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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

Takže, pokud nás nezklame
počasí, přeji všem přítomným
pěknou zábavu a ničím nerušený zážitek.

úvodem vás vítám při čtení
dalšího vydání našeho zpravodaje, který přináší informace ze života v obci.

A nyní se vrátíme k tomu, co
se v té „naší vesničce“ za poslední dva měsíce událo. My
jsme svou činnost zaměřili
na investice, a to zejména na
opravy obecního majetku,
přípravu k výstavbě komunitního domu pro seniory a výstavbu dětského
dopravního hřiště.

Předpokládám, že jsme si
všichni v červenci a srpnu
užili dosyta krásných letních
dnů. V jednom z nich, o prvním prodlouženém víkendu
v červenci, vyrazili v hojném počtu příznivci dobrovolného hasiče a
sportovce Filipa Kaloče, aby ho podpořili při
soutěžním klání na Mistrovství republiky v
požárním sportu středního dorostu, které
se konalo ve Svitavách. I když to protentokrát Filipovi na „bednu“ nevyšlo, děkujeme
mu za vzornou reprezentaci obce. Věříme,
že to napříště vyjde. Místní spolek SDH se
také vrátil po několika letech ke své tradici
pořádat soutěžní pohárové klání mužských
a ženských družstev Nošovický korbel, které
se letos konalo v sobotu 20. července a které jsme jako obec s radostí podpořili.

Všechny plánované akce, týkající se oprav
obecního majetku se nám podařilo řádně
vysoutěžit, výběr dodavatele odsouhlasit na
veřejných zasedáních zastupitelstva, úspěšně uzavřít náležité smlouvy a tím pádem
nám nic nebránilo s akcemi započít. Převážná
část občanů zaregistrovala, že jsme byli nuceni omezit provoz v budově obecního úřadu, zejména z důvodu výměny všech oken
a venkovních dveří, což povede k úsporám za
energie. Z důvodů bezpečnosti a v souladu
s platnými normami jsme byli nuceni provést i opravu vnitřního elektrického vedení, včetně rozvodů pro výpočetní techniku
a taktéž rozvodů protipožárních detektorů
a detektorů úniku plynu. Taktéž provádíme
z důvodu bezpečnosti rozšíření kamerového systému. V neposlední řadě jsme zahájili
opravu fasády a komína budovy úřadu, protože vykazovaly nebezpečný stav.

A jak už bývá v naší obci milým zvykem,
předposlední sobotu v srpnu uzavíráme
končící prázdniny Nošovickými slavnostmi.
Proto mi dovolte, abych vás pozval jménem
svým a jménem kulturní a sportovní komise obce na tyto slavnosti, které se budou
konat již tuto sobotu, 24. srpna od 15
hodin v kulturně-společenském a sportovním areálu obce. Vstup je zdarma, kulturní
program zajímavý a o pitný režim a plný
žaludek se postarají naše spolky. V neposlední řadě bývá tradicí posledních slavností přítomnost zástupců družební obce ze
Svederníku a i tento rok tomu nebude jinak.

Z budovy nám odpadávaly části komínu, zdiva z říms a překladů, čímž mohlo dojít k újmě
na zdraví kolemjdoucích, popřípadě újmě na
majetku a to zejména u vozidel, které stály
blízkosti. I tyto opravy povedou
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k úsporám energií a veškeré práce by měly
být ukončeny do konce září.

potřeby umožní, dovýstavbu dalších jednotek.

Další investice se týká rekonstrukce vnitřních prostor v budově školky, kde dochází ke kompletní přestavbě nevyhovujícího
sociálního zařízení. Zde už práce finišují ke
zdárnému konci tak, aby děti po prázdninách
mohly tyto prostory plnohodnotně užívat.
Poslední oprava se týkala travnatého hřiště,
kde koncem června došlo k celkové údržbě
a zapískování. Vegetační klid byl po celou
dobu dodržen, avšak velmi teplé počasí
a chyba v rozložení zavlažovacího systému nám dělala starosti. Vše jsme zvládli
a travnatá plocha je připravena na podzimní
sezónu. Příznivce fotbalu můžeme potěšit
tím, že se soutěžní utkání budou hrát každou
neděli, protože minimálně podzimní sezónu
u nás bude hostovat mužstvo Raškovic. Ke
zvelebení prostředí ve sportovním areálu
a jeho okolí přispěli i brigádníci z řád vás,
občanů Nošovic, a proto bych rád touto formou poděkoval pánům Petru Motlochovi,
Čestmíru Romanovi a Maximu Kulhánkovi za
práci, kterou přes letní měsíce odvedli.

