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Milí spoluobčané,
blíží se konec koronavirem poznamenaného roku 2020. Musely být
zrušeny všechny plánované kulturně-společenské akce. Uskutečnila
se pouze srpnová soutěž v požárním útoku, organizovaná spolkem
hasičů. O co ale určitě nepřijdete, bude již tradiční novoroční
ohňostroj, který se uskuteční 1. 1. 2021 v 17:00 hod. na hřišti.
Z důvodu vládních opatření bude letos bez občerstvení. Všechny
zúčastněné prosíme o respektování aktuálních vládních nařízení
a dodržování pravidel 3 R, tzn. roušky + ruce + rozestupy.
Výstavba tělocvičny se od srpna pořádně nepohnula z místa. Vlhkost
podlahy neumožňuje pokračovat v dokončovacích pracích, respektive
pokud by k nim došlo, tak bez případné záruky. Pro úplné dokončení
chybí 3 měsíce od řádně suché podlahy. Nyní tedy pracujeme
s termínem jaro 2021.
Práce na výstavbě hlavního kanalizačního řádu splaškové kanalizace
se v listopadu rozjely naplno. Staví se současně na čtyřech místech
v obci. Pro informování občanů byl na internetových stránkách obce
zřízen odkaz, kde se dozvíte všechny aktuality včetně plánu prací
na následující týden. Práce potrvají do listopadu 2021, bude
následovat zkouška těsnosti kanalizace a kolaudace stavby. Až poté
se budou moci občané připojovat. Na domovní přípojky je tedy ještě
čas. Nyní je nutné se zaměřit na samotnou výstavbu hlavního
kanalizačního řádu, kde každá nemovitost bude připojena do své
vlastní šachtice. Rozmístění šachtic je součástí plánů, nicméně
s každým vlastníkem nemovitosti bude ještě před výkopem toto místo
konzultováno pracovníkem realizační firmy. Jistý posun v řádu metrů
je stále ještě možný a je nutné si toto pohlídat!
Velký posun nastal v případě obchvatu Mošnova. Dne 4. 11. 2020
bylo zahájeno řízení k vydání stavebního povolení a vykoupeno již
bylo 77 % potřebných pozemků. Stavba by měla být zahájena v roce
2022, zprovozněna v roce 2024 a projekční cena je 403 mil. Kč bez
DPH.
Další významný posun zaznamenal výkup pozemků od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových pro dlouho plánovaný
chodník kolem sil. I/58 směřující do průmyslové zóny. Zastupitelé
schválili záměr odkupu pozemků a nyní úřad připravuje kupní
smlouvu. Je reálné, že na jaře 2021 se uskuteční převod a budeme

moci pokračovat v aktualizaci plánů a vše připravit na podání žádosti
o dotaci na rok 2022 na Státní fond dopravní infrastruktury. Tato
stavba je velmi důležitá, protože současné autobusové zastávky
U Sitty se budou přemisťovat přes křižovatku směrem k Příboru.
Stavba kanalizace se nepřímo projevila do účetnictví obce.
Z ekonomického hlediska bylo pro nás výhodnější se stát
dobrovolným plátcem DPH. To přináší svá pozitiva, ale jak to tak
bývá, i negativa. Jedním z negativ je nutnost zvýšit cenu za vývoz
popelnic o DPH ve výši 15 %, které musíme odvádět státu. Tento
záměr bude projednávat dne 18. 12. 2020 Zastupitelstvo obce
Mošnov a je na něm všeobecná shoda mezi zastupiteli.
Dne 9. 11. 2020 se vzdal mandátu zastupitele pan Marek Polášek.
Nicméně, nadále zůstává předsedou Komise pro životní prostředí.
Tímto mu děkujeme za vykonanou práci pro naši obec. Novou
zastupitelkou se stane paní Mgr. Šárka Demlová, která je
1. náhradníkem vycházejícím z posledních voleb.
Přejeme všem spoluobčanům šťastné a veselé vánoční svátky a do
nového roku hlavně pevné zdraví.
Radomil Bodzsar, starosta obce
Ing. Martin Demel, místostarosta

