listopad

Nošovický

prosinec

2019

ZPRAVODAJ
Pozvánka
na novoroční
ohňostroj
čtěte na s. 5

Změna ceny
vodného a stočného
čtěte na s. 8

Nové letecké snímky
Nošovic
čtěte na s. 9

www.nosovice.cz

Nošovický ZPRAVODAJ

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

hlédnout ani při jízdě autem.
Na závěr jsme nechali budovu
„obléct“ do nového vánočního kabátku a okolí přizpůsobit
tak, aby bylo hodno významu
budovy.

dovolte mi, abych vás přivítal při čtení v tomto roce
posledního vydání našeho
Nošovického zpravodaje,
který do vašich domovů
přináší aktuální informace.

Opravy na základní a mateřské
škole také dospěly do finále
a já musím poděkovat vedení
školy a celému kolektivu za
úsilí, které při odstraňování
následků havárie vynaložili.

Úvodem nemohu začít jinak,
než kulturou. Období adventu jsme pomyslně zahájili rozsvícením vánočního stromku.
Jsem rád za to, že jste se této
akce zúčastnili v tak hojném počtu a zároveň
chci poděkovat spolku dobrovolných hasičů
za spoluorganizování a partneru, skupině
ČEZ, za podporu akce. Hned další týden,
v pátek 6. prosince, proběhla Mikulášská
besídka v ZŠ a MŠ Nošovice za přítomnosti
našeho partnera, společnosti Hyundai Motor
Manufacturing Czech. Na středu 18. prosince
připadlo v tomto roce závěrečné posezení
s jubilanty v restauraci Maryčka.

Začátkem prosince škola převzala opravenou
část a započala s výukou žáků 1. a 2. ročníku
v nově zrekonstruované třídě.
Jediná významná investiční akce, která přesahuje přelom roku je rekonstrukce Radegastova šenku. Nelze přehlédnout, že jsme v období, kdy zhotovitel pracuje na nové venkovní
fasádě, a my můžeme pomalu vidět reálné
obrysy vnější části rekonstruované budovy.
Bohužel však musíme konstatovat, že jsme
připustili zhotoviteli po všech rozsáhlých
a schválených úpravách v projektové dokumentaci prodloužení termínu předání stavby
o 30 dní. Zhotovitel však přislíbil, že stále
je jeho zájmem stavbu ukončit v řádném
termínu, tj. do 15. května 2020.

Dále si vás dopředu dovoluji pozvat na uvítání příchodu nového roku s přípitkem, ke
kterému dojde ve středu 1. ledna 2020 od
18 hodin na parkovišti Obecního úřadu. Součásti programu bude „Novoroční ohňostroj“.
A nyní se můžeme dostat k tomu, abychom
zrekapitulovali to, co se za předešlé dva měsíce v naší obci událo po stránce investiční. Na
počátku vám chci sdělit za celé naše zastupitelstvo obce, že jsme splnili převážnou část
toho, co jsme si do tohoto roku předsevzali.
Abychom v tomto roce ukončili veškeré investiční stavby, zbývalo nám dokončit opravu budovy Obecního úřadu včetně částečné
úpravy jejího okolí. I táto věc se nám podařila
stihnout do konce listopadu, včetně instalace
elektronické úřední desky, která nelze pře-

A co nás čeká dále? Máme vybraného zhotovitele parkoviště a chodníku u Radegasta
šenku a je jím ostravská společnost Jankostav s.r.o.. S vlastní realizaci bude započato
hned z kraje nového roku a to konkrétně
6. ledna, kdy předáme staveniště. Stavba je
rozdělená do tří časových úseku z důvodu
nestabilního počasí v tomto ročním období.
První úsek se týká výstavby chodníku v okolí
rekonstruované budovy, druhý úsek bude
výstavba vlastního parkoviště a třetí úsek
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se bude týkat výstavby chodníku a autobusových zastávek. Upozorňuji, že se stavbou
jsou spojená i určitá omezení, a proto znovu
apeluji na všechny občany, kteří v tomto okolí
procházejí, aby s ohledem na vlastní bezpečnosti zvolili jiné alternativní trasy a tomuto
místu se vyhnuli.

• více a méněpráce na opravě fasády Obecního úřadu,
• hospodaření obce Nošovice – rozpočtová
opatření 2019, inventarizace,
• kotlíkové půjčky a prodloužení termínu
k příspěvku na ČOV,
• ceníku za odvádění odpadních vod pro rok
2020,

A když jsme u té bezpečnosti, je třeba zmínit
ještě to, že jsme před koncem roku vybrali
dodavatele nezávislého veřejného osvětlení
na neosvětlenou místní komunikaci lemující
sportovní areál. Nezávislost spočívá v napájení osvětlení z vlastních fotovoltaických
článků, tudíž v daném místě není potřeba
rozvodné sítě. Tuto komunikaci jsme vybrali
záměrně z důvodu současné nepřítomnosti
veřejného osvětlení a také proto, abychom si
do budoucna náležitě ověřili tyto alternativní
zdroje a prověřili jejich kvalitu. Pokud tato
technologie obstojí, rádi bychom ji instalovali
v nepřístupných místech obce nebo tam,
kde by zbudování rozvodné sítě pro veřejné
osvětlení bylo velice nákladné.

