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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

Začátkem června se stala nemilá újma rodině Školových,
kdy v nočních hodinách od
domácího spotřebiče vznikl
požár v místnostech nacházejících se v přízemí jejich
rodinného domu. Díky zabudovanému elektronickému
hlásiči nedošlo k újmě na
zdraví ani k vážnější majetkové újmě. Na likvidaci požáru
se podílelo několik hasičských
sborů, včetně naši výjezdové
jednotky SDH. Rodině Školových přeji brzkého návratu ke všednímu životu a děkuji
členům místního SDH, kteří byli nápomocni
rodině v odstraňování nemalých škod po
nočním požáru.

předem přijměte mé pozdravení při čtení dalšího
vydání našeho Nošovického zpravodaje, který přináší
do vašich domovů informace ze života v naší obci.
I v minulém vydání jsem vás
úvodem informoval o zahájení práci zástupců Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku,
kteří již třetím měsícem provádějí v naší obci nové zaměření nemovitého
majetku. Mnozí z vlastníků již prošli návštěvou zástupců katastrálního úřadu a mohli
se přesvědčit, že ne vždy současné vedené
majetkové zaměření je v souladu se skutečným stavem nebo s naší představou. Proto
chci poděkovat všem vlastníkům, u kterých
zaměření již proběhlo, za jejich zodpovědný přístup. Prozatím nejsou hlášené žádné
rozepře, které by do budoucna vedly k nedořešeným sporům. Každopádně úvodní zaměření nadále pokračuje, a proto i nadále
platí, že máme pro tento účel nakoupeno
dostatek katastrálních mezníků, které si můžete u nás na obecním úřadě za cenu 80 Kč/
kus zakoupit.

Když už jsme u místního SDH nejde opomenout, že naší mladí hasiči Filip Kaloč a Vojta
Zajac dosáhli velice dobrých výsledků v krajském kole a Filip Kaloč se svými výsledky
nominoval na Mistrovství České republiky,
které proběhne 5. července ve Svitavách.
My oběma mladým hasičům za vzornou reprezentaci obce děkujeme. Abychom ještě
více podporovali práci naši výjezdové jednotky SDH a místního spolku SDH, tak jsme
v rámci zastupitelstva obce schválili záměr
podat žádost o dotaci k nákupu vozidla,
které by mělo nahradit zastaralé a pro dopravu nevyhovující vozidlo Avia. Žádost byla
v daném termínu podána v rámci dotačního
titulu Ministerstva vnitra pro rok 2020.

Květnové počasí nám přichystalo několik
překvapení. Chladné počasí nám prodloužilo topnou sezónu. Některé domácnosti se
rozhodly, že ve svých zastaralých kotlích na
pevná paliva spálí vše, co jim v kotelnách po
zimě ještě zůstalo. Toto chování určitě nepomáhalo ke zdravému ovzduší v obci. Proto
do budoucna apeluji na ty, kteří tak činili,
aby v zájmu všech od tohoto jednání příště
upustili.

Mezi investiční akce, které jsme v měsíci
květnu započali a dokončili, patří vybudování workoutového hřiště u školy a instalace workoutových prvků ke cvičení u od-
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počívky ve volnočasové zóně pod valem.
Dále byla ukončená instalace klimatizačních
jednotek v budově obecního úřadu a v budově obecního domu. Na žádost nájemců
v obecním domě jsme provedli doinstalací dvou klimatizačních jednotek v 1. patře.
U obecního domu jsme pokračovali v úpravě
společenské místnosti tak, aby vyhovovala
všem požadavkům volebních místnosti. Také
jsme v obecním domě instalovali zabezpečovací systém včetně systému hlásičů úniku
plynu a požárů. Zbylé plánované investice
jsou zasmluvněné a budou probíhat v letních měsících v objektu základní a mateřské
školy a také na objektu obecního úřadu. Nyní
jsme započali s přípravou slibované volnočasové zóny v části Malých Nošovic. Vlastní
realizace by měla proběhnout v roce 2020.
Nyní jsme požádali ČEZ distribuce a.s. o vybudování přípojného místa pro elektrickou
energii. Přes letní měsíce budeme prostor
sanovat a upravovat tak, abychom mohli
vlastní pozemek oplotit.

V neděli 12. května jsme ve spolupráci s SDH
spoluorganizovali hasičskou soutěž pro mladé hasiče „O pohár starosty obce a memoriál Ladislava Kunčického“. I přes nepřízeň
počasí všem děkuji za sportovní výkony
a spoluorganizátorům za průběh akce.
Naše Zastupitelstvo obce Nošovice se sešlo na veřejném projednávání ve čtvrtek
30. května. K projednání mělo několik bodů,
které se týkaly:
• dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce restaurace Radegastův šenk,
• závěrečného účtu obce Nošovice a Základní školy a mateřské školy Nošovice za
rok 2018,
• jmenování kronikáře obce a letopisecké
komise.
• poskytnutí finančního daru neziskového
spolku,
• smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK modernizace bezdrátového rozhlasu.

