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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

lo k výpadkům proudu, což se
povedlo odstranit velice rychle, ale z důvodů zaneprázdnění
ČEZ Distribuce jsme se potýkali s pomalým odstraněním
spadlých stromů na elektrické
vedení v části Říčky. V tomto
směru došlo i k výjezdu naší
hasičské jednotky, a to konkrétně k odstranění spadlých
stromů v Malých Nošovicích.
K další újmě na obecním majetku došlo na fotbalovém hřišti, kde byly poškozeny stožáry za brankovištěm u pódia, na kterých je zavěšená síťová
zábrana. Jelikož se zde jednalo o havarijní
stav, jednali jsme vzhledem k nastávající jarní
fotbalové sezóně okamžitě. Kontrolou bylo
zjištěno, že stav ostatních stožárů je také
žalostný, a tak došlo k výměně všech stožárů
a celé síťové zábrany.

úvodem mi dovolte, abych
vás přivítal při čtení již druhého Nošovického zpravodaje. Doufám, že se u vás
v domácnostech zabydlel.
I nyní v něm najdete zajímavé informace.
Nemohu začít jinak než tím, že
jsme na sklonku února uspořádali v tělocvičně naší základní školy setkání se zástupci Katastrálního úřadu Frýdku-Místku, kteří nás
dopodrobna informovali o tom, jak bude
v Nošovicích probíhat nové zaměření nemovitého majetku. Zejména se bude zaměřovat
ten nemovitý majetek, který je zastavěn,
nebo ten, který je určen k zástavbě. Dnes
je tomu necelý měsíc, kdy zodpovědní lidé
z katastrálního úřadu obcházejí naši obec
a zaměřují naše majetky. My jsme pro tento
účel nakoupili katastrální mezníky, které si
můžete pořídit na obecním úřadě za zvýhodněnou cenu 80 Kč/kus.

Když už jsme u těch rekonstrukcí, tak vás
informuji, že technické zázemí pro naše
pracovníky jsme ve sklepních prostorech
obecního úřadu úspěšně dokončili. Opravené prostory budou sloužit našim technickým pracovníkům jako zázemí k opravám,
k uskladnění materiálu a další část jako šatna.

Konec zimního období jsme přežili se ctí
a údržba místních komunikací a chodníků
probíhala bez malých nedostatků v pořádku. Pro následující zimní období však k vám
budu mít prosbu, a to takovou, abyste svá
vozidla parkovali na místních komunikacích
tak, aby plužení mohlo probíhat bez komplikací. Mnohdy se musela technika vyhýbat
špatně zaparkovaným vozům, a docházelo
tak k poškozením ploch lemující komunikaci.
Jakmile odtál sníh, došlo k čištění páteřních
silnic. Místní komunikace procházely čištěním
během dubna.

Rekonstrukce Radegastova šenku nadále
pokračuje. Každým dnem vidíme, jak tato
budova doznává nové podoby. Na přilehlém parkovišti došlo k rozšíření stávajícího
prostoru za pomoci hasičů – profesionální
jednotky i jednotky Sboru dobrovolných hasičů Nošovice, za což patří oběma skupinám
velký dík. V březnu jsme také dokončili výsek
stromů na pozemku pod ubytovnou. Tímto
děkuji za odvedenou práci rodině Kročků,
která zde práce prováděla. Ujišťuji vás, že

V březnu nás postihla větrná kalamita, která
znatelně zasáhla některé části obce. Docháze-
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k náhradní výsadbě stromů za skácené dojde ještě v tomto roce. Abych neopomněl,
taktéž dochází k závěrečným schvalovacím
procedurám, týkajícím se přeložky potoka
Osiník v místě plánované výstavby Komunitního domu pro seniory. V nejbližší době
dojde k výstavbě příjezdové komunikace na
pozemek za ubytovnou a také započneme
s demoličními pracemi, u těchto věcí již ke
schválení ze strany stavebního úřadu došlo.

• rekonstrukce stávajícího veřejného
osvětlení, na kterou se taktéž pokusíme
zajistit financování prostřednictvím dotací.
Jak sami čtete, mnoho investičních akcí je již
v běhu a další připravujeme.
Taktéž pivovar Radegast započal 22. března
svou, v posledních letech největší, investiční akci. Výstavba plničky plechovkových piv
a k tomu navazujících skladovacích prostor
dosahuje hodnoty 600 mil. Kč. Tato investice
by měla být dokončena do konce tohoto roku
s tím, že bude započat zkušební provoz (více
v článku „V Nošovicích roste nová plechovková linka“).

