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Vážení spoluobčané,
první sněženky nám vyrostly, vytoužené jaro je konečně tu a my vám
přinášíme nejnovější novinky z dění v naší obci. Výstavba tělocvičny
jde do finále, právě probíhají práce na tom nejdůležitějším, a to je
podlaha. Kolaudovat bychom měli na přelomu května a června. Plné
zprovoznění tělocvičny předpokládáme od září, bližší informace
zveřejníme v dalším vydání Občasníku. V průběhu května se
uskuteční výběrové řízení na správce tělocvičny a víceúčelového
hřiště. Bližší informace budou zveřejněny v průběhu dubna
na internetových stránkách obce.
Dětské hřiště, které bylo za Kahánkem, se dočasně zrušilo a po
výstavbě tělocvičny se mělo znovu postavit. Ukázalo se však, že
dřevěné atrakce jsou ve spodní části již natolik zasaženy hnilobou, že
nezbývá, než koupit zcela nové dětské hřiště.
Výstavba splaškové kanalizace zatím běží v časovém harmonogramu.
Ke konci února bylo položeno 2 120 m potrubí z celkových 7 298 m.
Od 1. dubna 2021 se začne stavět na silnici III/4808 (přes Velkou
stranu) a provoz bude řízen semafory. Odměnou za toto omezení
bude do roka položený zcela nový asfaltový koberec po celém úseku
Velké strany. Smlouva se zhotovitelem předpokládá konec stavby
v lednu 2022.
Každá domovní kanalizační přípojka musí mít zpracovaný projekt a
od stavebního úřadu v Příboře územní souhlas. Zastupitelé rozhodli,
že majitelé rodinných domů dostanou projekt a vyřízení stavebního
souhlasu zcela zdarma. Bylo vyhlášeno výběrové řízení
na projektanta všech domovních kanalizačních přípojek a v současné
době je smlouva s vítěznou firmou před podpisem. Zástupci vítězné
firmy následně budou obcházet všechny majitele rodinných domů
a zjišťovat potřebné informace.
Zastupitelé rovněž rozhodli o projekční přípravě rekonstrukce
hasičské zbrojnice. Ke konci roku 2020 proběhlo výběrové řízení
na projektanta, se kterým byla v lednu 2021 podepsaná smlouva.
Více podrobností se dozvíte v příspěvku SDH Mošnov.

Přinášíme vám moderní novinku, kterou mnozí
občané jistě přivítají. Aplikaci Česká obec,
kterou budeme využívat pro vaši rychlou
a pohodlnou informovanost o dění z obce, o
důležitých informacích, uzavírkách, poruchách,
kulturních akcí, o povinnosti plateb, zkrátka
takové mnohem lepší a přehlednější hlášení
místního rozhlasu do vašeho mobilu. Aplikaci Česká obec stačí
nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone), spustit
a vyhledat Mošnov. Potom už vám budou automaticky chodit
upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty vašeho
telefonu. Pokud vám občas přišla SMS zpráva z obce, tak vězte, od
této chvíle už vám žádná nová zpráva nepřijde! Pouze Ti z vás, co
nemají chytrý telefon a rádi by i nadále dostávali krátké SMS zprávy
do telefonu, nechť vystřihnou k tomu určený formulář na
předposlední stránce, vyplní ho, podepíšou a odevzdají do Infocentra
nebo vloží do schránky obecního úřadu. Klasické hlášení místního
rozhlasu, tak jak ho dosud známe, se tímto neruší.
S jarním počasím opět nastartujeme sekačky, křovinořezy, motorové
pily aj. Jsme rádi, že jste si už zvykli, že o nedělích toto nářadí
necháváme odpočinout.
Přejeme všem spoluobčanům hodně pevného zdraví.
Radomil Bodzsar, starosta obce
Ing. Martin Demel, místostarosta obce