• obecně závazné vyhlášky obce Nošovice
o místních poplatcích,
• hospodaření ZŠ a MŠ Nošovice.
• výsledků vyhodnocení veřejných zakázek
malého rozsahu a dalším
Děkujeme občanům, že mají zájem o veřejné
projednávání a těchto jednání se účastní.
Na závěr chci vám všem popřát krásné prožití vánočních a novoročních svátků v kruhu
rodinném a do nového roku 2020 vše dobré,
pevné zdraví a ať ten rok následující je zas
o krůček lepší než ten předešlý.

Dále jsme v prosinci zadali projekční firmě
úkol vypracovat studií volnočasové zóny
v Malých Nošovicích. Pokud nám vše vyjde,
tak bychom na jaře mohli začít s výběrem
zhotovitele a žádat spolufinancování z Fondů
mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Ty nám
mohou pokrýt až 85 procent nákladů.

Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Kalendář
na rok 2020

Poslední veřejné zasedaní zastupitelstva
v tomto roce proběhlo v úterý 26. listopadu. Nejdůležitějším bodem bylo projednávání
rozpočtu obce na rok 2020. Další body se
týkaly:

Kalendář obce Nošovice na rok 2020 si můžete vyzvednout v lednu 2020 na Obecním
úřadě, kde si zároveň vyzvednete známku na
popelnici, případně můžete zaplatit poplatek
za psa. V kalendáři najdete mimo jiné termíny
svozu popelnic v části Nošovice a Malé Nošovice, důležitá telefonní čísla apod.

• více a méněpráce na restauraci Radegastův šenk,

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Omezení provozu pošty

Poplatek za psa se mění

Z personálních důvodů došlo od 9. prosince
k následujícím změnám provozních hodin
pobočky pošty v Nošovicích. Takto upravená bude provozní doba až do konce letošního roku. Vzhledem k slabému provozu ve
dnech vánočních prázdnin bude naše pobočka pošty, společně s poštou ve Vyšních
Lhotách ve dnech 30 - 31.prosince uzavřena
úplně. Veškeré zásilky budou v těchto dnech
k dispozici na poště Dobrá.

Zastupitelstvo obce Nošovice na svém zasedání dne 26. listopadu schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním
poplatku ze psů, kde je stanoven roční poplatek 120Kč za psa.

Pondělí

8:00 - 11:00

Úterý

13:00 - 16:00

Středa

8:00 - 11:00

Čtvrtek

13:00 - 16:00

Pátek

8:00 - 11:00

Pyrotechnika s rozumem
Bezpečná zábavná pyrotechnika určitě patří
k oslavám nového roku, přesto zkusme být
k sobě, a zvláště pak ke zvířecím mazlíčkům,
tolerantní a ukončeme tyto hlasité projevy
zábavy nejpozději v 1 hodinu po půlnoci.
Děkujeme za pochopení.

Mše ve farnosti Dobrá
Štědrý den
24.12.2019

Omezení provozu
Obecního úřadu
Upozorňujeme občany, že v době od 23. prosince do 4. ledna bude provoz Obecního úřadu v Nošovicích omezen.

Prosincové změny
u lékařů
MUDr.Kučerová Iva v DS Dobrá ve čtvrtek
19.prosince neordinuje! Nutné případy ošetří
v DS Politických obětí v Místku (u bývalého
autobusového stanoviště) MUDr.Malcharová
(tel.: 558 434 036)

15:00

Boží hod vánoční
25.12.2019
8:00

10:30

Svátek sv. Štěpána
(v Nižních Lhotách)
26.12.2019
8:00

10:30

Svaté rodiny
29.12.2019

10:30

8:00

Silvestr
(na Prašivé)		
31.12.2019
8:00

Mudr. Pitřík nebude do konce roku ze zdravotních důvodů ve své ordinaci přítomen.
V ordinačních hodinách zde bude pouze
sestra, a to do 20. prosince, v následujících
dnech bude ordinace zcela uzavřena.

22:00

15:00

Nový rok
(Slavnost matky Boží Panny Marie)
1.1.2020
8:00
10:30
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My tři králové jdeme k vám
Známá melodie rozezní na začátku ledna
domácnosti mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České
republice, která letos proběhne již po dvacáté. Díky vaší štědrosti a obětavé práci
koledníků se loni podařilo celkem vybrat
2 227 293 Kč, z toho 33 099 Kč v Nošovicích.

skupinami na zajištění aktivit a investic, na
které nemůžeme najít zdroje jinde. Jedná se
například o volnočasové a vzdělávací aktivity pro klienty, investice do vozového parku
pro terénní služby, které jezdí za klienty
domů nebo rekonstrukce v pobytových zařízeních,“ doplnil ředitel frýdeckomístecké
Charity Martin Hořínek. Konkrétní záměry
najdete na webu Charity Frýdek-Místek.

