
mostecký / mostecki

ZPRAVODAJ
2019 / duben ZDARMA

pozvánka na akci

JARO A VELIKONOCE
13. dubna v 14:00

VELIKONOČNÍ DÍLNY ▪ VELIKONOČNÍ JARMARK
VYSTOUPENÍ DĚTÍ MŠ

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ▪ GASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ
REGIONÁLNÍ PRODUKTY ▪ KAVÁRNA 

pořádá Gorolské turistické informační centrum 
v domě PZKO Mosty u Jablunkova

Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních 
svátků, radostnou jarní náladu, spoustu srdečných 

setkání s rodinou a přáteli.

Życzymy przyjemnych Świąt Wielkanocnych, 
radosnego wiosennego nastroju oraz serdecznych 

spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Obec Mosty u Jablunkova

KALENDÁŘ AKCÍ
 ◾ 2. 4. , 15:30 
Vzdor u dětí a jak na něj 
Přednáší Mgr. Barbara Kiedroń 
Rodinné centrum Mostík 
rc.mostik@seznam.cz
 ◾ 3. 4. , 16:30 
Rozpad Velkomoravské říše 
a počátky přemyslovského panství 
Přednáší Mgr. Radek Lipovski, Ph.D. 
Místní knihovna 
naseknihovna.cz/mostyujablunkova

 ◾ 4. 4.–10. 5. 
Magie přírody 
Výstava obrazů Jany Žebrokové 
Dřevěnka na Fojtství

 ◾ 5. 4. , 15:30 
Velikonoční dílničky 
Pro děti od 2 do 10 let s doprovodem 
Rodinné centrum Mostík

 ◾ 6. 4. , 15:30 
Školní divadelní představení 
Hrají žáci PZŠ v domě PZKO 
558 367 615

 ◾ 9. 4. , 16:00 
Odpolední procházka za 
místními názvy 
sraz v knihovně, 558 368 014, 730 513 734
 ◾ 11. 4. , 8:00 - 9:30 
Dagmar Maroszová: 
Kurz trénování paměti 
Termíny kurzu: 11. 4. , 18. 4. , 
25. 4. , 2. 5. , 9. 5. , 16. 5. 
Nutno se přihlásit. Cena 300 Kč/6 
lekcí/1osoba, Místní knihovna: 
558 368 014, 730 513 734 
naseknihovna.cz/mostyujablunkova

 ◾ 13. 4. , 14:00 
Den s řemeslem: 
„Jaro a Velikonoce“ 
Kulturní dům PZKO, www.gotic.cz

 ◾ 20. – 22. 4. 
Velikonoční zabíjačkové hody 
www.chatastudenicne.cz 
558 367 600, 721 704 410

 ◾ 25. 4. , 16:00 
Odpolední procházka za 
místními názvy 
sraz na autobusové zastávce 
Mateřská škola 
558 368 014, 730 513 734

 ◾ 26. 4. , 15:30 
Ekodílnička 
Pro děti od 3 let s doprovodem 
Rodinné centrum Mostík

 ◾ 27. 4. , 8:00 
Křížovkářská soutěž v knihovně 
Přihlášky do 25. 4. 
558 368 014, 730 513 734

 ◾ 28. 4. , 17:00 
Habaďůra aneb Nájemníci pana 
Swana 
Divadelní představení, předprodej v IC 
Kulturní dům PZKO

 ◾ 30. 4. 
Stavění Máje 
Akce s doprovodným programem 
pro děti, 
kulturní dům na Dolních Mostech, 
radokohut@seznam.cz

 ◾ 1. 5. 
Prvomájový výlet s průvodcem 
na Hrčavu 
Více na straně č. 3 zpravodaje

 ◾ 3. 5. 
Den matek 
Školní družina ZŠ a MŠ 
Kulturní dům PZKO, 558 367 614

 ◾ 11. 5. , 10.00 – 15.00 
Roadshow 
„Na bicykli k susedom“ 
Lokalita bývalého opevnění Šance 
www.gotic.cz
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BLAHOPŘEJEME
SKŁADAMY ŻYCZENIA

Blahopřejeme občanům, 
kteří se v měsíci dubnu 2019 

dožívají životního jubilea:

Přejeme hodně zdraví 
a osobní pohody!

