cena za výstavbu školy a školky nemohla být v době
sepsání petice známa, protože výběrové řízení na zhotovitele stavby
proběhlo až 27.3. s tímto výsledkem:

5. Počet členů zastupitelstva poklesl na minimální počet a svým
zastoupením nereprezentuje skutečný výsledek voleb.

Vítězná firma: FICHNA-HUDECZEK s.r.o. – 17,5 mil. Kč
včetně DPH, což je o 12,75 mil. Kč méně než uváděli autoři petice.

Rozhodnutí o realizaci zásadních investičních akcí přísluší až
novému zastupitelstvu, vzešlému z letošních podzimních komunálních
voleb po veřejné diskusi s cílem respektovat většinové mínění občanů
Mošnova.

K bodu 2.

Je naší povinností se k této petici vyjádřit. Věříme, že si všichni
občané sami udělají obrázek o tom, jak se věci opravdu mají.
Považujeme za důležité upozornit na skutečnost, že občané, kteří
petici podepsali, jí podepsali pouze se 4 body. Na obecní úřad však
byla doručena petice kde je bodů pět!

Současné zastupitelstvo pouze pokračuje v investičních akcích
započatých předešlými zastupitelstvy, a to za podstatně nižších
nákladů, než byly plánovány (viz. odkaz). Nevíme tudíž, o jakých
velkých finančních ztrátách autoři petice hovoří.

K bodu 3. a 4.
Současné zastupitelstvo představuje 62,3 % hlasů dle výsledku voleb
z roku 2010 (viz. odkaz). Všichni současní zastupitelé byli zvoleni
podle zákona o volbách a máme zákonné právo i povinnost hájit
zájmy voličů a občanů Mošnova.

K bodu 1.
K bodu 5.
a) Ing. Ivan Korbelář vznesl na prosincovém zasedání zastupitelstva
obce dotaz, ohledně postupu při výběrovém řízení na zadávání
veřejných zakázek souvisejících s výstavbou nové školy a školky.
Následně mu bylo obecním úřadem písemně odpovězeno, že vše bylo
v souladu se zákonem. S tímto se však Ing. Korbelář nespokojil a
podal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět na
prošetření. Po přezkoumání ÚOHS byl dne 10.3.2014 doručen
výsledek šetření:
„Úřad v šetřené věci v současné době neshledal důvody pro zahájení
správního řízení z moci úřední.“ (viz odkaz).

Minimální počet zastupitelů je dle zákona 5 a naše zastupitelstvo má
nyní 6 zastupitelů, tudíž i bod č. 5 je NEPRAVDIVÝ.
Závěrem bychom se chtěli ostře ohradit proti nepravdivým a lživým
tvrzením v této petici. Když si pozorně přečteme všechny body
petice, zjistíme, že se autorům zřejmě nejedná o nic věcného a cítíme,
že je zaměřena hlavně proti zastupitelům. My se však přesto snažíme
dělat svoji práci podle nejlepšího vědomí a svědomí a nevidíme
důvod nepokračovat v již započatých investičních akcích proto,
abychom obec předali novému zastupitelstvu v co nejlepším stavu.

Neradi bychom se stali součástí nekalého předvolebního boje a
věříme, že si občané udělají o těchto lidech obrázek sami.
Obecní úřad
Již v roce 2007 byl odsouhlasen záměr na rekonstrukci obecního
úřadu. V roce 2009 byla zpracována projektová dokumentace. Podle
této projektové dokumentace by činily náklady na rekonstrukci 21
mil. Kč. V roce 2009 byla podána žádost o dotaci, která byla
zamítnuta pro zápornou hodnotu ekonomického vnitřního
výnosového procenta = nízká efektivnost investice. S ohledem na
rozsah rekonstrukce NENÍ MOŽNO toto kritérium splnit a tedy
dotaci získat! V návrhu rozpočtu na rok 2013 předložil bývalý
starosta požadavek na uvolnění 10 mil. Kč z rozpočtu obce na
zahájení rekonstrukce(viz. odkaz). Rekonstrukce měla být zahájena i
přesto, že nebylo vyřešeno budoucí umístění pošty, se kterou se v
rekonstruované budově již nepočítalo. Současné vedení obce ovšem
bere zachování pošty jako prioritu, proto celou věc přehodnotilo i
s ohledem na finanční náročnost původně zamýšlené rekonstrukce a
rozhodlo o využití půdního prostoru v budově Infocentra. Náklady na
rekonstrukci budou činit cca 3 mil. Kč a práce budou ukončeny 17.
dubna 2014. V této budově budou mít důstojné podmínky jak občané,
tak pracovníci OÚ. Zároveň zůstane zachované infocentrum i
knihovna. V budově současného obecního úřadu bude zachována
pošta. Budovu je možné z dotací zateplit, vyměnit okna a vstupní
dveře a provést výměnu zdroje vytápění.
Škola a školka
Již v roce 2009 byl odsouhlasen záměr na rekonstrukci stávající školy
a přístavbu školky. V témže roce byla zpracována projektová
dokumentace. Podle této projektové dokumentace by činily náklady
na rekonstrukci a přístavbu 45 mil. Kč včetně DPH. V roce 2009
byla podána žádost o dotaci, která byla zamítnuta pro zápornou
hodnotu ekonomického vnitřního výnosového procenta = nízká
efektivnost investice. S ohledem na rozsah rekonstrukce NENÍ