Nyní nás čeká další etapa stavebně-investičních akcí v obci, u kterých se nám podařilo
zajistit nemalou finanční úsporu díky „vysoutěžení“ nejvýhodnějšího dodavatele. Rekonstrukce veřejného rozhlasu, která je z větší
poloviny financovaná obdrženými dotacemi,
je již hotova. S dalšími realizacemi jsme započali ihned po odsouhlasení na veřejném
zasedání zastupitelstva a podepsání smluv.
Konkrétně se jedná o:

Naše zastupitelstvo se sešlo na veřejném
projednávání v úterý 9. dubna. K projednání
mělo několik bodů, které se týkaly:
• schválení smlouvy zaručující provoz dopravy zdarma na další období,

• zahájení výstavby workoutových hřišť
u školy a u odpočívky pod valem,

• projednání a schválení změny u rekonstrukce Radegastova šenku za přítomnosti stavbyvedoucího, stavebního dozoru a projektanta,

• zahájení instalace klimatizačních jednotek v obecním domě a na obecním úřadě,
Další vysoutěžená akce bude probíhat až
v letních měsících – konkrétně v době letních prázdnin dojde k přestavbě vnitřních
prostor mateřské školy. Od dubna aktivně
řešíme také další projekty, které se týkají:

• schválení daru našemu spolku dobrovolných hasičů (SDH bylo obdarované
vozidlem Robur),

• výstavby dětského dopravního hřiště,

• schválení odprodeje movitého majetku
a dalším.

• výměny oken a dveří v budově obecního
úřadu,

Děkujeme občanům, že mají zájem o veřejné
projednávání zastupitelů obce Nošovice.

• celoplošné rekonstrukce vnějších omítek
budovy obecního úřadu,

Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Na nový kotel bezúročně půjčí obec
zdroji tepla dosahuje až 80% celkových
uznatelných nákladů. Doposud proběhly dvě
etapy této dotace a hlavní překážku v jejím
čerpání tvořily dvě věci. Jednou jsou zbylá
procenta nákladů, kterou musí domácnost
vynaložit, druhou je fakt, že bylo nutné nejprve celou výměnu zafinancovat z vlastních
peněz a až po doložení veškerých účtů došlo
k vyplacení příspěvku. Od 13. května začíná
příjem posledních žádostí o kotlíkovou dotaci
s velkou změnou. Žadatelé mohou nyní získat bezúročnou půjčku od obce, díky které
zvládnou uhradit nový kotel i související náklady bez nutnosti vlastních financí.

Už za 3 roky dojde k zákazu provozu kotlů
na tuhá paliva, které nejvíce škodí životnímu
prostředí. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. Od roku 2022
budou moci být v provozu pouze kotle na
tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem
výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je
možné dohledat na výrobním štítku daného
kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není
údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel,
který žádný výrobní štítek nemá, je více než
pravděpodobné, že kotel spadá do 1. nebo
2. emisní třídy a povolené emise splňovat
nebude. Možná jste již slyšeli o projektu
„Kotlíková dotace“, při které můžete žádat
o příspěvek na nový kotel/jiný doporučený
zdroj včetně uznatelných nákladů na
jeho instalaci, novou otopnou soustavu,
rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravu spalinových
cest a související projektovou dokumentaci. Výše příspěvku v závislosti na zvoleném

Výhody kotlíkové půjčky
Půjčka je poskytována na 100 % výdajů, což
představuje až 200 000 Kč. Půjčka je bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %) a lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit. Jako první
splátka půjčky bude použit příspěvek získaný
v rámci kotlíkové dotace. Doba splácení může

4

www.nosovice.cz
obce využili. Podrobnější informace lze získat stránkách www.lokalni-topeniste.msk.cz
nebo na obecním úřadě, kde je rovněž potřeba co nejdříve (nejpozději do konce května)
nahlásit svůj zájem o půjčku.

být až 10 let a výše jedné měsíční splátky
nepřekročí 2 000 Kč, naopak pravděpodobně
bude výrazně nižší.

Co je potřeba udělat?
Jedná se o poslední kotlíkovou dotaci, a proto
apelujeme na všechny vlastníky rodinných
domů, aby tuto jedinečnou šanci za pomoci

Krátce
O důležité zprávy už nikdy
nepřijdete

Uzávěrka
příjmu podkladů pro příští vydání je
5. června.

Díky nové službě Info SMS se již nemusíte
obávat, že vás minou tak podstatné informace jako např. přerušení dodávky pitné
vody. Obecní úřad bude nyní tyto aktuality
rozesílat zájemcům formou textové zprávy na mobilní telefon. Jedinou podmínkou
je registrace na webu www.nosovice.cz
(poslední odkaz v menu na levé straně webu)
či osobně na obecním úřadě.

Do tohoto data prosím zasílejte své pozvánky na akce a ostatní texty se samostatně
uloženými fotografiemi, tj. uloženými mimo
soubor textů, na e-mail obec@nosovice.cz.
Předpokládané datum vydání zpravodaje
je 20. června.

Volby do Evropského
parlamentu 2019

Ředitelské volno

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května v obvyklých časech,
tentokrát v obecním domě nad obchodem.
Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to
znamená, že strana musí získat minimálně
5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit
mimo místo trvalého bydliště na voličský
průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.
O vystavení volebního průkazu je nutné
požádat obecní úřad v místě trvalého bydliště osobně 21. května do 16 hodin nebo
korespondenčně do 17. května s úředně ověřeným podpisem voliče či formou
datové schránky.

Na 9. a 10.května je pro žáky Základní školy
Nošovice z organizačně-technických důvodů vyhlášeno ředitelské volno. Provoz
v mateřské škole a ve školní jídelně bude
uzavřen.

