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Vážení spoluobčané, milí Mošnováci,
s nastupujícím jarním obdobím vám přinášíme do schránek toto nové
číslo Mošnovského občasníku. Jaro lze obecně chápat jako začátek
něčeho nového. Příroda se probouzí a my se zbavujeme všeho
nepotřebného a nepořádku, abychom mohli uvolnit cestu toku
správné energie. A tak jako v domácnostech se v tomto ročním
období věnujeme úklidům svých domovů, tak i naše obec ve spolupráci s místními hasiči se už podruhé připojila k celorepublikové akci
„Ukliďme Česko“, která je pravidelně organizována po vzoru
celosvětové akce „Ukliďme svět“. Více informací najdete
na www.uklidmecesko.cz. Cílem akce bylo společně uklidit naši obec
od odpadků a drobného nepořádku. Letos nám počasí moc nepřálo a
díky blížícím se svátkům už nebylo úklidovku kam přesunout. Akce
se zúčastnilo celkem 9 dobrovolníků, a to včetně organizátorů.
I přesto jsme nasbírali 23 pytlů drobného odpadu (PET láhve,
plechovky od nápojů, rozbité sklo, obaly od bonbónů, krabičky od
cigaret, „špačky“, atd.) a dále objemnější odpad jako např. pytle,
pneumatiky z jízdních kol, poklice z auta, matrace, plastové kbelíky,
linolea, koberce, boty, oblečení, atd.).
Člověk by nevěřil, co vše jsou schopni lidé do přírody vyhodit! Níže
uvádíme pro představu pár příkladů, jak dlouho trvá, než se odpad
rozloží:
nedopalky cigaret s filtrem - 15 let
igelitový sáček (taška) - 25 let
plastový kelímek - 70 let
Tetra Pak - 100 let
plechovka od nápoje - 400 let
PET láhev - 450 let
sklo - tisíce let
polystyren - desetitisíce let
Věříme, že v příštím ročníku vás
neodradí „aprílové“ počasí a
připojí se k nám daleko více
dobrovolníků, protože jsme zdaleka vše neposbírali…

Navíc je to skvělá příležitost jak spojit procházku s něčím užitečným
nebo jak uchopit svou osobní odpovědnost vůči planetě Zemi nebo
jak třeba vést své děti/vnoučata k ochraně životního prostředí.

Všem zúčastněným moc děkujeme za úctyhodný výkon.
Abychom si však mohli alespoň jeden den v týdnu pobyt venku
užívat nejen pohledem na uklizené okolí, ale i vnímáním přírody
bez obtěžujícího hluku, tak je potřeba NECHAT NAŠE SEKAČKY, PILY A
VŠECHNA ZAŘÍZENÍ PRODUKUJÍCÍ NADMĚRNÝ HLUK O NEDĚLÍCH
V KLIDU, ostatně stejně jako v předchozích letech.

A teď už blíže k tomu na čem se pracuje a co nás čeká…
V současné době je již kanalizace zcela hotová a čeká se už jen
na kolaudaci stavby a dopracování projektů přípojek a jejich povolení
na stavebním úřadu. První povolené přípojky bude možné realizovat
nejspíš už v měsíci květnu 2022 a postupně tak, jak budou dobíhat
povolení na další přípojky k rodinným domům, bude možné průběžně
napojovat další nemovitosti. Každá domácnost obdrží na základě
smlouvy s obcí: projekt přípojky včetně rozpočtu stavby a
povolení příslušného stavebního úřadu. O přesném termínu podpisu
smlouvy a předání všech dokumentů budou občané včas informováni.
Realizaci přípojky mohou majitelé nemovitostí svěřit odborné firmě
nebo mohou práci zvládnout i sami. Je ale nutné o zřízení přípojky
nejprve požádat provozovatele kanalizace, tedy Severomoravské

vodovody a kanalizace Ostrava a. s. a uzavřít s nimi smlouvu o
odvádění splaškových vod.
Dále informujeme, že se dolaďuje elektronický objednávkový systém
do nové tělocvičny, a to tak, aby současně fungoval i na venkovní
oplocené hřiště, které by mělo projít v nejbližší době rekonstrukcí,
vybavením kamerami a následně pronajímáním přes správce
tělocvičny.
Nutnou údržbu by zasloužila i okna a fasáda na obecním úřadě, proto
ji máme v plánu nechat udělat pokud možno ještě letos.
A protože nejen prací je člověk živ… tak nás letos kromě práce čeká,
po dvou letech „covidového“ útlumu, také nějaká ta společenská
událost. Tou největší bude nepochybně Gulášfest, který se bude konat
v sobotu dne 25. června 2022. Tímto vás všechny srdečně zveme a
těšíme se na vás!
Krásné Velikonoce vám všem i vašim rodinám!
S přáním klidných jarních dnů plných pohody a hlavně pevného
zdraví
Radomil Bodzsar, starosta obce
Mgr. Šárka Demlová, místostarostka obce