MOŽNO toto kritérium splnit, a tedy dotaci na tento projekt získat
(viz. odkaz)! V roce 2011 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele,
kde vítězná cena byla 27,5 mil. Kč včetně DPH. V návrhu rozpočtu
na rok 2013 předložil zastupitelům bývalý starosta požadavek na
uvolnění 27 mil. Kč z rozpočtu obce na zahájení rekonstrukce a
přístavby (viz. odkaz). Vzhledem k tomu, že obec nedisponovala
tolika finančními prostředky, ze kterých by se daly realizovat tyto
investice (současná rekonstrukce obecního úřadu a školy s přístavbou
školky), požádal bývalý starosta o zpracování podmínek úvěrového
financování této akce, a to v poměru 10 mil. Kč z vlastních zdrojů a
18 mil. Kč na úvěr (viz. odkaz 7). Na stávající budovu školy nechalo
současné zastupitelstvo vypracovat statický posudek se závěrem, že
se budova v současnosti nachází v celkovém havarijním stavu. Tento
problém je potřeba urychleně řešit. Není možno hazardovat se
zdravím naších dětí a vyučujících. Projektová dokumentace tehdy
počítala pouze se zachováním obvodových zdí.
Na základě těchto okolností a vzhledem k dlouhodobě nedostatečné
kapacitě školky jsme se rozhodli pro výstavbu zcela nové školy a
školky v příjemnějším prostředí na pozemcích bývalé fary. Rozloha
těchto pozemků umožňuje nejen výstavbu dětského hřiště pro účely
dětí mateřské školy, ale také do budoucna i možnost výstavby nové
tělocvičny, která by byla propojená s novou budovou školy a školky.
Vysoutěžená cena za výstavbu nové školy a školky činí 17,5 mil. Kč
včetně DPH.
Nikdy jsme netvrdili, že současnou školu nelze rekonstruovat, ale
z výše uvedených skutečností je zřejmé, že výstavbou nové školy a
školky ušetříme obci 10 mil. Kč.
Bytový dům
Vzhledem k tomu, že bude vybudována nová ZŠ a MŠ muselo se
zastupitelstvo zaobírat využitím budovy stávající školy. Starou školu
lze s pomocí dotačních titulů přestavět na bytový dům se 7 byty.
Výše dotace by měla pokrýt celkové náklady na přestavbu. V přízemí
se počítá se třemi bezbariérovými byty pro občany starší 70 let nebo
tělesně postiženými občany a v patře se 4 malometrážními byty pro

občany, jejích příjem nepřekračuje 60 % průměrné mzdy, tj. 15.000,Kč s regulovaným nájemným. Tyto byty nejsou v žádném případě
určeny pro nepřizpůsobivé občany, ale mohou sloužit jak začínajícím
mladým rodinám, tak našim starším spoluobčanům, kteří již nebudou
moci udržovat svůj dům a budou mít tak možnost zůstat ve své obci,
mezi svými přáteli a známými.
Je již hotový projekt a stavební povolení.
Hospodaření obce
Na začátku tohoto volebního období (v roce 2010) obec disponovala
finančními prostředky ve výši 29,4 mil. Kč. I přesto, že byla až dosud
provedena celá řada investičních akcí, např. nové chodníky, zastávky,
rekonstrukce kulturního domu, nová cesta k lávce aj., tak obec k 1.1.
2014 disponovala finančními prostředky ve výši 33 mil. Kč. Naše
obec se 722 obyvateli počítá v letošním roce s příjmy ve výši 12,8
mil. Kč. (viz. odkaz) a např. sousední Skotnice má při 724
obyvatelích příjmy 7,0 mil. Kč (viz. odkaz). Při této finanční kondici
se nemusíme obávat zamýšlených výše uvedených investic. Po
odečtení nutných nákladů na provoz obce může tedy každoročně
obec ušetřit 6 mil. Kč, což je snem většiny sousedních obcí. I přesto
že postavíme školu a obec úřad, tak na konci roku 2014 bude mít
naše obec přibližně 18 mil. Kč!!! Nemusíme se tedy obávat, že
nebudeme mít peníze na další rozvoj obce.

Elektronická podoba tohoto vydání občasníku je
doplněna o konkrétní dokumenty, které najdete na
stránkách obce.
Občané mají možnost získávat informace jak na jednáních
zastupitelstva obce, tak každé pondělí a středu do 17 hodin na
obecním úřadě, kde je vždy přítomen starosta i místostarosta.
Zastupitelé obce Mošnov