Obecní úřad informuje
Vývoz odpadu z obce Mošnov v roce 2021
Výše úhrady za vývoz odpadu je v obci Mošnov od roku 2013
do roku 2020 stejná, bez navýšení. V říjnu 2020 se obec stala plátcem
DPH, z toho vyplývá povinnost odvést z vybrané platby za odpady
15% do státního rozpočtu. Do obecního rozpočtu bychom tak vybrali
v příštím roce o 15 % méně než za minulé roky. Zastupitelstvo obce
Mošnov dne 18. 12. 2020 projedná návrh na zvýšení ceny za vývoz
odpadu o DPH, tedy o 15 %.

Vývoz 1 ks popelnice 110 lit.
původní cena
1 x 14 dní
1.460,- Kč/rok
1 x 30 dní
840,- Kč/rok
1 x 14 dní – zimní období
852,- Kč/rok
zakoupení žetonu
70,-Kč/ks

navrhovaná cena
1.680,-Kč/rok
970,-Kč/rok
980,-Kč/rok
80,-Kč/ks

 v obci Mošnov je vývoz v liché týdny vždy v pondělí
 v lednu 2021 se vyváží popelnice označené štítkem s rokem 2020
 během ledna si občané vyzvednou na obecním úřadě štítky na rok
2021, zároveň si mohou změnit četnost vývozu, vyzvednout pytle
na plasty a papír, příp. uhradit platbu za vývoz popelnic
 od února se budou vyvážet jen popelnice označené štítkem
s rokem 2021 – hnědý, zelený, šedý.
 staré štítky z popelnic odstraňte
UPOZORNĚNÍ
Informace o schválené výši platby za odpady na rok 2021 bude
zveřejněna na úřední desce v pondělí 21. 12. 2020.
Příloha č. 1 ke Smlouvě o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických
osob - úhrada za zapojení do systému pro kalendářní rok 2021
1. Cena za vývoz 1 ks popelnice:
110 lit. 1 x 14 dní
1.680,-Kč/ rok, hnědý štítek
110 lit. 1 x 30 dní
970,- Kč/rok, zelený štítek
110 lit. 1 x 14 dní, zimní období (říjen-duben)
980,- Kč, šedý štítek
110 lit. 1x mimořádný vývoz – zakoupení žetonu 80,- Kč.
2. Pytle na tříděný odpad
a) Plasty
Žluté pytle na plasty budou dostávat majitelé domů zdarma
jednorázově na celý rok už při podpisu smlouvy dle počtu
obyvatel domu (ne dle počtu byt. jednotek) dle tohoto klíče:
1 osoba = 8 pytlů
6-8 osob = 26 pytlů
2-3 osoby = 14 pytlů
9-12 osob = 34 pytlů
4-5 osob = 18 pytlů

b) Papír
Modré pytle na papír budou dostávat majitelé domů zdarma
jednorázově na celý rok při podpisu smlouvy a to bez ohledu
na počet obyvatel domu v počtu 6 pytlů.
c) Cena plastového pytle na tříděný odpad (žlutý a modrý) nad
rámec stanoveného přídělu se stanoví na 10,-Kč /kus.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Vývoz tříděného odpadu bude prováděn 1x v měsíci dle plánu svozu.
TERMÍNY VÝVOZU v roce 2021
1 x 14 dní

1 x 30 dní
popelnice + plasty

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

4.,
1.,
1.,
12.,
10.,
7.,
5.?,
2.,
13.,
11.,
8.,
6.,

18.
15.
15., 29.
26.
24.
21.
19.
16., 30.
27.
25.
22.
20.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

4.
1.
1., 29.
26.
24.
21.
19.
16.
13.
11.
8.
6.

papír

5.
2.
2., 30.
27.
25.
22.
20.
17.
14.
12.
9.
7.

* Pytle s plasty (žluté) budou odváženy v pondělí v termínech
vývozu popelnic co 30 dní, pytle s papírem (modré) budou
odváženy následující den – v úterý.
1 x 14 dní zimní období
Leden
4., 18.
Únor
1., 15.
Březen
1., 15., 29.
Duben
12., 26.