Proto také upozorňujeme vlastníky sousedních parcel, aby si odstranili své odtokové zatrubnění vedoucí přes uvedenou
parcelu, protože v době sanace a vlastních úprav dojde k odstranění všeho nežádoucího z pozemku.

• a dalším.
Na závěr chci všem občanům Nošovic popřát
příjemné prožití letních měsíců a našim dětem pěkné prázdniny plné slunných a teplých dnů. Závěrem prázdnin organizujeme
Obecní slavnosti, které proběhnou v sobotu
dne 24. srpna 2019 ve sportovním areálu.
Tímto si vás za všechny organizátory dovoluji na tyto slavnosti pozvat a doufám,
že se vám bude připravovaný program líbit.

Kulturně-společenské a sportovní akce v obci
se již také rozeběhly. Každý místní spolek si
tu svou akci provádí samostatně. O svých
jednotlivých aktivitách si vás ve zpravodaji
samostatně informují ve svých rubrikách.
Obecní úřad zorganizoval pro občany Nošovic v květnu zájezd do obce Svederník,
o kterém se více dočtete na straně 8.

Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Změna ordinační doby
dětské lékařky

Tří milionté vozidlo
Automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech oslavila 30. května výrobu auta
s pořadovým číslem 3 000 000. Jubilejním
vozem se stal populární vysokovýkonný
model Hyundai i30 N, jehož šťastný majitel
je z Německa.

O letních prázdninách dojde v ordinační době
lékařky MUDr. Ivy Kučerové k následujícím
změnám:
Úterý
16. 7.
NEORDINUJE SE
Čtvrtek
1. 8.
NEORDINUJE SE
Po – Pá
26.- 30. 8.
NEORDINUJE SE

Nošovice mají nový web

Nutné případy ošetří DS Místek Politických
obětí (u bývalého autobus. stanoviště) nebo
v týdnu od 26. - 30. 8. zastoupí i MUDr. Mácová v DS Raškovice, tel.: 733 685 195 po,
st, pá, nebo v DS Morávka v út, čt.

Webová stránka www.nosovice.cz se dočkala významné renovace. Cílem bylo veškeré
informace o obci uspořádat přehledněji
a stránky zpřistupnit i pro mobilní zařízení. Na konečné podobě se i na dále pracuje
a proto nám neváhejte napsat své postřehy.
I na novém webu se můžete registrovat ke
službě „Info SMS“, díky které se nemusíte
obávat, že vás minou podstatné informace jako např. přerušení dodávky pitné vody.
Obecní úřad rozesílá aktuality formou textové zprávy na mobilní telefon, který si můžete
zaregistrovat během necelé minuty právě na
zmíněném odkazu (proklik v pravém horním
rohu) či osobně na obecním úřadě.

Uzávěrka příjmu podkladů
pro příští vydání je 5. srpna.

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

Rekonstrukce šenku probíhá podle plánu
Vlastní rekonstrukce Radegastova šenku
probíhá podle harmonogramu bez časové
prodlevy. Po dokončení střešní krytiny se

převážná část prací přestěhovala dovnitř,
kde se připravuje postupně montáž některých technologických zařízení. Nyní probíhají úpravy příček, provádějí se rozvody jednotlivých síti, vody, vzduchotechniky apod..
Spolu s vedením stavby jsme informovali přítomné občany posledního veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Nošovice, že
nabízíme pro zájemce z řad místních občanů
v upřesněném termínu prohlídku staveniště. Zde musím upozornit zájemce, že na
žádost zhotovitele se jedná o jeden termín
a v omezeném počtu.
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Květnové deště odhalily poškození
kanalizace a odsunuly sekání trávy
Díky deštivému počasí v půli května došlo
ke stoku spadlých srážek z polí do potoka
Osiník, proto jsme byli nuceni použít pytle
s pískem a uzavřít most přes tento potok
v místě „Pavelkovy cesty“.

dostávalo velké množství spodních vod. Tím
jsme byli nuceni zavolat k ověření těsnosti
kanalizačního řádu zodpovědné pracovníky
zhotovitele našeho kanalizačního řádu, ti
nechali následně provést kamerovým systémem kontrolu a zjistili, že ve třech místech došlo k poškození potrubí pod místní komunikaci vedoucí k obecnímu domu
č.p.36. Z tohoto důvodů na přelomu května
a června probíhala reklamační oprava a závady byly odstraněny.
V místě opravy došlo k odkrytí nového
povrchu místní komunikace, ale vzhledem
k technologickým postupům dojde k její
konečné opravě a k zaasfaltování až v měsíci září.

Zároveň byl i v ten den vyhlášen I. povodňový stupeň na řece Morávce, který však
nezpůsobil žádné větší škody na majetku.
Větší problémy nastaly u některých rodinných domů, kdy docházelo k průsaku spodních vod přes zdivo do sklepů, takže jsme
použili v rámci naši výjezdové jednotky SDH
čerpadlo k jejímu odčerpání.