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak, aby byla maximalizována její transparentnost. Každá
Charita například sepisuje tzv. záměry,
tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje,
jak chce získané peníze použít. V případě
Charity Frýdek-Místek používáme vykoledované finanční prostředky napříč cílovými

Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat od
1. do 14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček, příspěvkem na účet nebo
zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete na
www.trikralovasbirka.cz.

Představujeme: osobní asistentky
Posláním Centra pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje je pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci,
potřebují pomoc a podporu, poradit, zapůjčit kompenzační pomůcku či aktivně a smysluplně vyplnit svůj volný čas. Jednou z našich
poskytovaných služeb je OSOBNÍ ASISTENCE.
Jedná se o terénní sociální službu, kdy osobní asistentky dochází do domácností klientů
a tam jim pomáhájí s činnostmi, které již
nejsou - s ohledem na svůj věk a zdravotní
stav, schopni sami zvládat. Jedná se například o pomoc s oblékáním, osobní hygienou,
přípravou stravy, zajištění nákupu a běžného úklidu domácnosti.

Kromě těchto základních sebeobslužných
činností plní osobní asistentky také roli blízké osoby, která naslouchá, aktivizuje a podporuje. Mít někoho kdo provází a zpříjemňuje denní rutinu je důležité zejména u osob
upoutaných na lůžko.
Více informací o činnosti organizace a jednotlivých službách naleznete na našich
webových stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky na čísle 558 431 889 či přímo na
pracovišti.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon 558 431 889
E-mail: czp.fm@czp-msk.cz
Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice
Pavlína Prosová, osobní asistentka
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Okleštění stromoví
Katastrálním územím naší obce prochází
vedení přenosové soustavy označené jako
V 460 vlastněné a provozované společností
Čeps, a.s., u které je rozsah ochranného
pásma vyměřen vzdáleností 20 (25)m na obě
strany měřeno od krajních vodičů tohoto
vedení. Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku 3m.
Odstranění a okleštění stromoví je potřeba
provést v období vegetačního klidu v termínu do 31.3.2020. Současně oznamujeme,
že v termínu od 18.11. vyhledají vlastníky

pozemků, na kterých se ochranné pásmo
vedení nachází, zástupci firmy pověřené
společností ČEPS, a.s., a projednají rozsah
a způsob odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování vedení přenosové
soustavy. Cílem je pomoci těm vlastníkům,
kteří nemají možnost vadný stav urychIeně
napravit. V případě potřeby poskytne bližší informace zástupce společnosti FORESTER SERVIS, s.r.o., paní Dagmar Janovcová,
tel. 602 334 390; email: daqmarjanovcova@
foresterservis.cz.

MHD zdarma i do Malých Nošovic
Druhý prosincový čtvrtek proběhla schůzka zástupce naší obce, starosty Jiřího Myšinského, s náměstkem primátora města
Frýdek-Místek, Karlem Deutschrem, a vedoucím oboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu, Miroslavem Hronovským. Výsledkem schůzky je přislib zajištění
dopravní obslužnosti v části Malé Nošovice
bezplatnou městskou hromadnou dopravou. „Je fakt, že nám k dosažení tohoto
kroku pomohly zejména argumenty týkající se zajištění svozu našich děti do Základ-

ní a mateřské školy v Nošovicích, kdy od
školního roku 2019-2020 žádné dítě z části
Malých Nošovic nebude přijato v I. stupni
vzdělávání do Základní školy v Dobré. Jsem
rád za vstřícný přístup ze strany Magistrátu
k řešení tohoto problému, který mne velice
tížil. Pokud vše proběhne hladce, tak bude
„MHD zdarma“ pro část Malé Nošovice zavedeno ještě v tomto školním roce,“ uvedl
Jiří Myšinský.
O dalších krocích budete postupně informováni.

Tuk z pečení má své místo
Nastal čas pečení a smažení. Připomínáme,
že použité tuky nepatří do kanalizačního
systému. Použitý olej a tuky prosím ukládejte v uzavřených PET láhvích nebo v jiném
plastovém obalu do separačních nádob na
těchto třech sběrných místech:

- potraviny – Obecní dům
- naproti rodinného domu p. Jopka,
č. p. 21 (výdejna mláta)
- u rodinného domu p. Boháčové,
č. p. 65 (Malé Nošovice)
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Změna ceny vodného a stočného
výši 36 Kč/m3 (vč. DPH). Ceník je platný
pro rozhodné období odečtu stavu měřidel
od 15. prosince 2019 do 15. prosince 2020.