říjen - duben
Říjen
Listopad
Prosinec

11., 25.
8., 22.
6., 20.

Úhradu za vývoz popelnic lze provést bezhotovostně na účet obce
č. ú.: 1766514309/0800, VS 3722, SS číslo popisné, do 30. 4. 2021
nebo ve dvou stejných splátkách do 30. 4. 2021 a 31. 10. 2021 nebo
hotovostně na Obecním úřadě Mošnov.
Pro informaci - obec Mošnov má od 1. 1. 2020 do 9. 12. 2020
příjmy za odpady (vybrali jsme)
377.177,-Kč
výdaje ve výši (zaplatili jsme)
712.083,-Kč
obec k 9. 12. 2020 doplácí
334.906,-Kč
což ještě není konečná částka!
Úhrada místního poplatku za psa r. 2021
 poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
 sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa
100,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,-Kč
 splatnost poplatku je 30. 4. 2021
Poplatek za psa lze uhradit bezhotovostně na č. ú.: 1766514309/0800,
VS 1341, SS číslo popisné, nebo hotovostně na obecním úřadě.

Kulturní komise
Vážení spoluobčané, letošní rok byl pro nás všechny "zvláštní",
nikdy jsme se s takovou situací nesetkali a snad bude příští rok 2021
lepší. Věřím, že jste tuto "zvláštní" dobu zvládli ve zdraví a
nejkrásnější svátky v roce si užijeme, jak jen to bude možné, v kruhu
svých nejbližších.
Pokud nám to nařízení vlády dovolí, rádi bychom uspořádali
vánoční ohňostroj 1. ledna 2021 v 17:00 hodin. Těšíme se.
Šupinku pro štěstí, schovej si do dlaní, radost ti přinese, smutek prý
zahání. K vánoční pohodě rozkroj si jablíčko, přejeme vám ze srdce
zdraví a štěstíčko.
Krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví, lásky a
pokory do nového roku 2021.
Kulturní komise Monika Quardová & Mirka Gillarová

Klub rodičů
Milí spoluobčané, i přes myšlenky, že klub rodičů v naší obci
zanikne, jsme se rozhodli ještě svoji činnost zachovat. Podpora
rodičů není moc velká a pár aktivních maminek to opravdu
nevytrhne. Akce, které jsme měli naplánované v podzimním čase, se
bohužel nemohly uskutečnit. Nevíme, jak to bude s lednovým
maškarním plesem pro dospělé. Ale věříme, že se brzy potkáme
na některé společné akci.
Pokud bude možnost ples uspořádat, zveme vás do Kulturního domu
v Mošnově 16. 1. 2021 na již tradiční Maškarní ples pro dospělé.
Začátek od 19 hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela Karm.
Pokojné vánoční svátky, plné nádherných zážitků a pohody
v rodinném kruhu, z celého srdce přeje Klub rodičů.
Za Klub rodičů Eva Ryšavíková

Tříkrálová sbírka
Milí spoluobčané, v sobotu 02. 01. 2021 by v dopoledních hodinách
měla v naší obci proběhnout Tříkrálová sbírka. Zatím nevíme, zda se
bude konat. Prosím o vstřícné přijetí malých i velkých koledníku.
Eva Ryšavíková

Myslivecký spolek Mošnov-Skotnice
Členové Mysliveckého spolku Mošnov - Skotnice přejí všem
občanům obce Mošnova a Skotnice příjemné prožití Vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku 2021. Starostům
a zastupitelům obou obcí, členům Honebního společenství a ostatním
zájmovým organizacím a spolkům, žákům základní a mateřské školy
v obcích, děkujeme za spolupráci a v Novém roce přejeme hodně
úspěchů, štěstí a radosti.
Jaromír Kolář, předseda spolku

