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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

Nyní se můžeme vrátit k tomu, abychom zrekapitulovali předešlé dva měsíce v naší obci.
Nadále pokračuje zaměření našeho nemovitého majetku pracovníky Katastrálního úřadu ve
Frýdku-Místku, i když v září došlo k přerušení
probíhajících zaměřování z kapacitních důvodů.
Přesto stále platí, že máme pro tento účel připraveno dostatek katastrálních mezníků, které
si můžete u nás na obecním úřadě zakoupit za
zvýhodněnou cenu 80 Kč/kus.

dovolte mi, abych vás přivítal při čtení podzimního vydání našeho Nošovického zpravodaje,
který do Vašich domovů přináší nové informace.
Úvodem nemohu začít jinak, než vzpomínkou
na proběhlé Nošovické slavnosti, které nám
ukončily letní prázdniny. Předpokládám, že si
všichni přítomní v tom krásném počasí dosyta
užili kulturního programu, gastronomických
specialit našich spolků a zábavy, kterou pro nás
přichystali členové kulturní komise ve spolupráci s místními spolky. Za to všem zapojeným velmi děkuji a s hrdostí tlumočím chválu starosty
i přítomných občanů družební obce Svederník.
Věřím, že stejně pohodová atmosféra se zopakuje i na nadcházející kulturní akci a dovoluji
tak vás všechny dopředu pozvat na rozsvícení
vánočního stromku, ke kterému dojde v sobotu
dne 30. listopadu od 16 hodin v okolí Obecního
domu. I zde se můžete těšit na bohatý doprovodný program (dočtete se dále).

S blížícím se koncem roku tak rekapitulujeme,
co z plánovaných investic zvládneme dokončit
a v čem budeme pokračovat příští rok, resp.
s čím teprve začneme. Mezi akce, které jsme
v tomto roce již ukončili lze zahrnout:
• celkovou rekonstrukci obecního rozhlasu
z drátového na bezdrátový,
• výstavbu dvou workoutových hřišť,
• výstavbu příjezdové cesty k výstavbě
komunitního domu,
• bourací práce budov v okolí ubytovny, které
musely ustoupit výstavbě domu pro seniory
a přeložce potoka,

Kromě slavností proběhly v obci i další kulturně-společenské akce. V pondělí 2. září jsme zahájili
výuku v základní škole a taktéž jsme přivítali
i ty nejmenší v zrekonstruovaných prostorech
mateřské školy. Ve středu 4. září jsme uspořádali další setkání s jubilanty, které proběhlo
v pohostinství Maryčka ve Vyšních Lhotách.
V sobotu 7. září nám spolek místních hasičů
zorganizoval „Pohádkový les“ a i přes nepřízeň
počasí jste se této akce v hojném počtu zúčastnili. Tímto bych chtěl poděkovat všem organizátorům z řad SDH. Sdružení rodičů a přátel školy
ve spolupráci se ZŠ a MŠ zorganizovali 1. října
„Drakiádu“, která se také těšila velké účasti.
V sobotu 19. října jsme uspořádali společenské
setkání, při nímž jsme přivítali dvanáct našich
nových občánků.

• výstavbu dětského dopravního hřiště
v areálu školy a přes tavbu sociální ho
zázemí v budově mateřské školy.
Do konce listopadu ještě ukončíme celkovou
opravu budovy obecního úřadu a úpravu jeho
okolí, taktéž chceme realizovat úpravu zeleně
a okolí u stoleté lípy v aleji.
Mimo plánované investiční akce, se kterými
jsme dlouhodobě počítali, jsme z důvodu
havárie provedli také
• výstavbu síťové zábrany za brankou
ve sportovním areálu
• aktuální opravu vnitřních prostor základní
školy (více se o havárií ve škole se dočtete
na dále).
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Nadále pokračuje rekonstrukce Radegastova
šenku a jsme rádi za to, že u této historicky
největší investiční akce obce zhotovitel
dodržuje plánované termíny. O již provedených
změnách v rámci rekonstrukce se mohli
přesvědčit i přítomní spoluobčané, kteří přišli
11. září na prohlídku budovy v rámci dne
otevřených dveří.