Kulturní komise
8. března se v klubovně důchodců uskutečnila již tradiční soutěž o
nejlepší domácí pálenku v kategorii slivovice, hruškovice a
jablkovce. Přihlášeno bylo celkem 24 vzorků. Účast byla tentokrát
opravdu hojná a naši občané se mohli sami přesvědčit o objektivním
hodnocení degustační komise. Vítězné vzorky jednotlivých kategorií
opět postupují do regionálního kola v Bartošovicích.
Jablkovice
1. Miroslav Janíček
2. Lubomír Nenička
3. Pavel Knebl ml.
Slivovice
1. Boris Pagáč
2. Věra Ivánková
3. Miroslav Janíček
Hruškovice
1. Jiří Vybíral
2. – 3. Lubomír Nenička, Věra Ivánková
Další akcí, která proběhne 30. dubna, bude stavění májky. Vítáni jsou
všichni, kdo mají zájem pomoci. Bližší informace se dozvíte
z obecního rozhlasu. Pivo zajištěno!
31. května se pak uskuteční kácení máje. Tuto akci pořádá kulturní
komise ve spolupráci se spolky letos poprvé. V programu vystoupí
krojovaná dechová muzika „Skoroňáci“ z jižní Moravy, dále se
předvedou naše Odrostenky, mažoretky, děti ze školy a školky a
další. Samozřejmostí bude též atrakce pro děti zdarma. Následovat
bude diskotéka, taneční zábava se skupinou KARM a na závěr
proběhne hasičská noční soutěž. O občerstvení se postarají naše
spolky a nebude chybět ani myslivecký guláš.
Za Kulturní komisi Boris Pagáč

Centrum Mládeže

nový Obecní úřad a bude tak pro občany vše dostupné v jedné
budově.

Vážení občané Mošnova, rád bych vysvětlil stav Centra mládeže po
dobu výstavby nového Obecního úřadu ve zdejším podkroví.

Knihovna zřejmě dozná pozitivních změn pro čtenáře po
znovuzprovoznění v plném rozsahu, ale na to si ještě budeme muset
chvíli počkat. Už teď však mohu sdělit, že se mi podařilo získat
dotaci na modernizaci knihovny, která přinese jistá zlepšení
stávajícího stavu.

Za pomoci znalostí i štěstí se mi podařilo po dobu rekonstrukce
zachovat všechny hlavní činnosti Centra mládeže přístupné pro
občany.
Mám na mysli zejména službu Czech POINT, která v nezměněné
podobě nadále funguje a umožňuje vydávat ověřené výstupy
z informačních systémů veřejné správy a to v zasedací místnosti,
která se stala dočasným útočištěm Centra mládeže, jelikož zázemí
Infocentra a knihovny je součástí staveniště.
Je tedy možné i nadále využívat služeb Infocentra, jako je
kopírování, tisknutí, skenování laminování a další služby a to
v plném rozsahu.
Bohužel složitější situace nastává s knihovnou, ta je totiž
vystěhovaná a knihy tvoří obří hromadu, ve které se nejde orientovat.
Čtenáři tak mohou pouze s velkým úsilím v hromadě najít zajímavé
tituly k půjčení, mohou však vracet již dříve půjčené knihy či
časopisy. Rovněž je možné využívat veřejného přístupu na internet
pro čtenáře i návštěvníky Centra mládeže, je zde jeden počítač
připojený k internetu, víc bohužel prostor nedovolí.
Stejně jako loni, i letos probíhá vydávání pytlů na separovaný odpad
a to opět v Centru mládeže.
Současný stav stavebních prací naznačuje, že již brzy bude hotovo a
Informační centrum, knihovna i Czech POINT budou opět
v původních prostorách. Následně bude zadním vchodem dostupný

Těším se na Vaši návštěvu…
Za Centrum mládeže Lumír Kuchař, Dis

Klub důchodců Mošnov
8.2.2014 se uskutečnil v pořadí již desátý bál. Účast byla hojná a to
hlavně ze strany mladší generace. Chtěla bych poděkovat všem
členům, kteří se podíleli na přípravě a
zdárném průběhu této akce.
8.3.2014 jsme se s Kulturní komisí OU a Sborem dobrovolných
hasičů spolupodíleli soutěži „O nejlepší pálenku“.
14.3.2014 proběhla výroční schůze našeho klubu. U této příležitosti
jsme oslavili i MDŽ. Každá žena dostala jako pozornost kytičku a
pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení. K tanci a poslechu nám hrál pan Hlubek. Všichni jsme
se dobře bavilia prožili příjemné odpoledne. Zároveň bych chtěla
poděkovat dětem z mateřské školy, které nám na úvod schůze
předvedly krásné vystoupení.

V měsíci dubnu připravíme ve spolupráci se Základní školou jarní
výstavu u příležitosti velikonočních svátků. Termín bude upřesněn
v obecním rozhlasu.

SDH Mošnov

26.4 se zúčastní zástupci Klubu důchodců regionálního setkání Klubu
seniorů, které se uskuteční v Sedlnici.

Začátek roku 2014 jsme tradičně strávili přípravami „Hasičského
bálu“. Účast přes prvotní obavy byla solidní a vše odsýpalo, jak
mělo. Nyní už zbývá jen poděkovat všem, co přiložili ruku k dílu a
samozřejmě všem hostům, kteří si přišli zpestřit jeden ze zimních
večerů.
Dále bych Vás chtěl informovat, že došlo k menším změnám ve
vedení našeho sboru. Bohumil Vysocký se rozhodl po mnoha letech
předat žezlo starosty sboru svému nástupci. Při volbě byl zvolen
novým starostou Boris Pagáč. Tím však práce p. Vysockého nekončí,
neboť jeho činnost bude pokračovat v pozici zástupce starosty. Chtěl
bych p. Vysockému poděkovat za odvedenou práci ve funkci starosty
SDH. Nyní, s příchodem jara, se již plně věnujeme přípravě na
novou soutěžní sezónu a na další různé akce, kterých se ve spolupráci
obce a ostatních spolků budeme aktivně účastnit. S příchodem jara se
i mnozí z nás pouští do úklidu, proto dovolte, abychom Vás
informovali, že 5. dubna budeme pořádat sběr železného šrotu.