Proč má smysl třídit jedlé oleje a tuky?
Že je dobré třídit sklo, papír, elektroodpad, textil a spoustu dalších
materiálů, které můžou být díky recyklaci znovu užitečné, je nám už
dávno jasné. Ale jak je to s olejem, o jehož třídění někteří donedávna
možná ani neslyšeli? I tady vám ukážeme, proč opravdu stojí za to
oleje vytřídit – a proč vám naopak nedoporučujeme likvidovat je
„postaru“.
Co se stane, když olej lijeme do dřezu nebo záchodu?
Na to přijde dřív nebo později každý. Olej se v odpadových trubkách
a sifonu postupně usazuje, sráží se a potahuje stěny trubek. Potah se
neustále zvětšuje a nabaluje další mastnotu, zbytky potravin a špínu,
vodní kámen i celé kolonie bakterií. Kromě čím dál nepříjemnějšího
zápachu tak jednoho dne nevyhnutelně dojde k úplnému ucpání
potrubí. Vy pak musíte odpad rozebrat a vyčistit nebo použít
drastické chemické čističe.

Odpadní voda s vylitým olejem navíc z vašeho, i mnoha dalších
domovů pokračuje dál, do veřejné kanalizační sítě. A tady dochází
ke stejnému procesu usazování a ucpávání – jen v mnohem větším
měřítku. Litr k litru z tisíců domácností, to jsou hektolitry olejů a
tuků, které se pomalu usazují v kanalizacích a každou chvíli hrozí
havárií. Zkuste si někdy zagooglovat a najít si, co je to „tukovec“ a
jakých rozměrů může dosáhnout.
Na konci každé kanalizační sítě je čistička odpadních vod, ať už ta
domácí nebo velká obecní. Také tady dokáže mastnota pořádně
škodit. Blokuje průtok, zabraňuje účinnosti měřicích přístrojů a
v nádržích vytváří na hladině krustu, pod níž čisticí bakterie a prvoci
nemůžou dýchat a nedokážou správně likvidovat nečistoty. Dokonce
i ve vyčištěné vodě, vypouštěné z čističek zpět do řek, mohou
zůstávat malé kuličky tuku, se kterými si čističky neporadí.
A když olej vyliju někam ven?
Možná jste byli zvyklí lít olej na kompost, na zahradu nebo někam
do lesa. Je přece z přírody, ona si s ním zase poradí. Není to pravda.
Běžně prodávané oleje, zejména ty určené pro tepelnou úpravu,
bývají rafinované, tedy zbavené většiny přirozených složek.
A po použití už v olejích vůbec nezůstane moc látek, o které by
příroda stála. Olej vylitý kamkoliv do půdy proto nejenže
nic nepohnojí, ale dokonce uškodí rostlinám a živočichům. Jako
všude jinde i tady olej vše umaže, oblepí, obalí a nakonec zadusí.
Co když olej používám opakovaně, takže už z něj skoro nic
nezbude?
Tak tento způsob využití oleje je přímo zdraví nebezpečný. Olej jako
takový samozřejmě škodlivý není. Naopak, naše tělo kvalitní tuky a
mnohé v nich obsažené látky potřebuje a prospívají mu. Záleží ovšem
na tom, po jakém oleji sáhnete, a hlavně jak s ním zacházíte.
Při vysokých teplotách, přepalování a opakovaném používání
při tepelné úpravě dochází ke změnám poměrů zdravých tuků a
k chemické přeměně vnitřních struktur. Vznikají tak zdraví
škodlivé látky, některé z nich se mění na rakovinotvorné. Olej

