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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tu opět konec roku a sním spojený čas
bilancování. Proto Vám, ostatně jako každý rok, přinášíme
prosincové vydání Občasníku. Zrovna jednoduchý rok to pro nás
věru nebyl. Stejně jako loni jsme pracovali v omezeném režimu
z důvodu nejrůznějších epidemiologických opatření a je pravdou, že
jsme se neměli možnost v obci moc vídávat, jelikož nám situace
nedovolila pořádat větší společenské kulturní akce. Málem by se
zdálo, že se život v obci pomalu zastavuje, ale není tomu tak a
realizace dvou velkých akcí jsou toho důkazem.
Jednou z nich byla dostavba a slavnostní otevření naší krásné nové
tělocvičny, včetně přilehlého zbrusu nového dětského hřiště. Na
konci června 2021 jsme převzali její hotovou stavbu a o prázdninách
byl vybrán správce, jímž se stal pan Petr Grufík. Částečný provoz byl
zahájen začátkem října 2021, přičemž od té doby slouží zatím
základní škole a místním spolkům. A teď to co většinu z vás zajímá ostrý provoz pro veřejnost je naplánován od ledna 2022, a to
samozřejmě s respektováním aktuálních epidemiologických opatření,
které se nám neustále mění. Veškeré rezervace termínů bude
spravovat kdo jiný, než výše jmenovaný pan správce. Platné ceníky
budou brzy uveřejněny na webových stránkách obce. Tato sportovní
hala nás stála celkem 51 800 000,-- Kč včetně vybavení a všech
vedlejších nákladů, samotná výstavba stavební společností přišla na
necelých 46 600 000,-- Kč včetně DPH, přičemž byla financována
pouze z vlastních zdrojů. Obec sice o dotaci žádala, ale předmětný
dotační titul byl nakonec zrušen.
Tou druhou opravdu nepřehlédnutelnou akcí je realizace splaškové
kanalizace. Přes spoustu komplikací a námi nezaviněných omezení,
které s její stavbou vznikly, můžeme s radostí oznámit, že i tato
stavba se blíží ke svému zdárnému konci. Potrubí je položeno a
většina výkopových spár je uvedena do jakžtakž provozuschopného
stavu. Dokončení splaškové kanalizace je naplánováno na únor 2022.
Pracovat na domovních přípojkách budete moci od jara 2022. Bližší
termín bude včas uveřejněn. Co se týká celoplošné výměny asfaltu,
tak obnova současného provizorního povrchu na I/58 a na „velké
straně“ bude provedena v rámci stavby kanalizace a to nejpozději do
1 roku od jejího ukončení, přičemž SSMSK na to naváže v místech,
kde kanalizace nevede, aby nezůstaly kousky silnic v původním

stavu. Bližší termín zahájení těchto prací není znám, ale předpoklad
je na jaře po skončení zimní údržby (nejdříve duben 2022). Určitě
Vás bude zajímat, proč stejný osud nepotkal místní a účelové
komunikace. Víme, že by to bylo na řadě míst potřeba. Nicméně, mít
nové asfaltové koberce v celé obci by byla představa krásná, ale
zatím bohužel nereálná. Na celoplošnou výměnu asfaltových krytů
vozovek bude obec muset našetřit a realizace bude možná až za
několik let. Tyto náklady nelze financovat ani z úvěru ani z dotace na
kanalizaci. Bude tedy nutné připravit projektovou dokumentaci a
soutěžit dle zákona o veřejných zakázkách. Předpoklad ceny
kanalizace je 100 mil. Kč včetně všech souvisejících nákladů a na tu
se podařilo získat předběžně dotaci ve výši 39 332 000,-- Kč, dále je
investice kryta úvěrem ve výši 35 mil. Kč na prvních 10 let s úrokem
1,28 % a celkovou dobou splacení 20 let.
I přes výše uvedené bude mít obec každoročně minimálně 8 mil. Kč,
které může použít na jiné investice. Je téměř neuvěřitelné, že se obci
s ročním rozpočtem 20 mil. Kč podařilo během 3 let proinvestovat
více než 165 mil. Kč, za což jsme opravdu rádi, ale ještě více toto
ocení příští generace. Při současné inflaci 5 až 7% je úvěr s úrokem
1,28% na 10 let nejlepší možnou „investicí“ pro naši obec. Při
současných cenách stavebních prací a úrokových sazbách bychom si
to již patrně nějakou dobu dovolit nemohli.
Další dobrou zprávou pro občany je, že Ředitelství silnic a dálnic ČR
konečně zahájí výstavba obchvatu Mošnova. Začít by se mělo
v polovině roku 2022 a délka trvání stavby je odhadována na 2 roky.
Více informací lze nalézt na webových stránkách obce.
Na závěr bychom Vám i Vašim blízkým
chtěli popřát krásné Vánoce, mnoho zdraví a
štěstí v novém roce 2022. Společně si přejme
a věřme, ať tato neobvyklá doba brzy skončí
a můžeme opět žít své životy bez omezení.
Tímto Vás srdečně zveme na tradiční
novoroční ohňostroj, který se uskuteční na
fotbalovém hřišti dne 1. 1. 2022 v 17:00 hod.
S přáním klidu, pohody a hlavně pevného zdraví
Radomil Bodzar, starosta obce
Mgr. Šárka Demlová, místostarostka obce