Poslední zmíněnou investicí je stavba dětského dopravního hřiště v objektu základní
a mateřské školy. Stavba probíhá dle časového harmonogramu a měla by být dokončená
koncem září tohoto roku.
Dále nemohu opomenout zmínku k vandalismu, ke kterému došlo v červenci v aleji.
Dosud neznámý pachatel poškodil skleněnou část mobiliáře takovým způsobem, že
jsme museli dvířka a rám demontovat a vše
renovovat včetně výměny skleněné výplně.
Proto vyzývám všechny spoluobčany, kteří
by zahlédli stejný nebo obdobný případ takovéhoto vandalismu, aby tuto věc neodkladně nahlásili k nám na obecní úřad.
Zastupitelstvo se sešlo na veřejném projednávání 18 .července k několika bodům, které
se týkaly např. schválení
• dodatku č.5 k přestavbě Radegastova
šenku za přítomnosti stavebního dozoru,
• smluv k přeložce nízkého napětí u Radegastova šenku

U ubytovny už se také začalo stavět. Přípravné práce, které vyvrcholí přeložkou
potoka Osiník, byly započaty bouracími
pracemi. Budovy, se kterými se v rámci výstavby Komunitního domu pro seniory 60+
nepočítá, byly demolovány, suť odvezena
na skládku a dále byla vystavěná provizorní
komunikace na pozemek pod ubytovnou.
Zastupitelstvo obce Nošovice v těchto místech rovněž schválilo vyhotovení projektové
dokumentace k přeložce vysokonapěťového
sloupu, na jejímž podkladě dojde k nemalé
investici, která přinese pohodlnější výstavbu
plánovaného komunitního domu a v případě

• smluv k vyhotovení projektové dokumentace k přeložce vysokého napětí u ubytovny,
• charitativních darů.
Na závěr bych všem chtěl popřát do posledních dnů prázdnin teplé a slunečné počasí
strávené u vody nebo třeba na procházkách
v lesích při sběru hub.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Most č. 9 prošel kontrolou
Most přes přivaděč Raškovice – Žermanice, který nyní vykazuje známky havarijního
stavu a byl z preventivních důvodů uzavřen
(více v minulém čísle zpravodaje), prošel
řádnou kontrolou. Z této kontroly vzešla
provizorní opatření, která umožní alespoň
omezený pohyb přes most pro pěší.

Do doby instalace záchytného zařízení bude
most i nadále uzavřen.
Provizorní opatření, která umožní alespoň
omezený provoz mostu, budou jen dočasná
do doby, než se rozhodne o dalším osudu
tohoto mostu. Na další roky byly na základě
kontroly stanoveny nezbytné kroky, které
spočívají v povinnosti obce provést diagnostický průzkum mostu, jehož cílem bude posoudit stav nosné konstrukce a spodní stavby (pevnost betonu, hloubku karbonatace,
stav výztuže) a na základě výsledků průzkumu následně provést statický výpočet
zatížitelnosti mostu. „Až na základě těchto
výsledků a na základě studie potřebnosti
a využitelnosti rozhodneme buď o přebudování mostu pro pěší, resp. pro cyklisty
nebo o opravě mostu, popř. o jeho demolici.
Všechny tyto varianty představují pro obec
velkou finanční investici, ale alespoň jedna
z výčtu možností se musí na základě výsledku odborné kontroly realizovat nejpozději do pěti let,“ uvádí starosta obce, Jiří
Myšinský.

Konkrétně obec zajistí instalaci oboustranného provizorního záchytného zařízení tak,
aby se přes most nadále mohli pohybovatu
pouze pěší a cyklisté. Z důvodů nestabilní
krajnice v předpolí mostu bude před mostem a za ním osazeno záchytné zařízení tak,
aby pohyb osob směřoval na střed mostu
a zamezilo se tak možnému pádu do přivaděče.