použitý při tepelné úpravě jídla tedy nikdy nepoužívejte znovu a
vytřiďte jej do toho správného kontejneru.
A když olej sliju, ale láhev s ním vyhodím do běžného odpadu?
A není to škoda? Jestli jste už olej doma vyseparovali, dejte mu šanci
být znovu užitečný. Zatímco v běžném odpadu se váš olej musí
složitě likvidovat, třídění ho dokáže vrátit do hry. Po vyčištění a
dalším zpracování se stane hodnotnou surovinou pro výrobu
moderních biopaliv do letadel. Tím, že jednou vypěstovaný olej je
použit hned dvakrát, šetříte půdu, vodu, ovzduší a
další přírodní zdroje. Věděli jste například, že každý recyklovaný litr
oleje uspoří přes 90 % emisí ve srovnání s klasickým
fosilním palivem?
A vydělá na tom i vaše obec. Skládkování komunálního odpadu
je nejdražší a nejméně ekologický způsob „likvidace“ odpadu.
Odpad, včetně oleje, se při něm v lepším případě jen rozloží,
rozhodně však neudělá nic užitečného. Navíc se rozkládá pomalu a
provoz skládek a jejich následná rekultivace stojí další peníze, a to
nemluvíme o ekologických dopadech. Je tedy v zájmu obcí,
aby recyklovaly co největší část odpadů.
Tak co, přesvědčili jsme vás? Zkuste to s námi. Až se vám poprvé
povede nevylít olej do dřezu či do záchodu a přelít ho do PET lahve,
mrkněte na www.tridimolej.cz – kde si v sekci Mapa popelnic
najdete nejbližší olejovou popelnici projektu Třídím olej. A čím víc
nás bude třídit, tím hustější síť popelnic ve vašem okolí bude.
Pojďme si ještě na závěr zrekapitulovat přínos třídění olejů:
1. Neucpeme odpadní trubky u nás doma
2. Neucpeme kanalizaci v našem městě
3. Snížíme náklady na servis a údržbu čistíren odpadních vod
4. Zlepšíme kvalitu přečištěných odpadních vod
5. Snížíme obsah CO 2 vypouštěného do atmosféry
6. Snížíme poplatky v obcích za skládkování odpadu
Traffin Oil s.r.o.
Odpadová firma

Připravované akce v roce 2022

22.04.
30.04.
07.05.
28.05.
03.06.
25.06.
22.07.
24.07.
25.11.

Soutěž o nejlepší domácí pálenku, SDH Mošnov + KD
Slet čarodějnic, pořadatel TJ Mošnov
Zvěřinové hody, pořadatel Myslivecký spolek
Den dětí, pořadatel Klub rodičů
Smažení vaječiny, pořadatel Klub důchodců
Gulášfest, pořadatel Obec Mošnov + spolky
Předpouťová zábava
Mošnovská pouť
Rozsvícení vánočního stromu, pořadatel obec Mošnov
Mikulášská nadílka, pořadatel TJ Mošnov

ZŠ a MŠ Mošnov
Je to pár týdnů, kdy na naší škole v rámci projektu probíhala
zimní olympiáda a už zimní záchvěvy soupeří s jarem. V březnu
2022 začali školu navštěvovat předškoláci, aby se mohli seznámit
s prostředím školy. Budoucí žáčci zkoušeli kreslit a pracovat na
“velkou” školní tabuli a trochu počítat stejně jako ve školce, jenže
tentokrát v opravdové školní třídě. Po dlouhé přestávce jsme si užili
Noc s Andersenem. Učitelé a hlavně děti přespaly ve škole v duchu
ladovských říkánek, pohádek a ilustrací.
Ladovské
obrázky
tvoří
také
kulisu
hudebnímu
a
tanečnímu vystoupení dětí na lidovou notečku. Vystoupení dětí
pro rodiče je spojeno s velikonočními dílnami.
Mošnovskou veřejnost a další zájemce srdečně zveme 21. dubna
v 10:00 hodin do školy, kde s radostí vystoupení zopakujeme. V tento
den proběhne od 16:00 hodin také zápis do ZŠ. Zápis do naší MŠ
je stanoven 12. května 2022.
Za příznivých okolností by rádi členové Klubu rodičů za pomoci
maminek a tatínků uskutečnili 28. května Den dětí. Držíme palce,
ať vyjde počasí nejen jim, ale také školákům, kteří snad po 3 letech
vyrazí za podpory obce na školu v přírodě.
ZŠ Mošnov
Kateřina Kovářová