Proto apelujeme na všechny řidiče a cyklisty, aby v místě průjezdu snížili rychlost
tak, ať nedojde k následným škodám resp.
k újmě na zdraví.
Také kosení zatravněných obecních ploch
má ve spojitosti s deštivým počasím zpoždění, ale vše jsme do půlky června ke spokojenosti občanů všech části Nošovic stihli
pokosit. 
Mgr. Jiří Myšinský

V tomto období nám přibyly i starosti s našim kanalizačním řádem, do kterého se nám

V létě začnou úpravy pozemku
pro výstavbu KODUS
V srpnu začínáme s úpravou pozemku pod
ubytovnou tak, abychom mohli začít s přípravou na přeložku potoka Osiník, která je
potřebná pro vlastní výstavbu. Povolení
k demolici budov bylo již vydáno a taktéž
bylo vydáno i povolení k výstavbě dočasné

komunikace ke stavbě. Nyní ještě jednáme
s ČEZ Distribuce a.s. ve věci přemístění vysokonapěťového sloupu, čímž bychom mohli dosáhnout zvětšení vlastního stavebního
pozemku.
Mgr. Jiří Myšinský
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Školní jídelna hlásí:

Týká se vás poplatek
za psa?

Školní jídelna po dohodě se zřizovatelem,
obcí Nošovice, informuje o navýšení ceny
oběda. Od září 2019 bude cena jednoho
oběda 63Kč. Příspěvek obce pro jednotlivé odběratelé z řad seniorů bude od 1. září
2019 navýšen o 3 Kč a bude činit 13Kč za
oběd.

Poplatek ve výši 100Kč za kalendářní rok
a jednoho psa byl splatný na konci března,
úřad však eviduje řadu dlužníků. Proto připomínáme, že každý držitel psa je povinen
ohlásit obci nejen vznik své poplatkové povinnosti (pořízení psa) do 30 dnů ode dne
jejího vzniku, ale stejně tak je povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti (smrt,
prodej, ztráta,..).

Konečná cena pro odběratele obědů
z řad seniorů obce Nošovice ze školní
jídelny bude od 1. září 2019 činit 50Kč
za oběd.

Poplatek je možné zaplatit přímo na obecním úřadě v úřední dny, tj. úterý a ve čtvrtek v době od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do
16:30 nebo bankovním převodem na účet
číslo 28824781/0100 s číslem domu jakožto
variabilním symbolem.

Sportovní den
V rámci Sdružení obcí povodí Morávky jsme
se v sobotu 15. června zúčastnili v areálu ZŠ
Morávka Sportovního dne. Všem zúčastněným patří dík za sportovní výkony a přítomným rodičům sportujících dětí za bezmezné
fandění.

Workout neboli cvičení
pod širým nebem
Pro všechny, kteří nechtějí nebo nestíhají
návštěvu fitness centra a přeci jen chtějí sem
tam udělat něco pro své zdraví, navíc pod
modrou oblohou, jsou nachystána hned dvě
stanoviště s nejrůznějšími cvičebními prvky
pro každou generaci. Prvním stanovištěm
je hřiště u školy a tím druhým odpočívka ve
volnočasové zóně pod valem. Nebojte se
vyzkoušet hřiště (pro dospělé) a případně
nám nasdílet svou fotku na obecní facebook.
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Jedeme na Mistrovství republiky
v požárním sportu!
19.května proběhlo Okresní kolo dorostu
v požárním sportu, kde opět po roce předvedl Vojtěch Zajac a Filip Kaloč svou celoroční píli a oba ve svých kategoriích vyhráli
a postoupili tak na Krajské kolo v požárním
sportu, kde bojují jen ti nejlepší ze všech
okresů. Oběma jsme poblahopřáli a popřáli
mnoho štěstí do postupujícího kola.

Kaloč a Vojta Zajac skončil celkově na třetím místě. Oběma patří obrovská gratulace
a velké poděkování za jejich píli, vzornou
reprezentaci našeho sboru, naší obce, ale
i našeho okresu. Velkou zásluhu na jejich přípravě mají trenérky Petra Komenská a Lucie
Vojkovská Klusová, které obětavě ve volném
čase kluky připravují.

Červen byl pro naše dva dorostence velkým
očekáváním jelikož 9.6. je oba čekalo klání na
Krajském kole v požárním sportu na krásném
stadionu ve Vítkovicích. Zde vyjeli i někteří
fanoušci, kteří se pokusili naše kluky vyburcovat k jejich neuvěřitelným výkonům.

Filipa čeká 5.7. mistrovství republiky ve Svitavách tak mu prosím všichni držme palce.
Samozřejmě jeho fanoušci jedou s ním .
Kdyby měl někdo zájem z řad občanů, může
se k nám přidat. Čím více nás bude, tím větší
atmosféru Filipovi uděláme a opravdu je na
co se dívat.