31.5.2014 se dle požadavku obecního úřadu budeme podílet na
kácení máje.
6.6.2014 se v prostorách kynologického klubu uskuteční smažení
vaječiny. Na tuto akci jsou zváni jak členové klubu, tak i široká
veřejnost.
V měsíci červnu rovněž uspořádáme zájezd, který tentokrát bude do
neznáma.
Jako již tradičně i v letošním roce navštěvujeme členy Klubu
důchodců při jejich životním jubileu, jichž je v letošním roce 10. Naši
členové rovněž chodí jménem obecního úřadu blahopřát a předat
dárek ostatním jubilantům, kterých je letos 39.
K dnešnímu dni má náš klub 37 členů. Je ale škoda, že ne všichni se
zúčastňují akcí, které pořádáme. Ještě jednou bych chtěla poděkovat
všem členům, kteří se podílejí na přípravě všech akcí klubu.

Plán akcí:
5.4.
31.5.
23.8.
30.8.

sběr železného šrotu
noční soutěž v požárním útoku, taneční zábava
denní soutěž v požárním útoku, Moravskoslezská liga
Gulášfest

Za Klub důchodců v Mošnově Alena Pagáčová

ZO Kynologický klub Mošnov
„Pořiďte si štěně, protože víc nehynoucí lásky si za žádné peníze
nekoupíte“. Rudyard Kipling

Začátkem letošního roku došlo v našem klubu k podstatným
změnám. Změnila se členská základna, změnila se výcviková činnost,
změnilo se vedení klubu. Opět se budeme věnovat především
sportovnímu výcviku psů, zaměřenému na poslušnost, stopy a
obrany. Každý občan Mošnova, mající problém s poslušností či
výcvikem svého psa, získá v našem klubu odbornou pomoc, stejně
jako ji získali naši noví členové se svými roztomilými štěňaty.
Jaké jsou naše nejbližší plány?
Dne 5. dubna 2014 v 15 hod. proběhne pod vedením pana Pavla
Mendeho seminář na téma Stopování pro začátečníky.
Mezi mošnovskými občany oblíbené očkování všech psů se koná 27.
dubna 2014.
Nejdůležitější letošní událostí jsou oslavy 20. výročí založení klubu.
Proto si všichni udělejte poznámku do kalendáře, že v sobotu 28.
června 2014 se na cvičáku něco bude dít. Bude se tančit, zpívat, jíst a
pít dokud se nám bude chtít. Na den otevřených dveří s ukázkami
výcviku psů i dobré zábavy Vás všechny zve vedení základní
organizace ve složení: předseda Ing. Ivan Korbelář,
místopředsedkyně Jana Slováková, hospodář Ludmila Látalová,
revizorka Dagmar Papáková, správce objektu Radomil Kolář a
všichni členové.

Myslivecké sdružení
Program činností v roce 2014
1) V měsíci březnu zahájit práce na myslivecké chatě a připravit ji po
zimě
k možnému
využití
pro
veřejnost.
2) V dubnu zahájit údržbu areálu myslivecké chaty a připravit
odchovny pro chov bažantů a divokých kachen a tyto následně
vypustit do volné přírody.
3) 10. květen – kontrola kulových zbraní, dokladů pro činnost
myslivce, poučení o lovu spárkaté zvěře, vydání povolenek k lovu,
seznámení s novými předpisy.

31. květen – příprava guláše pro Noční soutěž v požárním útoku SDH
Mošnov a kácení máje.
4) 14. červen – letní odpoledne ve Skotnici (dětský den) příprava
guláše
26. červen – provést besedu s dětmi MŠ Skotnice, MŠ a ZŠ Mošnov,
dle domluvy
Červen, dle požadavku OÚ Mošnov přispět k organizaci a
společensky podpořit slavnosti a ostatní kulturní akce v Mošnově.
5) 30. srpen – OÚ Mošnov - Gulášfest
6) 31. říjen - materiálně zabezpečit valnou hromadu Honebního
společenstva na chatě v Mošnově.
7) 31. leden 2015 se uskuteční Myslivecký ples.
8) 21. březen 2015 - Připravit výroční členskou schůzi Mysliveckého
sdružení.

ZŠ a MŠ Mošnov
Malotřídka nedává málo, má jen málo tříd
Už sedmým rokem řídím malotřídní školu v Mošnově a tato práce mě
stále naplňuje a těší. Občas však přemýšlím, jak přesvědčit některé
rodiče, že i tento typ škol má své opodstatnění a mnohé výhody
oproti velkým školám. Většinu rodičů není potřeba o ničem
přesvědčovat, protože se školou dobře spolupracují a vnímají, co se
v ní děje a jak jsou jejich děti spokojené.
Chtěla bych však i těm váhavějším nabídnout pár informací, které by
jim pomohly udělat si komplexnější názor na malotřídní školu jako
takovou.
Určitě mají tyto školy v českém školství své opodstatněné místo,
protože v našem okrese je takových škol kolem dvaceti. Je to určitě i
díky faktu, že si zřizovatelé uvědomují smysluplnost školy na vesnici
a také jsou schopni domyslet, jaké důsledky by pro obec měla
absence školy vůbec. Zánik školy v obci by znamenal také omezení