Změny v odpadovém hospodářství od 1. 1. 2022
Dne 1. 1. 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., o
odpadech. Všem obcím tak vznikla povinnost se tomuto zákonu
přizpůsobit. Zastupitelé na svém jednání dne 25. 11. 2021 schválili
dvě nové vyhlášky, a to Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství a Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci, platné od 1. 1. 2022. Co to
bude pro vás znamenat? Systém jako takový se nemění. Stále se
budou popelnice vyvážet tak, jak jste zvyklí, stále se budou lepit
samolepky na popelnice na daný rok a stále budete mít možnost si
přijít na obecní úřad pro jednorázový žeton. Odvoz pytlů od
rodinných domů zůstává rovněž zachován. Stejně tak i možnost
úhrady poplatku do 30. 4. a 31. 10. daného roku.
Co se od ledna 2022 změní:
1) Nově platí ohlašovací povinnost. V Občasníku najdete Ohlášku
plátce poplatku, kterou vyplníte a přinesete v průběhu ledna na
obecní úřad, kde si zároveň vyzvednete samolepky na popelnici
pro rok 2022 a pytle na tříděný odpad. Vyplněná ohláška bude
platná i pro následující roky. Případné změny nahlaste do 15 dní
na obecním úřadě. Bez odevzdané ohlášky vám nebude vydána
samolepka na popelnici pro rok 2022!
2) Zimní vývoz popelnic byl využíván u velmi malého počtu
domácností, co ještě topí tuhými palivy. Bylo proto rozhodnuto, že
pro tento druh vývozu již nebudeme nechávat tisknout nové
samolepky. Občané budou mít možnost si zakoupit jednorázové
žetony na obecním úřadě.
3) Cena za vývoz popelnic se stanovuje za kapacitu sběrné nádoby.
Zastupitelstvo rozhodlo, že cena na rok 2022 bude 0,7 Kč/litr.
Měsíční vývoz popelnice tak nově bude stát 1.001,- Kč,
čtrnáctidenní 2.002,- Kč a jednorázový žeton 77,- Kč.
Od roku 2022 dojde ke změně vzhledu jednorázových žetonů. Ti
z vás, co ještě mají doma původní jednorázové žetony (zelený
obdélník s číslem) je mohou použít do konce května 2022. Od června
2022 vám NEBUDE popelnice se starým žetonem vyvezena.

4) V rodinných domech, kde žije pouze jedna osoba (týká se to
hlavně seniorů) a nenaplní celou popelnici za měsíc, si mohou
přijít na obecní úřad zakoupit žetony a nemusí si brát celoroční
samolepku. Ostatní vícečlenné domácnosti si vyberou četnost
vývozu, obdrží danou samolepku, kterou nalepí v průběhu ledna
na popelnici. V případě potřeby na mimořádný vývoz si zakoupí
žeton na obecním úřadě.
5) Podstatně jsme navýšili počet pytlů na plasty a papíry, které
v lednu obdržíte.
• modré pytle: 12 ks na rodinný dům
• žluté pytle:
1 osoba/ 8 ks
2-3 osoby/15 ks
4-5 osob/26 ks
6-8 osob/40 ks
Od roku 2022 již obec ze zákona NEMŮŽE pytle prodávat.
Případné další pytle si již budete muset zajistit na vlastní náklady.