92 let: 
Rozálie Genčevová

František Kowolowski
80 let: 

Emil Chýlek
Marta Kluzová

Božena Kovalovská

INFORMACE
Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Od 1. 4. 2019 zahájí naše obec Mos-
ty u  Jablunkova pro občany novou 
službu SENIOR TAXI. Služba pro-
bíhá ve spolupráci s  firmou TAXI 
SLUŽBA Milan Hradil.

Služba je určena občanům s  trva-
lým pobytem na území obce Mos-
ty u  Jablunkova, kteří dosáhli 65 let 
(a výše), případně jsou mladší 65let, ale 
jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
Senior taxi bude provozován každý pra-
covní den v kalendářním roce v čase od 
06:00 – 15:00 hodin. Službu je zapotře-
bí objednat den předem v čase od 15:00 
- 17:00 hodin, dle aktuální potřeby ob-
čana na bezplatném telefonním čísle 
800 400 406, možno volat i bez kreditu.

Výše úhrady:
 - 50,– Kč za jednu jízdu v jednom 
směru (bez ohledu na počet ujetých 
kilometrů) ze stanovišť v Mostech 
u Jablunkova do stanovišť v Jablun-
kově. Totéž platí v opačném pořadí.

 - 100,– Kč za jednu jízdu v jednom 
směru (bez ohledu na počet ujetých 
kilometrů) ze stanovišť v Mostech 
u Jablunkova do stanovišť v Třinci. 
Totéž platí v opačném pořadí.

Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P může 
být přepraven maximálně s jednou oso-
bou jako doprovodem, přičemž doprovod 
má jízdu zdarma a ani neuvádí poskyto-
vateli žádné své identifikační údaje.

Službu SENIOR TAXI může občan vyu-
žít max. 4× v měsíci.

SENIOR 
TAXI

Vzhledem k tomu, že poskytnutá dotace 
nekryje veškeré náklady na výměnu kot-
lů, zvažuje obec Mosty u Jablunkova po-
skytnout pomoc svým občanům nejen pro 
zlepšení životního prostředí, ale i k cel-
kovému zkvalitnění života poskytnutím 
bezúročné půjčky až do výše dotací ne-
krytých nákladů na výměnu stávajícího 
kotle na tuhá paliva. O půjčku by mohli 
žádat i  občané, kterým byla schválena 
dotace v 2. výzvě MSK, avšak z důvodu 
vyčerpání finančních prostředků byli 
přeřazeni do následující 3. výzvy.

Vážení občané,

Moravskoslezský kraj v měsíci dubnu 2019 
otevře dotační program Kotlíkové dotace 
MSK – 3. výzva pro žadatele, kterými jsou 
fyzické osoby nepodnikající a vlastnící ro-
dinný dům na území Moravskoslezského 
kraje pro výměnu kotlů na pevná paliva 
s  ručním přikládáním nesplňujícím třídu 
3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za kotel na 
biomasu – s automatickým nebo s ručním 
přikládáním, plynový kondenzační kotel 
nebo tepelné čerpadlo.

Sbor pro občanské záležitosti při 
OÚ v Mostech u Jablunkova, pořádá:

Besedu s důchodci, pro 
spoluobčany narozené 
v roce 1944, 1949,1954,

která se koná v sobotu dne 
11. května 2019 ve 13:00 hodin 

v PZKO v Mostech u Jablunkova.

Všichni oslavenci dostanou poštou 
během měsíce dubna osobní po-
zvánku. Můžete se těšit na zdravici 
pana starosty, vystoupení dětí, dob-
rý oběd. Kulturní program začíná 
v 15:00 hodin. Mohou se na něj do-
stavit Vaši životní partneři, kama-
rádi, rodinní příslušníci. Letos si 
pro Vás připravili zábavný program 
složený z  mluveného slova, hudby 

k tanci i poslechu „Kamarádi“.