Sportovní areál
se na den uzavře
V sobotu 18. května bude od 13 hodin uzavřen sportovní areál z důvodu konání firemní akce Radegast. Děkujeme za pochopení.
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Nové mapování prověří shodu údajů
v katastru se skutečným stavem
Poslední únorový den se v tělocvičně základní a mateřské školy uskutečnilo projednávání
postupu obnovy katastrální mapy, které se
aktuálně týká také naší obce. Pro oživení
účastníkům a informování těch, kteří se
z nejrůznějších důvodů zúčastnit nemohli,
uvádíme hlavní obsah setkání.

Pokud nejsou lomové body vhodně označeny, bude vlastník pozemku vyzván k jejich
označení na vlastní náklady nejpozději do
30 dnů. Pro tyto účely mohou občané od
obce zakoupit mezníky za zvýhodněnou cenu
80 Kč/ks (namísto obvyklé ceny 250 Kč/ks).
V zájmu vlastníků je, aby byly údaje v katastru nemovitostí spolehlivé a v souladu se
skutečným stavem. Nicméně právě vlastníky
není v řadě případů splněna zákonná ohlašovací povinnost, tj.
není oznámena změna údajů a nejsou
přiloženy příslušné
listiny k jejich zápisu
do katastru. Katastrální mapy rovněž
nedosahují přesnosti, kterou současná
technologie nabízí a kterou laická
i odborná veřejnost
očekává. Jedním
z nástrojů, jak docílit toho, aby údaje
v katastru odpovídaly skutečnému stavu
v terénu, je vyhotovení nové digitální mapy,
a to právě prostřednictvím nového mapování, které v naší obci nyní probíhá.

Pro občany je nejdůležitější etapou celého
procesu tzv. „zjišťování hranic“. Ti, kteří jsou
vlastníky pozemku, by měli vědět, že zúčastnit se průběhu zjišťování hranic (osobně
nebo v zastoupení) je
v jejich zájmu. Této
události samozřejmě
předchází pozvánka z katastrálního
úřadu.
Při zjišťování hranic
se rozlišují například
hranice vlastnické,
hranice druhů pozemků, popřípadě
rozhraní způsobu
využití nemovitosti
a obvody budov.
Komise, která zjišťování hranic provádí, prověřuje i další údaje,
které jsou obsahem katastru. Jsou to údaje
o vlastníkovi, druhu pozemku, způsobu využití pozemku a typ a způsob využití stavby,
číslo popisné nebo evidenční a další prvky.
Povinností vlastníků je mít trvalým způsobem označené lomové body nesporných hranic pozemku (např. roh domu, zeď, sloupek
plotu, zabetonovaná trubka či mezník).

Při tomto zjišťování mají vlastníci nemovitostí mj. příležitost vyřešit si mezi sebou
nejasnosti v průběhu vlastnických hranic
a další nesoulady v evidenci pozemků i staveb.
Pracovníci katastru však nevytyčují vlastnické hranice ani neřeší sousedské spory. Ke zjišťování hranic katastrální úřad vždy postupně
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zve na určitý den dotčené vlastníky, aby si
před komisí vzájemně odsouhlasili průběh
svých vlastnických hranic a jejich označení.
I proto je velmi důležité, aby se pozvané osoby zúčastnily jednání osobně či v zastoupení.
V místě nejasného průběhu vlastnických hranic se mohou vlastníci pozemků dohodnout
na jejich průběhu a na jejich označení až při
samotném zjišťování v terénu.

Podle zaznamenaného výsledku budou vypočteny nové výměry parcel, které se budou
v mnoha případech od původních lišit. Výměry parcel jsou mimo jiné podkladem pro
výpočet daně z nemovitosti, i proto je důležitá osobní přítomnost u zjišťování průběhu
hranic pozemků ve vašem vlastnictví. Zároveň je vlastník povinen změny uvést v následujícím Přiznání k dani z nemovitých věcí,
nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Změny v katastru

Samozřejmostí je seznámení vlastníků
s výsledky mapování možností veřejného nahlédnutí. Vlastníci budou mít taktéž možnost
se k obsahu nové katastrální mapy vyjádřit
(námitkové řízení)

Bude-li v rámci zjišťování hranic zjištěna nesrovnalost mezi dosavadními údaji v katastru
a reálným stavem, existují dvě možnosti.
1. Změny budou do katastru zapsány automaticky na základě mapování (změna
druhu pozemku, odstranění stavby).
2. Vlastník může být vyzván k doložení
příslušných listin, případně s ním bude
projednán další postup (nová stavba).

Harmonogram sběru odpadu
Velkoobjemový odpad
I letošní jaro jsou pro vás připraveny velkoobjemové kontejnery, do kterých můžete uložit starý nábytek, matrace, textil, koberce apod. V následující tabulce naleznete datum
přistavení a datum odvozu kontejneru pro dané místo.
Přistavení
Odvoz
29. 4.
1. 5.
1. 5.
3. 5.
3. 5.
6. 5.
6. 5.
8. 5.

Přistavení
Odvoz

Lokalita / část

8. 5.

Na Karlůvce - Malé Nošovice

10. 5.
10. 5.

Hotel Nošovice - Malé Nošovice

13. 5.
13. 5.

u p. Šnajdra - Malé Nošovice

15. 5.
15. 5.

chata Povodí Odry - Říčky

17. 5.
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Lokalita / část
u bytového domu čp. 36 - Nošovice
Radegastův šenk - Nošovice
obecní úřad - Nošovice
u ubytovny - Nošovice

Nošovický ZPRAVODAJ
V sobotu 11. května se na třech místech uskuteční sběr nebezpečného odpadu.