Obecní úřad informuje
Vývoz odpadu z obce Mošnov v roce 2022
Během ledna 2022
 doručí občané na obecní úřad vyplněnou a podepsanou „Ohlášku
plátce poplatku“, která je přílohou tohoto Občasníku
 vyzvednou si samolepky na rok 2022, vyzvednout pytle na plasty
a papír, příp. uhradí poplatek za vývoz popelnic
 od února se budou vyvážet jen popelnice označené štítkem
s rokem 2022 – žlutý a modrý
 staré štítky z popelnic odstraňte
Žeton na jednorázový vývoz je určený pro:
1) pro plátce, který má vydanou samolepku
2) pro osoby, které žijí v domě samy
Vývoz 1 ks popelnice 110 lit.
1 x 14 dní
1 x 30 dní
žeton na jednorázový vývoz

cena
2.002,-Kč/rok
1.001,-Kč/rok
77,-Kč/ks

TERMÍNY VÝVOZU v roce 2022
1 x 30 dní

1 x 14 dní

popelnice + plasty

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

3.,
14.,
14.,
11.,
9.,
6.,
4.,
1.,
12.,
10.,
7.,
5.,

17., 31.
28.
28.
25.
23.
20.
18.
15., 29.
26.
24.
21.
19.

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

3.,
28.
28.
25.
23.
20.
18.
15.
12.
10.
7.
5.

31.

papír

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

Úhradu za vývoz popelnic lze provést bezhotovostně na účet obce
č.ú.: 1766514309/0800, VS 3722, SS číslo popisné, do 30.04.2022
nebo ve dvou stejných splátkách do 30.04.2022 a 31.10.2022 nebo
hotovostně na Obecním úřadě Mošnov.
Úhrada místního poplatku za psa r. 2022
 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 30.04.2022
Poplatek za psa lze uhradit bezhotovostně na č.ú.: 1766514309/0800,
VS 1341, SS číslo popisné, nebo hotovostně na obecním úřadě.
Česká pošta v Mošnově - od 1. 1. 2022 změna hodin pro veřejnost:
Pondělí
8,00 – 10,00
Úterý
14,00 – 16,00
Středa
8,00 – 10,00
Čtvrtek
14,00 – 16,00
Pátek
8,00 – 10,00

Sbor dobrovolných hasičů Mošnov
Letošní rok proběhl podobně jako předešlý v trochu omezeném
režimu, z důvodů všem známých. I přesto se nám dařilo uspořádat
alespoň některé tradiční akce. Sběr železného šrotu, opékání jehněte a
v neposlední řadě soutěž v požárním útoku, která byla opět zahrnuta
do Moravskoslezské ligy. Soutěže se opět účastnilo bez mála padesát
družstev z celého našeho kraje v kategorii muži, ženy a nad 35 let.
Naši muži bohužel nepředvedli optimální výkon a umístili se až na
17. místě z celkem 24 družstev.
Ohlédneme-li se za celou sezónou 2021, můžeme být spokojenější.
Předsezonní cíl umístit se v první desítce Moravskoslezské ligy
v kategorii muži byl do puntíku splněn. Vyrovnanými výkony jsme
se až na dvě výjimky umístili do 15. místa na bez mála dvaceti
soutěžích. Byla zmíněna i kategorie nad 35 let. V letošní sezóně se
povedlo poskládat i družstvo v Mošnově, které splňuje tuto
podmínku. Družstvo Mošnov 35+ se přihlásilo do Moravskoslezské
ligy, která tuto kategorii rovněž pořádá. Nikdo nevěděl, co od tohoto
družstva očekávat a proto konečné druhé místo z pěti přineslo radost
nejen členům družstva, ale i celému sboru a dobré reprezentaci
Mošnova. Nyní se obě družstva společně připravují dvakrát týdně
v místní tělocvičně. Úterky pracují na fyzické a technické přípravě a
čtvrtky si fyzickou přípravu zpříjemňují florbalovými zápasy.
Nadále pokračuje i činnost našeho sboru a podpora žáků. Děti se
scházejí pravidelně každé úterý celoročně na hřišti a od září v nové
tělocvičně, kde pod vedení trenérů formou hry pracují na fyzické i
hasičské zdatnosti. Během sezóny se žáci účastnili mimo soutěží v
požárním útoku, soutěže mladý železný hasič, kde se porovnává
hasičská všestrannost v plnění různých úkolů jednotlivců. Z této
soutěže naši žáci dovezli několik medailí za umístění na předních
místech z více než padesáti přihlášených závodníků.
Naše zásahová jednotka JSDH Mošnov se poctivě každou první
středu schází ve zbrojnici, kde se stará o svěřenou techniku a
prohlubuje své teoretické znalosti a postupy při ostrých zásazích.
K dnešnímu dni můžeme říct, že letošní rok až na pár planých
poplachů, které nás vytahují z postelí i ve 2:00 ráno, je letošní rok
klidný, za což jsme nesmírně rádi.