společenského života obce a také by znemožnil motivaci mladých
rodin přistěhovat se či setrvávat. Je to služba, která je sice pro
zřizovatele finančně náročnější, ale rozhodně se vyplatí, protože
škola je zajisté komunitním centrem obce, spolupracuje se spolky, učí
děti soužití v obci a pocitu sounáležitosti s ní.
Nezanedbatelným plusem je fakt, že součástí školy je také mateřská
škola, což umožňuje naprosto přirozený přechod do základní školy,
lepší vztahy mezi dospělými a dětmi, odbourání pocitu z neznámého
prostředí při vstupu do základní školy, možnost pravidelných
pozorování předškoláků přímo ve školce a lepší provázanost mezi
učitelkami MŠ a ZŠ.
Naše škola se rozhodně trvale snaží nejen žáky vzdělávat podle
platných školních vzdělávacích programů, což pravidelně kontroluje
například ČŠI a její závěry jsou prozatím pozitivní, ale také nabízet
mimoškolní činnost a vzdělávání posouvat do praxe prostřednictvím
exkurzí a prožitkových programů.
Výhodou pro rodiče je určitě dostupnost a menší finanční náročnost,
protože děti nemusejí dojíždět, dále finanční podpora školáků
zřizovatelem, financování mnohých aktivit z projektů EU.
Významným prvkem je poslední čtyři roky také klub rodičů při škole,
který organizuje a finančně podporuje aktivity školy a je oporou
vedení školy.
V neposlední řadě je nutné přiznat, že na menší škole nemusíme řešit
tolik negativních projevů chování, prevenci negativních jevů se
věnujeme dlouhodobě a systematicky a negativní jevy podchytíme
hned na počátku.
Učitelky se mohou dětem více individuálně věnovat a především lze
pozitivně rozvíjet děti s poruchami učení a chování, kterých
v populaci přibývá. Často se i odborníci s oboru psychologie
přiklánějí k individuálnímu přístupu k dítěti a preferují školy
s menším počtem žáků. Ani nadané děti se ve škole neztratí, mohou
pracovat podle individuálního plánu a je samozřejmostí příprava
práce navíc a osobní rozvoj těchto žáků nad rámec základního
vzdělávání. U těchto dětí je naopak spojení se starším ročníkem
výhodné.

Nevýhodou je samozřejmě pro někoho právě spojení ročníků, ale
osobně v tom vidím i výhodu vzájemného vzdělávání mezi dětmi. Je
však nezbytné vzít vždy v úvahu konkrétní individualitu dítěte,
případné doporučení speciálního zařízení.
Také menší nabídka zájmových kroužků je jistě pro mnohé rodiče
důvodem, proč dát dítě do velké školy, ale osobně si myslím, že má-li
dítě k něčemu opravdové vlohy je pro rodiče vždycky lepší zapsat ho
do domu dětí, sportovního klubu nebo zájmově umělecké školy, kde
lze individuální talent rozvíjet nejlépe.
Díky výborné spolupráci se spádovou školou eliminujeme také
problémy s přestupem žáků na vyšší stupeň. Naši žáci dosahují velmi
dobrých výsledků v celoplošném testování a dokážou se prosadit i na
víceletém gymnáziu.
Naši žáci navštěvují školu, která je zapojena do projektu Škola
podporující zdraví, tím se nemyslí pouze fyzické zdraví, ale také
psychické, klima, které ve škole vládne, podporuje vzdělávání, děti se
v menším kolektivu cítí bezpečněji a jsou jim jasnější pravidla
chování. Dalším projektem je spolupráce s partnerskou školou
v Dražkovcích. Účelně jsme využili také EU peníze školám, děti byly
na třídenním pobytu v Praze, na přírodovědném pobytu
v Blahutovicích, na exkurzi ve stanici pro záchranu dravců v
Bartošovicích, absolvovaly celoroční preventivní program, pořídili
jsme kopírky, čtečky, výukové programy. Dlouhodobě pracujeme na
zlepšení podmínek pro vzdělávání také díky sponzorům
z průmyslové zóny, kteří vidí ve vzdělávání prioritu a chtějí ji nadále
podporovat.
Na vesnici je určitě lepší spolupráce mezi školou a spolky, které do
své činnosti děti zapojují. Pravidelně spolupracujeme s myslivci,
navštěvujeme myslivnu, kde pro nás každoročně připravují
vzdělávací program, s místními hasiči dlouhodobě spolupracuje na
soutěži Požární ochrana očima dětí, v níž jsme každoročně úspěšní i
v okresním kole. Klub důchodců společně s dětmi připravuje výstavy
pro spoluobčany s tematikou podzimu či Velikonoc. TJ pořádá
tradičně pro všechny děti Maškarní karneval a Mikulášskou nadílku
s programem, také připravuje pro rodiny s dětmi výlety, Pochod
broučků a další akce.