S velkou radostí mohu všem oznámit, že
po dvou letech se nám podařilo opět probojovat na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
v požárním sportu. Vítězství vybojoval Filip

Za SDH Nošovice
Martina Pačísková, starostka
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Lípa přátelství ze Svederníku
V minulém vydání zpravodaje jste byli pozváni na návštěvu partnerské obce Nošovic,
slovenského Svederníku. Nyní podáváme
krátkou zprávu o průběhu tohoto zájezdu, který byl spolufinancován z dotačního
programu Dobrý soused. Kromě prohlídky
obce samotné, přišly na řadu i dva zajímavé
kulturní body. Ve stejný den zde probíhalo
„Majsterstvo Svederníka vo varenie kapústnice“, kterého se účastnila i naše obec. Naši
obec tentokrát reprezentovalo družstvo
„Obecního úřadu“. „Celkově jsme obsadili
z 19 soutěžících týmu krásné 5. místo. Za
to všem členům našeho družstva a jejím
přítomným rodinným protějškům děkuji.
Před námi skončila jen družstva složená
z místních občanů. Příští rok bude naši obec
reprezentovat družstvo spolku seniorů pod
vedením paní Anny Mališové,“ uvádí starosta
Jiří Myšinský.

ku u kulturního domu a družebním obcím
rovněž předal po jedné lípě.
Nám darovanou lípu jsme vysadili ve středu
obce, v klidové zóně poblíž vysazené „stoleté“ lípy. Pokud půjdete při procházce kolem
lípy, vzpomeňte na Svederník.

Součástí programu návštěvy byla také výsadba „lípy přátelství“, která byla vysazena
společně se starostkou Nižních Lhot, pro
které je Svederník rovněž obcí družební.
Starosta Svederníku, Roman Lisický, zvolil
pro výsadbu lípy stanoviště v místním par-
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Setkání seniorů se starostou
V pátek 21. června proběhlo setkání starosty s občany staršími 60 let. K dobré zábavě
přispělo vystoupení dětí z mateřské školy,
vystoupení Dechové hudby z Nového Jičína a v neposlední řadě i prezentace mistra
sládka Jana Piskoře k výrobě piva, která byla
rozšířena o degustaci pivních výrobků. Během tohoto setkání vystoupil s krátkou rekapitulací i starosta obce. Chutný cathering
nám připravili kuchaři s Penzionu U Mámy.

Most u splavu č.9 přes přivaděč
je v havarijním stavu
Vlastní kontrolou mostů v majetku obce jsme
zjistili zcela nevyhovující stav mostu přes
přivaděč u splavu č.9 v části Malých Nošovic.
Tento most vykazuje havarijní stav v takovém měřítku a s takovým bezpečnostním rizikem, že byl vydán pokyn, aby přejezd přes něj
byl ihned uzavřen. Mnoho z vás tento most
pravděpodobně nikdy nepřejíždělo a neví,

kde se most přesně nachází. Přesto k němu
vede příjezdová cesta, která je ze strany od
Malých Nošovic zarostlá a obtížně sjízdná.
Lidé, kteří s největší pravděpodobností těžili
dřevo v přilehlém lese, využívali tento most
k nejkratšímu nájezdu na místní komunikaci
v katastru obce Vojkovice.
„V současné době zajišťujeme odbornou
prohlídku tohoto mostu s tím, že se na
základě písemného a revizního výstupu
budeme zabývat jeho dalším osudem.
U ostatních mostních konstrukcí a propustků v majetku obce Nošovice budeme
provádět revizní šetření tak, aby nás nepřekvapilo další obdobné zjištění,“ uvádí
starosta obce Jiří Myšinský.
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Včelky si opět povídaly
Sice už je květen, ale přesto Vám lidem
chceme popřát štěstí i zdraví v tom roce.
A k tomu abyste byli zdrávi doporučujeme
– jezte med, a my slibujeme, že se ho letos
pokusíme opět hodně nasbírat, ale k tomu
nám musíte trochu pomoci. Ale nejdříve Vám
chceme povědět, jaký byl ten minulý rok
a jak se nám v něm dařilo. Nejdřív všechno
pěkně rozkvetlo – třešně ptačí , trnky, bez
a všechny stromy a kvetoucí rostlinky. To
trvalo velice krátce a do toho přišel mráz
a většina květů zmrzla .Nebyl nektar ani pyl
pro naše mladé sestřičky.pro nás včelky to
bylo těžké období, zimní zásoby docházely
a nový nektar pro hladovějící mladušky nebyl. Vysoké jarní a letní teploty vysušily další
květenství a my jsme neměly kde a co sbírat. Ještě, že lípy rozkvetly neobvykle štědře
a my jsme se snažily přerušit ten půst a tak
se nám podařilo nasbírat lipového medu. Byla
to naše záchrana a tak doufáme, že i vy lidé
jste si na něm pochutnali. Avšak to bylo místy
vše. Ani les nepřišel s nabídkou medovicového medu a tak nám nezbylo než věřit, že
po vytočení medu z lípy nám náš pán dodá
zásoby cukru, abychom zimu přežily. Upřímně
Vám řekneme, že ten minulý rok nebyl pro
nás moc příznivý, ale my včelky jsme optimistky a věříme, že ten letošní bude lepší.Ale
máme trochu obavy z let budoucích. Staré
lípy se kácejí, zbylé likviduje jmelí a my jenom
slyšíme, že tomu chcete pomoci, ale výsledek
té pomoci nám včelkám jaksi uniká.