Do doby instalace
záchytného zařízení bude
most i nadále uzavřen.
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komunálním odpadem (ten patří do popelnice, která je u každého rodinného domu)
odložené papírové krabice (ty je třeba
poskládat, popř. upravit tak, aby vešly do
kontejneru na papír) nebo různý stavební
odpad, který nacházíme i vevnitř kontejnerů. Víme, že tento nepořádek dělají převážně
jedinci, projíždějící naší vesnicí. Kontejnery
umístěné blízko komunikací k tomu přímo
svádí. Prosíme, nebuďte lhostejní k takovému jednání, a všímejte si těchto přestupků,
případně si poznačte SPZ vozidla a následně
nám ji nahlaste na obecním úřadě.

Likvidace vosích
a sršních hnízd
Sbor dobrovolných hasičů Nošovice zajišťuje
pro občany Nošovic profesionální likvidaci vosích nebo sršních hnízd v zahradách,
na půdách, střechách i jiných místech. Budete-li jejich pomoc potřebovat volejte
na Obecní úřad v Nošovicích tel. 558 641
332, 603 512 510 nebo napište e-mail na:
obec@nosovice.cz.

Zaměření nemovitostí
pokračuje
I nadále pokračuje zaměření nemovitého
majetku pracovníky Katastrálního úřadu ve
Frýdku-Místku. „ Pro tento účel je i nadále
připraveno dostatek katastrálních mezníků,
které si občané mohou na obecním úřadě
zakoupit za zvýhodněnou cenu 80 Kč/kus.
Nyní se zeměměřické práce přesunuly do
části Malých Nošovic.

Pošta dočasně upraví
otevírací dobu

Dovolená u MUDr. Pitříka
Praktický lékař, MUDr. Pitřík, bude od 2. do
20. září čerpat dovolenou. V této době jej
bude zastupovat MUDr. Jana Olšárová ve
svých ordinacích následovně:

V týdnu od 16. do 27. září bude mít nošovická
pobočka pošty otevřeno následovně:
Po, St, Pá

08:00 – 11:00

Út, Čt		

13:00 – 16:00
Těrlicko-Hradiště Třanovice

Pomozte udržet
pořádek v obci

Po

07:30 – 10:30

12:00 – 15:00

Út

12:30 – 15:00

08:00 – 10:00

Naši pracovníci každý den uklízejí nepořádek kolem kontejnerů na separovaný odpad. Kromě různého poletujícího odpadu
tu nacházíme odložené pytle se směsným

St

07:30 – 11:00

13:30 – 15:30

Čt

12:30 – 14:30

08:00 – 10:30

Pá

07:30 – 10:00

11:00 – 13:00
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Rekonstrukce Radegastova šenku
V Nošovicích není snad jediný občan, který
by tuto nejnákladnější rekonstrukci současnosti nezaregistroval. Jaký je aktuální stav,
na co se v novém šenku můžete těšit a kdo
se může stát provozovatelem tohoto hotelového a kulturního zařízení se dočtete na
následujících řádcích.

Souběžně probíhají přípravy na rekonstrukci
okolí šenku, zejména výstavby parkoviště
a úpravy jeho okolí. Vlastní projekt výstavby parkoviště je již dokončen a nyní je ve
schvalovacím procesu stavebního povolení.
Obsahuje mimo jiné přeložení autobusové
zastávky směrem na Morávku, samostatnou výstupní a nástupní zastávku pro MHD
zdarma, jedno stání pro zájezdový autobus,
27 stání pro osobní vozidla a nabíjecí stanici
pro elektromobily. Výstavbu této nabíjecí
stanice financuje z vlastních zdrojů společnost ČEZ ESCO a.s., obec jim k tomuto účelu
dlouhodobě pronajímá část pozemku parkoviště (2m² přilehlého pozemku). Celková
rekonstrukce parkoviště by podle předběžných propočtů měla stát 2,8 mil. Kč.

Pravidelně každou středu probíhají kontrolní dny, na kterých se projednávají důležitá
rozhodnutí týkající se vlastní stavby a sleduje se dodržení časového harmonogramu.
„Všechny mohu ubezpečit, že stavba probíhá dle harmonogramu a prozatím stanovený
termín dokončení není ohrožen. Dennodenně se na obci věnujeme této rekonstrukci,“
uvádí k rekonstrukci starosta Nošovic, Jiří
Myšinský. Díky ukončení rekonstrukce střešní části je možné vidět konečnou siluetu objektu. Vnitřní části budovy taktéž dostávají
konečnou podobu - dokončují se všechny
rozvody, příčky mezi jednotlivými místnostmi a osazení okenních otvorů. V zadní
části budovy je již dokončena část předsálí
a sálu, totéž platí o části konferenčního sálu
a bowlingu v 1. poschodí. V zahradě jsou
již vystavěny základy pro zastřešenou část
hospodářské budovy, kolovny a zastřešeného posezení, jejichž výstavba dále probíhá.