Za SPOZ Květoslava Brhelová

Průzkum zájmu o poskytnutí bezúročné půjčky 
– kotlíkové dotace

Proto, aby mohla obec zjistit celkový 
objem finančních prostředků, které 
by byly určené na poskytování půj-
ček, vyzýváme občany, kteří budou 
žádat o  dotaci z  dotačního programu 
MSK a  budou chtít využít možnosti 
bezúročné půjčky obce při výměně 
dosavadního kotle na tuhá paliva, aby 
nás neváhali kontaktovat z  důvodu 
průzkumu zájmu o  půjčku na e-mail: 
p.macurak@mostyujablunkova.cz 
nebo na tel: 558 337 919 nejpozději do 
30. 4. 2019.

Obec Mosty u Jablunkova

SENIOR TAXI bude vyjíždět pouze 
z  katastrálního území obce Mosty 
u Jablunkova na předem určená sta-
noviště v Jablunkově a v Třinci tj.:

 • Zdravotní středisko Mosty u Jablun-
kova Centrum
 • Zdravotní středisko Mosty u Jablun-
kova Očkovice
 • Česká pošta – pracoviště Mosty 
u Jablunkova
 • Obecní úřad Mosty u Jablunkova
 • Poliklinika Jablunkov – všechna de-
tašovaná pracoviště
 • Městský úřad Jablunkov
 • Sanatorium Jablunkov
 • Nemocnice Třinec Sosna – všechna 
detašovaná pracoviště
 • Nemocnice Třinec Podlesí – všechna 
detašovaná pracoviště 

Podmínky:

 • podat si žádost o zavedení služby 
SENIOR TAXI na Obecním úřadě 
Mosty u Jablunkova

 • předložit občanský průkaz nebo 
průkaz ZTP nebo ZTP/P

 • Po podání žádosti obdržíte prů-
kaz SENIOR TAXI, kterým se bu-
dete prokazovat při každé jízdě! 
(bez předložení tohoto průkazu taxi-
káři nebudete moci službu SENIOR 
TAXI využívat!!!) 

Veškeré informace Vám podá p. Kvě-
toslava Brhelová osobně, nebo na tel. 
čísle 558 337 917, popř. Vám pomůže 
vyplnit žádost o službu Senior taxi.

Obec Mosty u Jablunkova
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Informace z dřevěnky připravily 
Alena Kohutová a Alena Kolčárková

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE:
4. 4. – 10. 5.  ............... výstava obrazů Jany Žebrokové: „Magie přírody“
13. 4., 14.00 ............... Jaro a Velikonoce v Domě PZKO
28. 4. 17:00 ................ Habaďůra alias Nájemníci pana Swana v Domě PZKO
1. 5.  ........................... Výlet s průvodcem na Hrčavu

JARO A VELIKONOCE 
V DOMU PZKO
Hledáte inspiraci, jak si pěkně vyzdobit 
dům velikonočními dekoracemi? Pak právě 
pro vás je tady Gorolský den s  řemeslem 
„Jaro a Velikonoce“, který náš tým pořádá 
v domě PZKO v sobotu 13. dubna.

Děti z  mostecké mateřské školky zahájí 
svým vystoupením ve 14 hodin program 
a vytvoří tu pravou tvůrčí atmosféru. Jako 
každý rok, i  letos jsme připravili „společ-
né tvoření jednoho díla“. Tentokrát bude-
me společnými silami vyrábět velikonoční 
truhlíky: každý z vás může na místě vytvo-
řit malého velikonočního zajíčka jako zá-
pich a umístit jej do připraveného truhlíku 
s  vyrašenou trávou. Velikonoční truhlíky 
pak instalujeme na celé Velikonoce před 
dřevěnkou, aby ji pěkně zdobily.