Plán činnosti pro rok 2022
* podle pandemické situace a z nich plynoucích nařízení
• 19. 2. 2022
Hasičský ples
• Březen
koštovačka nejlepší pálenky
• Duben/Květen sběr železného šrotu
• 20. 8. 2022
soutěž v požárním útoku muži, ženy, nad 35 let
• 4. 9. 2022
soutěž v požárním útoku žáci
Aktivní spolupráce na obcí pořádaných akcí
Výbor SDH Mošnov

Zpráva oddílu ČASPV
Rok 2021 pro nás byl velice smutný, ale pokud to šlo tak jsme se
sešli v tělocvičně. V červnu proběhla jediná republiková soutěž
v Medvědí stezce. Letos republiku pořádal MS kraj a proběhla ve
Štramberku. Měli jsme to kousek a i my jsme se zúčastnili za MS
kraj. Počasí přálo, prostředí bylo krásné a naše hlídky, sice bez
medaile, taky přispěly body k 1. místu. Soutěžila tato děvčata: Danča
Jordánová, Nikol Martinská, Míša Foltová, Lucka Nytraiová, Natálie
Polášková, Eliška Foltová, Jolana Martinská, Kristýna Říhová, Klára
Šeděnková, Šarlota Demlová, Kristýna Dybalová a jediný kluk Jiří
Folta. Všem děkuji, že doběhli do cíle. Při této příležitosti jsme spali
ve staré tělocvičně 2 noci a vedoucí nachystaly program, opékaly
jsme buřty, prošly jsme si Štramberk, jeskyni Šipku. O prázdninách
jsme také pilně trénovaly. Konaly se tréninky přes noc pro naše
sólistky. Pracovaly jsme na zlepšení techniky a učení se nových
prvků, děvčata se zúčastnily i semináře od zkušenějších tanečnic z
jiných tanečních skupin. Zkusily si hip hop a contemporary. Je to
něco nového jak pro holky, tak i pro trenérky, a určitě se tomu
chceme začít nadále více věnovat. Poslední sobotu o prázdninách
bylo otevření nové tělocvičny. Mohli jste tam vidět vystoupení s
třásněma, které tancovaly malinké holky, tak i nově flag, které
tancovaly trenérky Markéta Binová se Zuzkou Macečkovou, potom
naše klasické mažoretky a dokonce i tanec bez náčiní. Mažoretky
máme jednou týdně, v pátek od půl 4 do 7. Učíme se práci s hůlkou,
gymnastiku, kterou vede paní Papaková a nově začínáme se
sólistkama i jiné druhy tanců, než jste doposud byli zvyklí, jako např.

contemporary, hip hop, atd. Bude to obzvláštnění jak pro vás, tak pro
nás. Tento rok nám přibylo velké možnosti mladších děvčat, takže se
můžete těšit na vystoupení i těch nejmladších. Děvčata se snaží, jak
jen to jde, a začíná to jít pořádně vidět.
Dne 26. 11. ve spolupráci s obcí jsme pořádali Mikulášskou nadílku,
vánoční strom nám zasypal sníh, bylo to úžasné.
Závěrem si přeji, aby ten rok 2022 byl veselejší, aby nám dovolil
cvičit v nové tělocvičně, na kterou jsme se velice těšili a jsme za ni
moc rádi.
Přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních a hlavně zdraví
v novém roce 2022. Za TJ Mošnov Taťána Papaková