Nebezpečný odpad

V rámci jarního úklidu se tak můžete ekologicky a bezplatně zbavit mazacích a motorových
olejů, olejových filtrů, tonerů, použitých obalů od postřiků a jiných chemikálií, zbytků
barev, laků a ředidel, autobaterií a dokonce také prošlých a nepotřebných léků. Dále
rozbité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky,
sporáky, pračky.

čas

místo

08.00 – 08.30

Hotel Nošovice

08.40 – 08.55

u obecního úřadu

09.05 – 09.20

u Radegastova šenku

Stejně tak máte možnost na místě využít zpětný odběr kompletního a nerozebraného
elektrozařízení a odevzdat staré lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,
fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky,
výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní
domácí spotřebiče.
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V Nošovicích roste nová
plechovková linka
V pivovaru byl 22. března za účasti generálního ředitele Plzeňského Prazdroje Granta
Liversage, manažera pivovaru Radegast Ivo
Kaňáka, starosty Nošovic Jiřího Myšinského
a dalších hostů položen základní kámen nové
plechovkové linky. Investice za více než 600
milionů korun zahrnuje i stavbu centrálního skladu o výměře 10 tisíc m2. Spuštění
plechovkové linky se plánuje na únor 2020.

Plzeňského Prazdroje i zájem o balení
v plechu díky jeho praktičnosti. Do plechovek
by se v Nošovicích měly stáčet především
značky Radegast a Birell,“ říká Ivo Kaňák, manažer závodu Radegast a vedoucí projektu.
V tuto chvíli byly zahájeny přípravné stavební
práce, probíhají úpravy povrchu a posléze
je na řadě výstavba konstrukce skladu. Samotná instalace plechovkové linky je v plánu
na listopad a v závěru tohoto roku by měla
být uvedena do provozu. Její produkty by
se tak měly objevit na trhu na začátku roku
2020, který bude zároveň velkým milníkem
pro značku Radegast – oslaví totiž 50 let od
založení pivovaru.

Kapacita linky bude 60 tisíc plechovek za
hodinu (200 až 300 tisíc hektolitrů za rok)
a bude vyrábět nápoje ve čtyřech různých
variantách (330, 400, 500 a 550 ml). Aby byla
zajištěna bezproblémová expedice sortimentu z plechovkové linky, je součástí projektu i výstavba nového centrálního skladu
o rozloze zhruba dvou fotbalových hřišť.
Technickou zvláštností linky je, že veškeré
stočené pivo bude na své cestě na paletách
ze stáčíren do nového skladu překonávat
výškový rozdíl 6 metrů soustavou výtahů.
„Důvodem výstavby linky a centrálního
skladu je rostoucí poptávka po produktech

(Jitka Němečková, Plzeňský Prazdroj)
Plechovková linka vyroste v areálu pivovaru
v místech, která jsme doposud měli spojena
s Radegast dnem, pouze pro letošní rok se
tak tato slavnost bude muset konat namísto
v Nošovicích ve Frýdku-Místku.
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Pozvánky na akce
Chata Prašivá zve:

Pojeďte na výlet
do Svederníku
Slovenská obec Svederník, ležící necelých
15 minut jízdy od Žiliny, je již od roku 2011
partnersou obcí Nošovic. V sobotu 11. května
máte možnost zůčastnit se jednodenního
zájezdu na toto malebné místo. Vyjíždět se
bude v 7 hodin ráno od obecního úřadu,
kde bude přistavený autobus pod vedením
místostarosty Nošovic, Igora Slováčka. Ve
Svederníku na vás bude čekat společenský
program zaměřený na prohlídku obce včetně
návštěvy vyhlídkové věže a soutěže ve vaření
„kapustnice“. Zajištěmo je i řádné pohoštění.
Tento zájezd je spolufinancovaný z projektu
„Dobrý soused“ společnosti Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o.
Zájemci o tento zájezd se mohou hlásit na
obecním úřadě u paní Dany Pantokové na
telefonním čísle 558 641 332.

4. 5. 2019
od 19:00

beseda „Z Nového Zélandu na Prašivou
na kole“ - promítá duo Dáška&Kuba

15. 5. 2019
od 19:00

beseda „Mikrodobrodružství“ - promítání cestovatel a fotograf Marek Liška

16. 5. 2019
od 10:30

vernisáž výstavy řezbářských výrobků

květen
-červen

výstava řezbářských výrobků v prostorách Valečkova sálu na chatě Prašivá

25. 5. 2019
od 19:00

beseda „Ze života velvyslance v Dánsku“
- promítá PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka

13. 6. 2019

Malá pouť

16. 6. 2019

Velká pouť

22. 6. 2019

celodenní sportovně-kulturní akce
Beskydské hřebenovky

Autostopem
do Švýcarska a zpět
Znáte tu pohádku „Jak šel Honza do světa,“
ve které se hlavní hrdina vydal hledat štěstí
daleko od domova? Podobně to měl i nošovický rodák Mirek Pantok, který se jednoho
krásného letního dne rozhodl, že vystoupí ze
své komfortní zóny a absolvuje cestu do Švýcarska a zpět autostopem. Rovných 2 221 km
stopem, 112 km pěšky a 25 hodin v autech jako
spolujezdec. To vše za necelých 7 dní, nebo
chcete-li přesně 153 hodin, 28 minut.