Sbor dobrovolných hasičů v Mošnově
Začátek roku 2022 je za námi a snad naposledy jsme z pandemického
důvodu museli vynechat jednu z našich nejdůležitějších akcí, kterou
byl tradiční hasičský bál. Zato Valná hromada řádně proběhla a nyní
se již plně soustředíme na vše, co nás čeká v tomto roce.
Od loňského roku je plně funkční nová tělocvična. Tělocvičnu
využívají naši žáci každé úterý a formou hry pracují na zlepšování
fyzické kondice a rozvoji pohybových dovedností. Rovněž naši muži
každý čtvrtek využívají prostory tělocvičny pro udržení
fyzické kondice. Florbalovými zápasy zpestřují zimní přípravu a
očekávají příchod jara a přesun na místní hřiště.
Společně s obecním úřadem jsme se aktivně zapojili do celostátní
akce Ukliďme Česko. Z důvodu nepříznivého počasí byla akce
z původně 2. dubna 2022 přeložena na 9. dubna 2022.
Na přelomu dubna a května máme v plánu uspořádat
sběr železného šrotu v obci. Termín bude ještě upřesněn.
Možná jste již zaslechli, že se připravuje rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Nyní jsme ve stavu hotové projektové dokumentace,
která prochází schvalovacím procesem. Po dokončení těchto kroků se
bude čekat na vhodný dotační titul.
Předešlé roky hýbaly světem problémy kolem pandemie COVID-19.
Nyní se zraky celého světa přesunuly na Ukrajinu. V rámci solidarity
a podstaty hasičů, kteří mají v krvi zakořeněno pomáhat lidem
v nouzi, jsme se rozhodli věnovat 10 000,- Kč na účet
neziskové organizace, která pomáhá na správných místech
zasažených válečným konfliktem.
Za SDH Mošnov
Boris Pagáč

Kynologický klub Mošnov
Zdravíme všechny příznivce pejsků.
Máme za sebou dlouhé zimní období, a přestože podle kalendáře
k nám již dorazilo jaro, tak zima se zatím nechce vzdát své nadvlády.

Činnost našeho klubu však nezáleží jen na počasí.
Naši čtyřnozí kamarádi mají teplé chlupaté kožíšky a zima jim
nevadí. Navíc potřebují každodenní pobyt na čerstvém vzduchu,
spoustu pohybu venku a my jim tuto radost rádi plníme. Abychom
spojili příjemné s užitečným, tak pravidelně trénujeme a učíme se
novým věcem.
Po covidu se do našeho klubu začali hlásit noví mladí členové
se svými pejsky, za což jsme velmi rádi. Na narůstající počet členů
jsme museli reagovat a rozšířit naše výcviky a obrany i na jiné dny
v týdnu, konkrétně
úterý, pátek a neděli. S takovým
množstvím pejsků a rozšířením počtu výcviků jsme již byli za
kapacitními možnostmi našeho klubu. Po dlouhém hledání se nám
podařilo získat dalšího figuranta a skvělou výcvikářku, která má
obrovské zkušenosti s výcvikem psů různých ras. Je tedy možná
nejen skupinová, ale i individuální příprava jednotlivých psů.
Pro zájemce z řad členů i pokročilejších kynologů připravujeme
zkoušky dle národního a mezinárodního zkušebního řádu, které
proběhnou 7. 5. 2022. Vzhledem k velkému zájmu o výkonnostní
zkoušky jsme
zintenzívnili tréninky. Rozhodčí
jsou
přísní,
chyby moc neodpouštějí a my si nechceme udělat ostudu.
Pro velký zájem se u nás dne 30. 4. 2022 uskuteční další výcvik
canisterapie.
A co je Canisterapie?
Jedná se o metodu pozitivního
psychosociálního a fyziorehabilitačního
působení
na
potřebné
osoby,
prostřednictvím speciálně vedeného a
cvičeného
psa
nebo
feny.
Pro svou komplexnost je canisterapie
využívána u dětí, dospělých i seniorů,
u osob s postižením a u osob sociálně vyloučených.
Canisterapeutické týmy často působí ve školských, sociálních a
zdravotních zařízeních a v rodinách u osob s postižením a u osob
sociálně znevýhodněných.
Po roční koronavirové pandemii se v neděli 3. 4. 2022 v areálu
Kynologického klubu v Mošnově uskutečnilo očkování psů, jak
pro členy, tak pro širokou veřejnost z Mošnova a okolí. Očkování si