TJ Mošnov, z.s. – zpráva oddílu kopané
Epidemie nemoci COVID-19 stále ovlivňuje život nás všech, včetně
sportovců. Výrazně ovlivnila naši aktivitu v kulturní oblasti (pořádání
akcí pro veřejnost), ale především v samotném sportování. Jarní část
krajské halové zimní ligy kopané pro mládež nebyla dohrána, rovněž
se neodehrály zápasy jarní části soutěží Novojičínského okresního
fotbalového svazu. S nadšením hráči uvítali zahájení nového
soutěžního ročníku OFS NJ. Do soutěží jsme společně s FK Skotnice
přihlásili družstvo mladší i starší přípravky, družstvo žáků a „B“
družstvo mužů, které hraje IV. třídu okresní soutěže. Muži trénují
společně s "A" družstvem na hřišti ve Skotnici a domácí zápasy hrají
na hřišti v Mošnově. Družstvo mladší i starší přípravky trénuje a
domácí zápasy hraje také na hřišti ve Skotnici. Družstvo žáků trénuje
a své domácí zápasy hraje na hřišti v Mošnově.
Podzimní část soutěží byla opět částečně ovlivněna epidemií nemoci
COVID-19. Přesto se našim družstvům podařilo, až na jednu
výjimku, odehrát všechny zápasy podzimní části soutěžního ročníku
2021/2022. Pod vedením p. Petra Pustějovského a p. Martina Simpra
odehrálo družstvo mladší přípravky 10 zápasů, ve kterých 4x zvítězili
a 6x prohráli. Vstřelili 121 gólů a dostali 81 gólů. Mezi nejlepších 8
střelců branek se umístili Martin Jurek s 23 góly, Patricie
Kostelníková s 15 góly a Kristýna Papaková s 13 góly. Družstvo
starší přípravky odehrálo 9 zápasů, ve kterých 8x zvítězili a jen
jednou byli poraženi. Vstřelili 113 gólů a 30x inkasovali. Nejlepšími
střelci družstva starší přípravky je Vítek Simper s 16 vstřelenými

góly a Maxim Molek s 13 góly. Družstvo žáků trénují p. Pavel Kött a
p. Pavel Pelzer. Družstvo odehrálo ve své skupině 10 zápasů, ve
kterých 3x vyhráli, 2x remizovali a 5x odcházeli z hřiště poraženi.
V zápasech vstřelili 33 a dostali 42 gólů. V tabulce jsou s 11 body na
9. místě. Nejlepším střelcem našeho družstva a zároveň čtvrtým
v pořadí střelců celé soutěže je s 17 vstřelenými góly Libor Kuchař.
Družstvo mužů odehrálo 10 zápasů, ve kterých chlapi vstřelili 33 a
inkasovali 22 gólů. V tabulce s 11 účastníky soutěže jsou se ziskem
17 bodů za 7 vítězství a 3 porážky na 4. místě. Nejlepším střelcem
družstva je s 9 vstřelenými góly Petr Fridrich. Trenérem mužů je p.
Jaromír Nevlud a vedoucím družstva p. Tomáš Nevlud.
Také letos jsme přihlásili mládežnické družstva do soutěže Krajské
zimní ligy kopané v Brušperku, které se účastní oddíly z obcí a měst
Moravskoslezského kraje. Některé zápasy soutěže se hrály a budou
hrát v tělocvičně v Mošnově, kde máme možnost v zimních měsících
trénovat. Budeme rádi, když se těchto tréninků zúčastní i noví
zájemci o tento sport.
Chtěl bych na závěr tohoto roku poděkovat všem rodičům, trenérům,
sponzorům, Obecním úřadům v Mošnově i Skotnici, spolkům za
pomoc a spolupráci v naší činnosti.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem oddílu kopané
popřál příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2022 popřál
hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
Za oddíl kopané Vladislav Majer