Setkání starosty
se seniory
Dovoluji si vás, seniory z Nošovic (60 let
a více), s předstihem pozvat na každoroční
setkání se starostou. Společenské posezení
proběhne ve sportovním areálu v pátek 21.
června od 14 hodin. Připravil jsem pro vás
bohatý společenský program včetně občerstvení a na setkání s vámi se velice těším.
V případě, že budou v tomto termínu dlouhodobě nevhodné povětrnostní podmínky,
mám pro vás připravené náhradní místo
konání. O tom však budete s dostatečným
předstihem informování.

Přijďte si v pátek 3. května v 19 hodin poslechnout příběh plný dobrodružství a cestovatelských plánu doplněných o sny a fotografie
i videa z cest. Přednáška se koná v sále nad
obchodem. Vstup je zcela bezplatný, na místě
bude k dispozici pivo či víno, vezměte si s sebou
proto drobné na občerstvení a dobrou náladu.

Mgr. Jiří Myšinský, starosta
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Sbor dobrovolných hasičů Nošovice vás zve na:
Kácení máje a 2. ročník
smažení vaječiny s
občany Nošovic

Stavění májky
a pálení čarodějnic
30. dubna od 16 hodin na hřišti za školou

12. května od 9 hodin na hřišti za školou

Těšit se můžete na dětské čarodějnické soutěže, odměnu pro každého čaroděje a čarodějnici a bohaté občerstvení, které připraví
hasiči. Přijďte se pobavit, pomoct nazdobit
májku a vyzdvihnout ji vzhůru.

Přijďte povzbudit naše mladé hasiče! Občerstvení pro fanoušky je zajištěno.
31. května od 16 hodin na hřišti za školou
K tanci a poslechu nám bude hrát DUO JAN´S.
S sebou donést pouze vajíčka, nejpozději do
16:30. Vše ostatní zajišťují hasiči

Soutěž mladých hasičů
o pohár starosty obce a memoriál
Ladislava Kunčického

Na všech akcích se na vás hasiči
srdečně těší!

Sportovní klub Nošovice-Lhoty vás zve na:
Turnaj
mladších přípravek 3:3

Turnaj starších přípravek
26. dubna od 16 hodin na hřišti za školou

16. června od 8 hodin na hřišti za školou

Fotbalový turnaj
mezi dětskými domovy

Turnaj
starých gard

8. června od 8.00 do 14.00 na hřišti
za školou
Již potřetí v řadě budou Nošovice hostit
turnaj fotbalistů a fotbalistek z řad dětí
z dětských domovů Moravskoslezského kraje,
který pořádáme ve spolupráci s Domovem
mládeže ve Frýdku-Místku a pod záštitou automobilky Hyundai.16.června od 8 hodin na
hřišti za školou
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22. června od 13 hodin na hřišti v Nižních
Lhotách v Nižních Lhorách
Při tradičním a zřejmě nejstarším fotbalovém turnaji této kategorie si to na sportovním poli již po třicátéi rozdají bývalí
spolu i protihráči z Dobré, Starého Města,
Eintrachtu Triosport FM a pořadatelského
SK Nošovice-Lhoty.
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Senioři oslavili MDŽ a uspořádali
klání v bowlingu
Oslavu dne žen nošovičtí senioři uspořádali 7.
března v kulturní místnosti Obecního úřadu
Nošovice. Zúčastnilo se 65 členů klubu a akci
navštívil i starosta obce, který každé ženě
poblahopřál s kytičkou tulipánu. Po přivítání
předsedkyní klubu, paní Mališovou, pronesl veršované blahopřání pan Roman a rady
do života seniorů přečetla paní Tolaszová.
Ženám byly předány malé dárečky, a to
kuchyňské chňapky. Poté pásmo písniček
a básniček přednesly a zazpívaly děti z místní
školy. Po přípitku a občerstvení pokračovalo

veselí, na které 11. dubna navázala pohodová
atmosféra na soutěži v bowlingu. Ta se konala
v Místku na Riviéře a není od věci konstatovat, že snad každý účastník si odnesl trochu
toho vítězného nadšení.

Připravujeme:
Na čtvrtek 16. května připravuje klub seniorů zájezd do polského Krakowa (prohlídka
města) a Wieliczky (solné doly).

Do činnosti myslivců patří i záchrana zajíců
První dubnovou sobotu se na myslivecké
chatě v Nižních Lhotách uskutečnila výroční
myslivecká schůze rekapitulující uplynulý
myslivecký rok, který skončil 31. března.
Mezi hlavní body patřila práce na záchraně
zaječí a bažantí populace. To pro naše myslivce znamená především ruční kosení biotopu okolo areálu Hyundai s cílem ochrany
mláďat, bažantích hnízd a dalších drobných
živočichů a nákup zaječí zvěře pro ozdravění
současné populace. Ta podle mysliveckého
hospodáře Jiřího Kuděláska dosahuje přímo
kritického stavu, a proto byly na nákup zajíců i bažantů vyčleněny prostředky v aktuálním rozpočtu spolku. Dobrou zprávou je,
že ve velmi dobré kondici se po skončené
zimě jeví zvěř srnčí.