Na základě usnesení představenstva akciové
společnosti SmVaK byla v souladu s platnou
legislativou schválena nová cena vodného
47,27Kč/m3 (vč. DPH). Nové ceny budou
uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2020. popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Prosíme občany,
aby nezapomněli nahlásit
stav vodoměru pro
vyúčtování stočného
za 4. čtvrtletí.

Zastupitelstvo obce Nošovice na svém zasedání 26. listopadu schválilo ceník za odvádění odpadních vod vodním dílem Oddílná
kanalizace Nošovice cenu stočného ve

Výhodný vývoz žump a septiků
cena 980,- Kč bez DPH do 10m3. Po jednání se společností SmVak bylo domluveno
ještě výhodnější a zejména levnější řešení.
„Konečné ceny obdržíme počátkem roku,
proto všechny nemovitosti, které nejsou
napojené na kanalizační řád, obdrží nabídku
cen vývozu a vlastní postup hlášení do poštovních schránek,“ doplnil starosta, Mgr. Jiří
Myšinský

Obec Nošovice zajišťuje ve spolupráci se
SmVak výhodný program pro vývoz žump
a septiků pro majitelé nemovitostí, kteří
nejsou napojeni na kanalizační řád. Již v minulosti jsme vás informovali, že SmVak nabízí
vývoz žump a septiků za cenu 1285,- Kč bez
DPH u vývozu do 5 m3 a za cenu 1959,- Kč
bez DPH do 10 m3. Při sdíleném vývozu
u minimálně dvou nemovitostí je stanovena

Úřední deska je nyní interaktivní
Obec Nošovice má od 29. listopadu spuštěnou novou interaktivní elektronickou úřední desku, která se nachází před vchodem
do obecního úřadu. Tato úřední deska má
dotykový displej, který umožní každému
uživateli nahlédnout nejen do vyvěšeného
obsahu úřední desky, ale i do našich webových stránek. Můžete zde nalézt všechny
vydané zpravodaje i mapu Nošovic a další.

Nahlédnout do obsahu můžete kdykoliv, protože provoz desky je nepřetržitý. „Její vlastní
prohlížeč je velice jednoduchý, pokud by se
vám písmo zdálo málo čitelné, postačí vám
dvěma prsty zvolený text roztáhnout (opačným pohybem zase vrátíte text do původního stavu). Doufám, že zde všichni naleznete
vše, co budete potřebovat,“ doplnil starosta,
Mgr. Jiří Myšinský
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Na webu přibyly letecké snímky
Počátkem října vznikly letecké snímky naší obce.Na ukázku jich zde několik vkládáme,
soubor všech snímků naleznete na webu www.nosovice.cz v sekci Fotogalerie nebo na
nové interaktivní úřední desce.
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K seniorům se stavil Mikuláš
Výroční schůze se konala v kulturním sále
Obecního úřadu Nižní Lhoty za účasti 68 členů našeho klubu, starostů obou obcí a zástupců hasičů a myslivců. V úvodu předsedkyně klubu minutou ticha uctila památku
pana Zdenka Majera. Dále zhodnotila činnost
klubu a přednesla plán činnosti na rok 2020.
Starostové obcí pochvalně zhodnotili naši
práci a popřáli mnoho úspěchů v dalším
období. K přání se rovněž připojili zástupci

složek. Po zprávě o hospodaření a občerstvení jsme poblahopřáli a předali balíčky šesti jubilantům. Zároveň jsme předali balíček
a velmi poděkovali za dlouhodobou práci
panu Eduardu Damkovi, který oznámil ukončení činnosti ve výboru. Potom Mikuláš se
dvěma čerty předával dárky, které si členové klubu přinesli do tomboly. Dobře jsme se
při tom pobavili.

Klub seniorů Nošovice-Nižní Lhoty přeje
všem občanům do roku 2020 všechno nejlepší, hodně štěstí, rodinné pohody a hlavně
pevné zdraví.

Plán akcí Klubu seniorů na rok 2020
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Vycházka – směr Morávka
Mašličkový večírek – Kulturní místnost OÚ Nižní Lhoty
MDŽ – Kulturní místnost OÚ Nošovice
Frýdek-Místek – vycházka do Hájku
Zájezd (bude upřesněno)
Smažení vaječiny spojené se soutěžemi dětí
Sportovní odpoledne pro seniory a blahopřání jubilantům
Bowling
Zájezd do vinného sklípku
Konec babího léta
Divadlo Ostrava
Výroční schůze s Mikulášem
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Hokejový klub
stoupá v tabulce

ALOHA - Základní část 2019/20
Pořadí

Hokejový klub HC Sršni Nošovice se již čtvrtým rokem účastní ostravské amatérské hokejové ligy ALOHA a jelikož je sezóna v plném
proudu, dovolte jen krátké ohlédnutí za první
půlkou soutěže. Po loňských ne zcela uspokojivých výsledcích se podařilo stabilizovat
sestavu, která se začíná společně sehrávat,
což se pozitivně odráží i na výsledcích v letošní základní části soutěže. V loňském roce
se za celou základní část povedlo týmu nasbírat pouze 8 bodů. Letos je to 10 kol před
koncem základní části už 10 bodů a aktuálně
9. místo v tabulce. Z řad nošovických rodáků
patří k oporám týmu David Vloch s pěti kanadskými body a Roman Prymus s Tomášem
Novákem, oba se čtyřmi body.