abychom mohli začít hledat zhotovitele. Obě
investiční akce jsou hrazené z vlastních zdrojů
a jsou zahrnuté do rozpočtu obce na rok
2019, závěrečné vyúčtování však proběhne až
v následujícím roce. Další plánované investiční
akce zahrneme do nového rozpočtového roku
2020 a budeme vás nadále informovat.
Naše zastupitelstvo se sešlo na veřejném
projednávání ve čtvrtek 19. září. K projednání
mělo několik bodů, které se týkaly:

A co nás ještě čeká do konce roku? Zahájili
jsme výběr zhotovitele parkoviště a s tím
spojenou rekonstrukci chodníků, přemístění
autobusových zastávek a s tím související
opravu stávajícího parkoviště u Radegastova
šenku. Předpokládáme, že výstavba bude
započata do konce roku, a proto také
upozorňujeme ty, kteří zde parkují, aby si
vyhlédli trvalé náhradní místa, protože ani po
výstavbě zde nebude umožněno parkování
(s výjimkou hostů restauračního zařízení
a obecního domu). Zároveň chci apelovat na
všechny občany a zejména rodiče našich žáků,
aby byli obezřetní k obcházení kolem staveniště.
V dnešních dnech tam probíhá odkopávání
budovy a ochranná pletiva jsou instalována
až po okraj vozovky. Z dopravního hlediska se
jedná o nebezpečný úsek, a proto vás žádám,
zdali nepřehodnotíte názor a zejména své děti
budete posílat do školy „spodní“ cestou, která
tam taktéž vede.

• Schválení dodatků ke smlouvám na
rekonstrukci vnitřních prostor MŠ, na
demolici garáži u ubytovny a na opravu
fasády budovy obecního úřadu,
• projednání zprávy o provedené prohlídce
mostu přes přivaděč,
• schválení smluvního vztahu k vybudování
nového přípojného místa u našeho pozemku
v Malých Nošovicích,
• projednání aktualizace Územní studie
Nošovice-lokalita D (pod obecním úřadem),
• schválení záměru k jednání o výkupu
nemovitostí v Malých Nošovicích č.p.114
a 115,
• schválení strategického plánu Sdružení obcí
povodí Morávky a obce Nošovice,
• schválení finančních darů neziskovým
organizacím a dalším.

Poslední plánovanou akcí v tomto roce, kterou
bychom chtěli započít je přeložka potoka Osiník
na pozemcích pod ubytovnou. Zde jsme však
odkázání na rychlost schvalovacího procesu
k vodohospodářské stavbě, ale i zde máme
indicie, že vše vede ke zdárnému konci tak,

Děkujeme občanům, že mají zájem o veřejné
projednávání a těchto jednání se účastní.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Kotlíkové půjčky

s pracovníky obce přistavena k domu vlečka,
která bude po naplnění odvezena.

Úspěšným žadatelům o Kotlíkovou dotaci
ve 3. výzvě bude moci obec Nošovice půjčit
celkovou částku nezbytnou k výměně. První
splátku bude následně tvořit proplacená
dotace Moravskoslezského kraje a zbytek
bude návratnou finanční výpomocí na dobu
splácení max. 5 let.

Nabídka
kominických služeb
Obec Nošovice bude zajišťovat kominické
služby až na jaře roku 2020. Budete-li potřebovat kominické služby ještě letos a budete-li chtít využít služeb kominíka pana Sikory,
domluvte si prosím konkrétní termín přímo
na telefonním čísle 739 635 453.

V případě zájmu občanů o tuto návratnou
finanční výpomoc je potřeba v říjnu 2019
podat na Obecním úřadě v Nošovicích
písemnou Žádost o poskytnutí návratné
finanční výpomoci.

Sběr
velkoobjemového
odpadu

Kontejnery na
separovaný odpad
V nejbližších dnech bude zahájena rekonstrukce chodníku, autobusové zastávky
a parkoviště u restaurace Radegastův šenk.
Z tohoto důvodu jsme dočasně přestěhovali
kontejnery na separovaný odpad na parkoviště za Obecní dům.

Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v těchto termínech:
Přistavení
Odvoz
21. 10.
23. 10.

Svoz pneumatik

23. 10.

Frýdecká skládka, a. s., provede v pondělí
27. 11. svoz pneumatik z naší obce. Staré
pneumatiky můžete odkládat od 21. 11. na
určené stanoviště na parkovišti u restaurace Radegastův šenk.

25. 10.

25. 10.
28. 10.
28. 10.
30. 10.
30. 10.

Štěpkování větví

1. 11.

Obec Nošovice opět nabízí občanům službu štěpkování větví, které bude prováděno pouze do doby zahájení zimní údržby
komunikací. Svoje požadavky nahlaste na
obecní úřad (tel. 558 641 332). V případě
většího množství větví může být po dohodě

4. 11.

1. 11.
4. 11.
6. 11.
6. 11.
8. 11.
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Lokalita / část
Na Karlůvce
- Malé Nošovice
Hotel Nošovice
- Malé Nošovice
u p. Šnajdra
- Malé Nošovice
chata Povodí Odry
- Říčky
u bytového domu
čp. 36 - Nošovice
Radegastův šenk
- Nošovice
obecní úřad
- Nošovice
u ubytovny
- Nošovice

www.nosovice.cz

Správné parkování pomůže
při zimní údržbě
Pomalu se blíží zimní sezóna, a proto vás
předem žádáme, abyste parkovali svá osobní vozidla tak, abychom mohli řádně provádět zimní údržbu místních komunikací.
Uvědomte si, že chceme mít po celé zimní
období sjízdné a udržované komunikace ke
všem domácnostem.

z důvodu, že nebudeme riskovat poškození
vašich vozidel. Zároveň vás musíme také
upozornit, že všichni jsou povinni dodržovat zákonná ustanovení zák. č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích
a v případě, že bude vozidlo bránit průjezdu či údržbě, tak může být podle §45
odst. 1 výše uvedeného zákona, na náklady
uživatele vozidlo odtaženo.

Budou-li na krajnicích nevhodně zaparkovaná vozidla, komunikaci nebudeme plužit,

Na bezdrátový rozhlas přispěl kraj
Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na realizaci projektu Modernizace a rozšíření bezdrátového rozhlasu v obci Nošovice s možností napojení na varovný a informační
systém obyvatelstva. Na základě uzavřené
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje mezi obcí Nošovice
a Moravskoslezským krajem je přidělena na

daný projekt účelová dotace v max. výši
51,34 %, tj. 400.000 Kč. Celkové náklady na
realizaci činily cca 780.000 Kč a k vyúčtování
dojde v následujícím roce.

Čipování psů
Čipování psů se uskuteční ve čtvrtek
14. 11. ve 14:00 na parkovišti u Obecního
úřadu v Nošovicích.

Na základě novely zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, musí být s účinností od 1. 1. 2020
psi před vakcinací proti vzteklině povinně označeni mikročipem. To znamená, že vám v příštím
roce veterinář nenaočkuje psa proti vzteklině,
pokud nebude označený mikročipem.

S sebou je nutné mít očkovací průkaz psa.
Pokud jej nemáte, bude vám vystaven nový.
V případě zájmu můžeme provést samotné
i čkování proti vzteklině. Z důvodu zajištění
dostatečného množství čipů i vakcín uvítáme
nahlášení vašich požadavků na obecní úřad tel.
558 641 332, 734 471 174.

Nabízíme vám proto provedení čipování psů
přímo v naší obci tak, abyste mohli splnit svou
povinnost. Cena čipu a jeho aplikace je 450,- Kč
s tím, že v ceně je i zaregistrování čipu v registru zvířat.
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Po úspěšně drakiádě se děti
mohou těšit na Halloween
První říjnový den proběhla na hřišti za školou za krásného slunečného počasí drakiáda
pořádaná Klubem rodičů při ZŠ a MŠ Nošovice. Děti se sešly v hojném počtu a po vypouštění draků pro ně bylo připraveno malé
občerstvení a tvořivý koutek, kde si mohly
svého dráčka vyrobit samy. Všem, kteří
se zúčastnili, děkujeme a budeme se opět
těšit na setkání 31. 10. od 16 hodin v tělocvičně základní školy, kde se bude konat akce
pod názvem HALLOWEEN.