Medvídci,“ uvedl ve svém výčtu předseda
spolku Pavel Babica. Členové se také aktivně
účastnili oslav obce Nošovice, kde jsme si
díky nim mohli pochutnat na řadě mysliveckých specialit. Na závěr tedy: „Myslivosti
zdar!“

Starost o zvěř však není jedinou aktivitou
spolku. „Mezi ostatními aktivitami vyzdvihuji zejména sběr odpadů a plastů v katastrálním území Nošovic, který jsme vykonali
společně s dětským turistickým oddílem
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Hasiči chystají akce na hřišti
Vážení spoluobčané,
ráda bych pár větami zhodnotila první čtvrtletí roku 2019. Rok jsme zahájili naší výroční
valnou hromadou, kterou jsme uspořádali
v zasedací místnosti Obecního domu. Schůze se zúčastnila většina našich členů, naši
hosté v čele s panem starostou Myšinským,
bývalým panem starostou Kačmarčíkem,
s předsedy našich dalších obecních složek
a se členy z okolních SDH.
Vzhledem k tomu, že máme za sebou rok
2018, ve kterém jsme si připomněli 100.
výročí od založení ČSR, využili jsme této
příležitosti a ocenili některé naše členy medailí, která byla vytvořena pro ty občany
a členy, kteří se svou dlouholetou prací
zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva.
Tuto medaili jsme předali i starostovi Jiřímu
Myšinskému jako zástupci obce, neboť právě
obec nás podporuje a spolupracuje s dobrovolnými hasiči již od založení sboru, tedy
od roku 1925.

Další akci, kterou jsme uspořádali pro naše
členky, byla oslava MDŽ v hasičárně v mexickém stylu. Ženám jsme předali kytičku,
připravili jsme kulturní program a pohoštění.
Všechny zúčastněné se náramně bavily.
Naši mladí hasiči pilně trénují každý pátek na
soutěže, které je již brzy čekají, a v dalším
zpravodaji vás seznámím s prvními výsledky.
Doufám, že budou minimálně tak dobré jako
v loňském roce.
Závěrem bych ráda poděkovala zastupitelstvu obce Nošovice za schválený finanční
příspěvek na činnost sboru, který využijeme převážně pro naši mládež. Dovolte mi
také pozvat vás na naše akce, které budeme
pořádat na hřišti za školou. Více informací
k těmto akcím najdete na straně s programem.

Za SDH Nošovice Martina Pačísková
starostka

Staň se malým hasičem!
SDH Nošovice pořádá nábor dětí od 4 let. Po
letech se opět nabírá i do kategorie přípravky
malých hasičů – BENJAMÍNKŮ. Benjamínci se
scházejí každý pátek v 15.30 na hřišti za školou nebo v hasičárně, podle počasí. Kroužek
je ZDARMA a děti se učí požární výchově,
trénují požární disciplíny, učí se uzly, značky a co se dá čím uhasit. Zájemci se mohou
hlásit u vedoucí Jarmily Juřicové na tel.
721 226 235 nebo mohou přijít rovnou
v pátek. Vítány jsou i starší děti, které nechtějí sedět doma, ale chtějí se něco naučit,
zažít spoustu dobrodružství a zážitků. Tak
neváhejte a přidejte se!
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HC SRŠNI NOŠOVICE 2019

Amatérský hokejový tým HC Sršni Nošovice
se začal formovat na počátku roku 2013,
kdy skupina hokejových nadšenců z Nošovic a blízkého okolí začala chodit občasně
hrávat hokej do haly v Českém Těšíně. Toto
prvotní nadšení postupně vygradovalo až ve
vytvoření spolku, hráči postupně investovali
do výstroje, trenérských lekcí a stálých pronájmů ledových ploch. V září 2015 se tým
zapsal do nově vzniklé ostravské amatérské
hokejové ligy ALOHA (www.alohaliga.cz). Ta
vstoupí do svého 5. ročníku a Sršni, jako spoluzakladatelé, u toho samozřejmě nebudou
chybět. ALOHA liga, které se letos účastnilo
16 týmů ve dvou výkonnostních úrovních, se
od prvního ročníku (5 týmů – Sršni 3. místo)
neustále rozrůstá a organizuje nové aktivity
pro hráče z celého MS kraje.

šem hodnotí jen velmi obtížně. Desáté místo
v základní části ligy nás letos poprvé postavilo mimo boje play-off. Ani v pohárové soutěži
„O Pohár Poruby!!!“ se nepodařilo navázat na
loňský úspěch, kterým bylo finále, ve kterém
tým padl až v samostatných nájezdech. Příčiny lze hledat ve značném snížení tréninkových jednotek, které klubovou kasu stojí
nemalé prostředky za pronájmy ledových
ploch, dále pak v částečné obměně kádru,
který se letos potřeboval sehrát, a v neposlední řadě ve zvyšování celkové úrovně ligy.
Nezbývá než hodit uplynulý ročník ALOHA
ligy za hlavu a čelem se postavit k tomu následujícímu. Ten startuje sice až v září 2019,
ale už teď vás zveme na letní kondiční tréninky, které budou probíhat na hřišti v Nošovicích a do kterých se můžete zapojit spolu
hráči. Zájemci o utužení fyzické kondice nás
mohou kontaktovat na FB stránkách týmu
@srsninosovice nebo na tel. 737 221 501.