Obecní úřad informuje
 Odpadové hospodářství aneb bude se opět upravovat cena
směrem nahoru?
V prosincovém Občasníku jsme vás informovali, že obec se nově
stala plátcem DPH a bude tedy nutné pro rok 2021 zvýšit cenu
vývozu směsného komunálního odpadu o výši DPH, tedy o 15 %.
Aby toho nebylo málo, poslanci schválili v prosinci nový zákon č.
541/2020 Sb., o odpadech, s účinností od 1. 1. 2021. Co nám tento

zákon přináší? Zvyšující se poplatky za uložení odpadu na skládku,
tzv. skládkovné. Dosud jsme platili 500,-Kč/t, letos platíme 800,-Kč/t
a v roce 2029 celých 1.850,-Kč/t. Tedy téměř čtyřnásobek současné
ceny! Od roku 2030 bude platit úplný zákaz skládkování. Obec má
ale možnost uplatnit tzv. odpadovou slevu a platit stále 500,-Kč/t,
pokud ovšem odpad vyprodukovaný jedním občanem, který je
následně vyvezen na skládku, nepřesáhne 200 kg odpadu za rok.
Tento limit se každoročně bude snižovat a v roce 2029 dosáhne
pouhých 120 kg odpadu na osobu a rok. Co nám tedy zbývá? Více
třídit odpad, za ten obec neplatí, ba naopak, dostává za něj peníze,
kterými dotujeme právě vývoz popelnic, bioodpadu, apod. Nově jsme
zajistili nádoby na kovový odpad a jedlé oleje a tuky (u kulturního
domu a u č.p. 185 v kolonii na Malé straně. Dále jsme zajistili
červený kontejner na elektroodpad, který je umístěný u kulturního
domu. V samostatné příloze vám přinášíme přehled, co patří do
jednotlivých nádob. Nově se budou třídit nápojové kartóny od mléka,
džusů, krabicového vína. Ty prosím nevhazujte do směsného
komunálního odpadu, patří do žlutých pytlů na plasty!!! Třídící
linka zajistí jejich separaci. Poplatky za odpad máme všichni ve
svých rukou. Pokud budeme řádně třídit, poplatky se razantně
zvyšovat určitě nebudou.
Nový zákon nám rovněž dává povinnost stanovit cenu vývozu
směsného komunálního odpadu vyhláškou obce. Tato vyhláška bude
schválena zastupitelstvem obce ve druhé polovině roku.
 Zahájení vývozu biologicky rozložitelného odpadu
dne 15. dubna 2021 budou v obci rozmístěny hnědé kontejnery
na bioodpad, firma ASOMPO, a.s. je bude vyvážet 2x týdně.
 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu
je plánovaný ve středu 21. dubna 2021 u kulturního domu. Vany
na objemový odpad budou přistavené od rána, sběrné vozidlo
na nebezpečný odpad bude přistavené od 15,30 do 16,30 hodin.
Žádáme občany, aby objemový odpad rozbili na menší části.
 Zřízení Z-BOXu
od dubna 2021 bude před Obecním úřadem Mošnov zřízeno
samoobslužné výdejní místo Zásilkovny.

Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají v rozhodném
okamžiku trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území České
republiky. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. 3. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021
vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti
s Českou poštou a hlavní hygieničkou ČR distribuci a sběr listinných
formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických
kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování
přísných hygienických pravidel. Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se
však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře
bude možné odevzdat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek
České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České
pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu.

Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na
kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Seznam kontaktních míst včetně aktuální otevírací doby a kontaktů
najdete na webu https://scitani.ceskaposta.cz
Pro obec Mošnov nejbližší - Příbor, Jičínská 240, 742 58 Příbor
Ochrana dat
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy. Osoby, které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou
povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli nakládání s daty je
důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování
podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány
budou pouze souhrnné statistické výsledky.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným
vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení
sčítání.

Nahlédnutí do životní pouti pana kanovníka
P. Jana Willische
Jsou a zajisté vždy byly mezi námi osobnosti, které se určitým
způsobem trvale vtisknou do podvědomí a vzpomínek každého z nás.
V Mošnově, v Příboře a v dalších obcích a městech mezi takové
bezesporu patří pan kanovník P. Jan Willisch (1903 – 1978). Začal
jsem podrobněji pátrat v písemnostech o osudu a životních etapách
tohoto vzácného kněze, občana, rádce a duchovního správce mnoha
farností. Nikdy bych nečekal, jaká překvapení a situace budou
odkrývány. Postupným bádáním v archívech jsem jeho životní pouť a
osudy členů rodiny Willischů začal vnímat ve zřetelnějších obrysech.
Ve spolupráci především s archívy a s mnoha pamětníky vznikl
ne příliš obsáhlý text doplněný fotografiemi a kopiemi
dokumentů, který věnuji všem občanům, věřícím i nevěřícím.
Od dubna 2021 bude medailon k dispozici také v Informačním
centru Mošnov.
Ing. Josef Janotka