Plán akcí
-

Pátek 25. října
pokládání věnců při příležitosti 101. Výročí samostatného státu
Sobota 30. listopadu rozsvícení vánočního stromku u Obecního domu
Pátek 6. prosince
mikulášská besídka v základní a mateřské škole
Středa 18. prosince
setkání s jubilanty v pohostinství Maryčka Vyšní Lhoty
Středa 1. ledna
přivítání Nového roku u Obecního úřadu
O všech akcích naleznete bližší informace na facebookových stránkách obce, na
webu, případně osobně přímo na obecním úřadu.

Nošovice přivítaly 12 občánků
Vítání malých občánků
obce Nošovice proběhlo na v sobotu 19. října
pod taktovku kulturní
a sportovní komise obce
a starosty obce, Jiřího
Myšinského. Nechyběly
básničky, dárky, ale ani
slib všech účastníků, že
budou svým dětem těmi
nejlepšími rodiči.
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Osobní návštěva Václava Petrase v Praze
V úterý 17. září byl starosta Jiří Myšinský
osobně popřát k životnímu jubileu 92. narozenin Václavu Petrasovi, prvnímu řediteli pivovaru Radegast. Pan Petras nyní žije
v pražském domě veteránu, který se nachází
v areálů Ústřední vojenské nemocnice v Dejvicích. Tomuto setkání byla přítomna i jeho
manželka Eva, se kterou pán Václav sdílí společné pokoje. „Během uvolněné atmosféry,
kdy oba vzpomínali na léta strávená v Nošovicích, jsem manželé informoval o dění v obci
- co nového zde vyrostlo, kdo nás opustil,

jak probíhá přestavba Radegastova šenku,
co nového se děje v pivovaru a mnoho dalších informací. Jak paní Eva, tak i pan Václav
vás všechny tímto pozdravují, přejí štěstí a
pokud jim to zdravotní stav dovolí, tak by
na otevření Radegastova šenku rádi přijeli.
Po poděkování za příjemné chvíle s nimi
strávené jsem přislíbil, což s velikou radostí
přijali, pravidelné zasílání každého nového
vydání našeho zpravodaje,“ popisuje setkání
starosta.

Pivovar hledá mezi lidmi vzpomínky
Nošovický pivovar Radegast oslaví v příštím
roce 50. výročí od uvaření první várky piva.
Součástí oslav bude i speciální výroční kniha
nebo unikátní výstava. Poskytnutím sbírkových předmětů nebo obrazových materiálů
se může zapojit také široká veřejnost. Pro-

jekty připravuje pivovar Radegast ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem.
Podrobné informace, jaké předměty a materiály je možné pro výstavu nebo knihu
poskytnout, jsou k dispozici na webové
stránce pivovaru www.radegast.cz.
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Senioři zamířili na hory,
do divadla i na jazzový večer
V počtu 40 členů jsme autobusem zajeli na
Pustevny, kde je postavena nádherná Stezka
Valaška s krásnou vyhlídkou na okolní krajinu. Po stezce jsme prošli tam i zpět celkově 1320 metrů, částečně i po 150 metrů
dlouhém lanovém himálajském chodníku ze
štípaného dubového dřeva a ručně pleteného síťového zábradlí. Vystoupali jsme na
22 metrovou věž a ti nebojácní z nás se
postavili i na skleněnou lávku se skleněnou
podlahou a skleněným zábradlím ve výšce
30 metrů nad zemí s pocitem, jako by stáli
ve vzduchu. Přestože foukal studený vítr, byli
jsme všichni stezkou nadšeni. Oběd jsme měli
připraven na Zavadilce s výborným jídlem,
které všem chutnalo. Na zpáteční cestě jsme
navštívili Ráj dřevěných soch na Ostravici,
kde jsme si na louce prohlédli velké množství nádherných dřevěných soch, které tam
vyrábí a vystavuje místní umělecký řezbář.
Byl to překrásný zájezd.