Aktuální soupisku v ročníku 2018/19 tvořilo
30 hráčů a 3 brankáři, z toho 13 hráčů s bydlištěm v Nošovicích! Letošní sezóna se ov-
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Zápis dětí do MŠ Nošovice
na školní rok 2019/2020

Po dohodě ředitele ZŠ a MŠ Nošovice a zřizovatele je zápis stanoven na čtvrtek 2. května v budově MŠ v době od 9 do 14 hodin.
Zápis provádí vedoucí MŠ dle stanovených
„Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2019/2020“. Formulář si můžete vyzvednout v MŠ denně
v době od 6.30 do 16.30 nebo stáhnout
na www.zsnosovice.cz. Rodný list dítěte
vezměte s sebou.

ve kterém začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí
se sídlem ve školském obvodu, v němž má
dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí
pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný
způsob povinného předškolního vzdělávání.

Dítě se přijímá na základě:

Povinné předškolní vzdělávání má formu
pravidelné denní docházky v pracovních
dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost
předškolního vzdělávání není dána ve dnech,
které připadají na období školních prázdnin
v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin
určuje podle sídla mateřské školy v souladu
s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po
celou dobu provozu, v němž je vzděláváno,
není dotčeno.

• žádosti rodičů,
• evidenčního listu,
• vyjádření lékaře o řádném očkování.
K zápisu je nutné předložit Vyjádření
lékaře o řádném očkování dítěte – očkování je zákonná podmínka pro přijetí k
předškolnímu vzdělávání u dětí mladších
5 let (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.).
Dle školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce,
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Zprávy a zprávičky z naší milé školičky
Ani v březnu se v mateřské škole nezahálelo.
Hned z kraje měsíce nás hezké počasí vyhnalo na zahradu, po zimě jsme si ji uklidili,
vyhrabali zbytky zimy a zašlapali díla malého
krtka, který nás přišel navštívit. Děti si s radostí upletly a upekly preclíky, pochutnaly si
na ovocném smoothie. V rámci Měsíce knihy
děti navštívily místní knihovnu. Děkujeme
paní Olšarové, že nám návštěvu umožnila. Již pošesté v poslední březnový pátek
přenocovali odvážlivci starší třídy společně
s prvňáčky na Noc s Andersenem ve školce.
Bylo nás 22 a bylo to zase moc fajn. Jako
vstupenka byla opět pohádková knížka, po
poslechu úvodní strašidelné pohádky jsme
zahájili „boj o hradbu“, poté jsme si udělali
pyžamovou módní přehlídku. Když jsme se
uložili pod peřinu, začaly paní učitelky číst
ze všech donesených knih pohádky. Předškoláci v rámci přípravy k zápisu do 1. třídy
byli navštívit prvňáčky. Poprvé zasedli ve
školních lavicích a vyzkoušeli si interaktivní tabuli. Na první jarní den 21. března se
naše školka zapojila do projektu Downova syndromu a naprostá většina v tento
den přišla do školky v každé ponožce jiné.
V pátek 22. března na Mezinárodní den vody
jsme všichni přišli v modré barvě a dopoledne jsme strávili různými pokusy s vodou.

Zapojte se
do Klubu rodičů

K Mezinárodnímu dni žen byli předškoláci
společně se dvěma žákyněmi 3. třídy zazpívat a zarecitovat našim seniorům. Díky
této návštěvě jsme obnovili naši spolupráci
z loňského školního roku a od první dubnové středy k nám do školky docházejí číst
pohádku babičky z Nošovic a Nižních Lhot.
V dubnu nás kromě příprav na Velikonoce
čeká také projekt o zdravém stravování
s názvem „Žij zdravě“.

Ředitelské volno

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Nošovice hledá do
svých řad nové aktivní členy a od září 2019
i předsedu Klubu rodičů. Veškeré informace
o vedení spolku Klubu rodičů a pořádání akcí
vám s radostí podá Sklářova Jana .
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Na 9. a 10.května je pro žáky Základní školy
Nošovice z organizačně-technických důvodů vyhlášeno ředitelské volno. Provoz v mateřské škole a ve školní jídelně bude uzavřen.
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Zápis do 1. ročníku ZŠ Nošovice
na školní rok 2019/2020

Mimoškolní aktivity

Zápis se uskuteční ve středu 24. dubna
v době od 13.00 do 16.30. K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2012 do
31. 8. 2013. Rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz vezměte s sebou.