Klub důchodců
Vážení spoluobčané, již devět měsíců zažíváme život v nejistotě se
stále se rozšiřujícím Covidem. V naší věkové kategorii je to opravdu
nelehká situace. S napětím sledujeme aktuální situaci. Těch
nepříjemných zpráv, kterými jsme neustále obklopeni, snad už bylo
dost. Musíme doufat, že konečně nastanou nějaké pozitivní změny.
Činnost našeho klubu byla prakticky znemožněna. Neuskutečnil se
plánovaný zájezd, nekonaly se besedy a jedinou akcí, kterou jsme
ještě stihli uskutečnit, bylo posezení v prostorách kynologického
klubu. Bylo to 28. srpna a ten, kdo přišel, určitě nelitoval. Bylo
krásné počasí, povykládali jsme si a pochutnali na klobáskách.
Všichni byli rádi, že jsme se po tak dlouhé době zase viděli. Děkuji
všem členům výboru, že se rozhodli tuto akci uskutečnit a zvládli to.
Jak to bude v následujícím roce, si prozatím
vůbec netroufám odhadnout. Pokud se cokoliv
rozhodneme uskutečnit, to si budete moci
přečíst na vývěsce v prodejně COOP a
uslyšíte v místním rozhlasu.
Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních
svátků a hlavně hodně zdraví v roce 2021.
Za klub důchodců
Alena Pagáčová

Kynologický klub Mošnov
Letošní rok je ve slabém slova smyslu nepovedený. Celý svět je
ochromen velkou neznámou v podobě specifického virového
onemocnění. Většina z nás se potýkala s potížemi, jež z toho
vyplynuly. Je jen málo činností, které tato situace nepozastavila. Jako
mnozí jsme se letos museli rozloučit s mnoha akcemi, které nám
dělají radost a zároveň přinášejí dobrý pocit z odvedené práce. Hodně
lidí muselo vyvinout velkou mravní sílu a čelit nezvyklé situaci
s nesobeckým odhodláním. Objevili se však i tací, kteří možná
z pocitu povinnosti, z osobního prospěchu či jen z nudy měli snahu
strkat čumák tam, kam se strkat nemá. Nezlobte se lidičkové, dle

mého soukromého názoru se určité věci nedělají. Znáte určitě říkanku
žalobníček žaluje, pod nosem si maluje. Na druhou stranu, možná by
bylo legrační vidět, kolik by těch pomalovaných bylo, viďte? Ale ne,
bylo by to hlavně smutné, byť je to z historického hlediska vlastnost
pro lidi naší země typická. Dosti moralizování, hoď kamenem, kdo
jsi bez viny. Přece jen jsme se na našem cvičáku snažili pracovat, jak
jen to šlo. Dokončili jsme rekonstrukci odkládacích kotců, postavili
jsme pevné zástěny k nácviku obran. Někteří z nás kdo chtěli letos
složit zkoušky z výkonu, stihli se zúčastnit aspoň závodu Bruna
Sochora v Příboře. Za náš klub závodili Rostislav Sýkora se
stafordem Rufem a Jana Slováková s fenkou NO Destiny z Kokešova
Dvora, dle ZVV 1 beze stop. Z Příbora, Kopřivnice, Ostravy
a Mošnova bylo v dané kategorii 8 psovodů. Jana Slováková
s Destiny si odnesla krásné 4. místo. A závěrem se podělím o recept
na příští rok. Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré
zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý měsíc se rozkrájí na 30
nebo 31 dílů s výjimkou února, takže zásoba vystačí na celý rok.
Potom se každý den upraví tak, že se vezme 1 porce důvěry, 1 dávka
poctivé práce, 2 dávky dobré nálady, přidají se 3 lžíce snášenlivosti,
zrnko trpělivosti a špetka taktu. Takto připravené se ozdobí kytičkou
pozornosti a podává se s milým úsměvem a dobrým přátelským
slovem.
Dobrou chuť a dobrý rok 2021 přeje za Kynologický klub Mošnov
Jana Slováková

Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto
období si všichni začínáme uvědomovat tu magickou sílu Vánoc.
Žijeme v očekávání, těšíme se na čas strávený s rodinou a svými
blízkými, a tak se stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na které
v průběhu roku tolik lpíme. Bohužel i v tento čas se najdou takoví,
kteří se právě toho snaží zneužít. Nejohroženějšími se stávají naši
senioři.