V následujícím měsíci se 38 členů našeho
klubu vypravilo autobusem na hudební komedii v Divadle J. Myrona, Děj se co děj. Ta se
odehrává na luxusní zámořské lodi, kde se
setkává celá paleta postav od sňatkových
podvodníků, hochštaplerů a podobných
individuí. Výkony zpívajících herců i jejich
stepování bylo vynikající. Představení, které
nám zasponzorovala firma Hyudai, bylo velmi
vtipné a všem se líbilo.
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Šlágry jazzu
Členové nošovického senior klubu byli 27. 9.
přizváni do sálu Obecního úřadu Nižní Lhoty
na vystoupení hudebního večera se šlágry
jazzu a swingu 30. a 40. let minulého století

s ukázkami tance a malým občerstvením.
Za tento mimořádný kulturní zážitek, který
byl oceněn dlouhým potleskem děkujeme
Obecnímu úřadu Nižní Lhoty.

Připravujeme
Pro další období připravujeme dne 14. 11. konec babího léta v sále Obecního úřadu Nošovice, dne 5. 12. výroční schůzi s Mikulášem v sále Obecního úřadu Nižní Lhoty a dne 18. 12.
představení Haliny Pawlowské v Kulturním domě ve Frýdku-Místku.		

Již druhé setkání s jubilanty
Ve středu 4. září od 13 hodin v pohostinství
Maryčka ve Vyšních Lhotech došlo ke společenskému setkání starosty s jubilanty. „Všem
přítomným jubilantům jsem popřál mnoho
štěstí, zdraví a ještě mnoho let mezi námi. Při té

příležitosti jsem předal malé dárky a společně
jsme poobědvali,“ uvádí k setkání starosta Jiří
Myšinský. Po obědě při kávě proběhla debata,
která se točila kolem dění v obci. Po celou dobu
posezení vládla příjemná atmosféra.
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Kraj podpořil sportovce
V rámci podpory sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2019
obdržel SK Nošovice-Lhoty, z.s. na základě rozhodnutí rady MSK
peněžitou podporu ve výši Kč 45.400,-,kterou jsme investovali takto:
- Startovné přípravky na 5. ročníku Memoriálu T.Březiny ve F.n.O
- Startovné přípravky o Pohár obce Čeladná
- Startovné přípravek v Krajské zimní lize
- Pronájem tělocvičny
- Poháry a medaile 1.ročník Nošovicecup - přípravky
- Úprava hřiště v Nižních Lhotách
- Nákup fotbalového vybavení /štulpny a míče/
- Nákup fotbalových sítí
Z celkové částky bylo na činnost mládeže investováno

1.500,1.500,4.420,9.570,1.319,5.156,11.260,10.450,29.731,-

Obě fotbalové přípravky sklízí úspěch
V kategorii mladších přípravek má náš společný klub Nošovice/Dobrá v probíhající sezóně
zatím velmi dobré výsledky a s „jen“ 6 odehranými koly figuruje momentálně na 7.místě
jen s jedinou porážkou.
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

MFK FM A

8

7

0

1

82:31

21

2

Raškovice

6

6

0

0

118:23

18

3

Čeladná

8

5

1

2

75:39

16

4

Sedliště

8

5

0

3

74:36

15

5

Hukvaldy

6

4

1

1

66:24

13

6

Hnojník

8

4

1

3

54:64

13

7
8

Nošovice/Dobrá
Brušperk G

6
8

3
3

2
2

1
3

58:27
86:66

11
11

9

Brušperk B

6

3

1

2

47:35

10

10

Fryčovice

6

3

0

3

50:40

9

11

Frýdlant

8

3

0

5

26:27

9

12

MFK FM B

8

2

1

5

35:88

7

13

Kozlovice

8

2

0

6

30:85

6

11
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Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

14

Metylovice

8

2

0

6

29:93

6

15

Staré Město

8

1

1

6

49:121

4

16

MFK FM D

8

1

0

7

18:98

3

Ještě lepší pozici si zatím vybojovala starší přípravka Nošovice/Dobrá, která je po svých
6 odehraných turnajích na krásném 4.místě a to v konkurenci mužstev, které vidíte
v tabulce.
1