Nabídka prohlídky stavby
pro občany Nošovic stále
platí! Jednalo by se o jeden
termín pro celkově deset
zájemců, více informací získáte na obecním úřadě.
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náctičlenná hodnotící komise (devět zastupitelů obce a dva odborní hodnotitelé),
kteří budou počátkem října dvoukolovým způsobem
dle stanovených kritérií vybírat nájemce
z podaných nabídek.

Hledá se nájemník!
Na podkladě všeho výše uvedeného obec již
vyhlásila záměr pronájmu (výběrové řízení)
tohoto hotelového a kulturního zařízení.
Abychom dosáhli co největšího potenciálu
kvalitních nabídek, uveřejnili jsme uvedený
záměr pronájmu i v celostátních denících.
K hodnocení nabídek je stanovena jede-
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Trénujte se sršni!
V úterý 30. srpna startují pravidelné kondiční tréninky pod vedením Petry Čaganové
v rámci letní přípravy HC Sršni Nošovice. Tréninku se mohou účastnit i zájemci z Nošovic
a okolí, zkrátka všichni, kteří si chtějí utužit tělesnou kondici. Přijďte si dát do těla každé
úterý od 18 hodin na hřiště v Nošovicích
Pracovníci obce zajistili na tuto akci ve spolupráci s obcí Dobrá svoz našich občanů.

Kulturní den nejen
pro seniory
V neděli 11. srpna od 15 hodin Sdružení obcí
povodí Morávky (SOPM) uspořádalo v kulturním areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách
společenské posezení. Slunečné a teplé počasí přimělo občany obcí sdružených v SOPM
k hojné účasti, kulturní vystoupení vytvořila velice dobrou atmosféru. Z Nošovic se
tohoto dne zúčastnili zejména senioři pod
vedením paní Aničky Mališové.
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do separačních nádob na níže uvedených
stanovištích.

Coca-Cola ucpala
kanalizaci

• U potravin v Obecním domě
• Naproti RD č. p. 21 paní Jopkové
• U RD č. p. 65 paní Boháčové Emilie
(Malé Nošovice)
Řádnou likvidací domácích tuků můžete ušetřit hodiny času strávené řešením komplikací nejen pracovníkům obce, ale předevšim
sobě. Proto prosíme o předání této informace všem rodinným příslušníkům, včetně
dětí. Děkujeme.

Znovu připomínáme a prosíme, abyste nevhazovali do WC a odpadů kanalizačního
řadu jakékoliv kusové pevné předměty např.
hygienické potřeby, prázdné obaly apod.
Naposledy ucpala Parshallův žlab zmačkaná
plechovka od Coca-Coly. V takovém případě musí pracovníci obce okamžitě reagovat
a závadu odstranit, ať je sobota nebo
neděle.

Sběr nebezpečného
odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 7. září 2019 na těchto místech:

Jak bylo již několikrát ve zpravodaji uvedeno,
velký problém dělají také vlhčené ubrousky,
které se špatně rozkládají a s nabalujícími
se tuky způsobují komplikace v technologickém zařízení přečerpávacích stanic. Prosíme,
nevyhazujte je rovněž do kanalizační sítě.

Hotel Nošovice		

08:00 – 08:30

u obecního úřadu

08:40 – 08:55

u rest. Radegastův šenk

09:05 – 09:20

Mezi nebezpečné odpady patří: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité
obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky
barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé
nepotřebné léky. Dále rozbité či rozebrané
televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.
Zpětný odběr elektrozařízení – pouze kompletní – nerozebrané!!! (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).

