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KALENDÁŘ AKCÍ
 ◾ Do 14. 9. 
Letní deskohraní 
Hraní stolních her v knihovně během 
prázdnin, Po, Út, Čt, Pá od 10:00 do 
17:00, 558 368 014, 730 513 734

 ◾ Do 30. 9. 
Příroda štětcem 
Výstava obrazů Milady Hlawiczkové 
v knihovně, 558 368 014

 ◾ 5. 9.–4. 10. 
Sáhni si pro kousek životní energie 
Výstava obrazů Valentyny Kuzenkov 
a Iryny Bidašové v dřevěnce 
www.gotic.cz, 558 341 586

 ◾ 10. 9. , 9:00 - 11:00 a 15:00 - 17:00 
Den otevřených dveří 
Rodinné centrum Mostík 
rc.mostik@seznam.cz, 605 922 650
 ◾ 14. 9. , 6:00 – 14:00 
Hory Bory: štafetový běh 
z Beskyd na Pálavu 
350 km dlouhý dvoudenní štafetový 
závod týmů, Start u IC v Mostech 
u Jablunkova, www.horybory.cz

 ◾ 17. 9. , 16:00 
Historie místních názvů 
Procházka za místními názvy, sraz na 
zastávce „Šance škola“, 558 368 014

 ◾ 19. 9. , 16:30 
Čtenářský klub 
Diskuze o knihách, postřehy z četby, 
naslouchání recenzí, Místní knihovna, 
558 368 014

 ◾ 21. 9. 
Karpatský šerpa 
Silová soutěž tříčlenných skupin 
šerpů o to, kdo vynese nejrychleji 
plný sud piva z Mostů u Jablunkova 
na chatu Skalka, Start u Sokolovny, 
cíl na chatě Skalka, hasici-mosty.
webgarden.cz, 723 477 404

 ◾ 21. 9. , 9:30 – 16:30 
Na kole k sousedům 
2. ročník veřejného závodu horských 
kol pro celou rodinu s doprovodným 
programem, U hotelu Grůň, 
www.o-range.cz/cyklo/

 ◾ 21. 9., 16:30 
Koncert u příležitosti 
100. výročí narození 
prof. Stanisława Hadyny 
V programu, kromě mnoha 
významných lidových muzik 
a zpěváku, rovněž státní soubor 
ŚLĄSK, jehož pan profesor – rodák 
z Karpentné – byl zakladatelem. 
Dům PZKO, www.kasowy.eu

Prvního září tomu bude osm-
desát let, co na hranicích Pol-
ska zařinčely zbraně vojáků 
nacistického Německa, a  tím 
byla zahájena nejkrvavější 
válka v dějinách lidstva. Pro-
tože Mosty u Jablunkova byly 
v  době vypuknutí války sou-
částí Polska po polském zábo-
ru Těšínska v  říjnu 1938, od 
prvních hodin se válečné udá-
losti dotkly i našich obyvatel.

Nacistická okupace přines-
la občanům Mostů u  Jablun-
kova mnoho utrpení, které 
pramenilo z  různých forem 
perzekuce od nutnosti přije-
tí volkslisty, vysídlení až po 
vyvražďování ve vězeních, 
lágrech či koncentračních 
táborech. Oběti ovšem neby-

Výročí 80 let 
od začátku druhé světové války

ly pouze důsledkem nacistické 
zvůle, ale zároveň i důsledkem 
sovětské politiky vůči Polsku.

Smutné výročí osmdesáti let od 
vypuknutí druhé světové vál-
ky si v  naší obci připomeneme 
vydáním brožurky s  názvem 
„Čest jejich památce!“, ve kte-
ré budete mít možnost se se-
známit s  osudy občanů Mostů 
u  Jablunkova, jejichž osud byl 
válkou tragicky poznamenán. 
Brožurka bude distribuována 
právě v  těchto dnech do všech 
domácností v naší obci.

Tímto bychom rádi poděkovali 
autorovi publikace panu Ing. 
Ladislavu Gavlasovi za jeho čas, 
um a úsilí, které věnoval přípra-
vě brožury.

Za redakční radu Zpravoda-
je Obce Mosty u  Jablunkova 
Bc. Pavel Kantor
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BLAHOPŘEJEME
SKŁADAMY ŻYCZENIA
Blahopřejeme občanům, kteří 
se v měsíci září 2019 dožívají 

životního jubilea:

Přejeme hodně zdraví 
a osobní pohody!