Individuálnímu tvoření na akci Jaro a Veli-
konoce se již tradičně žádné meze nekla-
dou a vy si až do 17:00 budete moci ozdobit 
velikonoční vajíčka, perníčky, připravit 
velikonoční dobrůtku nebo vyrobit veli-
konoční vazbu z  květin. Během dílen si 
můžete vyzkoušet i plstění a vzniklým ku-
řátkem nebo slepičkou pak doma ozdobit 
sváteční stůl. Kluci budou určitě věnovat 
pozornost vrbovému proutí a  pletení po-
mlázky. A  pokud na vlastnoruční výrobu 
nebudete mít chuť, nevadí. Společně s  li-
dovými tvůrci z  širokého okolí jsme při-
pravili velikonoční jarmark rukodělných 
prací, řemeslných výrobků, velikonočních 
ozdob, které si můžete zakoupit. K zakou-
pení budou i různé druhy sýrů a mléčných 
výrobků z kravského, ovčího nebo kozího 
mléka z okolních farem.

Jak už jsme avizovali v březnovém zpravo-
daji, během akce vyvrcholí dvě vyhláše-
né soutěže. První s názvem „Velikonoční 
zajíček“ je mosteckým základním školám, 
které budou do soutěže přihlašovat zají-
mavé 3D zajíčkovské dekorace svých žáků. 
Úkolem návštěvníků akce Jaro a Velikono-
ce bude svým hlasem posoudit, který za-
jíček je nejhezčí. Druhá soutěž je výzvou 
pro milovníky výroby laskomin, nese ná-
zev: „O nejhezčího velikonočního zajíce 
nebo beránka“ a není věkem nijak omeze-
na. Libovolně připraveného beránka nebo 
zajíce, jedno jestli pečeného, nepečeného, 
sladkého či slaného, hlavně nápaditě oz-
dobeného, přineste nejpozději 12.  dubna 
do 15:00 do našeho informačního centra. 
O  nejhezčím vzhledu a  nápaditosti roz-
hodnou návštěvníci svým hlasováním 
a následně pak ochutnávací komise ohod-
notí i  chuť výtvoru. Větší váhu při stano-
vení celkového pořadí bude mít hodnocení 
vzhledu! Výtvor s nejvíce body odměníme, 
proto neváhejte a tvořte.

Pokud vám během sobotního odpoledne vy-
hládne, vězte, že jako vždy bude o vás skvě-
le skvěle postaráno. V kavárničce si můžete 
zakoupit zákusky, kávu, čaj a chybět nebu-
dou ani speciality regionální kuchyně. Při-
jďte nasát jarní atmosféru, přijďte se naladit 
velikonočně. Srdečně vás všechny zveme!

HABAĎŮRA ANEB 
NÁJEMNÍCI PANA 
SWANA
Nic se milí čtenáři nebojte, dubnové divadel-
ní představení nebude na vás žádnou haba-
ďůrou, ale skvělou zábavou! V  neděli 28.  4. 
v  17:00 zavítá k  nám z  Třanovic divadelní 
spolek Troky a jen a jen pro vás zahraje skvě-
lou crazy-komedie. Jak už název „Habaďůra 
aneb Nájemníci pana Swana“ napovídá, půjde 
o velkolepý podfuk. Hlavním hrdinou blázni-
vé frašky je Eric Swan, který náhodou zjistil, 
že sociální systém má jisté trhliny a že se dá 
dobře využít k vylepšení svého rozpočtu. My 
ho zastihneme ve chvíli, kdy na něj přijde kon-
trola ze sociálního úřadu a  kdy mu jeho ha-
baďůry začnou přerůstat přes hlavu a  on se 
z nich snaží vyvléci. Jeho zoufalá snaha o zá-
chranu celé situace, spolu s plejádou dalších 
postav, rozehraje ztřeštěnou komedii plnou 
záměn, situačního i slovního humoru, kterým 
se s chutí a od srdce zasmějete. Autorem ko-
medie je Michael Cooney, syn slavného dra-
matika-komediografa Raye Cooneyho.

Vstupenky na toto veselé divadelní představení 
můžete koupit v předprodeji v našem informačním 
centru za 50 Kč, mládež do 15 let má vstup zdarma.