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

HC Panthers
Ostrava

14 13

0

1

72:20

26

2

HC Šlajfíři
Opava

12 11

0

1

78:27

22

3

HC Ostrava
Capitals

13

9

3

1

77:27

21

4

HC Humrs
Ostrava

13

8

1

4

70:35

17

5

HC Old
Village

14

7

2

5

73:53

16

6

HC TiE+O!

12

6

3

3

50:35

15

7

HC Kanci

12

6

0

6

47:49

12

8

HC Pyšní
Kačeři

14

6

0

8

41:54

12

9

HC Sršni
Nošovice

12

5

0

7

43:62

10

V

R

P

Skóre

Body

10

HC Krmelín

12

4

2

6

41:51

10

11

HC Asteroids

12

3

4

5

39:41

10

12

HC Legio
Ostrava

12

4

1

7

37:50

9

13

HC Mustang

13

4

1

8

38:61

9

14

HC Opice

13

3

1

9

32:64

7

15

HC Lev

12

2

2

8

30:60

6

16

HC Winter
Legends

14

1

0

13 30:109

2

Blíží se Vánoce a jako klub jsme se rozhodli
pomoci těm, kteří neměli tolik “štěstí” a nemohou si užívat radostí nejen amatérského
sportovního života. Za tímto účelem uspořádal spolek “ALOHA sport v každém věku,
z.s.” charitativní akci, jejíž součástí bylo veřejné bruslení pro rodiny s dětmi, benefiční zápas, ve kterém proti sobě nastoupily
výběry hráčů ze skupin Morava a Slezsko
ALOHA ligy, a hlavně dobročinná sbírka pro
spolek Haima Ostrava, z.s. a oddělení dětské hematoonkologie FN Ostrava. Akce se
konala 15.12. v Porubské RT Torax aréně
a HC Sršni Nošovice podpořili tuto dobrou
věc finančním příspěvkem a rovněž aktivní
účastí. Jakub Hlosta (brankář), Roman Prymus
(obrana) a David Vloch (útok) byli nominováni
do výběru skupiny Morava a zahráli si přímo
v benefičním zápase.

ALOHA - Základní část 2019/20
Tým

Z

Sršní hráli pro
kliniku dětského
lékařství

Aktuální tabulka ALOHA ligy
vypadá následovně:

Pořadí

Tým
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Nejmenší sportovci
navštívili řadu turnajů
Po odehrání podzimní části
soutěží, kdy mnohé zápasy
nebyly s ohledem na počasí
odehrány, nemůžeme tyto
kategorie tabulkově vyhodnocovat, což není ani naším záměrem. Tréninkové
zázemí nachází jak v Dobré
tak i v Nošovicích, soutěžní
zápasy pak probíhají na hřišti v Nošovicích. V současné
době již započalo další kolo
Krajské zimní ligy, opět za
účasti všech našich týmů
pod vedením trenérů Jany Přípravky 3x3 r.2012+, mladší přípravka r.2011+ a starší přípravka
Sikorové, Jakuba Vojkovské- 2009/10 společného týmu Nošovice-Dobrá
ho, Vladimíra Kaloče, Michala
Červeného, Roberta Schnapky, Martina Budínského a Petra Malyška, za což jim patří
obrovské díky. Kromě „mistrovských“ utkání
SK Nošovice-Lhoty děkuje všem
se kluci a děvčata zúčastnili několika velmi
svým členům, příznivcům, obdobře obsazených turnajů :
čanům a sponzorům za pomoc,

přízeň a pochopení , které jste
nám v roce 2019 věnovali. Přejeme všem příjemné prožití
svátků Vánočních a do nového
roku 2020 hodně štěstí, zdraví
a osobní pohody.