95 let: 
Turková Aloisie

94 let: 
Sikora Alois

93 let: 
Czepcová Jana

92 let: 
Marszałek Josef

85 let: 
Sikora Vladislav

80 let: 
Marszałek František

INFORMACE
Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Čipování psů
Od 1.  1.  2020, musí mít všichni psi 
v  Česku čip. Štěňata budou dostávat 
čip při prvním očkování mezi třetím 
a šestým měsícem stáří. Starším psům 
se čip vpíchne pod kůži při pravidel-
ném přeočkování. Pokud majitel psa 
neočipuje, bude mu od příštího roku 
hrozit správní řízení s možným ulože-
ním pokuty až 50 tis. korun.

Cena čipu se pohybuje od 450 do 500 
korun.

Pokud nebude pejsek očipován, nebude 
ho moci od příštího roku veterinář na-
očkovat proti vzteklině a  to může mít 
nemalé rizikové následky.

Po očipování psa je žádoucí, aby byl 
pejsek zaevidován v  registru čipova-
ných zvířat. Registrace je většinou 
bezplatná, záleží na typu čipu. O regis-
traci budou chovatelé informování od 
svého veterináře.

Ing. Taťána Groušlová 
Sdružení obcí Jablunkovska

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

Datum Stanoviště kontejneru
18. a 19. září Obecní úřad
20. a 23. září Dolní Mosty, točna autobusu
24. a 25. září Na tunelu
30. září a 1. října Šance DPS

Oznámení pro drobné vlastníky lesa 
s výměrou do 50 ha
Městský úřad Jablunkov (OSSL) zadal zpracování lesních hospodářských osnov 
vlastníkům lesa pro nové decenální období platné od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028. 
Tyto osnovy je již možno bezplatně vyzvednout u Ing. Jaroslava Ježowicze, odbor 
životního prostředí a zemědělství.

Vlastníci, kteří si osnovy nepřevezmou, musí hospodařit dle režimu 
popsaného v lesním zákoně č. 289/95 sb.

Ing. Václav Zubek, revírník soukromých lesů, OLH 
tel.: 724 524 909

Nová trička s logem Mostů
Jistě jste si všimli na Mostořském létu prodeje triček a  dalších propagačních 
předmětů s novým logem obce. V případě, že máte o tyto předměty zájem a ne-
stihli jste si je koupit, můžete navštívit naše informační centrum GOTIC, kde jsou 
stále k mání.

Nová digitální úřední deska
Vážení občané, od 19. srpna klasickou „papírovou“ úřední desku nahradila nová 
digitální úřední deska, která je nainstalována u vstupu na OÚ. Přehledně a ne-
přetržitě zobrazuje aktuální úřední dokumenty či aktuality obce. Na displeji 
můžete dotykem vybírat jednotlivé soubory, přibližovat či oddalovat zobrazený 
text stejně jako na mobilu. Zveřejňované dokumenty si tak nyní přečtete ve 
větším rozlišení a kvalitě. Věříme, že budete nový komunikační nástroj vyu-
žívat a případně nás i  zásobovat novými podněty, které povedou ke zlepšení 
komunikace s Vámi.
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Jak jsme prožili školní rok v MŠ
Další rok v  naší školce nám utekl jako voda. 
Poznali jsme nové kamarády, kteří se u  nás 
velmi dobře a rychle zadaptovali, naučili jsme 
se pravidla třídy, nové písničky, básničky a ta-
nečky, kterými jsme si zpříjemnili každodenní 
pobyt ve školce.

Během roku jsme spolu prožili spoustu exkur-
zí, sportovních, kulturních a  společenských 
aktivit, které byly pro děti poučné, obohacují-
cí a zábavné. Starší děti absolvovaly plavecký 
a lyžařský výcvik. Navštívili jsme s dětmi far-
mu s domácími zvířaty a kino v Jablunkově. Děti 
zhlédly pohádkový příběh Dášeňka v  kultur-
ním domě Trisia, vystoupily na vítání občánků 
a Velikonočním jarmarku v PZKO. Tvořili jsme 
s dětmi a s rodiči výrobky na podzimních a vá-
nočních dílničkách. Pekli jsme spolu cukroví 
i velikonoční perníčky. Velmi úspěšně družstvo 
dětí reprezentovalo naši školku na sportovních 
hrách mateřských škol v  Jablunkově, kde se 
umístilo ze 17 školek na 2. místě.

Od září  2018 mají děti na Šancích nově vy-
bavenou zahradu, kterou realizovala Obec 
Mosty u Jablunkova. Děti si hrají v novém pís-
kovišti, užívají houpačku, malou horolezeckou 
stěnu, venkovní tabuli, altánek k venkovnímu 
prožitkovému učení a pocitový chodník.