VÝSTAVA OBRAZŮ 
„MAGIE PŘÍRODY”
Od čtvrtka 4. dubna do 10. května si přijďte 
do dřevěnky prohlédnout výstavu obrazů 
Jany Žebrokové z Oldřichovic. K malování ji 
přivedl učitel výtvarné výchovy Jan Bocek 
již na základní škole. Více se ale barvami 
a  štětcem začala zabývat až v  dospělosti, 
kdy pod vedením Lenky Ursikové absol-
vovala kurzy olejomalby. Svá díla nejdříve 
vystavovala v Třinci a okolí a přesně před 

třemi léty zavítala se svými „Prvotinami“ 
i do naší Dřevěnky na Fojtství. Pamatujete? 
Od té doby namalovala spoustu zajímavých 
obrazů. Na své letošní výstavě by vás chtěla 
potěšit svými obrazy jako je např. Horole-
zec, Fakír, Itálie, Ďáblice, Vodopád v  lese, 
Most přes říčku v lese a dalšími nádherný-
mi díly. Přijďte posoudit, jakou cestou se 
od svých prvotin vydala. Srdečně zveme na 
výstavu, tentokrát bez vernisáže.

PRVOMÁJOVÝ VÝLET 
S PRŮVODCEM NA 
HRČAVU
Termín letošního výletu s  průvodcem 
jsme vybrali trošku netradičně, ale věří-
me, že s námi rádi strávíte svátek 1. květ-
na. Nebojte, nevydáme se do prvomá-
jového průvodu, naopak máme pro vás 
pestrý program, který vás jistě bude bavit. 
Posuďte sami:

V  první částí výletu se účastníme stavění 
májky na Hrčavě na česko-polsko-sloven-
ském trojmezí. Je to již 17. ročník akce, o je-
jíž pravidelné opakování se přičinili přede-
vším naši sousedé z Čierného, ve spolupráci 
s českou i polskou stranou trojmezí. Stavění 
májky proběhne v  10:00 za hudebního do-
provodu FS Ozvena a žáků ZŠ Čierne, k za-
koupení bude občerstvení, např. i  guláš. 
Z trojmezí se pak vydáme prozkoumat okolí 
Hrčavy, přilehlé Jaworzynky, navštívíme 
kostel sv. Cyrila a Metoděje, Lurdskou jes-
kyni a dovíme se o historii obce.

Abychom na trojmezí a stavění majky spo-
lečně dorazili v pohodě a v čas, zajistili jsme 
společnou přepravu autobusem z Mostů na 
Hrčavu a zpět. Kdo bude chtít využít vlastní 
dopravu, sraz na Hrčavě je v  8:50 u  auto-
busové zastávky, v  9:00 půjdeme společně 
s průvodcem směrem na Trojmezí.

Odjezdy autobusu:

 8:25 ... Centrum 
 8:32 ... Na Tunelu 
 8:35 ... Celnice 
 15:00 ... Hrčava

Prosíme všechny, kdo chtějí využít společ-
nou přepravu, aby se v mosteckém IC při-
hlásili a  zaplatili příspěvek na společnou 
přepravu do 25.  4.  2019: 75 Kč / dospě-
lý, 40 Kč / 10-18 let a nad 65 let. Moc se na 
vás těšíme a  věříme, že se opět sejdeme 
v hojném počtu.

INFO Z DŘEVĚNKY
tel. 558 341 586, www.gotic.cz
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ŠKOLY
ZÁPIS DĚTÍ DO I. TŘÍD

ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova
se koná v úterý 2. dubna 2019 od 1300 hodin do 1700 hodin

v budově
ZŠ Mosty u Jablunkova

Vezměte prosím s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte
více na http://zsmostyujablunkova.cz
Mgr. Ondřej Polakovič, ředitel školy 

Co se děje v projektu 
Childhoood in a box 
– Dětství v krabici
Mezinárodní projekt šesti evropských 
škol pokračuje a žáci 4., 5. a 6. tříd jsou 
různou měrou zaměstnáni plněním 
jeho aktivit. Od posledního úkolu, kte-
rým bylo společné zpívání koled pro-
střednictvím Skypu, se nám podařilo 
následující:

 ◾ Vymyslet pohybovou hru využívající 
pomůcky, které jsme jako vánoční 
dárek obdrželi z Německa. Pravidla 
hry jsme poslali našim partnerům, 
a  věříme, že si při jejím hraní užijí 
spoustu zábavy.
 ◾ Vytvořit dotazník, který zjišťuje, jak 
u  našich partnerů vypadá cesta do 
a  ze školy. Jakmile všichni partneři 
dotazníky vyplnili, odpovědi jsme 
vyhodnotili a můžeme tak porovnat, 
kdo do školy jezdí nejčastěji autem, 
kdo na kole apod.
 ◾ Vyplnit dotazníky ostatních 5 part-
nerských škol. Ptali se nás např. na 
to, jak dlouhé máme letní prázdniny, 
kde nejčastěji jezdíme na dovolenou, 
jak často sportujeme či např. co jsme 
zvyklí snídat.
 ◾ V  polovině března proběhlo setkání 
učitelů partnerských škol v  Řecku. 
Hlavními tématy k diskuzi bylo zhod-
nocení dosavadních aktivit, plán akcí 
pro příští rok a především program 
setkání žáků a učitelů ve Španělsku, 
které nás čeká už v květnu.

Do konce školního roku však zbývá ještě 
čtvrt roku a během něj nebudeme zahálet.

 ◾ V  hodinách tělocviku budeme hrát 
hry, které vymysleli naši spolužáci 
z partnerských zemí.

 ◾ V tělocviku budeme taky nacvičovat ta-
nec, který si na přelomu dubna a květ-
na zatančíme. Písnička i  choreografie 
je pro všechny školy stejná a prostřed-
nictvím videí pak budeme moci porov-
nat, kdo se jak úkolu zhostil.
 ◾ Kromě pohybu budeme taky pracovat 
s výsledky dotazníků ostatních zemí. 
V  Řecku jsme dostali od všech škol 
plakáty s graficky zpracovanými vý-
sledky a na nás bude, abychom kaž-
dou zemi za něco pochválili, ale taky 
ji motivovali pro změnu k lepšímu.

 ◾ Závěrečnou akcí letošního roku 
projektu bude výjezd do Španělska. 
Devět vybraných žáků 5. a  6. tříd 
naší školy, kteří se setkání účastní, 
se tak mohou těšit na celotýdenní 
hraní a sportování v mezinárodních 
týmech, které vyvrcholí společnými 
Olympijskými hrami.

Krátké fotoreportáže z jednotlivých aktivit můžete sledovat na našem facebooku. Úkolů 
je hodně, ale věříme, že je společnými silami zvládneme a výsledek bude stát za to!

Marcela Fiedorová, ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova

Pro rok 2019 schválila Obec Mosty 
u  Jablunkova, která je zřizovatelem 
školy, navýšení provozního rozpočtu 
školy na nákup pracovních a  školních 
sešitů, vybraných učebních pomůcek 
a školních potřeb, na kopírování a pro-
voz kroužků pro žáky školy v  celkové 
výši 255 000 Kč.

Tyto náklady až dosud hradili rodiče 
žáků ze svých prostředků. Rodičům 
žáků tedy odpadne větší investice na 
nákupy těchto školních pomůcek a po-
třeb. Děkujeme za vstřícnost obce k po-
třebám rodičů dětí školy.

Vedení ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova

Školní potřeby a pomůcky žákům

ZAPISY dzieci do klasy pierwszej
odbędą się w piątek 26.4.2019
od 11:30 do 15:30 w naszej szkole.
Proszę zabrać ze sobą metrykę 
(rodný list) dziecka.

Nasza szkoła oferuje:
 ◾ rodzinną atmosferę w klasie
 ◾ indywidualne podejście do 
każdego ucznia

 ◾ prężnie i sprawnie działającą 
Macierz Szkolną

Dyrekcja Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mostach koło Jabłonkowa 
informuje rodziców dzieci przedszkolnych, iż

Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na wszystkich przyszłych pierwszo-
klasistów!