Vybavenost naší školy je díky využitým projektům na velice dobré
úrovni, samozřejmostí jsou dnes ve školách počítače, interaktivní
tabule, my navíc pracujeme i s hlasovacím zařízením, vizualizérem, a
další technikou, která umožňuje zlepšovat výuku a vzdělávání žáků.
K úspěšnému vzdělávání patří i vhodné prostředí o tom nelze
pochybovat, ale ani sebelepší materiální vybavení neudělá z dětí
vzdělané a vychované lidi. Vždy záleží především na lidech, kteří
tuto práci vykonávají nejen odborně, ale hlavně s láskou. Odměnou
nám vždy budou spokojené děti a rodiče, kteří dokážou ocenit nejen
vědomosti ale i dovednosti a prožitky, kterými se děti také učí.

Upozornění pro čarodějnice!!!
Sraz 30. dubna v 17.00 hod u Desítky. Vzít s sebou koště a na hlavu
klobouk extra zhotovený, aby byl co nej, nej................ Letos
dovršíme plnoletosti, takže klobouky můžeme vydražit, abychom
měly za co rejdovat.
Srdečně zvou Papulína, Šaršulína a Qardulína.
Sportu zdar

Mgr. Jitka Buchlovská

Plán akcí Klubu rodičů
Oddíl ASPV
Oddíl se nadále schází každý pátek v místní tělocvičně, kde
procvičují gymnastiku, atletiku a mažoretky se učí pochodovat a točit
s hůlkou.
V únoru mažoretky vystoupily se třemi skladbami na maškarním
plese pro dospělé a na maškarním plese pro děti.
15. března se zúčastnily soutěže o ,, Hostýnskou hůlku" v Bystřici
pod Hostýnem. Hůlku nezískaly, protože děvčatům zmizel úsměv na
tvářích a po cestě asi měly těžká kolena, protože je zapomněly
zvedat. Máme co dopilovat.
V dubnu se těšíme na soustředění v Jeseníkách, kde začne příprava
na orientační běh. Snad nám bude přát hezké počasí.
V květnu proběhne spousta okresních soutěží (atletika, orientační
běh). Držte nám palce, ať postoupíme do krajských a dále do
republikových závodů, které budou letos v Třeboni.

8.4.2014 Divadélko Smíšek přijede do školky
12.4.2014 Mošnovský bazárek v kulturním domě. Od 8 do 12 hodin.
Jedná se o prodejní akci dětského oblečení, hraček, kojeneckých
potřeb, domácích potřeb, drogerie apod.
Více informaci na www.mosnovsky-bazar.webnode.cz
19.4.2014 Den Země – v den konání akce budou děti jak ze ZŠ tak
MŠ kreslit na asfaltovém hřišti obrázek k danému tématu, dále budou
poučení o správném třídění odpadu a budou pro ně připraveny různé
hádanky, kvízy. Této akci bude předcházet sběr odpadu po obci
Mošnov.
7.6.2014 Den dětí – pro děti bude na hřišti TJ připraveno mnoho
zajímavých atrakcí. Od 14 do 18 hodin.
13.6.2014 Divadélko Smíšek přijede do školky
14.6.2014 Výlet rodičů s dětmi na Bílou. Vyjedeme lanovkou,
projdeme pašeráckou stezku a zakotvíme ve venkovním dětském
centru.
20.6.2014 Rozlučka v MŠ se školáky a pasování školkáčů na
školáky.
18.7.2014 – Organizujeme předpouťovou zábavu v Amfiteátru Lipina

PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2014
30.04.2014
duben
18. - 20.04.
27.04.2014
03.05.2014
31.05.2014
07.06.2014
14.06.2014
červen 2014
28.06.2014
18.07.2014
19.07.2014
20.07.2014
23.08.2014
30.08.2014
srpen 2014
září 2014
20. – 21.09.
29.11.2014
13.12.2014
prosinec

Čarodějnice –TJ Mošnov
Stavění máje – Kulturní komise
Sběr železného šrotu – SDH Mošnov
Jarní výstava – Klub důchodců + ZŠ Mošnov
Očkování psů – Kynologický klub Mošnov
Výročí osvobození obce – položení kytice
Noční soutěž v požárním útoku – SDH Mošnov
Kácení máje – Kulturní komise
Hry bez venkovských hranic - Bernartice n.O.
Oslava Dne dětí – ZŠ Mošnov
Výlet pro děti, rodiče a ostatní zájemce – ZŠ
Mošnov
Smažení vaječiny – Klub důchodců
20. výročí založení Kynologického klubu Mošnov
Předpouťová zábava
Tradiční fotbal – svobodní x ženatí
Mošnovská pouť
Soutěž v požárním útoku – SDH Mošnov
Gulášfest – Kulturní komise + spolky
Opékání špekáčků – Klub důchodců
Benjamínský turnaj – TJ Mošnov
DEN NATO
Mikuláš – TJ Mošnov
Vánoční koncert – Kulturní komise
Zimní výšlap – TJ Mošnov

Vývoz nebezpečného a objemového odpadu
Vývoz se uskuteční ve čtvrtek 10.dubna 2014. U Obecního úřadu
budou přistaveny kontejnerové vany na objemový odpad a v době od
15,00 – 16,00 hodin bude přistavené vozidlo na nebezpečný odpad.