Adaptační pobyt - začátkem školního roku 
děti MŠ Šance s  rodiči a paní učitelkami jeli 
vlakem do Bystřice, do areálu jízdárny Vi-
tality Slezsko, kde si děti mohly vyzkoušet 
jízdu na koni nebo v bryčce. Dozvěděli jsme se 
hodně o koních, o hipoterapii, navštívili nově 
zrekonstruované muzeum a rodinný film Fer-
dinand v místním kině.

Muzikál Sněhurka na ledě - v  říjnu jsme 
cestovali s  předškoláky MŠ Střed a  MŠ Dol-
ní vlakem do Třince. Navštívili jsme Werk 
arénu, kde jsme zhlédli muzikál Sněhurka na 
ledě. Nádherná hudba Vaša Patejdla, bohaté 
kostýmy a  sportovní výkony akrobatů a  kra-
sobruslařů s Tomášem Vernerem v hlavní roli 
se nám moc líbily. Děti přijely zpět do školky 
velmi nadšené plné krásných zážitků.

Spolupráce s MŠ Milošová - na podzim děti 
na Šancích začaly vyrábět draka pro děti MŠ 
Milošová. Paní učitelky ze Slovenska přijely 
s dětmi MŠ Milošová k nám do MŠ Šance na 
návštěvu se svým drakem a navzájem jsme si 
je vyměnili.

Drakiáda - krásné počasí, příjemný vítr a nadše-
ní rodičů a dětí při pouštění draků na louce za 
školkou MŠ Střed a hry s tanečky s paní Freyo-
vou, to vše jsme si užili v říjnovém odpoledni.

Celoroční projekt Setkání s  knihou orga-
nizujeme s místní knihovnou již 2. rokem. Au-
torské čtení Medových pohádek s panem Mo-
tykou, předčítání pohádek paní Onderkovou 
nebo paní Kowalovou v knihovně a ve školce 
byly spojené s dílničkami, kdy děti sadily "se-
mínka, aby z nich vyrostli opravdoví čtenáři". 
Květnová pohádka o čertech hraná žáky ZŠ - 
to vše bylo pro děti přínosem a  těšíme se na 
další spolupráci.

Beseda s policisty - Jeden z našich tatínků, 
který je u  dopravní policie, přišel se svými 
kolegy pobesedovat s  dětmi MŠ Dolní o  bez-
pečnosti na chodníku a na silnici. Za odměnu 
si děti odnesly domů reflexní pásky, pexeso, 

omalovánky a  odznáčky. Do mateřské školy 
jsme dostali knihu "Policejní pohádky".

Mikuláš navštívil děti ve třídách, děti MŠ 
Střed navštívil Mikuláš v  hotelu Grůň. Děti 
vystoupily s vánočním pásmem za doprovodu 
varhan a Mikuláše jsme přivolali písní. Miku-
láš dětem předal nadílku a  p. Lena Freyová 
přichystala pro děti hry a tanečky i s Mikulá-
šem a čertíkem.

Sportovní hry zimní a jarní jsme uspořádali 
pro všechny děti. Konaly se za krásného počasí 
na sněhu (hod koulí, jízda slalomem na lopatě, 
přetahování lana nebo sázení gólů s hokejkou 
a pukem do branky) a také na jaře (zdolávání 
překážkové dráhy, běh slalomem, hod míčkem, 
chůze na chůdách, závody na koloběžkách 
a  odrážedlech). Malí sportovci byli odměněni 
diplomem, medailí a zaslouženou sladkostí.

Karneval jsme letos uspořádali ve třídách. 
Maminky připravily dětem hezké kostýmy, vy-
zdobili jsme si třídy a uspořádali spoustu her, 
abychom zažili zábavné karnevalové dopoled-
ne. Děti MŠ Střed navštívily své kamarády 
v  polské školce, kde jsme si společně v  mas-
kách pohráli a fotili se.

Ponožkový den – „přidej se k nám, dej si na 
každou nožku jinou ponožku“ 21.  březen je 
Světový den Downova syndromu. Ve školce 
jsme si společně s naším Vojtíškem připomně-
li, že i když všechny děti na světě nejsou úpl-
ně zdravé, přesto si spolu rádi s nimi hrajeme 
a jsou naši kamarádi.

Beseda s  myslivcem  – pan Marcel Wojtyla, 
lesní pedagog, po roce opět přišel mezi děti. 
Přinesl na ukázku kůži z kance, jelena, jezev-
ce, lišky a dalších lesních zvířat. Děti pozoro-
valy rozdíly mezi srstí, parohy, zuby, lebkou 
zvířat a poslechly si zvuk trumpety myslivce.