30 stupňů a střídáme se na vnější vrstvě a až
je nám zima tak nás vystřídají naše sestřičky
a my se jdeme ohřát do chomáče. Teplo si
vyrábíme samy a přitom jsme tak malé. Dost
bylo té zimy a tak se přeladíme do veselejších
tónin. Děti, máte rády med, to je dobře, med
je zdravý protože je z bylin a v nich jsou
obsaženy léky, a na to se zeptejte Vašich
babiček, jak se léčí z květů a bylin bez chemie.
Ale než to naše povídání ukončíme chceme
Vás opět HODNĚ POPROSIT: řekněte svému
dědečkovi, babičce, mamince, tatínkovi, aby
na každé Vaší zahrádce byl záhon květin pro
naší obživu. Přece může být i okrasná zahrada
nejenom zelená, ale pěkně kvetoucí, pestrá a lidskému oku lahodící. Tak se obracíme
se svojí prosbou na farmáře, družstevníky,
zahrádkáře i myslivce. Udělejte ze svých zelených luk kvetoucí stráně, zahrádkáře prosíme dejte alespoň malý prostor kvetoucímu
záhonu. My Vám za to opylíme ovocné stromy, to slibujeme, ale né jako naší politici, my
totiž nemusíme lhát a proto nejsou včelky
v politice. Prosíme rovněž myslivce, vysaďte
nektarodávné stromy.
Chtěly bychom Vám toho říct více o léčivosti
propolisu, pylu, mateří kašičky, ale to zase
až příště. A z důvodu očekáváného oteplení
se musíme dát do práce, abychom stačily
opylit všechny stromy, byliny a květy. Věřte
nám, že s tím máme hodně práce, ale my
včelky to děláme rády. A když Vás někdy
píchneme tak nám to promiňte, chceme se
jen připomenout, jestli jste splnili to, o co
jsme Vás prosily. Ten pán co s námi rozmlouval, rozumí naší včelí řeči a my včelky
mu potvrzujeme, že říká pravdu.

Ještě jsme Vám chtěly říct, jak my přežíváme
zimu. Nemáme v úle žádné topení, a když
v únoru či březnu začne naše královna nést
vajíčka, musíme vyrobit teplo 30 stupňů
a více, aby se vylíhly naše sestřičky a to je
venku třeba i -10 stupňů mrazu. My vytvoříme takový chomáč, kde je uvnitř teplota

Se včelkami rozmlouval člen ZO ČSV
v Dobré. JUDr. Dobeš Miroslav
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Klub seniorů podnikl zájezd,
který prověřil fyzičku účastníků
Velmi dobře zorganizovaného zájezdu do polského Krakova a Wieliczky s průvodkyní se
16. května zúčastnilo 32 členů našeho klubu.
Nejdříve jsme v Krakově navštívili Wawelskou
královskou katedrálu se Zikmundovou kaplí,
která je pokrytá zlatou střechou, pod níž je
zavěšen mohutný 11 tunový zvon Zygmunt
z roku 1520. Prohlédli jsme si vnitřní prostory
s nádhernými gobelíny a úchvatnou výzdobou. Potom jsme přešli okolo řeky Wisly na
hlavní náměstí s dominantou kostela, který
má dvě věže, vyšší a nižší. Z vyšší věže trubač
každou hodinu hraje melodii zvanou Hejnal
do čtyř světových stran. Měli jsme štěstí
troubení vyslechnout a trubačovi zamávat.
Prošli jsme tam i zpět po velkém rynku s tržnicí a mnoha stánky. Potom jsme přejeli do
města Wieliczka pod nímž se nachází Solný

důl Wieliczka, který patří k nejstarším světovým solným dolům. Je hluboký 327 metrů.
Sestoupali jsme po nekonečných dřevěných
schodech, což bylo pro nás starší velmi namáhavé, ale skutečně to za tu námahu stálo.
Prohlédli jsme si tam nejkrásnější a největší
sál s kaplí sv. Kingy v hloubce 101 metrů pod
zemí s nádhernými solnými lustry, sochami
a reliéfy vytesanými do stěn. V dole je možno pořádat svatby i s hostinou. Viděli jsme
v podzemí i jezírko se slanou vodou, kde při
jeho čistění musí mít potápěči na sobě 50 kilovou zátěž, aby se kvůli hustotě vody vůbec
potopili. Nahoru jsme pak vyjeli rychlovýtahem. Z prohlídky solného dolu jsme byli
nadšeni. Na zpáteční cestě jsme se zastavili
v Rybím domě v Chotěbuzi na večeři. Zájezd
to byl sice náročný na fyzičku, ale nádherný.