Sběrná místa na tuky
Potravinářské tuky a oleje do kanalizace
rovněž nepatří! Po ochlazení odpadní vody
v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive
zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po
ochlazení tuků k ucpání čerpadel z důvodu
obalení spínacích plováků tuky. Tuky vkládejte do uzavřených PET láhví nebo do
jiných plastových obalů a tyto odkládejte

Řádnou likvidací domácích tuků můžete ušetřit hodiny času strávené řešením komplikace.
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Senioři s dětmi usmažili 324 vajec
Na smažení vaječiny spojené se soutěžemi dětí pořádané 12. června se sešlo 48 členů
klubu. Nejdříve byla vyhodnocena soutěž v bowlingu, který senioři hráli na Riviéře v Místku
(soutěžilo 37 členů) a předali zlaté, stříbrné, bronzové a bramborové medaile. Nejlepšími
hráčkami se staly paní Motyčková, Kročková, Tolaszová a Kubicová a nejlepšími hráči pánové Roman, Damek, Olšar a Bečka
dílu Medvídků, tak
v oddílu mladých
hasičů, nebo oddílu mladých sportovců sestávala z
tradičního házení
míčků do otvoru a
házení šipkami na
terč. Nově se soutěžilo i ve střelbě
míčků hokejkou
do branky a každé
z dětí bylo odměněno diplomem za účast a drobnou sladkostí. První tři z každé kategorie získali navíc
sladkou medailí. Počasí přálo ke všeobecné
spokojenosti.

V další části programu se smažila vaječina
ze 324 vajec, na které si všichni velmi pochutnali. Dále pořádaná soutěž pro děti,
které jsou zapojeny jak v turistickém od-

Klub se rozrostl!
Půlroční schůze klubu se konala 11. července
ve sportovním areálu v Nošovicích za účasti 66 členů. Přijati byli dva noví členové a k
potěšení všech bylo připravené bohaté občerstvení a pivo na čepu, které klubu zasponzoroval pivovar Radegast. Součástí schůze
bylo blahopřání pěti jubilantům, kterým
předsedkyně klubu předala dárkové balíčky.

K poslechu a tanci zahrál na kytaru a zazpíval
ke všeobecnému potěšení pan Aleš Nytra.
Počasí seniorům přálo a bylo nám dobře.

Pro další období připravuje klub seniorů autobusový zájezd
na Pustevny 19. září a autobusový zájezd do ostravského
divadla 2. října.
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Nošovická výprava zamířila na
mistrovství ČR
Milí spoluobčané,

za jeho píli a vzornou reprezentaci našeho
sboru, obce, okresu, ale i samozřejmě kraje.

další hasičské čtení v tomto čísle zpravodaje
nemohu začít ničím jiným, než tím, čím jsem
končila minulé číslo. Dne 5. července jsme
se vydali s našim postupujícím dorostencem Filipem Kaločem na Mistrovství České
republiky v hasičském sportu do Svitav.
Vypravili jsme autobus plný fanoušků, ve
kterém nechyběli jeho blízcí ani jeho hasičská rodina, která ho burcovala k lepším výkonům. Připravili jsme transparenty, trubky,
řehtačky a pořádný buben, aby nás bylo
pěkně slyšet.

Výlety s Benjamínky
I naši Benjamínci měli premiéru na Festivalu
přípravek Moravskoslezského kraje v Bobrovníkách. Zde předvedli upravenou královskou disciplínu - požární útok s motorovou
stříkačkou PS 8 pod vedením Jarmily Juřicové, Martiny Kulhánkové a strojníka Jiřího
Juřice. Všechny děti byly od krajského sdružení hasičů odměněny hodnotnými cenami
a památnou plaketou na tento den.

Filipa čekaly 3 soutěžní disciplíny, ve kterých soutěžil s dalšími třinácti soutěžícími
z ostatních krajů. V první disciplíně pod
názvem Dvojboj se Filip umístil na 8.místě.
Pro přiblížení se jedná o přeskok přes překážku s oknem, dále o přenesení hasičského
přístroje na určené místo a co nejrychlejší
proběhnutí cílem.
Druhou disciplínou je test znalostí požární
ochrany, kterou Filip zvládl na výbornou.
Rozhodující disciplínou byl Běh na 100m
s překážkami, což je přeskok přes vysokou překážku, přehěhnutí s hadicemi přes
vysokou kladinu, zapojení do rozdělovače
a natažení hadice se zapojením proudnice
a následným proběhnutím cílem. V prvním
pokusu Filip spadl z kladiny a tudíž pokus
nedokončil, ve druhém pokusu měl čtvrtý
nejrychlejší čas, ale špatně zapojil hadici do
rozdělovače, což ho stálo body v celkovém
umístění.

Za odměnu jsme s nejmenšími vyjeli na
výlet do Vyškova, kde jsem navštívili místní ZOO a Dinopark. Děti si to náramně užily
a i když nebyly v plném počtu, tak nám vedoucím dal celodenní výlet zabrat .