Odpoledne s  maminkou  – děti na Šancích 
s  maminkami tvořily výrobky, v  MŠ Střed 
a MŠ Dolní hrály děti pro maminky a ostatní 
hosty pohádky, zpívaly a  tančily. Předškoláci 
MŠ Střed předvedli pohádku, pásmo říkadel 
a hudebních her v angličtině.

Mobilní dopravní hřiště - dopravní hřiště 
přijela postavit firma z  Olomouce na asfalto-
vém parkovišti před MŠ Střed. Děti byly po-
učeny o  bezpečnosti, jezdily v  elektrických 
autíčkách po postavené silnici se semafory 
a dopravními značkami. Představovaly policis-
ty a chodce. Byly stále upozorňovány na bez-
pečnost při silničním provozu. Všechny děti 
byly z této poučné akce velmi nadšené.

Setkání dětí s kamarády druhých školek – 
v červnu děti MŠ Střed jely vlakem do Bocano-
vic na prohlídku nově zrekonstruované školky. 
Navzájem jsme si přednesli ukázky písniček 
z besídky, tanců z  radovánek a hráli si s no-
vými kamarády na školní zahradě. Děti MŠ 
Šance se opět setkaly na hranici s dětmi MŠ 
Milošová, společně kreslily křídou na chodník 
a soutěžily.

Slavnostní pasování předškoláků s  rodiči 
jsme uspořádali v  prostorech základní školy. 
Žáci 1. třídy zahráli pohádku „Čert a  Káča“, 
děti byly slavnostně pasovány paní učitelkami 
MŠ a ZŠ a na závěr jsme zhlédli zábavné kou-
zelnické představení.

Návštěva včelína  – uskutečnila se dopoled-
ní vycházka ke včelínům pana Kohuta, který 
dětem ukazoval, kde včelky žijí, co tam dělají, 
kde ukládají med. Každý dostal ochutnat lžíci 
letošního skvělého medu. Děti dostaly bylin-
kový čaj s medem a pochutnaly si na párcích 
ovoněných ohněm.

Projekt EU, Exkurze do ZOO Ostrava - vel-
mi zajímavé a poučné dopoledne prožily před-
školní děti se zoologem, který nás prováděl 
zoologickou zahradou a  při každém pavilonu 
vyprávěl dětem o životě zvířat.

Projekt EU, Svět techniky v Dolních Vítko-
vicích - polodenní výlet pro mladší děti. Děti 
se seznámily s koloběhem vody, motorem auta, 
jak to vypadá na stavbě, v obchodě nebo u lé-
kaře a také, jak se dojí kráva. Zahrály si na bicí 
nástroje a plnily různé úkoly.

Děkuji paní učitelkám za organizaci akcí pro 
děti a pro děti s rodiči a nácviky na programy 
s  dětmi. Poděkování patří také knihovnicím 
p. Onderkové a p. Kowalové za dobrou spolu-
práci v celoročním projektu Setkání s knihou, 
dopravním policistům, kteří dětem přiblížili 
poznatky o bezpečnosti na cestě, panu Wojty-
lovi za besedu o zvířatech a panu Kohutovi za 
příjemné a podnětné dopoledne se včelkami.

Děkuji paní Stachurové a  paní Trombíkové za 
realizaci projektu MAP Jablunkov, kdy děti zcela 
zdarma navštívily ZOO a oblast Dolních Vítkovic.

Závěrem dovolte, abych poděkovala za dobrou 
spolupráci vedení SRPŠ, odkud jsme obdrželi 
na rok 2019 finanční příspěvek 100 000,– Kč, 
ze kterých můžeme financovat tuto spoustu 
krásných a  poučných akcí pro děti a  děkuji 
zřizovateli, obci Mosty u Jablunkova, za finan-
cování všech tří školek, a také za vybudování 
dalšího hřiště, a to při MŠ Šance.

Dagmar Sikorová, ředitelka MŠ

ŠKOLY
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Informace z dřevěnky připravily 
Alena Kohutová a Alena Kolčárková

SÁHNI SI PRO 
KOUSEK ŽIVOTNÍ 
ENERGIE
Na září si pro vás připravily výstavu dvě 
dámy: Valentyna Kuzenkov a  Iryna Bi-
dašová. Obě pocházejí z  Ukrajiny. Paní 
Valentyna je vystudovanou zahradní 
návrhářkou, ráda cestuje a sama o sobě 
říká, že je milující maminka a babička. 
Malováním obrazů se v  současné době 
baví a snaží se v nich zachytit atmosféru 
místa a daného okamžiku. K jejím dalším 
koníčkům patří především keramika.