vzal pod patronát opět MVDr. Robert Lakomý z Kopřivnice.
Touto cestou mu ještě jednou velice děkujeme.
Kromě výcviků se někteří majitelé psů věnují i výstavní činnosti.
Paní Lenka Kissová se svou dvouletou rotvajlerkou se zúčastnila
Oblastní výstavy psů všech plemen v Kelči. Soutěžily
v otevřené třídě a obsadily krásné první místo s hodnocením výborná
1 a vítěz třídy. Dalším úspěšným vystavovatelem byl Bohumil
Janďourek, který se zúčastnil klubové výstavy hovawartů v Horce
nad Moravou se psem Joe z Julinčina údolí s hodnocením výborný 2
a res.CAC. Gratulujeme.
Pro začátek roku toho nebylo zrovna málo, a protože se blíží svátky
jara, přejeme všem členům klubu a občanům Mošnova krásné a
požehnané velikonoční svátky, hojnost zdraví, pohody a lásky a
hodně krásných slunečních jarních dnů.
Za Kynologický klub Mošnov Ing. Lenka Kissová

Hokejový klub HC Jestřábi Mošnov
Letošní hokejová sezóna se po dvou nedokončených
"koronavirových" ročnících konečně dohrála až do konce. Sice taky
byla nucená dvouměsíční pauza, ale nakonec se tam "nahoře"
umoudřili a nechali sportovce sportovat. Soutěž se ale musela
z časových důvodů zkrátit, takže se odehrálo jen jedno kolo
a vynechalo celé play-off. Letošního ročníku se zúčastnilo
13 mužstev, takže jsme odehráli 12 zápasů, z toho 11 vítězných a
jednou jsme prohráli. Skončili jsme na druhém místě a nastoupili
k finálovému zápasu, ve kterém jsme porazili Kopřivnický tým
Vikymont 7:1 a tím jim oplatili prohru ze základní skupiny. Výsledek
sice vypadá jednoznačně, ale soupeř nám nedal nic zadarmo.
Bojovnou a obětavou hrou jsme soupeře přehráli a ten nakonec
neunesl závěrečnou část, kde se zbytečně agresivní hrou připravil
o možnost zápas zdramatizovat. A my jsme naopak udrželi nervy a
zápas rozhodli třemi góly v závěru. Po vyhlášení vítězů jsme s
pohárem a medailemi zdárně oslavili vítěznou sezónu.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi a zastupitelům
za výraznou podporu našeho oddílu ledního hokeje a
taky fanouškům, kteří nás jezdí do Kopřivnice povzbuzovat.

Kdo máte zájem se seznámit s podrobnostmi, tzn. tabulky, statistiky a
různé zajímavosti kolem našeho hokeje, tak vše je výborně vedeno
na internetových stránkách - Kopřivnické městské hokejové ligy
(mhl.koprivnice).
Za oddíl ledního hokeje Libor Kuchař

Klub důchodců
Vážení spoluobčané,
Klub důchodců v Mošnově konečně po dvou letech uspořádal
výroční členskou schůzi, která se konala 25. 3. 2022. Zúčastnili se
téměř všichni členové, což mě velice mile překvapilo.
Ze zdravotních důvodů
z
výboru
klubu
odstoupila
paní Anežka Vybíralová a pan František Nenička. Práci ve výboru
věnovali hodně ze svého volného času opravdu mnoho let.
Žádná akce se bez nich neobešla. Ještě jednou jim moc děkuji
za vykonanou práci. Přeji jim do dalších let zdraví, štěstí,
rodinnou pohodu a chuť se ještě účastnit akcí, které budeme pořádat.
V prostorách kynologického cvičiště plánujeme dne 3. 6. 2022
od 15,00 hodin škvařit vaječinu. Na Gulášfest opět napečeme koláče
a zákusky, na srpen chystáme zájezd.
Každé třetí úterý v měsíci budou pokračovat v klubovně KD
od 15,00 hodin besedy.
Doufám, že o naše akce projevíte zájem a věřím, že mezi nás přijdou
i noví členové. Važme si toho, že se zase můžeme setkávat a účastnit
se veřejného života v naší obci.
Za výbor KD Alena Pagáčová

VELIKONOCE 2022 - Mošnov
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí

14.04.2022
15.04.2022
16.04.2022
17.04.2022
18.04.2022

17.00 h
10.00 h
18.30 h
07.30 h
07.30 h

mše sv. večeře páně
velkopáteční obřady
mše sv. vzkříšení páně
mše sv.
mše sv.

Příjemné velikonoční čtení přeje redakční rada…
Mgr. Šárka Demlová
Lumír Kuchař DiS.
Zdeňka Blažková

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