Nakonec skončil na 12. místě. Pro nás je
i toto úspěch a ráda bych Filipovi poděkovala
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za přípravu a všem těm, kteří pomohli soutěž zorganizovat a uspořádat, včetně našich
kolegů z SDH Nižní Lhoty.

Výsledky soutěže:

Hasičky soutěží a
obnovují tradice
I naše ženy nezahálejí a vyrážejí skoro každý
víkend na soutěže a sklízí úspěchy, za což
i jim patří poděkování. Z absolvovaných soutěží vzešly tyto výsledky:
•
•
•
•

ŽENY

MUŽI

1.SDH PSTRUŽÍ

1.SDH NIŽNÍ LHOTY

2.SDH LHOTKA

2.SDH KRÁSNÁ
MOHELNICE

3.SDH NOŠOVICE

3.SDH NOŠOVICE

4.SDH MÍSTEK –
BAHNO

4.SDH KRMELÍN

5.SDH PRAŽMO

5.SDH HUKVALDY

6.SDH KRÁSNÁ
MOHELNICE

6.SDH STARÉ
MĚSTO
7.SDH LHOTKA

Morávka – 3. místo
Řeka – 2. místo
Místek Bahno – neklaplo, poslední 
Krásná Mohelnice – 3. místo

8.SDH PALKOVICE

Dále jsme se rozhodli, že letos obnovíme
trochu zapomenutou soutěž pro dospělé
– dávněji pod názvem Pivovarský korbel.
Vzhledem k tomu, že několik let tato soutěž pořádána našim sborem nebyla, Petra
Komenská společně s ostatními soutěžícími
vymysleli novou netradiční soutěž s názvem
NOŠOVICKÝ KORBEL.

Nošovický korbel
První ročník této soutěže jsme uspořádali
20.července. Soutěže se zúčastnilo celkem
16 družstev, z toho 6 družstev žen a 8
družstev mužů. Soutěžní družstva bojovala
o lahodné pivo Radegast, poháry, včetně
putovního poháru pro obě kategorie a věcné ceny obce Nošovice. Velké poděkování
patří sponzorům a to Plzeňskému Prazdroji
– Ing. Ivo Kaňákovi, starostovi obce Nošovice
– Mgr. Jiřímu Myšinskému, Petře Komenské

Od 18 hod jsme dále pokračovali ve večerní
zábavě. K tanci a poslechu nám hrál DJ Martin David. Všem, kteří se s námi přišli pobavit
děkujeme za podporu a těšíme se na další
ročník.

13

Za SDH Nošovice, Martina Pačísková,
starostka

Nošovický ZPRAVODAJ

Prázdninové zprávy a zprávičky z naší
školy a školičky.
Zatím, co školákům začaly 1. července pravé
letní prázdniny, děti ze školky se přesunuly
do prostor školní družiny. Zde strávily příjemné dva týdny. Dětem byly vzácné nové
hračky a prostory. Hrdě chodily svačit
i obědvat do školní jídelny, čas trávily na
školní zahradě a odpolední spánek v kouzelně tajemné učebně hudební výchovy.

Prázdninový tábor
Třetí červencový týden u nás probíhal již po
čtvrté minitábor pro děti. Letos v tématu
příběhu „Jak vycvičit draka“. Celý týden dvacet přihlášených dětí dle Dračího lexikonu
plnilo úkoly, řešilo kvizy, hrálo hry a vyráželo do přírody. Byli jsme na Prašivé, putovali
dračí stezkou na Skalici a jezdili na koních
v jezdeckém spolku Silesia v Dobré.
– Ing. Ivo Kaňákovi, starostovi obce Nošovice
– Mgr. Jiřímu Myšinskému, Petře Komenské

Školní rok 2019/2020 pro naše školáky začne v pondělí 2. září 2019.
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne již tradičně v 8h
v tělocvičně školy. Do školních lavic zasedne 57 žáků, z toho 11 prvňáčků.
14
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Velké stavební úpravy
Hned první prázdninové pondělí se do prostor mateřské školy nastěhovala stavební
firma a začala s rekonstrukcí umýváren.
Zatím jde vše dle plánu, hned jak se dokončí stavební práce, nastoupí malířská firma.
Naši nejmenší se tak v září mají na co těšit.
Stejně tak výstavba dopravního hřiště vedle
tělcvičny pokračuje dle harmonogramu a již
brzy bude vše hotovo.
Za ZŠ a MŠ Nošovice Slováček Igor,
Sklářová Jana