Paní Iryna vystudovala střední jazyko-
vou školu v  Ostravě a  poté se usadila 
v Plzni. Je maminka dvou dětí, mezi její 
záliby patří cestování, je vášnivá motor-
kářka. Jak říká, fotografování jí nabíjí. 
Prostřednictvím svých fotografií vám 
chce darovat kousek své životní ener-
gie a tak neváhejte a přijďte od 5. 9. do 
4. 10. zhlédnout obrazy a fotografie těch-
to dvou umělkyň. NON MOLLARE MAI" 
- "NEVER GIVE UP" -

MOSTOŘSKÉ 
LÉTO LETOS 
NOVĚ S GULÁŠI 
A DLÁTKEM
Krásné letní počasí přilákalo v  sobotu 
17. srpna do Mostů opravdu velké množ-
ství místních občanů i  přespolních ná-
vštěvníků. Už od jedenácti hodin tady 
bylo velmi rušno. A není se čemu divit, 
vždyť bylo na co koukat i  ochutnávat. 
V  11 hodin začalo 15 týmů připravovat 
na ohni guláše, kousek vedle dokončova-
li svá díla řezbáři v rámci „Mostořského 
dlátka“, aby do 15 hodin mohla být před-
stavena jejich krásná dřevěná gorolská 
kapela, která nyní zdobí dřevěnku. Ti, 
kteří si chtěli vyzkoušet práci se dře-

vem, se zapojili do dřevařské dílničky 
a na památku si odnesli pěkné výrobky. 
A pak to vypuklo. V 15.00 jsme akci slav-
nostně zahájili a všichni se mohli zapojit 
do koštování skvělých gulášů, pečeného 
býka na rožni a dalších pochutin u stán-
kařů. Dobrou náladu a  pěkný kulturní 
zážitek vytvořily kapely a umělci, kteří 
se na pódiu střídali až do noci.

Jak dopadly jednotlivé soutěže?

Ve fotbalovém utkání starých gard 
z  Mostů u  Jablunkova a  Nebor vyhráli 
hosté, zápas skončil výsledkem 4:5. Tur-
naje smíšených družstev ve volejbale se 
účastnili volejbalisté z  Nýdku a  Mostů. 
Dvě družstva vytvořili mlaďoši a  další 
dvě ti dříve narození. Hrálo se hlavně 
o  dobrou náladu a  ta také zvítězila na 
celé čáře.

V  soutěži „Mostořské guláše“ hodnotili 
diváci i profesionální kuchaři. Cenu pro-
fikuchaře Michala Kuczery získal tým 
mosteckých hasičů, resp. hasičských 
tygřic za Tygří guláš. A veřejnost svým 
hlasováním vybrala jako nejlepší guláš 
ten, který připravil Team Mostoři s ná-
zvem Mostořský kotlíkový guláš. 2. příč-
ku vybojovali Podlipjani a  jejich Pravý 
domácí guláš a na třetím místě se umís-
tili svrčinovští hasiči se svým Svrčinov-
ským variušem.

Všem účastníkům soutěží moc děku-
jeme a vítězům gratulujeme!

Věříme, že jste se na akci Mostořské 
léto – dlátko - guláše dobře bavili, k če-
muž jistě přispělo zapojení Sboru dob-
rovolných hasičů, některých oddílů TJ 
Sokol i občanů do realizace akce, zajiš-
tění programu pro děti, občerstvení na 
stáncích. Díky štědrosti místních pod-
nikatelů a  občanů jsme také mohli za-
jistit krásné ceny do soutěží a  tomboly. 
Všechny dárce jsme vyjmenovali na na-
šem webu www.gotic.cz Všem tímto moc 
a  moc děkujeme a  pomoci si moc váží-
me! V neposlední řadě patří poděkování 
pracovníkům technického úseku, a dob-
rovolníkům z  řad občanů-dobrovolníků 
za pomoc během přípravy a  realizace 
akce. Tým našeho Gorolského turistic-
kého informačního centra moc děkuje 
všem, kteří rádi přispějí svou materiální 
a  hlavně fyzickou pomocí při pořádání 
kulturních akcí.

INFO Z DŘEVĚNKY
tel. 558 341 586, www.gotic.cz
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Co nového v knihovně 
na podzim?
Do konce měsíce září máte možnost zhléd-
nout krásné obrazy mostecké rodačky paní 
Hlawiczkové rozené Hadidové. Výstava je 
otevřena v půjčovních hodinách knihovny.

Jak jsme informovali v minulém čísle Zpra-
vodaje, 19. 9. v 16:30 proběhne třetí setká-
ní Čtenářského klubu. Srdečně zveme 
všechny, kdo se chcete podělit s ostatními 
o své postřehy z četby nebo přijďte jen na-
slouchat recenzi druhých.