Zápis do 1. ročníku základní školy
Vzhledem ke stávající situaci a platným nařízením proběhne zápis
do Základní školy v Mošnově distanční formou (tj. bez osobní
přítomnosti dětí a rodičů) v období od 1. - 30 dubna 2021.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce je dostupná na webových
stránkách školy, záložka základní škola – dokumenty a formuláře.
Žádost mohou zákonní zástupci dítěte doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy (ID datové schránky: px8mfj7)
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
- osobním podání ve škole (do schránky nebo po domluvě,
tel. č. 776 662 533, e-mail: škola@mosnov.cz)
K žádosti je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte.
Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska
situace příznivá, plánujeme uspořádat pro
děti a jejich rodiče/zákonné zástupce
společné setkání dodatečně.
Bude-li zákonný zástupce žádat odklad
školní docházky, dokládá k žádosti
o odklad také doporučení školského
poradenského zařízení (pedagogickopsychologické poradny či speciálně
pedagogického centra) a odborného lékaře
(pediatra) nebo klinického psychologa.

Sbor dobrovolných hasičů Mošnov
Jak už jste se dočetli, započaly projekční práce na rekonstrukci
hasičárny a uskutečnilo se výběrové řízení na zhotovitele pro
projektovou dokumentaci. Následně proběhlo zaměření objektu
hasičárny, protože žádné plány bohužel neexistují. Na základě
zaměření vypracuje firma Ing. Glogara – UniProjekt z Nového
Jičína dvě až tři studie pro rekonstrukci této budovy. Pak vybereme
společně se zástupci obce jednu z nich a bude vyhotovena projektová

dokumentace pro stavební povolení tak, aby se mohla podat žádost
o dotaci na rekonstrukci hasičárny. Naším cílem je hasičárna, která
bude splňovat všechny současné požadavky pro bezproblémový chod
výjezdové jednotky, našeho sboru i soutěžních družstev. Cílem je
také zachovat nebo i obnovit historickou podobu exteriéru dle
dobových fotografií.
V dnešní době je i naše činnost poznamenána a omezena jen
na nejnutnější úkony. V omezeném počtu osob se střídáme při údržbě
prostorů hasičské zbrojnice a hlavně při kontrole a údržbě svěřené
zásahové techniky. Techniku pravidelně kontrolujeme a zkoušíme, ať
jsme neustále výjezdu schopní.
Veškerá plánovací a řídící činnost sboru se přesunula do elektronické
podoby, kdy operativně přes mobilní telefony a emaily řešíme nutné
organizační záležitosti. Naše plánovaná činnost se bude odvíjet od
situace, která panuje kolem celosvětové pandemie. Níže uvádíme
plán akcí, který je třeba z těchto důvodů brát s rezervou.
• duben / květensběr železného šrotu
• 21. srpen
soutěž v požárním útoku mužů a žen
• aktivní účast na případných obecních akcích
Výbor SDH Mošnov

Tělovýchovná jednota Mošnov
Na úvod se vrátím k činnosti v r. 2020. Epidemie nemoci COVID-19
zasáhla do života všech, včetně sportovců. Výrazně ovlivnila naši
aktivitu v kulturní oblasti (pořádání akcí pro veřejnost), ale
především v samotném sportování. Krajská halová zimní liga kopané
pro mládež nebyla na jaře r. 2020 dohrána, rovněž se neodehrály
mistrovské zápasy jarní části soutěží Novojičínského okresního
fotbalového svazu soutěžního ročníku 2019/2020. V polovině srpna
všichni s nadšeními uvítali zahájení nového ročníku OFS NJ. Do
soutěží jsme společně s FK Skotnice přihlásili družstvo mladší
přípravky, mladších žáků a „B“ družstvo mužů, které hrálo IV. třídu
okresní soutěže. Chlapi trénovali společně s "A" družstvem na hřišti
ve Skotnici a domácí zápasy hráli na hřišti v Mošnově. Družstvo