Inzerce
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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Obec NOšOvice

Nošovice č.p. 58, 739 51 Dobrá, IČO: 00577049, DIČ: CZ00577049
Obec
O Nošovice jako územní samosprávný celek a zároveň vlastník nemovité věci tímto zveřejňujee
myslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,, svůj
ve sm

ZÁMĚR PRONA JMOUT

nebytové prostory Hotel Radegastův šenk Nošovice č. p. 88

(budova stojící na pozemku par. č. st. 56/1 a přilehlá ostatní plocha par. č. 203 a par. č. st. 412, to vše v kat. ú. Nošovice).

Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce: do 15. května 2020
Předpokládaný začátek pronájmu nemovitosti: od 15. května 2020
Předmětem pronájmu nebytových prostor:

l

zastavěná plocha po rekonstrukci 1.039 m2

l

užitková plocha po realizaci 1.798 m2

Vlastní budova
1PP celková plocha 362,26 m2

l

1NP celková plocha 674,03 m2

l
l

2NP celková plocha 665,23 m2

l
l
l

3NP celková plocha 89,99 m2

l

technické zázemí, sklady
restaurace pro 60 hostů se zázemím (221,53 m2)
sál s jevištěm pro pořádání společenských akcí 90-150 míst (dle využití) se zázemím (452,50 m2)
ubytovací zařízení – 7 pokojů, celkově 16 míst + přistýlky (188,11 m2)
konferenční sál s předsálím a zázemím pro 36-56 míst (180,90 m2) l bar pro 16 míst (50,70 m2)
bowling se 2 dráhami – 16 míst (151,17 m2)
apartmán (2-6 míst)

Venkovní prostory
l
l

zastavěná plocha 232 m2 l užitková plocha 169,5 m2 l terasa s posezením (černá kuchyně, výčep, terasa a kryté venkovní posezení)
dětské hřiště l krytá kolárna (nabíjecí stanice pro elektrokola) l kryté posezení l předpokládaná kapacita 100-150 míst

Okolní plochy (sousedící zázemí):
l
l

l
l

nemovitost se nachází u hlavní silnice III/4774 směr Dobrá-Morávka vedoucí do Beskyd
u nemovitosti bude vybudované parkoviště (plánovaná výstavba zahájení říjen 2019) pro 27 osobních vozidel se čtyřmi nabíjecími stanicemi
pro elektromobily, jedním stáním pro autobus a jedním stáním se zastávkou pro autobus MHD (trasa MHD zdarma Frýdek-Místek – Nošovice)
autobusová zastávka hromadné dopravy trasa Ostrava-Morávka
cyklotrasa Radegast Cyklo Track Beskydy l v blízkostí 1,5 km od hotelu se nachází sjezd s D48 exit 54

Nabízíme:
l
l

zázemí ekonomicky stabilní obce l moderní budovu s nadstandardním vybavením l dlouhodobý pronájem l estetizované okolí Radegastova šenku
lokalitu se sídlem nadnárodních firem na katastru obce: Pivovar Radegast člen skupiny Plzeňský Prazdroj a.s. vlastněný společností Asahi, automobilka
Hyundai Motor Manufacturing Czech, Hyundai Mobis, Hyundai Dymos, Hyundai Glovis, ČEPS a.s., krásných Beskyd s impozantní Lysou horou a blízkého
statutárního města Frýdek-Místek apod.

Místo a způsob nabídky:
l
l

l
l
l

zájemci mohou podávat žádost o pronájem do 1. 10. 2019 do 12.00 hod.
písemně na adresu Obecní úřad Nošovice, Nošovice č.p. 58, 739 51 Dobrá nebo osobně na podatelnu Obecního úřadu Nošovice, Nošovice č.p. 58, 739 51
Dobrá (úřední dny úterý a čtvrtek 07.30-16.30 hod.)
upozornění – žádost nelze zasílat elektronicky e-mailem
na nabídky a připomínky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel a budou z výběru vyřazené
obálka bude viditelně označena nápisem „Neotvírat – pronájem Radegastův Šenk“

Další informace podá starosta obce, starosta@nosovice.cz, tel. 558 641 332, datová schránka ID: h3rbi5y, více informací naleznete na
https://www.nosovice.cz/rekonstrukce-restaurace-radegastuv-senk.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta obce Nošovice
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