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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

Tuto akci samostatně provedli techničtí zaměstnanci
za strojové výpomoci pana
Kozla a firmy Jankostav,
která zde provedla pokládku asfaltu a vodorovné značení. Výsadbu stromu nám
provedli Technické služby
a ostatní keřovou výsadbu jsme už provedli sami.
Další dokončené dílo je vodohospodářská stavba pod
ubytovnou Přeložka části vodního toku Osiník.
Celkové dílo je ukončeno
a převzato. Na výsledek se
přijďte podívat a učiňte si svůj názor. Nově
vzniknuvší pozemek naznačuje, že vybudováním komunitního centra pro seniory vznikne další architektonicky líbivé místo v obci.
Za další dokončenou akcí můžeme počítat
i výstavbu fotovoltaického veřejného osvětlení u sportovního areálu. Tímto způsobem
si vyzkoušíme možnosti budování osvětlení
místních komunikací a úsporu financí za pomocí světelné energie.

přijměte mé pozdravení při
čtení dalšího vydání Nošovického zpravodaje, který
přináší do vašich domovů
aktuální informace ze života v naši obci.
V úvodu tohoto vydání nemohu začít jinak, než pár
slovy k rekapitulaci státem
vyhlášeného nouzového
stavu z důvodu pandemického výskytu Covid-19.
Obsáhlejší rekapitulaci naleznete dále ve zpravodaji.
V prvé řadě musím konstatovat, že jsme ani
v nouzovém stavu nezastavili námi započaté
či navrhované investiční akce pro rok 2020.
Co jsme však museli omezit, byly všechny
kulturně-společenské akce.
Každopádně vás však ubezpečuji, že akce
plánované a organizované obecním úřadem
v době do 30. června proběhnou v náhradních termínech v druhém pololetí roku. Termíny jsou již stanovené a naleznete je v další
části zpravodaje. Jsem přesvědčen, že jsme
toto nepříznivé období jako obec zvládli se
ctí a to i organizačně.

O poslední a pro obec (co do finančního objemu) největší investiční akci - Rekonstrukci
Radegastova šenku píši v další části zpravodaje. Už v květnu jsme nezaháleli s přípravou dalších akcí v tomto roce.

A nyní se vrátím k započatým investičním akcím. Jak jste si již zajisté všimli, ukončili jsme
výstavbu parkoviště u Radegastova šenku
včetně výstavby autobusové zastávky. Dílo
bylo převzato a nyní probíhá kolaudační řízení, které se opozdilo z důvodů stavebních
změn před dokončením stavby. Současně
s touto stavbou jsme dokončili úpravu aleje
u „stoleté lípy“. Podařilo se nám zrekultivovat plochu tak, abychom měli pěkné odpočinkové místo ve středu obce.

Nyní vás tímto způsobem informuji, že zahajujeme výměnu autobusových zastávek.
Konkrétně jde o výměnu autobusové zastávky U lesa směr Frýdek-Místek v části Malé
Nošovice, výstavbu autobusové zastávky
U lesa směr Vojkovice v části Malé Nošovice
ve formě přístřešku s lavičkou a výstavbou
autobusové zastávky Nošovice – Pivovar
směr Morávka ve formě přístřešku. Náš
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zájem byl sjednotit všechny autobusové zastávky v obci. Není to však možné, protože
v obou směrech zastávky U Valoška v části
Malé Nošovice nejsme vlastníky (vlastník
ŘSD) a šetřením bylo zjištěno, že jsou nyní
v exekuci. Poslední zastávku v obci, kterou
jsem ještě nejmenoval, je zastávka Nošovice -Pivovar směr Frýdek-Místek. Zde rovněž
nejsme vlastníky (vlastník společnost Plzeňský
Prazdroj), ale dostali jsme svolení ke sjednocení barevnosti a doplněním o označník.