Hokejový klub Jestřábi Mošnov
Hokejový klub Jestřábi Mošnov hraje na zimním stadionu v
Kopřivnici. Tamních soutěží se účastníme od jejich založení, takže už
hrajeme 25 let.
Za tu dobu se v mužstvu vystřídalo mnoho hráčů jak z Mošnova, tak
z širokého okolí. Kromě soutěžních zápasů v Kopřivnici máme každé
úterý tréninkové zápasy ve Studénce.
Letos hrajeme 3. ligu, ve které je 13 mužstev. Máme zatím odehráno
7 zápasů, z toho 6 vítězných a jednu prohru. Aktuálně nám patří 2.
příčka ligové tabulky. Bohužel 22. 11. kvůli covidovým nařízením
pořadatelé městskou ligu pozastavili. Všichni věříme, že se vše co
nejdříve rozeběhne a my budeme moci rozehranou soutěž dohrát.

Snad to nedopadne jako loňská sezóna, která se bohužel kvůli covidu
nedohrála. Kdo by se chtěl dozvědět více o městské lize v Kopřivnici,
tak mají podrobně vedené webové stránky: mhl.koprivnice.cz
Chtěl bych na závěr poděkovat p. starostovi, zastupitelům a za
Tělovýchovnou jednotu p. Majerovi za podporu oddílu ledního
hokeje a všem občanům popřát klidné nadcházející Vánoce a do
Nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
Za hokejový klub Jestřábi Mošnov Libor Kuchař

Kostel sv. Markéty v Mošnově
Ve druhé polovině letošního roku se na našem kostele podařilo udělat
velký kus práce. Určitě jste si všimli zrestaurovaných hlavních dveří,
vybudování kamenné podesty před zadním vstupem a
zrestaurovaných pískovcových portálů u hlavních a bočních dveří.
Boční dveře byly odvezeny do truhlářské dílny a nyní se na nich
intenzivně pracuje, aby i ony zdobily kostel.
Největší radost máme z vnitřních oprav. V roce 2007 byly do výšky
cca 1,5m oklepány vnitřní omítky a interiér kostela působil „jako po
válce“. To je již historií a náš kostel se pyšní krásnými novými
vnitřními omítkami. Tento krok nejenže zkrášlil vzhled kostela, ale
především zlepšil jeho akustiku.
Veškeré práce proběhly pod dohledem zástupců státní památkové
péče, v souladu s podmínkami pro práce na kulturní památce. A
výsledek stojí za to! Těšili jsme se na předvánoční koncert, při
kterém byste měli příležitost si kostel prohlédnout, bohužel se však
koncert neuskuteční. Proto Vás zveme na Vánoční bohoslužby
(rozpis v následujícím článku o. Lucjana).
Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu pracemi,
koordinováním prací, vyřizováním dotací a „papírů“, úklidem atd.
Obrovský dík patří bývalému rodákovi z Mošnova – panu Klohsovi
za zprostředkování příspěvku Českoněmeckého fondu.
Financemi přispěli:
Českoněmecký fond budoucnosti, Biskupství ostravsko – opavské,
Obec Mošnov, Farnost Mošnov a Ministerstvo kultury

Pořad svátečních bohoslužeb
DATUM
Pátek
24.12.
Sobota 25.12.
Neděle 26.12.
Pátek
31.12.
Sobota 01. 01. 2022
Neděle 02. 01.

Petřvald
22.00 (2)
10.00 (3)
10.00 (4)
17.00 (5)
10.00 (6)
10.00 (7)

Mošnov
20.00(2)
07.30 (3)
07.30 (4)

Trnávka
16.00 (1)
08.45 (3)
08.45 (4)

07.30 (6) 08.45 (6)
07.30 (7) 08.45 (7)

VYSVĚTLIVKY:
(1) MŠE SV. VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ
(2) MŠE SV. „PŮLNOČNÍ“
(3) SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek!
(4) SVÁTEK SVATÉ RODINY. Koná se obnova manželských slibů!
(5) MŠE SV. NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU O BOŽÍ POMOC
DO NOVÉHO ROKU, během které bude statistika a finanční
vyúčtování za uplynulý rok.
(6) NOVÝ ROK, SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE –
zasvěcený svátek!
(7) SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – žehnání vody, kadidla a křídy.