Baník Ostrava

8

7

1

0

135:19

22

2

Staré Město A

6

5

1

0

99:14

16

3

Brušperk E

8

5

0

3

77:39

15

4

Nošovice/Dobrá
Sedliště

6

5

0

1

60:23

15

5

6

5

0

1

43:24

15

6

Kozlovice A

8

5

0

3

46:48

15

7

Brušperk B

5

4

0

1

46:19

12

8

Frýdlant

6

4

0

2

63:38

12

9

MFK FM A

7

4

0

3

37:35

12

10

Kozlovice B

8

4

0

4

42:75

12

11

Staré Město B
Kateřinice

6
5

3
2

0
0

3
3

33:46
26:26

9
6

12
13

Fryčovice

8

2

0

6

40:89

6

14

Brušperk F

8

1

0

7

36:64

3

15

MFK FM B

7

1

0

6

27:75

3

16

Hukvaldy

7

1

0

6

24:88

3

17

Čeladná

2

0

0

2

4:47

0

18

Metylovice

7

0

0

7

8:77

0

Inzerce
SZT – Maršálek Servis Zahradní Techniky
Otevírací doba:
ÚT 08:00 – 11:30
ST 08:00 – 11:30
ČT 08:00 – 11:30

Provozovna:
Dobratice 215
Tel.: 605334609
Mail: SZT-M@seznam.cz Web:www.SZT-M.cz

12:30 – 17:30
12:30 – 14:30
12:30 – 14:30
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Hasiči informují
Milí spoluobčané,
doufám, že jste si všichni odpočinuli tak jako naši mladí hasiči, kteří měli o prázdninách
pouze pár dobrovolných tréninků.

Slavnost ukázaly
netradiční přístup

Tréninky začaly
v září

V srpnu jsme opět po roce rádi pomohli s přípravou občerstvení na našich Nošovických
slavnostech. Tradičně jsme smažili bramboráky, hranolky, udili domácí klobásy a na
našem nově pořízeném grilu jsme grilovali
maso. Mladí hasiči nacvičili netradiční scénku
z filmu „SLUNCE, SENO“, kde se naše malé
hasičky převlékly za pracující ženy z obce,
kteréna poli pilně hrabaly seno. Farář Otík jim
velel a při vypuknutí požáru se všichni seběhli do provizorní hasičárny a společně vyběhli
uhasit požár v obci. Humornou formou toto
vystoupení nacvičila s dětmi Jarmila Juřicová
s Martinou Kulhánkovou. Děti neučíme jen
tradiční formě požárního útoku. Občas je
totiž potřeba si i z dětského pohledu těch
nejmenších ujasnit, co je potřeba rychle
udělat, když vypukne požár. I přes věkové
rozdíly dětí od 4 do 13 let bylo vidět, jak
děti dokáží táhnout za jeden provaz. Ráda
bych poděkovala všem hasičům, kteří opět
po roce přiložili ruku k dílu za organizaci
a ezproblémový průběh obecních slavností.

Připravují se na podzimní kola Hry Plamen –
jedná se o závod požárnické všestrannosti.
Prověřují se uzly, lezení po laně, střelba ze
vzduchovky, použití ručních druhů hasících
přístrojů, orientace buzolou, zdravověda
a topografické značky. Výsledky se započítávají do celoroční soutěže, která vrcholí
v květnu.
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V případě, že by se k nám chtěly
přidat další děti (již od 4 let),
mohou za námi dorazit každý
pátek od 16 hodin na hřiště
nebo do hasičárny
a trénink si vyzkoušet.
VŠICHNI JSOU VÍTÁNI.

Nošovický ZPRAVODAJ

Pohádkový les
První zářijovou sobotu jsme uspořádali
POHÁDKOVÝ LES. Tento den nám nepřálo
počasí, ale i přes to přišlo 119 dětí, které se
prošly se svými rodinami pohádkovým lesem,
splnily úkoly na stanovištích a za odměnu si
odnesly zasloužený balíček s odměnou. Velké
poděkování patří organizátorkám Jarmile
Juřicové a Martině Kulhánkové, všem lidem,
kteří se proměnili v pohádkové bytosti
a všem našim sponzorům, bez kterých by
tato akce nemohla proběhnout.