• 9.6. 1.ročník NOŠOVICEcup
• 7.9. turnaj s „BANÍČKY“ v Albrechticích
• 21.9. turnaj ve Frýdlantu nad Ostravicí
• 27.9. speciální 3hodinový trénink
COERVERcoaching pro děti 5-11 let
v Nošovicích

Lumír Vojkovský

• 27.10. turnaj „Liga mistrů“ v Ostravě

Dorostenci spojili síly napříč obcemi
Na základě dohody mezi SK Nošovice-Lhoty
a tělovýchovnými jednotami Pražmo-Raškovice a SOKOL Dobrá jsme pro sezónu

2019/2020 přihlásili do okresního přeboru mužstvo dorostů pod hlavičkou Nošovice-Raškovice, kde našli uplatnění kluci
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z výše uvedených spolků, kteří by si jinak
pod samostatnými organizacemi nezahráli.
Tréninkové a zápasové zázemí našli kluci
na hřištích v Nižních Lhotách a Nošovicích.
Venkovní zápasy se odehrály v režii raškovických organizátorů a domácí zápasy
nošovických. Trenérský tým byl složen

výhradně z kluků z Raškovic a to L.Krella,
J.Ruska a J.Šiguta. V podzimní části jsme od
hráčů nemohli čekat žádné zázraky, což se
také projevilo ve hře a výsledcích. Konečné
umístění po této části je poslední místo
s jednou výhrou, jednou remízou a jedenácti prohrami.

Muži vedou frýdeckou skupinu
Sezóna 2019/2020 byla z rozhodnutí Okresního fotbalového svazu FM s přihlédnutím
k počtu přihlášených mužstev rozdělena na
„frýdeckou“ (9 mužstev) a „třineckou“ část
(8mužstev). Každá skupina odehrála, resp.
ještě odehraje systém každý s každým doma-venku a po ukončení této části postoupí
první tři mužstva z každé skupiny do finálové
skupiny, kde si opět zahrají každý s každým
doma-venku a vítěz postupoupí do I.B třídy.
Ostatní týmy si to také rozdají mezi sebou
doma-venku ve skupině, kde dosud hráli o konečné umístění, které určí jejich budoucí zařazení do další sezóny 2020/2021.

Jak si vedli naši? Tým vedený trenérem
R. Niklem a vedoucím mužstva L. Kulhánkem
z dosud odehraných 14 zápasů zvítězil 7krát,
3krát remizoval a 4krát prohrál. S nadsázkou
můžeme konstatovat, že se muži chovali jako
„Jánošík“. Bohatým brali a chudým dávali.
Jinak totiž nelze hodnotit výhry v Janovicíh (5:1) a Bašce (4:0), tedy s mužstvy, které
byly na 1.místě, a remízu v Chlebovicích (1:1)
a Kunčicích (4:4) s mužstvy, které v danou
dobu byly na posledním místě. Po delší době
potěšující zprávou je probuzení našich střelců, což dokumentuje 45 vstřelených branek
a tím 1-2.místo v OP.

Medvíďata hledala poklad
Medvídci se rozhodli mimo činnosti
v klubovně a na hřišti vyjet na Hukvaldy, kde navštívili mini ZOO s mluvicími
papoušky a krásnou pumou. Nalezli zde
i cizokrajnou tropickou zahradu, kde je
možné obdivovat masožravé rostliny,
bonsaje, orchideje, kaktusy a další. Samozřejmě nesměla chybět návštěva
obora s Liškou Bystrouškou a ukrytým
pokladem, po kterém medvíďata pátrala podle morseovkou napsaného
vzkazu. Nyní se medvíďata věnují výrobě dárků a vánočních ozdob.
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Milí spoluobčané,
rok 2019 nám pomalu končí. Nastává čas vánočního klidu s rodinou u stromečku a vánočních pohádek. I my tento rok ukončíme vánoční besídkou s našimi mladými hasiči, kde si
děti pod stromeček nadělí dárečky.

Mladí hasiči se zúčastnili
Hry Plamen

Daruj krev,
pomůžeš

V říjnu se naše mládež zúčastnila okresního kola hry Plamen a to konkrétně závodu
požárnické všestrannosti ve Starém Městě.
Na trať nám vyběhla 2 družstva mladších,
1 družstvo starších a jednotlivci v kategorii
dorostu – Alexandra Skotnicová, Filip Kaloč
a Vojtěch Zajac.
Mladší obsadili 10.místo, starší 18.místo,
Saša 8.místo, Vojtěch 3.místo, Filip 1.místo.

Na shromáždění starostů okresu Frýdek
-Místek jsem převzala Pamětní list za účast
v projektu DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI
HASIČI. Tato akce se koná každý rok v květnu a mohou se účastnit všichni dárci, kteří
jsou známými, kamarády či rodinou našich
dobrovolných hasičů. Budeme rádi, když se
s námi do této akce v příštím květnu zapojíte a podpoříme tak společně dobrou věc.

Kluci mají opět skvěle našlápnuto do dalšího jarního kola a budeme doufat, že jim
jejich píle vydrží a předvedou skvělý výkon
i v květnu na dalším kole Plamene.

Ženy pokračují
v soutěžích

Dále jsme provedli podzimní úklid hasičárny a ve stejný den odpoledne jsme pozvali
všechny členy na posezení, kterého se zúčastnilo 33 členů. Vrchními kuchtíky v tento
den byli Jana Müllerová Kantorová a František Gavlas.
Jim patří velké poděkování..