zadávací dokumentaci vyžádali. K ukončení
vlastní realizace má podle smluvních podmínek dojít do 120 dnů. Poslední akci, kterou jsme spustili a vybrali zhotovitele, je
dlouho slibovaná volnočasová zóna v části
Malé Nošovice, která by měla být dokončena
nejpozději do půlky srpna.
Naše zastupitelstvo se sešlo na veřejném
projednávání ve čtvrtek 5. května. K projednání mělo několik bodů, které se týkaly:
• dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce
restaurace Radegastův šenk,

Také máme připravený materiál k výstavbě
krytých kontejnerových míst. Vlastní výstavbu jsme chtěli započít koncem května,
ale z důvodů zájmově důležitějších prací technických pracovníků pro obec byla
výstavba časově odložená o měsíc. Přesto ještě k tématu uvedu, že v další části
zpravodaje vás informujeme o odpadovém
hospodářství podrobněji.

• dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Výstavba
chodníku a autobusové zastávky,
• závěrečného účtu obce Nošovice a Základní školy a mateřské školy Nošovice za rok
2019,
• poskytnutí finančního daru neziskového
spolku,

Postupně se budeme vracet k odpadovému
hospodářství pravidelně v každém zpravodaji, protože je to nyní citlivá záležitost, která
se v následujících letech významně dotkne
i rozpočtu obce. Ceny za odpady se skokově
zvedají, řádově o stovky procent.

• smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK.
• a dalších
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
22. srpna ve sportovním areálu. Tímto si vás
dovoluji za všechny organizátory na tyto
slavnosti pozvat a doufám, že se vám bude
připravovaný program líbit.

V rámci Programu EFEKT 2020, který se
týká výměny všech světelných bodů veřejného osvětlení v obci, jsme provedli výběr
zhotovitele. Výběr byl nezvykle dlouhý, ale
administraci nám prováděla společnost, která nám připravovala i celou projekční přípravu včetně žádosti o dotaci. Společnost
nám sdělila, že zdlouhavost byla zapříčiněna
odborným posouzením nabízených svítidel,
protože do soutěže se nám přihlásilo celkově osm dodavatelů z dvaceti tří, kteří si

Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Připomínáme
poplatek za psa

MUDr. Kučerová
hlásí změnu

Připomínáme občanům, že dle OZV č. 2/2019
o místním poplatků ze psů, vypršela splatnost poplatku za psa již 31. 3. 2020. Zkontrolujte si, zda máte uhrazen tento poplatek.
Úhradu lze provést bezhotovostně na účet
č. 28824781/0100 VS číslo popisné domu
nebo hotovostně v úřední dny. Nastala-li
změna a psa už nemáte, je rovněž nutné
psa písemně odhlásit.

Ordinace MUDr. Ivy Kučerové hlásí červencovou změnu ordinační doby. Ve dnech 16. 7.
(čtvrtek) a 17. 7. (pátek) bude ordinace uzavřena.
Nutné případy ošetří DS Politických obětí
Místek (u bývalého autobusového stanoviště) a MUDr. Mácová v DS Raškovice, Morávka
(tel.:733 685 195).

Koronavirus v číslech
Státem vyhlášený nouzový stav z důvodu
pandemického výskytu Covid-19 v České
republice započal 12. března a byl ukončen
17. května. V naši obci jsme v tomto období
měli hlášené čtyři pozitivní případy a řádově na čtyři desítky obyvatel bylo v karanténě. Počáteční mimořádná opatření,
která jsme v obci zavedli na základě státem
přijatých legislativních nařízení, měly z pohledu epidemiologického výskytu v obci
pozitivní efekt.