Mgr. Maryla Hlávka Kraina, dyrektorka szkoły

ZAPISY DZIECI DO I. KLASY
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SPORT
A VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY

Beskydská lyže byla pod křídly naší obce!
9.  března pořádala obec Mosty 22. ročník lyžařských závodů Beskydská lyže. 
Mladí lyžaři se do Mostů u  Jablunkova sjeli z  celého Jablunkovska z  celkem 
16 škol. Závodilo se v obřím slalomu a snowboardu, kvůli nepříznivým sněhovým 
podmínkám se letos nekonaly závody v běhu na lyžích. Na start obřího slalomu se 
postavilo celkem 121 lyžařů a v jízdě na snowboardu spolu zápolilo 9 závodníků.

Závody si užili děti i  jejich fanoušci díky super počasí, zajímavým cenám i mu-
zikantům z Blafu. Poděkování patří hotelu Grůň za poskytnutí skvělého zázemí 
a TJ Sokol Mosty za přípravu tratě a spolupráci při organizaci. Moc děkujeme za 
účast a těšíme se na vás v příštím roce.

Obec Mosty u Jablunkova
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Odpolední procházky 
za místními názvy
V  minulém roce na výzvu redakční 
rady občané, posléze i  žáci ZŠ, hlá-
sili a  sepisovali lokální pojmenování 
svého bydliště, osad, samot, zjišťovali 
původ jejich vzniku. Nyní přišla řada 
na výlety, během kterých si doplníme 
již získané informace. Uvítáme, když 
se výšlapů zúčastní Ti, kteří přinesou 
nové poznatky, historky a  vysvětlení, 
proč se některým místům říká právě 
tak. Zorganizujeme několik odpoled-
ních vycházek. V dubnu proběhnou dvě 
a povede je pan Antonín Szkandera.

9.  4. se setkáme v  16:00 v  knihovně 
a  o půl hodiny později vyrazíme smě-
rem Pod Lipy, na Oczkowice, Pod Pa-
sieki, přes Boroví zpět do centra obce. 
Další procházka je naplánována na 
25. dubna. Sejdeme se v 16:00 u auto-
busové zastávky Mateřská škola a pro-
jdeme část Dolních Mostů směrem 
k Lupinské.

Všichni jste srdečně zváni!

Již od 1. 4. Vás vítáme v původních pro-
storách. Schodiště a chodba ke knihov-
ně prošly renovací, je zde nová elektro-
instalace, nová dlažba a omítka, nově 
vymalováno. Jsme nadšené z  toho, že 
můžeme působit v  tak vkusně zrekon-
struované budově, za což jsme vděčné 
a děkujeme Obci Mosty u  Jablunkova. 
Využívejte našich služeb, přijďte si vy-
půjčit z  knižního fondu obohaceného 
čerstvou dodávkou nových knih a  zú-
častněte se níže uvedených akcí:

3. 4. v 16:00 se můžete těšit na před-
nášku Mgr. Radka Lipovského Ph.D. 
na téma: Rozpad Velkomoravské říše 
a počátky přemyslovského panství.

11.  4. zahajujeme kurz trénování pa-
měti s  lektorkou Dagmar Maroszovou 
z třinecké knihovny a potkávat se bu-
deme po dobu 6 týdnů vždy ve čtvrtky 
v době od 8:00 do 9:30.

Po čtyřech měsících 
opět na svém místě

12. 4. v 19:00 Josef Byrtus představí svou 
novou knihu s názvem Otčenáš aneb Cesta 
za mystikou modlitby Avinu. Kniha je pří-
během cesty za poznáním jedné z nejzná-
mějších modliteb lidstva v  její hebrejské 
podobě. Přijďte se s ní seznámit a duchov-
ně se připravit na Velikonoční svátky.