Říjen a Týden knihoven (první týden v mě-
síci říjnu) je obdobím, kdy knihovny prezen-
tují svoji činnost a  i  my chystáme besedy 
pro žáky a zveme do knihovny spisovatele 
a  zajímavé osobnosti. Letos to bude paní 
spisovatelka Danuta Chlupová a s ukázkou 
výroby tisku z výšky Studio bez kliky.

Klasicky a tradičně je na programu soutěž 
O nejlepšího Pexesmana, který letos při-
padne na sobotu 5. října. Dojde k malinké 
změně, soutěžící budou rozděleni ne do čtyř, 
ale do pěti kategorií: MŠ + 1. třída, 2. – 3. 
třída, 4. - 6. třída, 7. – 9. třída, mládež nad 
15 let a dospělí. Už nyní se můžete přihla-
šovat jak telefonicky na čísle: 558 368 014 
nebo na: knihovna@mostyujablunkova.cz. 
Možná se nám v letošním roce podaří pře-
konat účastnický rekord. Loni se zúčastni-
la padesátka soutěžících.

Určitě jste si v tomto Zpravodaji přečet-
li o  možnosti využívat terénní sociální 
služby tísňové péče Anděl Strážný. Vyu-
žijte v knihovně přítomnosti zástupkyně 
této organizace a přijďte se osobně se-
známit, co daná služba obnáší a jak vše 
funguje. Termín setkání je naplánován 
na 24. září v 16 hodin.

V knihovně jsou pořád k dispozici elektro-
nické Albi tužky spolu s  knihami, které 
si lze vypůjčit na dobu tří týdnů zdarma. 
Deskové hry, které vlastníme, půjčujeme 
čtenářům. Takže přijďte, určitě si něco vy-
berete.

Mnoho slunečných dnů s  dobrou knihou 
přejí knihovnice.

Jubileuszowy obóz
W tym roku ponownie odbył się (już 
dwudziesty!!!) obóz szkolny, zorganizo-
wany przez panią dyrektor mosteckiej 
podstawówki. Przebiegał on w dniach 
23. 7.–30. 7. 2019. Oprócz uczniów i ab-
solwentów tej szkoły mieli możliwość 
przybyć koledzy z  innych szkół (np. 
z  Wędryni, Bukowca czy Jabłonko-
wa), którzy w jakiś sposób są lub byli 
związani z mostecką szkołą. Pani Ma-
rylka wybrała miejsce ulubione przez 
obozowiczów – PZKO Milików-Pasieki. 
Na każdy dzień był zaplanowany faj-
ny program. W tym roku zbieraliśmy 
szklane kuleczki. Kuleczki mogliśmy 
uzyskać w różnych zabawach, kon-
kursach i  współzawodnictwach. Ten, 
który w ciągu całego obozu zdobył ich 
najwięcej, został najlepszym obozowi-
czem. Nauczyliśmy się dużo nowych 
rzeczy, między innymi także alfabetu 
Morse’a. Najczęściej graliśmy piłkę 
nożną na dużym boisku obok PZKO. W 
upalnych dniach chodziliśmy się schło-
dzić do bliskiej rzeki Kopytnej. Dzień 
rozpoczynaliśmy małą poranną gimna-
styką. Każdego dnia w ciszy poobied-
niej i wieczornej pani Marylka czytała 
nam z „Cudownego chleba“ wszystkie 
opowiadania o Ondraszku. Później od-
był się konkurs plastyczny, w którym 
każdy narysował jakąś scenę z  prze-
czytanych legend. W niedzielę nawet 
wyruszyliśmy na odpust na Kozubową. 
Choć był upalny dzień, wszyscy obo-
zowicze dotarli tam i z powrotem, nie-
którzy z nas byli tam pierwszy raz. Nie 
mogło zabraknąć gry nocnej – „Ścieżki 
dla odważnych“, konkursu o najlepszą 
fryzurę, strzelania z  wiatrówek, pio-
senek obozowych oraz ogniska. Obóz 
zakończyliśmy naszą ulubioną grą te-
renową. Na pamiątkę tego jubileuszo-
wego obozu każdy uczestnik odwiózł 
sobie do domu własnoręcznie „batiko-
waną“ koszulkę.

Dla nas był to wspaniale spędzony ty-
dzień w gronie przyjaciół. Już teraz cie-

Odpolední procházka 
za místními názvy
Srdečně zveme na další odpolední pro-
cházku za místními názvy. Putování pro-
běhne v úterý 17. 9., sraz v 16:00 na auto-
busové zastávce Šance-škola. Po lokalitě 
Šance nás provede Jindřich Turoň.

Miejscowe Koło PZKO w Mostach koło Jabłonkowa 
zaprasza serdecznie na koncert 

ŚWIAT MUZYKI I SŁOWA STANISŁAWA HADYNY 
który wieńczy zaolziańskie obchody 100-lecia Jego urodzin.