S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí
obdarovat své blízké a často vyrážejí do nákupních center s velkými
obnosy peněz ve svých peněženkách pečlivě uložených v kabelkách a
nákupních taškách. V nepřeberném množství dnešních nabídek, a to
nejen obchodních domů, stojí před regály plnými různého zboží,
mačkající se v davu dalších nakupujících odkládají kabelky
do nákupních vozíků a po očku sledují vystavené zboží. To je však
ten okamžik, po kterém poté se slzami v očích sdělují bezpečnostní
službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením
peněženky. Řada dnešních seniorů se pohybuje v internetovém
prostředí, ať již z nutnosti doby, kdy alespoň tímto způsobem mohou
komunikovat se svými blízkými. Není nic jednoduššího než ceny
nabízeného zboží v kamenných obchodech srovnat s cenami různých
srovnávacích portálů na internetu. E-shopy vedou prim, jsou
přehledné, jednoduše pár kliky si nakoupíme zboží, které je nám
doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato forma nákupu nese svá
rizika. Sice se nepotkáme tváří v tvář případnému zloději, ale také
můžeme přijít o své úspory. Jedním z doporučení je, pokud to ovšem
daný e-shop povoluje, nakupovat na dobírku a neplatit za dané zboží
předem. Mohlo by se totiž stát, že se se svým nákupem nikdy
nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé recenze na daný obchod, ale
přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte také na paměti, že
neuvádíme svá čísla občanských průkazů nebo celá rodná čísla.
Taková sdělení by nám do budoucna mohla přinést nejeden problém,
jako třeba fiktivní výzvy k uhrazení finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci
jsme všichni trochu více naladěni na vlnu pomáhání ostatním.
U dveří nám může zazvonit kdokoliv, třeba i osoba prokazující se
danou společností, která např. sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů
jsou většinou opatřeny kukátky, využívejte je, než někomu otevřete
dveře bytu. Nevpouštějte do bytu ani domu cizí osoby. Pokud již
k tomu došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o samotě, nedovolte,
aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě. Neodcházejte od nich
k místům, kde máte uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz
máte v peněžence. Ostatně ani informaci kolik peněz jste si naspořili,
nikdy nikomu nesdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!

Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie
Moravskoslezského kraje poutavým způsobem vypráví příběhy
seniorů, ne však vždy se šťastným koncem. Kniha, plná poutavých
příběhů, již byla v uplynulém období distribuována do všech
knihoven obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji.
Knihou také disponují některé spolky seniorů či domovy pro seniory,
ve
kterých
proběhly
preventivní
besedy
s preventisty
Moravskoslezského kraje.
Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží zrak
a pro ty byla kniha namluvena a vydána jako audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila
didaktickou hru nazvanou „Kterak se obětí nestáti“. Hrát ji může dva
až šest hráčů ve věku od šesti let. Obsahuje oboustrannou hrací
desku, hrací kostky, figurky, herní karty a pravidla. Jedna strana hrací
desky se věnuje oblasti vlastního bezpečí, kritickým situacím doma
i venku a druhá strana náleží tématu kybernetické bezpečnosti, tedy
jak se bezpečně chovat v on-line prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly
bezpečného chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hra je
určena k distribuci vybraným subjektům, jako jsou základní školy,
kluby seniorů, zařízení pro seniory, knihovny obcí s rozšířenou
působností.
V případě zájmu o tuto novou hru nás mohou kontaktovat
prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce hry bude
zajištěna do vyčerpání zásob.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny
k dispozici také drobnosti v podobě křížovek či zvětšovacích lup
pro lepší čtení.
S přáním klidného prožití svátků vánočních a nejen jich…
nprap. Karla Špaltová, vrchní inspektor
nprap. Marika Jeličová, vrchní inspektor
Oddělení prevence Moravskoslezského kraje

Příjemné čtení přejí členové redakční rady…
Ing. Martin Demel
Lumír Kuchař DiS.
Zdeňka Blažková
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