V červnu proběho u seniorů smažení vaječiny
spojené se soutěžemi pro děti z turistické-

ho oddílu Medvídků, malých hasičů a malých
sportovců.
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SK Nošovice-Lhoty připravuje
prázdninový kemp
9. června skončila pro fotbalové mužstvo
mužů jarní část sezóny 2018/2019. Se
ziskem 6 bodů v této části soutěže jsme
nakonec obsadili v soutěži 10.místo a jen
těsně unikli sestupu do okresní soutěže. Jak
bude ovšem okresní fotbal fungovat v nastávajícím období bude teprve na programu
jednání okresního fotbalového svazu.

Pro všechny fotbalisty a fotbalistky mladší
a starší přípravky připravujeme na první
červencový víkend kemp na hřišti v Nižních
Lhotách s bohatým programem a je jen na
nich, zda této nabídky plně využijí a stráví
tento čas k zábavě a hrám v tomto pěkném
prostředí tak, jak tomu bylo i v minulých
letech.

Medvídci byli na Titanicu
V sobotu 4.května se Medvíďata vydala na
celodenní výlet do Brna na výstavu ,,Titanic“.
Výstava byla moc zajímavá jak pro děti, tak
i pro jejich dospělý doprovod. Dospělí a starší
děti, které už viděly film ,,Titanic“ a věděly

jakou hrůzu lidé 14.dubna 1912 na lodi prožívali,výstavu vnímali mnohem intenzivněji. Po
naučné výstavě Medvíďata podlehla nástrahám velkoměsta a navštívila všemi dětmi oblíbený McDonald. Zmrzlina navrch neuškodila.
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Výsledky turnajů
8. června jsme ve spolupráci s Dětským domovem Frýdek-Místek, pod patronací firmy
Hyundai, uspořádali 3.ročník fotbalového
turnaje dětských domovů Moravskoslezského a Zlínského kraje, za účasti 11 mužstev.
Po vzájemných utkáních ve dvou skupinách
a následných zápasech o umístění včetně
finále se nakonec vítězem stal Domov mládeže Čeladná. Pěkné počasí a občerstvení,
zajištěné jak pro mladé fotbalisty, tak i di-

váky jen dokreslilo výbornou kulisu celého turnaje. Hned v neděli 9. června jsme
uspořádali 1.ročník turnaje mladších přípravek 4+1 NOŠOVICE 2019. Šest přihlášených
mužstev si to mezi sebou rozdalo systémem
každý s každým. Vítězem se nakonec stali
mladí borci z 1.BFK Frýdlant n.O. Medaile
a poháry předali dětem spolu s předsedou
klubu fotbaloví ambasadoři Ondra Prepsl
a Jakub Teplý.

za SK Lumír Vojkovský
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Hasiči prožili pestré dva měsíce
První víkend v dubnu patřil pro děti noclehu
v hasičárně a následně v sobotu ráno vyrazily děti do Dobré na soutěž pod názvem
„ŽELEZNÝ HASIČ“. Jedná se o netradiční soutěž, kdy děti do zahájení neví, jaké disciplíny
je čekají. Družstva soutěží v tzv. požární
zručnosti a poté následuje
disciplína železného hasiče pro
jednotlivce. Naši mladší obsadili v kategorii družstev 2.místo, starší 3.místo. Více se nám
dařilo v kategorii jednotlivců,
kde za starší bezkonkurenčně
zvítězil Filip Kaloč a v kategorii
mladších jednotlivců obsadila 2.místo Matylda Damková
a 3 místo Antonín Řeha.

skákali jako opičáci na trampolínách. Poté
jsme se přesunuli na hasičskou stanici do
Místku, kde jsme prošli veškerou záchranářskou techniku a děti mohly projít i všemi
hasičskými automobily a vyzkoušet jak moc
je těžká např. vyprošťovací technika.

Za odměnu děti jely na výlet,
který byl pro ně překvapením
a to do JUMP CENTRA ve Frýdku-Místku, kde všichni hodinu

Stavění májky a pálení čarodějnic
Duben hasiči ukončili akcí pod názvem STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODEJNIC. I přes
počasí, které v tento den akci nepřálo bych

ráda poděkovala všem občanům, kteří se zúčastnili a pomohli nám opět postavit Májku
a pokračovat v této zaběhlé tradici.

O pohár starosty obce
Květnové klání jsme odstartovali naši Nošovickou soutěží O pohár starosty obce
a memoriál Ladislava Kunčického, které se
zúčastnilo celkem 9 družstev.

O pohár starosty obce:
Mladší – 3.místo
Benjamínci – 3.místo
Starší – 2.místo		

Počasí nám v tento den nepřálo, ale i tak
soutěžící bojovali a rvali se o každý bod.
Důležité bylo, že se nikomu v této nepřízni
nic nestalo.