27.  4. v  knihovně křížovkářské klání 
v následujících kategoriích a časech:

08:00 křížovky v jazyce polském 
v kategoriích 3. – 5. třída; 6. – 7. třída; 
8. – 9. třída 
10:00 křížovky v jazyce českém v kate-
goriích 3. – 5. třída; 6. – 7. třída; 8. – 9. třída 
13:30 české křížovky - dospělí 
a mládež od 16 let 
15:30 polské křížovky - dospělí 
a mládež od 16 let

Na všechny akce jste srdečně zváni. 
Nezapomeňte se na křížovky a  kurz 
trénování paměti přihlásit: e- mail: 
knihovna@mostyujablunkova.cz, tel.: 
558 368 014. Více informací a  on-line 
katalog najdete na www.naseknihov-
na.cz/mostyujablunkova.

Hedvika Onderková a Jana Kowalová

Děkujeme panu Jakubu Onderkovi za skvěle odvedenou práci a za profesionální 
přístup při zimní údržbě komunikací na Dolních Mostech.

Szotkowski Jan a sousedé z Dolních Mostů

PŘÍSPĚVKY
OBČANŮ

Informace pro občany
Obec Mosty u Jablunkova informuje občany o možnosti 
štěpkování dřevní hmoty pro naše občany zdarma. 

Štěpkovač na dřevní hmoty (schopnost drcení větví o prů-
měru max. 15 cm) je možné si objednat na telefonním čís-
le 558 337 914 nebo osobně na obecním úřadě v  Mostech 
u Jablunkova v kanceláři č. 12 v přízemí u p. Martynkové.

Štěpkování bude probíhat dle požadavku každé úterý v sudé 
týdny dopoledne. Dřevní hmotu je nutné předem nachystat na 
dostupné místo. Štěpkování bude poskytováno bez poplatku.

Obec Mosty u Jablunkova

Harmonogram sběru a svozu 
objemných a nebezpečných odpadů
Způsob sběru:  stacionární s přejímkou odpadu 
Termíny sběru: viz tabulka; vždy od 11:30 do 18:00 hodin

Datum Stanoviště kontejneru
23. a 24. dubna Obecní úřad
25. a 26. dubna Dolní Mosty, autobusová točna
6. a 7. května Potraviny na tunelu
9. a 10. května Šance DPS

KULTURA

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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Autokantor s.r.o.  Vendryně 999, 739 94                                                                                               
mob.  775 059 954  email.  suzuki@autokantor.cz  web.  www.autokantor.cz  
 Nabízíme financování – pojištění – odkup starého vozu 
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Oznámení 
Všem držitelům psů oznamujeme, 

že v úterý 16. 4. 2019 proběhne hromadné 
očkování psů proti vzteklině 
na níže uvedených svodech:

8:00 Macoszek „Lyski“
8:20 u Fiedora
8:40 hřiště Dolní Mosty
9:00 pohostinství „Lupinská“
9:20 autobusová zastávka „Pod kopcem“
9:40 autobusová zastávka „Mateřská škola“
10:00 OÚ Mosty u Jablunkova
10:20 autobusová zastávka „Na tunelu“
10:40 kaple Šance
11:00 Šance konečná
11:15 pohostinství „U Jakuba“
11:30 autobusová zastávka „U hranice“
11:45 Ščenté
17:00 OÚ Mosty u Jablunkova

Náklady na vakcinaci jsou 130,- Kč 
a hradí se přímo na místě.

Bližší informace na telefonu 602 728 828.

MVDr. Jan Bojko

Potřebujete naočkovat psa 
proti vzteklině?

Akce: duben
Po telefonické domluvě k Vám přijedeme naočkovat 

Vašeho pejska. (Po – Pá)

Cena 200 Kč. Vakcína s platností na 2 roky

Tel: 773 520 600 
Těšíme se na zavolání, MVDr. Kovářovi

SUPERSPOŘENÍ
PRO VAŠE HRDINY

Adéla Szotkowská
736 606 960

sezhodnocením více než 

ročně

4 %

Informace obsažené v tomto materiálu nejsou veřejným příslibem ani závaznou 
obchodní nabídkou. Změna parametrů a úrokových sazeb vyhrazena, aktuální hodnoty 
vždy najdete na www.rsts.cz.

PRO VÁS
› Úvěry na nové bydlení
› Úvěry na rekonstrukci
› Stavební spoření
› Běžný účet eKonto
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