Vánoční přání kněze
Pamatujme, že jen vnitřní setkání s láskou nám otevírá nové obzory
našeho reálného života, našich nadějí, proher, těžkostí a podobně.
Vánoce proto nejsou jen pokojná idyla s anděly. Láska přichází jako
Světlo přemáhající temnoty. Těm, kteří lásku přijali, přinesla pokoj.
Přátelé! Letošní blahopřání chci vyslovit ve dvou větách. Na první
pohled jednoduchých, ale v podstatě plných moci a hloubky.
Znějí takto:
„Každý z nás má natolik velké dlaně, že může postavit dům, upéct
chleba pro sebe a své blízké.“
A druhá věta zní: „Každý z nás má natolik horké a velké srdce, že
může přijmout nově zrozenou lásku!“
Přeji Vám tedy, sestry a bratři, abyste široce otevřeli své dlaně, a
ještě šiřeji svá srdce, abyste přijali nově zrozenou lásku.
p. Lucjan

Tříkrálová sbírka 2022

Již od roku 2001 se vždy počátkem
ledna můžete setkat s charitními
tříkrálovými koledníky, kteří dnes,
stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi Boží
požehnání a poselství milosrdné lásky
a prosí přitom o příspěvek pro lidi v
nouzi. Tříkrálová sbírka je též svátkem
solidarity.
Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během
krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to
je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky
i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok
dobrým skutkem.
Pevně věřím, že v roce 2022 se sbírka uskuteční tradičním způsobem
a budeme se moci navzájem potkat u vašich dveří. Koledování bude
probíhat ve dnech 1. – 16. ledna. Pokud by vás koledníci nezastihli
doma, budete moci přispět do on-line kasičky nebo do stacionárních
pokladniček v kostelích a dalších veřejných místech.
Výtěžek z roku 2022 použijeme na doplnění sortimentu zdravotních a
kompenzačních pomůcek, o které je velký zájem. Chceme znovu
podpořit i volnočasové aktivity dětí v obcích, kde sbírku realizujeme.
Bc. Jarmila Pomikálková (Charita Studénka)
Pokud dovolí epidemiologické situace, tak sbírka proběhne v obci
Mošnov v sobotu 8. 1. 2022 od 9 hodin. Pokud se s Vámi nebudeme
moci setkat osobně, budou kasičky umístěny:
- v informačním centru, v kostele,
v RD č.p. 143 Ryšavíkovi
nebo můžete využít on-line koledu, přispět pomocí QR kódu či přímo
na tříkrálový účet. Který najdete na webu charity Studénka
studenka.charita.cz

Klub důchodců

Vážení spoluobčané, už dva roky žijeme v době, která nás neskutečně
omezuje. Výbor klubu se scházel pravidelně. Veškeré plánované
akce jsme byli nakonec díky pandemické situaci nuceni odvolat.
Během celého letošního roku jsme se mohli pouze třikrát sejít na
besedě v naší klubovně. Účast členů byla však mizivá. A není se

čemu divit, vždyť obava z nemoci stále neustupuje. I když letošní
Vánoce určitě ještě nebudou tak veselé, jak jsme byli zvyklí, musíme
doufat, že se to konečně obrátí k lepšímu.
Přeji Vám všem, ať si ty letošní Vánoce ve zdraví užijete společně se
svou rodinou a už teď se těším, až se setkáme na nejbližší společné
akci. Za výbor Klubu důchodců v Mošnov Alena Pagáčová

Myslivecký spolek Mošnov-Skotnice
Členové Mysliveckého spolku Mošnov - Skotnice přejí všem
občanům obce Mošnova a Skotnice příjemné prožití vánočních
svátků a spokojený život v roce 2022. Starostům a zastupitelům obou
obcí, členům Honebního společenství a ostatním zájmovým
organizacím a spolkům v Novém roce přejeme hodně úspěchů v
činnosti a práci. Jaromír Kolář, předseda spolku