Memoriál Ladislava Kunčického:
Mladší – 1.místo
Benjamínci – 3.místo
Starší – 1.místo
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Plamen

Souboj hasiček

18. května vyjela mládež na Okresní koly
hry Plamen, kde se sčítají výsledky i podzimního branného závodu. Starší z celkových
31 družstev skončili na 16. místě, mladší
z 24 družstev skončili na 7. místě. Pro některé z mladších byla tato soutěž jejich úplně
první v hasičském životě a proto věříme, že
v dalších letech se nám podaří probojovat
i jak se říká na bednu.

I naše dospělé hasičky vyjely na svou letošní
první soutěž do Metylovic, kde si odnesly
krásné 2. místo. Určitě jejich úspěchů bude
v tomto roce více.

O pohár Hyundai
Další týden jsme se s dětmi zúčastnili soutěže O pohár Hyundai, kterou již po páté
v řadě pořádá společnost Hyundai pro své
okolní obce. Tuto soutěž jsme 4 roky po
sobě vyhráli v obou kategoriích, ale bohužel tentokrát nebylo štěstí na naší straně.
Mladší skončili celkově na 4.místě a starší na
6. místě. Na tuto soutěž jsme oblékli děti
poprvé do nových sportovních souprav, na
které jsme dostali příspěvek od společnosti
Hyundai z fondu Dobrý soused 2019.

Výlet do Svederníku
„Nejen za členy SDH, ale i za Klub seniorů
a členy SK bych ráda poděkovala zastupitelstvu obce v čele s panem starostou za umožnění výletu do Svederníku
na mistrovství ve vaření kapustnice.
Byl to krásný výlet pro všechny a bylo
fajn vidět i to, jak se kulturní akce dělají někde jinde – řekla bych jednoduše,
skromně a s rodinnou atmosférou celé
obce,“ dodává k výčtu aktivit hasičů
Martina Pačísková.

Při kácení máje
voněla vaječina
Květen jsme ukončili celovesnickým smažením vaječiny. Občané si přinesli vajíčka,
ostatní zajistili hasiči. Tento rok jsme usmažili vaječinu z 396ks vajec . Zatím se jedná
o rekord na této akci a věříme, že rok od
roku bude vajíček a zúčastněných občanů
přibývat.
K tanci a poslechu nám tento večer zpříjemnilo hudbou DUO JANS. Všem občanům
děkujeme za účast.
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Zprávy ze školy a školičky
Reprezentanti školy bodují v místních soutěžích
Tradičního „Šachového turnaje“ pořádaného
ZŠ Dobratice se naše škola zúčastnila poprvé v loňském roce a hned se nošovickému
„šachovému velmistrovi“ Zdeňkovi Taušovi
podařilo zvítězit. I letos se Zdeňkovi zadařilo.
Zasedl k šesti šachovým partiím a bez jediné
porážky opět obhájil prvenství z celkových
49 soutěžících hráčů.

Nošovice obsadila 2. místě. GRATULUJEME
a děkujeme za reprezentaci školy i obce.
Díky soutěži Malý zdravotník, kde naši malí
zdravotníci vybojovali krásné 4. místo, jsme
byli pozvání na den otevřených dveří Rychlé
záchranné služby v nemocnici ve Frýdku
– Místku. Všichni si mohli vyzkoušet první
pomoc, učili jsme se srdeční masáž, seznámili jsme se s prací dispečinku a prohlédli
si moderní sanitní vozy. Za odměnu jsme
se cestou domů všichni stavili na zmrzlinu.

Taktéž krásného úspěchu se dočkala reprezentace na environmentální soutěži Zlatý
kapřík v Žermanicích, kde Základní škola

Čarodějky, čarodějové
Poslední dubnový den se naši žáci proměnili v čaroděje a čarodějky, kouzlili s barvami
a končetinami, dělali pokusy, učili se zaklínadla, vyráběli pavouky, vařili lektvar z kouzelných bylinek a povídali si o tradicích spo-

jených s pálením čarodějnic. Ve stejný den se
do školy sletěli dravci a zpestřili čarodějům
den krásnou besedou s názornou ukázkou.
Počasí moc nepřálo, ale ani školkové děti to
od čárů, kouzel a vaření lektvarů neodradilo.
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Nováčci ve školce
Hned zkraje května jsme při zápise mezi nás
přivítali nové předškoláky a každý z nich na
památku dostal malou kytičku. K následujícímu dni maminek si děti další kytičku zasadily

pro svou maminku a vyrobili si i zápich. Maminkám jsme společně nachystali jednohubky, napekli šneky a připravili si pro ně pásmo
básniček, písniček a taky tanečků.

Nošovice včera a dnes
Celý květen školáci jako správní patrioti zasvětili obci Nošovice. Vytvořili si nástěnku
„Nošovice včera a dnes“, povídali si o minulosti a současnosti naší krásné obce. Četli si
z kroniky vytvořené p. Zacharou, prohlíželi
si staré fotografie.

když ještě chodily do naší školy. K vyprávění nám donesly výborné domácí koblihy, po
kterých se hned zaprášilo. Nakonec hezkého
odpoledne jsme si uvařili výborné „stirky“.