mladší přípravky trénovalo a domácí zápasy hrálo na hřišti ve
Skotnici. Družstvo mladších žáků trénovalo a své domácí zápasy
hrálo na hřišti v Mošnově.
Podzimní část soutěží sezóny 2020/2021 byla opět ovlivněna
epidemií nemoci COVID-19, přesto se družstvům podařilo odehrát
většinu zápasů podzimní části soutěžního ročníku 2020/2021. Pod
vedením p. Petra Pustějovského a p. Martina Simpra odehrálo
družstvo mladší přípravky 8 zápasů, ve kterých vždy zvítězili.
Vstřelili 148 gólů, dostali jen 24 gólů a ve výsledkové tabulce jsou na
1. místě. Nejlepším střelcem družstva, ale i celé soutěže přípravek je
Vítek Simper s 64 vstřelenými góly.
Družstvo ml. žáků trénují p. Pavel Kött a p. Pavel Pelzer. Družstvo
odehrálo ve své skupině 7 zápasů, ve kterých 4x vyhráli, 1x
remizovali a 2x odcházeli z hřiště poraženi. V zápasech vstřelili 26
gólů a dostali 18 gólů. V tabulce jsou s 13 body na 3. místě.
Nejlepšími střelci družstva jsou se 7 vstřelenými góly Antonín Molek
a Pavel Pelzer. V celé soutěži ml. žáků skupiny C jsou oba kluci
v tabulce střelců na třetím resp. čtvrtém místě.
V soutěži mužů se podařilo odehrát 8 zápasů, ve kterých chlapi
vstřelili 22 a inkasovali 15 gólů. V tabulce s 13 účastníky soutěže
jsou se ziskem 14 bodů za 4 vítězství a 4 porážky na 4 místě.
Nejlepším střelcem družstva s 5 vstřelenými góly je Petr Fridrich.
Vedoucím družstva mužů je p. Jaromír Nevlud.
Naše sportovní i kulturně-společenské aktivity jsou již od samého
počátku roku 2021 ovlivněny přetrvávající epidemií COVID-19.
V zimních měsících se v minulosti družstva mládeže pravidelně
zúčastnily halových turnajů soutěže Krajské zimní ligy v Brušperku,
kde soutěžily oddíly
z obcí a měst
Moravskoslezského
kraje. Letošní ročník
nebyl vůbec zahájen.
Od začátku roku
nemůžeme trénovat
a vypadá to, že se na
tom začátkem jara
nic nezmění.

Zahájení mistrovských soutěží je v nedohlednu. Budeme, tak jako
všichni občané, doufat ve zlepšení situace a snad se brzy uvidíme na
hřišti při tréninku, na zápasech i na kulturních akcích.
Za oddíl kopané
Vladislav Majer

Kynologický klub Mošnov
Jak se zdá, ani letos to nebudeme mít lehké. Pozastavení činnosti
klubu nepříznivě ovlivňuje práci s mladými psy a štěňaty, kteří by,
stejně jako děti, potřebovali sociální kontakt. Měli jsme v plánu
pokračovat v rekonstrukci klubovny i opravami poškozených
výcvikových překážek, to vše muselo zamrznout ve stínu tzv.
pandemie.
Většinu z vás zajímá, bude-li u nás očkování. Protože nám to
z krajské veterinární správy nebylo doporučeno, musíme respektovat
toto vyjádření a počkat na rozvolnění nouzového stavu, abychom
mohli očkování v areálu našeho klubu zajistit co nejdříve.
Děkuji Vám za přízeň a těším se na to, až se opět sejdeme na našem
cvičáku v hojném počtu.
Za Kynologický klub Mošnov
Jana Slováková

Malovaná vajíčka,
zahradu plnou sluníčka,
přejeme vám ze srdce,
krásné Velikonoce !
OÚ Mošnov

Souhlas
k registraci pro odběr hlášení prostřednictvím SMS zpráv
Vlastníte pouze tlačítkový telefon a rádi by jste i nadále dostávali informace
z obce prostřednictvím SMS zpráv? Vyplňte prosím tento formulář
a odevzdejte do Infocentra nebo vložte do schránky Obecního úřadu
v Mošnově.
Podmínkou k udělení souhlasu je dosažení věkové hranice 16 let nebo
podpis zákonného zástupce.
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………….
Adresa bydliště: ………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………….….

Zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas pro obec Mošnov, se sídlem Mošnov č.p. 96,
742 51 Mošnov, IČ: 00600792, aby ve smyslu Nařízení EU 2016/679
(GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, se
zpracováním mých osobních údajů v tomto rozsahu: Jméno, příjmení,
adresa bydliště, telefon.
2. Účel zpracování je poskytování aktuálních informací od Obecního úřadu
Mošnov.
3. Tento souhlas se uděluje na dobu poskytování této služby obcí.
4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo
dopisu na adresu obce Mošnov a to bez udání důvodu.
V Mošnově dne: ……………………………………..
Podpis mne jako subjektu údajů, jímž vyslovuji souhlas:

………………………………………………………

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

742 51 Mošnov 96
IČ: 00600792
DIČ: CZ00600792
Vychází nepravidelně
Evidenční číslo: MK ČR E 14270