Hokejový klub Jestřábi Mošnov

Zpráva Tělovýchovné jednoty Mošnov

V sobotu 22.3. nám skončila letošní sezóna, ve které jsme hráli ve 2.
lize neregistrovaných v Kopřivnici. V základní části jsme skončili na
druhém místě za mužstvem Hájova. Na play-off jsme dostali mužstvo
Petřvaldu, které v základní části skončilo na třetím místě. Ve
vypjatém derby jsme nakonec zvítězili 6:0, a tím postoupili do finále,
kde postoupilo i mužstvo Hájova. Takže se po roce opakovalo
loňské finále, ve kterém jsme tehdy s Hájovem prohráli.
Letošní finálový zápas jsme nerozehráli nejlépe a po našich chybách
jsme rychle prohrávali 3:0. Zápas sledovalo přes 160 diváků a
v bouřlivé atmosféře jsme nesložili zbraně a mužstvo ukázalo svou
vnitřní sílu. Zlepšili jsme naši hru a bojovností a trpělivostí jsme se
začali
soupeři
vyrovnávat
a
následně
ho
i přehrávat. První třetinu jsme prohráli 3:1, po druhé třetině jsme ještě
prohrávali 3:2 a ve třetí jsme dokázali vyrovnat na 3:3. Zápas vrcholil
a my jsme za veliké podpory našich fanoušků dali rozhodující gól na
4:3 a poté už výsledek udrželi až do závěrečného hvizdu rozhodčích.
A poté už vypukl obrovský gejzír radosti jak u nás hráčů, tak i u
našich fanoušků. Dokázali jsme otočit pro nás špatně se vyvíjející
zápas a stali se vítězi tohoto finále. A tím zakončili pro nás velice
úspěšnou sezónu.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu starostovi a ostatním
představitelům obce za podporu, taky všem fanouškům a hráčům za,
myslím si, příkladnou reprezentaci naší obce.

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo a občané obce Mošnov,
Tělovýchovná jednota je jedním ze spolků působící v obci, ale
mnoho z Vás neví, co pro Vás a vaše děti
tento spolek dělá, za jakých podmínek a jak je financován.
Z těchto důvodů jsme vytvořili stručný přehled:

Za hokejový klub Jestřábi Mošnov
Libor Kuchař

a) sportovní činnosti Tělovýchovné jednoty
b) nákladů a zisků sportovní činnosti TJ Mošnov od roku 2005
Bod a) Přehled sportovní činnosti Tělovýchovné jednoty
1) oddíl dětí ASPV (Asociace Sportu Pro Všechny) vedený
předsedkyní TJ Mošnov, paní Taťánou Papakovou a Markétou
Binovou.
Pod jejich vedením se děti (26 dívek) učí, nacvičují:
- mažoretky, které se účastní nejen kulturních akcí v naší obci,
ale i okresních a krajských soutěží.
Tréninky - v pátek v tělocvičně obce.
- gymnastické a tělovýchovné cvičení.
Cvičení probíhá v pátek v tělocvičně a na hřišti obce
- "Medvědí stezka" - orientační běh se znalostí orientace dle
map, zdravověda, přírodověda apod. Děti nás pravidelně reprezentují
na okresních, krajských i celostátních soutěžích.
Příprava - v pátek v tělocvičně a na hřišti obce.
2) oddíl kopané - muži, od roku 2008 společné družstvo s oddílem
kopané Skotnice. Účastník okresní soutěže
Trenér: pan Pustějovský Petr
Tréninky: v průběhu sezóny 2x týdně na hřišti ve Skotnici nebo
v Mošnově
Zápasy: dle samostatného rozpisu
- mladší a starší přípravka (děti 5 - 10 let), společná
družstva s TJ Petřvald. Hráči jsou z Mošnova, Skotnice a Petřvaldu.
Účastní se okresního přeboru, letních i zimních
turnajů (zimní liga Moravskoslezského kraje v Brušperku)
Trenéři: pan Aleš Ivánek a pan Pavel Kött

Tréninky: v průběhu herní sezóny 2x týdně v Mošnově v zimním
období 1x týdně v tělocvičně ZŠ Petřvald
Zápasy: dle samostatného rozpisu
- ml. žáci, společné družstvo s oddílem Skotnice. Účast v
okresní soutěži,
2013/2014 se neúčastníme z důvodu nedostatečného množství hráčů.
3) ostatní - pořádání turistických "výšlapů" pro všechny zájemce z
řad občanů obce.
- pořádání jarních čtyřdenních pobytů dětí (členů, reprezentantů TJ
Mošnov) v Beskydech nebo Jeseníkách se sportovní náplní (tyto
pobyty jsou dětem z 90% hrazeny TJ Mošnov a sponzory).
- pořádání okresní soutěže Medvědí stezka (orientační běh).
bod b) Přehled nákladů sportovní činnosti a zisků TJ Mošnov od
roku 2005
Tabulka č.1