Součástí tohoto projektu bylo také vaření
s pamětníky. Proto si do družiny pozvali p. Matušíkovou a p. Murinovou, které dětem s velkým zájmem vyprávěly o tom, jaké to bylo
v Nošovicích, když byly malé děti. Vyprávěly,
co se jedlo, jak se vařilo a stolovalo. Vyprávěly
o svém dětství a taky o tom, jaké to bylo,

Pro všechny děti i žáky naší školy a školky
byl 7. června připraven Dětský den. Zde
se prezentovaly všechny věkové kategorie od těch nejmenších po ty nejstarší.
Předškoláci od odcházejících páťáků hrdě
přijali štafetu - vlajku naší školy.

Dětský den
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Výlety a exkurze
Na školkový výlet se děti mohou těšit v průběhu června, letos se chystáme do Starého
Jičína na hrad. Budeme plnit úkoly, hledat
poklad, ve strašidelné věži si popovídáme

s kastelánem, opečeme si buřty. Mini výlet
na rozloučenou se školkou je pak připravený
pro nošovické předškoláky.

V rámci projektové výuky se žáci Nošovické
školy vydali do Světa techniky Ostrava. Zde
prozkoumali zákonitosti matematiky, fyziky,
lidského těla, planety Země, apod. Všechny
děti navštívily expozice Velkého světa. První ročník měl možnost vyzkoušet si Dětský
svět, žáci druhého a třetího ročníku se zúčastnili programu Geometrický svět a čtvrtý
a pátý ročník si pohrál s osou souměrnosti
v rámci programu Kouzlo zrcadlení.

Hned z kraje června si naši páťáci společně s paní učitelkou Novákovou a Švrčkovou
a paní asistentkou Novákovou vyjeli na již
tradiční „rozlučkový výlet pro žáky páté třídy
do Prahy“. Tři dny si ve velké Praze všichni
jak se patří užili.
Všechny školáky ještě v červnu čeká společný výlet do Teplic nad Bečvou, kde je
v rámci projektových dnů čeká exkurze do
Zbrašovské aragonitové jeskyně. První a třetí
třída si pak ještě zajede na Svatý kopeček za
zvířátky a druhá a čtvrtá třída pojede na dva
dny do Frenštátu pod Radhoštěm.
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Den Země ve školce i ve škole

Ve školce si ke Dni Země děti na své zahradě
zasadili strom po vzoru starších dětí a rády
by si z toho udělaly tradici a každý rok nějaký
stromeček někde zasadily. Po té Den Země
prožily v lese, kde je čekaly různé soutěže.
Školáci tento den rovněž věnovalí výsadbě
stromu. Společnými silami před školou hrdě
zasadili „vrbu mnoholistou“. Pan ředitel vykopal díru, čtvrťáci zaměřili střed, páťáci zasadili

strom, třeťáci nahrnuli hlínu a prvňáci s druháky stromek zalévali. Následně se rozdělili do
čtyř družstev na Zametače, Popeláře, Darebáky a Policisty a vydali se čistit les a zároveň
plnit úkoly a soutěžit. I v družině Den Země
pokračoval venkovními aktivitami. Na zahradě si kromě jarního úklidu připravili školáci
nový bylinkový záhon, kde budou pěstovat
bylinky i pro naši kuchyni.

Prázdniny jsou za dveřmi, školka zachová provoz
Prázdniny v tom pravém slova smyslu se
v naší školce letos konat nebudou. Hned
1. července začínáme s velkou rekonstrukcí umýváren a následně nás čeká malování
všech prostor. První dva týdny prázdnin,
kdy jsme pro velký zájem rodičů zachovali
provoz, naše děti stráví v prostorách školní
družiny.
Školáci svůj školní rok 2018/2019 ukončí
v pátek 28. června 2019 v 8h v tělocvičně,

prvně vyhlásíme a odměníme nejlepší sběrače ve sběru papíru, pet lahví a pet víček
a poté se přesuneme do tříd pro svá vysvědčení. Nový školní rok začne v pondělí
2. září 2019.

Děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Nošovice,
vám všem přejí krásné léto, plné slunečných dnů a nevšedních zážitků. Za ZŠ a MŠ
Nošovice přejí Slováček Igor, Sklářová Jana,
Niková Leona
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Placená inzerce
Malování interiéru – speciální realizace







Klasická výmalba a úprava stěn interiéru
Stěrkování a broušení stěn
Speciální techniky ( benátský štuk, encanto, ottocento, ….)
Imitace zdiva, pohledové betony
Tabulové, magnetické stěny
Speciální malby map na přání

Kontakt: Václav Kerl
kerlik.malovani@gmail.com
tel. : 724 686 325
malby-special.netstranky.cz

Potřebujete právně poradit nebo sepsat smlouvu?

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
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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