naší obce, nás obdarovaly finanční částkou 64
000 Kč a 100 kusů respirátoru třídy II.
Darovanou finanční částku jsme použili na
nákup čističek vzduchu a na nákup materiálu k šití roušek. Obdržené respirátory byly
poskytnuty pro zaměstnance obce, zaměstnance základní a mateřské školy a také prodavačkám v místních potravinách, obvodnímu
lékaři a zaměstnankyním pošty. Z Moravskoslezského kraje, respektive od státu, jsme
koncem dubna obdrželi celkově 719 kusů
jednorázových roušek, které máme připravené v rámci krizového plánu pro rychlou
reakci v případě výskytu tzv. druhé vlny. Také
proběhla opakovaná roznáška vyrobených
roušek do domácnosti a jednorázové dodání
AntiCovidového gelu a desinfekce. Preventivně se prováděly také opakované dezinfekce
veřejných prostor, včetně těch venkovních.
„Na závěr chci ještě jednou velice poděkovat
všem, kteří nám pomáhali,“ doplnil starosta
Myšinský.

Po celé období v nouzovém stavu jsme se
kromě legislativní podpory museli spoléhat
převážně sami na sebe - od materiálního zabezpečení, zajištění informovanosti až po
realizaci vlastních opatření. Já mohu konsta-tovat jen to, že vy sami jste nám svým
zodpovědným přístupem velice pomohli a za
to vám za náš obecní úřad velice děkuji. Celkové finanční náklady spojené s vyhlášeným
nouzovým stavem jsme sečetli a můžeme
konstatovat, že byly vyčísleny na částku 243
000 Kč. Společnosti, které podnikají na území
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Zároveň žádáme širokou veřejnost, aby nám
pomohla udržet přírodou čistou. Děkujeme!

Nadšenci
uklízeli Prašivou

Vaše chata Prašivá

V sobotu 2. května ráno se sešla parta
11 nadšenců, která si dala za cíl uklidit celý
masiv Prašivé. Nejenže byla uklizena louka
a les v okruhu 100m kolem chaty, kostela
a startovačky paraglidů, ale uklizeno bylo
také na přístupových trasách od parkovišť
u Kohutky, na Kamenitém, u Rybárny ve Vyšních Lhotách a u Sauny v Komorní Lhotce.
Ač se to nezdá, nasbíralo se spousty nepořádku...převážně papírové kapesníčky,
plastové láhve, plechovky od nápojů apod.
Nalezenou kuriozitou byl pytlík ještě s cenovkou v Kčs, který tam musel být tedy
aspoň 30 let. Velké díky patří všem, kteří se
úklidu zúčastnili.

Nový Radegast
Fanoušci hořkého piva se dočkali. Radegast
Ratar, výčepní speciál z nošovického pivovaru, dorazil v čepované variantě do hospod
a restaurací. Pro všechny záchranáře a zdravotníky bylo navíc během června první pivo
zdarma jako poděkování za jejich tvrdou
práci. Radegast Ratar byl na čepu ve více než
2 500 provozovnách jako mimořádně hořká
Volba sládků až do konce června 2020. Nyní
tato revoluční novinka v segmentu výčepních piv obsazuje výčepní kohouty v několika
stovkách vybraných hospod.
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Odpady, odpady a zase ty odpady
Při většině činností produkujeme odpady,
se kterými je třeba dále správně nakládat.
Bez správného nakládání s odpady bychom
za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O osudu odpadu, který vyhazujeme,
rozhodujeme my.

jej znehodnotíme, skončí na skládce, a to
nechceme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další
nový život v podobě výrobků, které běžně
používáme.
Rozšířil se nám v obci jakýsi nešvar. Při pátečním svozu směsného komunálního odpadu jsou vidět u popelnic navíc sáčky či pytle
s odpadem. A tady se nabízí otázka.

Když například vyhodíme plastový kelímek
do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše

Třídíte ?
Víte, že v obci Nošovice máme celkem
9 sběrných míst, kam můžete vytříděný
odpad odkládat? Aby se vám v domácnosti
lépe třídilo, zakoupila obec Nošovice barevné tašky na tříděný odpad. Pokud je ještě
nemáte, přijďte na obecní úřad a my vám
je rádi poskytneme.