Naše soutěžní družstvo žen se zúčastnilo
celkového vyhlášení NETRADIČNÍ LIGY, ve
které bylo přihlášeno celkem 11 družstev
a sčítaly se zde body za pořadí z jednotlivých soutěží ligy. Družstvo žen pro rok
2019 bylo ve složení: Petra Komenská, Nikola Kulhánková, Lenka Vojkovská, Alexandra
Skotnicová, Svatava Filipi, Eva Joniaková,
Monika Kaločová a Iveta Schillerová. Holky
obsadily celkově 2.místo a překvapením
bylo vyhlášení nejlepší soutěže ligy a tou
se stal náš NOŠOVICKÝ KORBEL. Je vidět,
že obnova této soutěže byla dobrým rozhodnutím a my budeme v této soutěži dále
pokračovat. Kromě ligy se holky zúčastnily
dalších 3 soutěží. Skvělá práce!
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V listopadu se mládež zúčastnila okrskové soutěže ve vybíjené v Dobraticích.
Starší obhájili po roce opět 1. místo, mladší 2.místo.

Hasiči zahájili advent
Poslední již tradiční akcí v roce je Lampiónový průvod, kterým zahajujeme adventní
období a stejně tak jako každý rok tak i letos jsme připravili občerstvení pro všechny
účastníky ve spolupráci s obcí Nošovice.
Ráda bych za celý rok poděkovala všem
členům, kteří chodí dobrovolně pomáhat
s přípravami, prodejem, vařením, uklízením
na všech akcích, které v průběhu roku pořádáme. Poděkování patří všem dětem a dorostencům za jejich píli a vzornou přípravu,
všem vedoucím mládeže – Jarmile Juřicové,
Martině Kulhánkové, Petře Komenské, Lucii
Vojkovské Klusové. Dále bych chtěla poděkovat za velmi dobrou spolupráci a podporu
obci Nošovice v čele se starostou, panem
Mgr. Jiřím Myšinským, zastupitelstvu obce
a všem občanům, kteří se našich akcí účastní, neboť právě pro ně toto všechno děláme.

Akce, na které se
můžeme opět těšit
V roce 2020 se můžete těšit opět na tyto
veřejné akce: stavění májky, sběr železa
(duben), možná i elektroodpadu, dětskou
pohárovou soutěž O pohár starosty obce,
kácení májky se smažením obecní vaječiny,
spolupořádání Nošovických slavností, Pohádkový les, lampiónový průvod.
V červnu oslavíme 95.výročí od založení
sboru a u této příležitosti budeme pořádat
FESTIVAL HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK MS KRAJE. Tato akce bude pro nás velice náročná
a nákladná. V případě, že by nám chtěl někdo z řad občanů či firem v obci pomoci (ať
už svým přidáním ruky k dílu nebo pomoci
finančním darem), budeme velice rádi.

Všem občanům Nošovic přeji za celý náš sbor prožití vánočních svátků v klidu
a pohodě, v novém roce 2020 mnoho úspěchů, štěstí, lásky, ale hlavně dobré
zdraví nám všem, neboť je pro nás všechny tím nejdůležitějšíím.
Starostka sboru dobrovolných hasičů, Martina Pačísková
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Předvánoční zprávy
a zprávičky
z naší školy a školičky…

Exkurze do doby ledové
V půlce listopadu se žáci 3. až 5. ročníku
vydali do Ostravy na ojedinělou expozici
živočichů z doby ledové. Na výstavě měli
možnost vidět mnoho zvířat ve skutečné
velikosti, seznámit se s jejich životem a potravou. Vyslechli si odborný výklad a poté
na místě odpovídali na otázky v pracovních
listech.

Poslední dny roku utekly jako voda a než
otevřeme náruč dnům roku nového dovolte opět malé ohlédnutí. Ve škole se pilně
pracovalo na odstranění závad po říjnové
havárii vodovodního potrubí. Byly to hodiny
vysoušení, vylévaní vody, hlídání a kontrolování. Dále malování, výměna podlahy, položení lina, opravy dřevěného obložení a dřevěných prvků,… Vedení školy vše zařídilo tak,
aby výuka žádného žáka naší školy nebyla
nijak omezena. .Ještě není vše 100% hotové,
ale naši prvňáci a druháci mohli přesně po
dvou měsících usednout zpátky do svých
školních lavic. Děkujeme všem za práci na
odstranění této havárie.

Potměnoši vzorně
reprezentovali

Seznámení s robotikou
Mimo běžného učení naše žáky čekalo taky
několik exkurzí či projektů. Jedním z nich
byla návštěva partnerské ZŠ Dobrá, kde se
vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili projektu „Základy robotiky aneb grafické programování“. Žáci se společně s panem ředitelem zúčastnili dvou setkání, na kterých se
seznámili se základy programování, které si
i vyzkoušeli, trénovali logiku a ovládali malé
roboty – Ozoboty.