Vysvětlivky k tabulce č.1
Řádek č.1 - 5 tvoří náklady na sportovní činnost.
Konkrétně:
řádek č.1 - náklady na údržbu majetku (praní dresů, nákup osiva a

hnojiv,sekání trávy apod..)
řádek č.2 - náklady na nákup základních prostředků jako jsou
míče,dresy, sítě, Al branky, tělocvičné nářadí atd..
řádek č.3 - náklady na el. energii a vodu (úhrada spotřeby za
všechny spolky využívajících tělocvičnu včetně žáků školy)
řádek č.4 - náklady na nájmy, vstupné do tělovýchovných
zařízení jako jsou plavecké bazény, tělocvičny, ledové plochy (do
roku 2011) a jiné
řádek č.5 - náklady na platby rozhodčích fotbalových utkání,
startovné na soutěžích, cestovné a občerstvení na soutěžích,úhrada
pobytu na soustředění a soutěžích atd..
Řádek č.6 - 8 tvoří zisky na činnost TJ. Konkrétně:
řádek č.6 - dotace od sportovních svazů (rozlišení v následující
tab. č.2), sponzorské dary od právnických subjektů (20000 50000Kč/1rok) a dotace od obce na sportovní činnost (NE na
kulturní akce)
řádek č.7 - startovné, vstupné, hostování hráčů, členské
příspěvky
řádek č.8 - zisky z mimosportovní činnosti tzn. prodej
občerstvení na akcích:
a) pořádaných obcí, např. Erbovní slavnosti, Gulášfest
b) pořádaných TJ Mošnov - Pálení čarodějnic, Mikulášská
nadílka,
Pouťové zábavy a plesy (do roku 2009), Maškarní plesy dětí,
Sportovní dny
zaměstnanců firem Plakor Czech a Behr, Pochody broučků,
Rozloučení s
létem (tato akce od roku 2011 přenechána Kynologickému
klubu na jejich žádost - akce uspořádána jen jednou a pak zrušena z
důvodu nerentability
což bylo pro TJ v mnoha případech také,ale prioritou akce
byla radost a soutěživost dětí).

Z výše uvedených přehledů, tabulky č. 1, včetně vysvětlivek, je
zřejmé, že se snažíme ve svém
volném čase (bez nároku finančních odměn) nabídnout dětem a
občanům nejen naší obce
možnost sportovního, ale i kulturního využití volného času.
Pro zajištění financování všech aktivit se nespoléháme jen na
dotace sportovních svazů (viz. níže tabulka č.2), sponzorů a
příspěvků obce, ale vlastní aktivitou získáváme většinu
finančních prostředků (řádek č.8) na pokrytí nákladů činnosti
TJ.
Je nutné zde také uvést skutečnost, že v tabulce nejsou uvedeny
mimosportovní náklady na
zařízení kiosku (lednice apod..),přenosné výčepní zař., plyn. gril,
párty stany,pivní sety (lavičky
se stoly) a také přístavby zastřešení kiosku včetně kompletní výměny
střešní krytiny na
kiosku v hodnotách desítek tisíc Kč.
Všechny tyto věci jsou uhrazeny TJ Mošnov a jsou majetkem TJ
Mošnov. Nejsou placeny z finančních dotací obce Mošnov!!!,jak
se mnozí domnívají.
Tabulka č. 2

Vysvětlivky k tabulce č. 2
Dotace od sportovních svazů - do roku 2009/2010 byly dotace pro
Tělovýchovné jednoty vypláceny
podle počtu členů TJ a dle dosažených výsledků (účast v
okresních,krajských,celostátních soutěží)
prostřednictvím svazů ČSTV z peněz společnosti SAZKA a.s..
Členské příspěvky byly placeny jen v mateřských oddílech. Od roku
2010, kdy došlo k vážným finančním problémům a následujícímu
krachu státní společnosti SAZKA a.s.,byly tyto přímé dotace zrušeny.
Částečné finanční zisky z provozování sázkových společností jsou
nyní Ministerstvem financí každoročně přeposílány na účty obcí - na
rozvoj sportu a kulturního života v obci. Dotace od sport. svazů v
letech 2010 - 2013 jsou poskytovány jen na úhrady nákladů na
údržbu sport. zařízení a nářadí v závislosti na počtu členů TJ. Členské
příspěvky nyní musíme odvádět sportovním svazům. Kdo není člen a
nemá zaplaceno - nemůže se zúčastnit závodů, nemůže hrát
kopanou. To se týká i trenérů, cvičitelek, zdravotníka a např. i
pořadatelské služby na fotbalovém zápase.
Závěr:
TJ Mošnov je právnický subjekt s vlastním IČ s povinností účetní
evidence, plnění výkazů zisků a ztrát, daňových povinností.
Účetnictví prochází kontrolou Obecního úřadu Mošnov na správnost
využití poskytnutých finančních prostředků.
Děkujeme všem rodičům, spoluobčanům, sponzorům, Obecnímu
úřadu za pomoc v naší činnosti a těšíme se na vaši účast na
sportovních, kulturních akcích a výletů do přírody.
Za TJ Mošnov Vladislav Majer

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
zve všechny občany na společné

Příjemný den Vám přejí členové redakční rady 

SLAVENÍ VELIKONOC v roce 2014

Ing. Martin Demel
Mgr. Michal Janíček
Jana Rabinská

ZELENÝ ČTVRTEK – 17.04.
17.30 hod Mošnov
19.00 hod Petřvald
VELKÝ PÁTEK – 18.04.
17.30 hod Trnávka
19.00 hod Petřvald
BÍLÁ SOBOTA – 19.04.
16.00 hod Trnávka
18.00 hod Mošnov
20.00 hod Petřvald
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 20.04.
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – 21.04.
7.30 hod Mošnov
8.45 hod Trnávka
10.00 hod Petřvald

742 51, Mošnov 175
IČO: 00600792
Vychází nepravidelně
Evidenční číslo: MK ČR E 14270