Dvojboj
Velitel Radim Nikl 13. září uspořádal okrskovou soutěž zvanou DVOJBOJ. Soutěž se
skládala z netradičního útoku, kdy zásahové
vozidlo dojelo na místo určení, členové jednotky s dýchacími přístroji roztáhli požární
vedení a úkolem bylo nasát vodu z potoku.
Po zásahu terčů proudem vody ještě museli
přenést figurínu na místo určení. Tato disciplína byla pro jednotky pojata jako příprava
k opravdovému požáru a záchraně života.
Velmi dobrý nápad Radima byl všemi soutěžícími chválen, neboť takovéto disciplíny

prověřují připravenost jednotky na všechny
nečekané situace.
Další hodnotící disciplínou byl večerní nohejbal pod širým nebem. V součtu obou disciplín vyhrálo družstvo z SDH Dobrá. Naše
družstvo, ve kterém byly i naše dvě ženy
Eva Joniaková a Lenka Vojkovská, skončilo
celkově na 3.místě. Radimovi děkuji za zorganizování soutěže, hasičkám za přípravu
vynikající zelňačky a pomoc v obsluze.
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Hasičský prapor
Hned další den jsem se já, starostka SDH,
a Jiří Juřica s našim hasičským praporem
zúčastnili 1.Krajského setkání hasičských
praporů MS Kraje v Bazilice navštívení Panny Marie ve Frýdku – Místku. Zde se konala
slavnostní mše s požehnáním tří nových
hasičských praporů – Územního odboru
Hasičského záchranného sboru MS kraje
ve Frýdku-Místku, SOŠ a VOŠ požární ochrany
ve Frýdku-Místku a sboru dobrovolných hasičů z Lískovce. Po mši a následného průvodu
centrem okresního města obdržely všechny
prapory pamětní stuhu. Spolu s významnými
osobnostmi Frýdecko-Místecka a hasičskými
praporečníky se zde setkali zástupci dobrovolných a profesionálních hasičů z Polska a Slovenska, MS kraje, měst, obcí, církve, ostatních
složek IZS a dalších spřátelených subjektů.

Akce byla zakončena výstavou praporů na
frýdeckém zámku. V Moravskoslezském kraji
se dosud hasičské prapory „setkávaly“ pouze
v rámci jednotlivých okresů. Hasičské prapory patří mezi jedny z nejvíce opečovávaných symbolů hasičských sborů a doprovázejí je už od jejich vzniku, přestože už v té
dávné minulosti 19. a 20. století byla jejich
výroba nákladná.V dnešní době si můžeme
tyto krásné historické kousky prohlédnout
v mnoha hasičských muzeích a expozicích
na území celé České republiky, mezi jiným
i v Hasičském muzeu města Ostravy.

Rok se blíží do závěrečného finiše a proto bych Vás ráda již nyní chtěla
pozvat 30. 11. v 16 hodin na náš Adventní lampiónový průvod obcí,
který zakončíme rozsvícením vánočního obecního stromu a klasickým
opékáním buřtů v každém počasí.
starostka SDH Nošovice
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Návrat do školních lavic
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a 2. září
se v naší škole opět rozeznělo školní zvonění. Do školních lavic usedlo 54 žáků, z toho
11 žáku do lavic usedlo poprvé. Slavnostní zahájení proběhlo, již tradičně, v tělocvičně školy. Žáky i rodiče po prázdninách přivítal ředitel
školy pan Igor Slováček, dále starosta obce
Nošovice, pan Jiří Myšinský, a starostka obce
Nižní Lhoty, paní Marie Gryžboňová Mališová.
Měsíc září probíhal v naší škole v poklidu, žáci

se sžívali s novými spolužáky, prvňáčci se učili
novým školním pravidlům, seznamovali se
s novými spolužáky a s vyučujícími. Všichni žáci dostali pestrou nabídku zájmových
kroužků – keramika, gymnastika, dramatický kroužek, sportovní hry, dovedné ruce,
náboženství a výuku na hudební nástroj. Z
důvodu organizačních změn plavecké školy
ve Frýdku – Místku se pro letošní školní rok
plavecký výcvik nekoná.