Świat muzyki wypełnią artyści Zespołu „Śląsk”, kapele i autentyczni śpie-
wacy z Istebnej (Leszczynianie, Istebnianki, Wałasi, trio Wałach – Golec – 
Żupański) i od nas (Lipka, Polynica z paniami mostarskimi). Świat słowa 

stanie się domeną dyr. Karola Suszki oraz tych, którzy kiedykolwiek spotkali 
się z Profesorem Hadyną. Po programie oficjalnym, który rozpocznie się 

21 września o godz. 16.30 w „Kasowym”, czyli Domu PZKO w Mostach koło 
Jabłonkowa, organizatorzy zapraszają na spotkanie towarzyskie z wymie-
nionymi kapelami w tle. Wstęp wolny za okazaniem zaproszenia, które jest 
osiągalne w biurze ZG PZKO oraz w Mostach w Domu PZKO „KASOWY”.

Gospodarzem wieczoru będzie Andrzej Niedoba oraz Karol Daniel Kadłubiec.

szymy się na następny obóz. W imieniu 
wszystkich obozowiczów dziękujemy 
pani Maryli Hlávce Krainie oraz pani 
Jitce Pilch, która wyśmienicie troszczy-
ła się o nasze żołądki.

Ema Samiec i Janka Běčáková

KULTURA
A VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY
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SDH Mosty u Jablunkova 
Vás srdečně zve

na pátý ročník adrenalinového závodu 

KARPATSKÝ 
ŠERPA

Akce se uskuteční 21.9. 2019 v 13:00, 
start závodu je naplánován na 14:00.

Po ukončení závodu bude zábava pokračovat 
na chatě Skalka za doprovodu živé hudby.

Případní zájemci o účast v závodě nás mohou 
kontaktovat:

FB: Karpatský šerpa 2019, 
Robert Szotkowski tel.: 773 747 248

SPORT

HORY BORY - jedinečný 
štafetový závod startuje 
v Mostech!

14.  září v  Mostech 
u  Jablunkova bude 
startovat 1. ročník 
štafetového běhu 
z  Beskyd na Pálavu 
„Hory Bory“. Závod 
je dvoudenní, týmy 
během něj uběhnou 

350 km, které budou mít rozděleny do 30 etap. Jsou 
vyhlášeny dvě kategorie  – Smíšený tým 6-10 běžců 
a Ženský tým 6-10 běžkyň.

Pořadatelé závodu jsou velmi rádi, že se podařilo, že 
díky vstřícnosti vedení naší obce se může startovat 
právě zde, v nejvýchodnějším cípu republiky. Pro mno-
ho účastníků to třeba bude první příležitost zavítat do 
tohoto kraje. Hory Bory zdaleka nejsou jen o běhu. Je 
potřeba si dobře nastudovat běžecké trasy, ale také 
trasy pro doprovodná vozidla. Na trati jsou úseky, na 
kterých bude běžec rychlejší, a je tak nutná kooperace 
s ostatními členy týmu a druhým automobilem. První 
dvě třetiny závodu vedou menšími podhorskými obce-
mi a možnosti dokoupit zásoby potravin o víkendu bu-
dou omezené. I na to je potřeba se připravit předem. 
Některé etapy závodu jsou velmi náročné a  poběží 
se i v noci, takže dostatek dobré nálady bude jednou 
z nejpodstatnějších součástí běžecké výbavy.

Start závodu je u nás v Mostech u  IC a  cíl v  kempu 
Merkur v  Pasohlávkách. Přijďte podpořit závodníky 
na start nebo se sami přihlaste do závodů.

Trasa hlavního závodu 
Start v 12:00 hod, časový limit do 15:00 hod

Kategorie: 
 • holky, kluci 15-17 let (1 kolo) 
 • ženy, muži 18-49 let (3 kola) 
 • ženy, muži nad 50 let (3 kola)

Trasa dětského závodu – Na bicykli k susedom 
Start v 12:00 hod, časový limit do 14:00 hod 
Kategorie: holky, kluci 11-14 let

Trasy pro nejmenší – Na bicykli k susedom 
Start v 11:00 hod, časový limit do 11:20 hod

Kategorie: 
 • holky, kluci do 6 let 
 • holky, kluci od 7 let do 10 let

Registrace a startovné 
Registrace probíhají na webových stránkách WWW.O-RANGE.CZ/CYKLO do 
naplnění účastnického limitu. Také se můžete registrovat přímo v den závodu od 
9:30 do 11:30. Registrace a výdej startovních čísel vč. čipů a startovních balíčků 
(dospělí i děti) bude v prostorách hotelu Grůň. Startovné je zdarma.