Kynologický klub Mošnov
Blíží se konec roku 2021 a je potřeba se ohlédnout za naší činností.
Cílem klubu je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o
chov a výcvik psů. Není důležité plemeno psa, ale ochota lidí učit se
a pracovat. Naši členové a jejich psí miláčci jsou opravdu různorodí,
ale všechny nás spojuje láska k psím parťákům.
Rok 2021 nebyl díky Covidu proti minulému roku o moc příznivější.
Na jaře docházelo střídavě k různým omezením, které se bohužel
dotkly i našeho klubu. V této nepříznivé době jsme se nemohli
scházet při výcviku a akcích pořádaných pro naše členy, tak jako
v předcházejících letech. Přesto všechno naším hlavním cílem byla
příprava na zkoušky a soutěže. A to se nám podařilo až na podzim.
V období rozvolnění nařízení se členové scházeli v areálu klubu k
pravidelnému výcviku každou středu a neděli. Završením tohoto úsilí
byly podzimní výkonnostní zkoušky psů podle mezinárodního a
národního zkušebního řádu. Zúčastnilo se jich 11 členů klubu se
svými miláčky. Náročné zkoušky nesplnil pouze jeden pes.
Nejmladší členka našeho klubu Adéla Gillarová s fenkou malého
knírače Cassie cvičí agility. Zúčastnila se tří závodů, ve kterých nás
úspěšně reprezentovala a umístila se jednou na 1. místě a dvakrát na
2. místě.

Šest členů klubu v říjnu absolvovalo zkoušky podle akreditovaného
vzdělávacího programu Canisterapie, které obsahovaly teoretické
proškolení psovodů a splnění povahového testu canisterapeutického
psa dle ZCTP, ZOP. Všichni tyto zkoušky splnili.
Rovněž na poli výstavním naši členové skvěle reprezentovali. Paní
Lenka Kissová s mladou fenou rottweilera se na Mezinárodní výstavě
v Klatovech ve třídě mladých umístila na třetím místě s hodnocením
V3 a na Krajské výstavě v Dolním Benešově v mezitřídě byla první s
hodnocením V1. Další úspěšnou vystavovatelkou byla Adéla
Gillarová, která se na klubové výstavě kníračů se svou fenkou
malého knírače Cassie umístila na pěkném druhém místě
s hodnocením výborná 2.
Naším nejúspěšnějším vystavovatelem je pan Ivo Lacný, který se
svými Briardy dobývá jak evropské, tak i světové výstavy, s těmito
výsledky: s plavým Briardem - KaramelaDalido, Katowice Polsko Excelent 1, CAC, BOS, Německo - Excelent 1, nejlepší plavá fena,
nejlepší fena výstavy, Polsko - Excelent 1, CAC. BOS, nejlepší plavá
fena, Německo - Excelent 1, selekce a ve Francii - Excelent 2,
selekce. S černým Briardem - FendiFan Di FendiDalido, Klubová
výstava BK ČR - Excelent 2 a na druhé Klubové výstavě BK ČR Excelent 2
Paní Jana Slováková s fenou Sara a pan Rostislav Sýkora se psem
Ruffem se zúčastnili několika výkonnostních soutěží, ve kterých se
jim dařilo.
Činnost klubu byla samozřejmě spojena i s údržbou majetku klubu a
v tomto směru nás těší, že se letos podařilo dokončit dlouho
odkládanou rekonstrukci sociálního zařízení v klubovně a tím
zkvalitnit zázemí pro členy klubu.
Dostalo se rovněž na opravy a zhotovení nových výcvikových
překážek dle mezinárodního zkušebního řádu a národního zkušebního
řádu. Dokončila se i výroba posledních chybějících odkládacích
kotců pro psy. Samozřejmostí byla údržba klubovny a celoroční úklid
areálu klubu.
Závěrem bychom chtěli všem našim členům a jejich čtyřnohým
parťákům popřát hlavně hodně pevné zdraví, rodinné pohody, dobré
nálady a spokojenosti v osobním životě.

Členové Kynologického klubu Mošnov přejí celému obecnímu úřadu
a všem občanům obce Mošnov příjemné prožití vánočních svátků a
úspěšný vstup do nového roku 2022. Rovněž chceme poděkovat panu
starostovi a zastupitelům obce za přízeň projevenou našemu klubu.
Zvláštní poděkování pak patří TJ Mošnov za možnost tréninku na
jejich hřišti.
Za Kynologický klub Mošnov Ing. Lenka Kissová
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