Žáci se pravidelně účastní nejrůznějších
soutěží, akcí okolních škol a akcí připravených ve spolupráci s obcí. Pestrý mimoškolní
program pro děti připravuje také klub rodičů, který organizuje například oblíbený
karneval. V neposlední řadě jsou prostorem
k odpolednímu vyžití kroužky jako:

A proč si vybrat právě nošovickou základní
školu? Důvodů je několik.
• Nízký počet žáků ve třídách umožňuje
rodinnou atmosféru.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Školní výukový program se zaměřuje
na výuku ekologie, výchovu ke zdraví
a seznámení dětí s lidovými zvyky a tradicemi.
• Kvalifikovaný pedagogický sbor umožňuje nápravu specifických poruch učení.
• Dětem zaručujeme samostatnou výuku
českého jazyka v každém ročníku, výuku
angličtiny od 1. ročníku a plavecký výcvik
po celou dobu školní docházky.
• Škola disponuje odbornou učebnou PC,
učebnou výtvarné výchovy a zahradní
učebnou, ve které probíhá výuka v letních měsících.
• Třídy jsou vybavené audiovizuální technikou (interaktivní tabule, počítače, dataprojektor atd.) a v prostorných učebnách se nacházejí herní koutky.
• Rodiče mají možnost využít služeb školní
družiny každý den od 7.00 do 7.45 a od
11.40 do 16.00.
• Ve škole je stálá nabídka dopoledních
svačin s pitným režimem (mléčné svačiny a ovoce do škol).
• Multifunkční areál u školy nabízí pestré
sportovní vyžití (bruslení atd.).
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keramika,
sportovní kroužek,
dramatický kroužek,
práce na PC,
gymnastika,
klub zábavné logiky a deskových her,
hra na hudební nástroje,
výuka katolického náboženství,
zdravotní a dopravní kroužek,
vaření při školní družině.

www.nosovice.cz

Školáci vstoupili do druhého pololetí
s čistým štítem
V letošním školním roce nás v rámci minimálního preventivního programu škol navštěvuje centrum primární prevence Renarkon.
V únoru přijeli s tématem kamarádství pro
1.–3. ročník a věnovali se tématu „Děti na
problém pohlížejí z různých stran“. Diskutovali v kruhu, kreslili a spolupracovali ve
dvojicích. Ve 4.–5. ročníku se děti soustředily
na toleranci – vůči kamarádům, ale také vůči
menšinám (různá národnost, lidé s postižením a předsudky vůči nim apod. ). V březnu
si celá škola vyjela za kulturou, vydali jsme
se do Českého Těšína do Těšínského divadla
na muzikál podle bratří Grimmů s názvem
„Sněhurka“. Představení plné hudby, napětí,
ale hlavně s dobrým koncem se všem moc
líbilo a všichni si odvezli příjemný kulturní
zážitek. Divadelní atmosféra naše žáky oslnila natolik, že si žáci třetí třídy pod vedením
paní učitelky Sobkové secvičili veršovanou
pohádku „O třech přadlenách“, na kterou
pozvali děti mateřské školy a ostatní žáky
základní školy. Všichni jsme uznali, že jsme
vůbec netušili, jaké talenty mezi sebou
máme. Naši sportovci byli v krásné nové

hale v Paskově reprezentovat naši školu ve
florbalovém turnaji pro 1. stupeň základních
škol. Naši borci rozjeli turnaj velmi slibně –
vyhráli v řadě za sebou čtyři zápasy. V konečné tabulce skončili na krásném 4. místě.
Stupně vítězů a krásný pohár jim utekly o
jednu branku v poslední minutě zápasu. Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy.
Jedno březnové odpoledne za přítomnosti rodičů byli prvňáčci po svých zásluhách
pasováni na „malé čtenáře“. Stejně jako ve
školce se i ve škole žáci připravovali na Velikonoce a velikonoční jarmark, vyráběli různé
dekorační předměty a ozdoby.

V družině žáci přivítali jaro
V teplých dnech naše družina vyrazila na
zahradu a školní hřiště. Děti chodily na vycházky a pozorovaly probouzející se přírodu.
Za asistence jedné hodné maminky si upekly
pravé frgále. V dílně pro šikovné kluky a holky začali žáci vyrábět velikonoční dekorace
na jarmark, pekli a zdobili perníčky, kterými
provoněli celou školu. V „ Malém zdravotníku“ se učili poskytovat první pomoc zraně-

ným a připravovali se na soutěž. Ve volných
chvílích si četli pohádky, hráli si a zpívali.
V době od 1. do 12. dubna proběhla druhá
etapa sběru papíru. Nejlepší sběrači budou
poslední školní den odměněni krásnými cenami.
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Za ZŠ a MŠ Nošovice
Slováček Igor a Sklářová Jana

Nošovický ZPRAVODAJ

Placená inzerce

Potřebujete právně poradit nebo sepsat smlouvu?
PRÁVNÍZÁLEŽITOSTI
Obecní dům v Nošovicích – zasedací místnost – 1. patro
každou středu od 16.30 – do 17.15 hodin
nebo kdykoliv telefonicky 603 447 219
nebo osobně ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, advokátka JUDr. Marcela Žoričová
736 01 Havířov – Město, Na Fojtství 8, e-mail: zoric@atlas.cz
převody nemovitostí, žaloby, smlouvy, listiny, kupní smlouvy,darovací
smlouvy, výminky a služebnosti (věcná břemena) předkupní
právo, rodinné právo – rozvody, apod.

Nošovický zpravodaj – vydává Obec Nošovice, IČO 00577049, adresa Nošovice čp. 58,
PSČ 739 51 pošta Dobrá, tel. : 558 641 332, fax.: 558 641 032,
e-mail: ounosovice@telecom.cz, epodatelna.nosovice@seznam.cz, www.nosovice.cz.
Obsahové zaměření: úřední sdělení, oznámení a nabídky služeb. Četnost vydání:
dle potřeby. Zapsán do evidence periodického tisku pod ev. č. MK ČR E 10547.
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