Doprovodný program 
Celým dnem bude provázet moderátor rádia Hellax a zároveň DJ – DJ LOWA. Pro 
návštěvníky závodu je připraven zábavný program např. soutěžní cesta pro děti 
i dospělé, která se bude skládat z několika stanovišť plných originálních a zábav-
ných úkolů. Po dobu konání akce se zde bude pohybovat maskot, který bude děti 
lákat k účasti v soutěžních disciplínách, případně se s ním mohou děti vyfotit na 
památku. Dále se děti mohou těšit na malování na obličej, hlavolamy či skákací 
hrad. Součástí programu bude té autogramiáda známého sportovce.

NA BICYKLI K SUSEDOM – NA KOLE 
K SOUSEDŮM /21. 9. 2019, hotel Grůň
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SPORT

Mosty Beach 
volejbal 2019 
„O pohár starosty 
obce“
V  sobotu 3.  8.  2019 se uskutečnil ob-
novený turnaj v beach volejbalu trojic 
na nově zrekonstruovaném beachvo-
lejbalovém kurtu v našem aquaparku. 
Zúčastnilo se 10 družstev, které se pre-
zentovaly velmi dobrým beach-volejba-
lovým uměním. Za zmínku stojí, že 5 
družstev bylo mladších 18 let, takže do 
dalších let máme o beach volejbalisty 
postaráno. První místo bez ztráty setu 
získalo mužstvo „Až potom-Češek“. 
Gratulujeme!

Děkujeme za podporu hlavně vedení 
obce-starostovi, za umožnění obnove-
ní turnaje, opravu kurtu a poskytnutí 
cen pro vítěze a zúčastněné. Děkujeme 
taky provozovatelům bufetu za občer-
stvení a organizátorům za přípravu.

Beach-volejbalu, zdar. 
Martynek Aleš

1. Klient má u sebe mobilní monitorovací zařízení se SOS tlačítkem

2. Zařízení je napojeno na NONSTOP dispečink tísňové péče Anděla Strážného

3. Při nouzové situaci – pádu, zhoršení zdravotního stavu nebo napadení, klient 
zmáčkne SOS tlačítko, které ho pomocí GPS lokalizuje a spojí s dispečerem

4. Dispečer vyhodnotí situaci a vyšle ke klientovi potřebnou pomoc - kontaktní 
osobu, výjezdovou službu nebo přímo záchrannou službu, policii nebo hasiče

Jednou z nejobávanějších situací u  seniorů bývá pád, následná bezmoc, někdy 
i bolest. Jednou ročně upadne 30% seniorů ve věku 65 let a s věkem riziko pádu 
stoupá. Pokud senior upadne s tísňovým zařízením Anděla Strážného, sig-
nál se na dispečink odešle automaticky. Riziko podchlazení, bolesti a pocit 
bezmoci zmizí. Se signálem tísně se na dispečink vyšlou i GPS souřadnice místa, 
kde se senior nachází. Pomoc proto vždy dorazí rychle a na správné místo.

Anděl Strážný hlídá své klienty nepřetržitě, 365 dní v roce. Jako jediná organiza-
ce v ČR zapůjčuje mobilní monitorovací zařízení s detekcí pádu bezplatně.

Chcete se o tísňové péči dozvědět více?

Přijďte v úterý 24. 9. 2019 v 16:00 hodin do přednáškového sálu knihovny 
v Mostech u Jablunkova. Těšíme se na Vás!

nebo

Kontaktujte Bc. Jarmilu Kretkovou na tel.: 778 411 736, 
socialnipracovnik1@andelstrazny.eu 
Více informací najdete také na www.andelstrazny.eu

Lucie Sieberová 
projektový manager tísňové péče

Mobilní tísňová sociální péče Anděla Strážného je moderní způ-
sob ochrany zdraví seniorů

Anděl Strážný

   

Ordinační hodiny:
Pondělí 8 - 12 / 13 – 15 MUDr. Bojko
Úterý 8 - 12 / 13 – 15 MUDr. Heczko
Středa 13 -16 MUDr. Bojko
Čtvrtek 8 - 12 / 13 – 16 MUDr. Bojko
Pátek 8 - 12 MUDr. Heczko /na objednávku/

Nadále přijímáme nové pacientky.
tel: 558 357 530, e-mail: gynambulance@seznam.cz, 

www.bojko.cz

Gynekologická ambulance 
Jablunkov s.r.o MUDr Jiří Bojko oznamuje, že jsme posílili náš tým o MUDr. Davida Heczka.

DŮLEŽITÉ 
INFORMACE