V družině se zahradničí i vaří
Ve školní družině na přelomu měsíce září a říjen žáci s p.vychovatelkou Niklovou uspořádali výstavku ovoce a zeleniny z našich zahrádek. Žáci s hrdostí nosili plody, které jejich
rodiče či prarodiče vypěstovali na svých zahrádkách. V těchto dnech se již v družině pilně
připravují na soutěž „Mlsná vařečka“, kde se bude soutěžit v pravidlech správného stolování.
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Havárie znemožnila výuku
Vše vypadalo idylicky až do posledního zářijového dne, kdy nás všechny hned ráno
čekalo nemilé překvapení a to havárie vodovodního potrubí, které nám proteklo celou
budovou. V tento den žáci vůbec nemohli do
školy, a proto s radostí a úsměvem na rtu
uvítali pohostinnost paní učitelky Sobkové.
Vědomi si faktu, že se vyhnou učení, vyrazili
k ní na zahradu. Vedení školy a obce čekalo
kolečko starostí, zjišťování a řešení problému. Rádi bychom, touto cestou, poděkovali
všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli nám
tuto pondělní škodu odstranit. V úterý 1. října žáci mohli v rámci možností usednout
do suchých tříd a věnovat se výuce. Vedení
školy má před sebou několik týdnů vysoušení a řešení stávající situace.

Vedení obce děkuje
Dovolte mi, abych poděkoval jménem
obce všem spoluobčanům, zastupitelům
a všem dobrovolným hasičům z naší výjezdové jednotky, za účast při odstraňování škod způsobených havárii vodovodního řádu v základní škole. S tak velkou
mírou solidarity jsem se naposledy setkal,
při požáru rodinného domu rodiny Školových. Jsem rád, že vám spoluobčanům
nejsou tyto věci lhostejné. Ještě jednou
mockrát děkuji,
starosta Jiří Myšinský

Exkurze do IVC
Ve středu 2. října, kdy byla celá
obec Nošovice bez elektrického
proudu, se všichni žáci v rámci
projektového učení OČMU vydali na exkurzi do Integrovaného
výjezdového centra Nošovice.
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Novinky ve školce
V mateřské škole, stejně jako ve škole,
zaznělo symbolické školní zvonění v pondělí
2. září. Na děti čekaly zcela nově vymalované
prostory, schodiště a třídy. Na schodech
voněl nový koberec a hlavní překvapení čekalo děti v nově zrekonstruované umývárce.
Dle výrazu ve tvářích a jiskřičkách v očích
se našim dětem nová proměna líbila. Kromě
nových prostor na děti čekaly i tři nové paní
učitelky. Září školáčci prožili v adaptačním
režimu, seznamovali se s pravidly a řádem
školky, probírali témata jako je přátelství,
ovoce a zelenina, taky sklizeň úrody. „Měli

jsme možnost navštívit opravdovou zahrádku plnou zeleniny a jednotlivé plodiny
si osahat. V ovocném týdnu jsme si udělali
ovocný salát. V týdnu sklizně si děti samy
oškrábaly brambory, uvařily a s velikou chutí
si je snědly. V říjnu jsme se přehoupli přes
téma podzim a draci,“ uvádí Jana Sklářová.
Děti ve školce dostaly i širokou nabídku zájmových kroužků, můžou si vybrat z angličtiny se Schafer school, výuky na hudební
nástroj, keramiky, šikulů a tanečků.
Za ZŠ a MŠ Nošovice
Mgr. Igor Slováček a Bc. Jana Sklářová
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Nové dopravní hřiště
Ve středu 9. října bylo hřiště oficiálně předáno škole. Pro veřejnost bude přístupné
od jarních měsíců, škola i školka jej využívá již nyní, v omezeném režimu. Za účast na
výstavbě patří velký dík všem zapojeným.
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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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