Víte, že naše obec spolupracuje se společností EKO KOM, která se zabývá provozem
systému třídění a využití odpadu. Ta se
v rámci své činnosti stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů
i z naší obce.
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Výsledky obce Nošovice v systému EKO-KOM
za rok 2019, o množství odpadu, který naše
obec vytřídila a předala k využití v roce 2019:
Rok 2019 celkem
78,983 t

kartonů a dalších komodit v rámci tříděného
sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM
uspořeno 21,6 mil. GJ energie, tedy zhruba
tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více
než 332 tisíc domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl
systém tříděného sběru a využití odpadů
EKO-KOM ke snížení emisí o 922 540 tun CO2
ekvivalentu. Pokračování příště.

170 418,50 Kč

V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, který naše obec obdržela
přímo nebo prostřednictvím svozové firmy
od společnosti EKO-KOM, a.s.
Víte že, v roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových

Třiďte, má to smysl !
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Informace obce k poskytovaným
datovým službám ze strany C2Net s.r.o.
dojde ke stejné shodě, jak u podzemního vedení. Každopádně vás informujeme, že zájmem obce je poskytnout v co nejkvalitnější
míře dodávku datových služeb do všech domácnosti, ale také jsme respektovali ty, kteří
tuto službu již dlouhodobě užívají.

Na základě častých dotazů ze strany občanů Nošovic jsme se Vás rozhodli informovat
o stavu poskytování datových služeb optickým vedením ze strany společnosti C2Net
s.r.o. na katastru obce Nošovice.
V loňském roce jsme vstoupili do jednání
s představiteli této společnosti s tím, že jsme
je písemně informovali o tom, že pokládka optických kabelů (podzemního tak i nadzemního
vedení) pro poskytování datových služeb je
v rozporu se zákonem a bez souhlasu obce
(platí na obecních pozemcích, popř. blízkosti
inženýrských sítí) a tudíž musí dojít k nápravě.

Na základě výše uvedených skutečností jsme
prozatím nevypisovali veřejnou soutěž na
poskytovatelé datových služeb v dotčených
trasách a upřednostnili jsme prvně nápravu
a dohodu s výše uvedeným poskytovatelem
za předpokladu splnění legislativně daných
podmínek (informace jsme průběžně poskytovali na veřejných zasedáních ZON). Obec
v dalším období chystá při opravě chodníků
(je zadána projektová studie) z důvodů poškozené nebo chybějící dešťové kanalizaci připravit i své nové ochranné vedení pro poskytovatele datových služeb (zde vypíše veřejnou
soutěž na poskytovatele datových služeb).

Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany společnosti je datová služba poskytována v obci déle
než deset let (převážně tzv. vzduchem), tak
jsme vyzvali poskytovatele služby k narovnání
stavu za podmínek, které stanovuje platná legislativa. Je naši povinností vás informovat, že
ze strany poskytovatele došlo k součinnosti,
byla předložena projektová dokumentace pro
podzemní vedení a nyní jsme před podpisem
smluvních ujednání (pro podzemní vedení).

Nové žadatelé o služby tohoto poskytovatele, kteří žádají nadzemní vedení, upozorňujeme, aby si pro předpokládané vedení do své
domácnosti zjistili vlastníky pozemků, přes
které chtějí nadzemní vedení vést a samozřejmě s tím i jejich písemný souhlas (my doporučujeme s těmito vlastníky pro případné
neshody v budoucnu uzavřít smluvní vztahy
o věcném břemenu příp. služebnosti).