Ani naši sportovci nezaháleli a v listopadu se
zúčastnili dalšího ročníku turnaje Čeps Cup
ve florbale ve sportovní hale v Raškovicích.
Naše družstvo s názvem Potměnoši se utkalo s dalšími sedmi školami. Ve vzájemných
zápasech okusili chuť výhry i prohry a my
jim děkujeme za reprezentaci školy.
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Mikuláš v Nošovicích
Ve čtvrtek 5. prosince, po návštěvě čerta a Mikuláše, se celá škola vydala na sportovní
dopoledne do haly Polárka ve Frýdku-Místku. Zde měli naší žáci celou ledovou plochu jen
a jen pro sebe. Za finanční pomoc děkujeme Klubu rodičů. Stejně jako do školy i do školky
dorazil čert a Mikuláš, měli s sebou velkou Knihu hříchů a na každé dítko měl pochvalu či
vztyčený prst. Všechny děti jsme ubránily a do pekla nikoho neposlali.

Další den nás již tradičně čekala Mikulášská besídka
s nadílkou. Žáci si se svými třídními učitelkami nacvičili
program pro rodiče, ve kterém chtěli všechny přítomné
hosty naladit na vánoční atmosféru. Po představení nás
očekávaně navštívili Mikuláš, čert a anděl v zastoupení
firmy Hyundai a podělil všechny děti mateřinky a žáky
základní školy pěknými balíčky. Děkujeme.
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Konec roku
Ve školce si díky teplému podzimnímu počasí mohly děti užívat radosti z nového
dopravního hřiště a taky se nám podařilo
díky spolupráci s Obecním úřadem odstranit
nevhodné ovocné stromy na naší zahradě.
Už nějakou dobu se nám v hlavě rodí nápady,
jak nové prostory využít a co všechno by
se dalo na zahradě vylepšit.

nou dýňovou polévku. Na svatého Martina
si válely a pekly svatomartinské rohlíčky.
Děti v mladší třídě si zase upekly výborné
muffinky a medové perníčky.

V listopadu k nám do školky přijelo divadélko Úsměv s pohádkou Krakonošova mlha.
Na divadelní představení jsme pozvali naše
kamarády z první třídy, kteří se k nám do
školky moc rádi přišli podívat a zavzpomínat. Po pohádce nám prvňáčci ukázali, co
všechno se už ve škole naučili, jaká písmenka
už umí číst a psát, taky nám ukázali, jak to
mají s počítáním. Byli velkou motivací pro
naše předškoláky.

V období adventu starší děti vyráběly na
vánoční jarmark, krájely a sušily ovoce, poté
plnily pytlíčky na vánoční čaj. Se zájmem
tvořily a vyráběly výrobky na jarmark. Mladší děli spolu s paní učitelkou tvořily adventní
věnce.

V rámci prožitkového učení jsme se i my
snažily děti vést k učení prožitkem a zážitkem. Děti si samy dlabaly dýni, druhý den
si z dýně samy vařily a ochutnávaly výbor-

Od 1. prosince si děti každý den otevírají společný adventní kalendář, kde je čeká
malá laskomina, úkol a adventní pohádka.
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Moderní technika míří do školky
Naše škola připravila, ve spolupráci s níže uvedenými školami, projekt v rámci Výzvy
č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na
šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt
byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z OP VVV finanční prostředky v celkové
výši 5 527 460 Kč. Mateřské školy budou vybaveny nejmodernější technikou – digitální
minikatedrou Sweetbox, která nahradí hned několik drahých zařízení, jako je interaktivní
tabule, LCD televizi, projektor či herní konzoli. Učitelé ZŠ a MŠ Nošovice a zapojených škol
budou intenzivně proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.
Realizace projektu byl zahájen 1.12.2019 a plánované aktivity budou probíhat v zapojených
školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie.
Školy zapojené do projektu:
• Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace
• Mateřská škola Frýdek – Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek – Místek, p.o.
• Základní škola a mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola Lučina, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace
• ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola Pržno, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace
• Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště
• Základní škola a Mateřská škola Bruzovice

Vánoční prázdniny našim žákům a dětem začnou v sobotu
21.prosince a těšit se na ně budeme v pondělí 6.ledna.
Děkujeme za celoroční odvedenou práci všem pedagogickým i nepedagogickým
zaměstnancům ZŠ a MŠ Nošovice, rodičům za přízeň a zřizovateli za podporu
Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky.
Ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází i v roce, co přichází…
za ZŠ a MŠ Nošovice Slováček Igor a Sklářová Jana
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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. Budou-li na krajnicích
nevhodně zaparkovaná vozidla, komunikaci
nebudeme plužit, 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.

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,
ID dat. schránky: h3rbi5y, e-mail: obec@nosovice.cz, web: 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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