Na základě výše uvedeného si vás dovolujeme informovat, že ze strany obce nedochází k žádným skutkům, které by měly vliv na
cenu za poskytování datových služeb v obci
a taktéž se distancujeme od nařčení, že jsme
toho příčinou.
Pokud budete chtít zjistit skutečné příčiny,
pak se obraťte na poskytovatele datových
služeb. Co se týká nadzemního vedení, tak
máme příslib společnosti o navazující spolupráci a předpokládáme, že po předložení projektové dokumentaci ze strany poskytovatele

Následně také doporučujeme navštívit místně příslušný stavební úřad, aby vás informoval, za jakých podmínek můžete nadzemní
vedení vést.
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Nastal ideální čas na kontrolu vody
Zanedbali jste kvůli koronaviru kontrolu kvality vody ve své studni? Je nejvyšší čas pro
nápravu. Řada lidí nejen v moravskoslezském
regionu v letošním roce v souvislosti s omezeními, které vyvolala epidemie COVID-19,
zanedbala kontrolu kvality vody ve studních.
Je třeba být odpovědný ke svému zdraví
a napravit to!

Například společnost VodoTech doporučuje
majitelům studní provádět nejen pravidelné
čištění a údržbu, ale také věnovat pozornost
kontrole kvality využívaných zdrojů. Argument uživatelů, že není potřeba vodu ze
zdroje testovat, protože dlouhodobé užívání
se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, a voda má navíc vynikající chuťové
vlastnosti, neobstojí.

Po jarním tání, stejně jako po deštích, které dorazily do moravskoslezského regionu,
po povodních, nebo při suchu je potřeba
zkontrolovat, jakou vodu ze studny pijeme.
Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky,
které jsou v letošním roce velmi rozkolísané.

Především děti a citlivější osoby mohou být
postiženy střevními či zažívacími problémy
v případě výskytu bakterií fekálního původu.
Například při vypití vody kontaminované bakterií Escherichia coli, mohou nastat zbytečné
zdravotní komplikace. A tato rizika jsou vyšší
především v obdobích, kdy do studny přitéká
více vody z okolí. Tedy například v obdobích
jara, nebo vydatných přívalových srážek.

Řada lidí v letošním roce odložila každoroční
analýzu vody, kterou ze studny pijí, v souvislosti s omezujícími opatřeními, která přinesla
epidemie nového typu koronaviru. Vzhledem
k tomu, že nouzový stav v naší zemi skončil
a společnost se až na specifické případy vrací
k normálnímu fungování, je vhodný čas jarní
zpoždění nebo opomenutí napravit.

Veškeré další informace lze najít na webu
www.vodotech.cz nebo u vedoucí akreditované laboratoře, Pavle Veselé (tel.: 595 694
335, 702 154 771)

Autobusové zastávky neslouží
k požívání alkoholických nápojů
Je pro nás velice nemilé psát o tomto nešvaru některých našich spoluobčanů do Nošovického zpravodaje. Každopádně musíme
tímto, zatím nepersekutivním, způsobem
informovat některé naše spoluobčany, že
kryté autobusové zastávky neslouží k požívání alkoholických nápojů a k jejich „sedánkům“ na nich. Již v minulosti jsme některé upozorňovali, že není vhodné požívat

alkoholické nápoje ve veřejných budovách
(vstupní chodba do Obecního domu), tak se
někteří přemístili do autobusových zastávek.
Tam také byli opakovaně upozorňování, že
jejich dlouhodobé „sedánky“ nejsou žádoucí.
Protože se tento nežádoucí stav opakuje,
tak je tímto způsobem upozorňujeme, že
v budoucnu se tyto věci budou řešit jako
prohřešky proti veřejnému pořádku.
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Pozvánky
Obec Morávka zajišťuje odvoz. V případě zájmu o odvoz nás kontaktujte na tel. číslo:
558 69 10 21 nebo na tel. č. 606 641 080.
Akce se koná za každého počasí, na místě
možnost zakoupení občerstvení, zveme
i ostatní příznivce vystupujících. Vstup je
zdarma! Bližší informace na jednotlivých
obecních úřadech. Za pořadatele zvou členské obce sdružení: Dobrá, Dobratice, Krásná,
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty

Kulturní den SOPM
Sdružení obcí povodí Morávky zve všechny své občany dne 16. srpna do kulturního areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách
na Kulturní den SOPM nejen pro seniory.
Zábavu zajišťuje kapela:

Neo Chess Sunny
Rocken Roll Band
od 15 hodin do 18 hodin

Další připravované akce obce:
• 13. srpna 15:00 - setkání se seniory
v Radegastově šenku

• říjen - setkání s jubilanty v Radegastově
šenku

• 22. srpna 15:00 - Nošovické slavnosti v
kulturně-společenském areálu za školou
• 9. října 18:00 - talkshow Mládí nevyprchej
s Jitkou Asterovou a Hankou Čížkovou
v Radegastově šenku (předprodej
vstupenek od 1.září)

• 17. listopadu 18:00 - talkshow Pavla
Zedníčka a Alexandra Hemaly
• 28. listopadu 17:00 -rozsvícení vánočního
stromu
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Rekonstrukce šenku se blíží do finále
V okamžiku vydání tohoto zpravodaje se probíhající rekonstrukce Radegastova šenku chýlí
ke svému zdárnému závěru. Není od věci připomenout, že se z historického hlediska jedná
o jednu z největších obecních investic. Proto věnujeme průběhu závěrečných prací zvláštní
pozornost.

Do očekávaného finiše vstoupil nezvaný host ve formě pandemie. Dokončovací práce
ovlivnil zejména v květnu nedostatek pracovníků a nyní v červnu dodavatelé, resp. výrobci
některých komponentů, popř. pozdní objednávky ze strany zhotovitele. Vše ostatní je organizační věc zhotovitele, který v počátku pandemie požádal o odklad, který byl schválen
v maximální délce 14 dnů.

Každým dnem byl vidět posun směřující k dokončení díla.
Ano, přilehlé parkoviště, které bylo otevřeno jen pro dodavatelské firmy je dennodenně plné. Venkovní ruch je zřetelný, ale
uvnitř budovy je ten ruch ještě intezivnější. Navzájem se tu střídají různé profesní
skupiny. Nyní se vzájemně profese musejí
i střídat, protože si už na stavbě vzájemně
překážejí. „Od počátku června jsme taky

společně s technickým dozorem stavby
a generálním projektantem zahájili kroky
směřující k převzetí díla a ke kolaudaci,“ potvrdil starosta Jiří Myšinský. „Jde převážně
o administrativní kroky, přesto i v tomto
procesu jsme narazili na chyby, které musí
zejména generální projektant odstranit,“
dodal.
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V projektu došlo také k závažné změně,
která se netýká jen formální opravy v dokumentaci, ale také dodání kontrakčních
komponentů v rámci požárně bezpečnostního hlediska. Dle příslibu výrobce bude tento
nedostatek bude včas odstraněn, takže ani
tato věc by neměla mít vliv na dokončení
díla v termínu. Podstatná je také informace, že na některé dodělávky zhotovitel

zareagoval žádosti o prodloužení termínu
k dokončení díla z důvodů vícepráce. „S tímto návrhem jsme však nesouhlasili, a proto některé dílčí úkony, popř. jsme některé
práce museli jako obec provést ve vlastní
režií.,“ uvedl starosta. Zatím se vše daří vést
do zdárného konce, takže veškeré vícepráce
s mnohaprocentní finanční úsporou zvládají
pracovníci obce.

Radegastův šenk zahájí provoz
do poloviny července
„Jsem přesvědčen o tom,
jakmile budete číst tento
článek a po jeho přečtení se
projdete okolo rekonstruované budovy, tak uvidíte
téměř dokončené dílo. Je
možné, že se budou dělat
závěrečné venkovní úpravy, popř. se bude stěhovat
vnitřní a venkovní nábytek
na své místo. Každopádně
víme, že budoucí personál
je již připraven k zahájení vlastního zkušebního
provozu, který potrvá na
základě hygieny minimálně
dva měsíce,“ uzavřel téma
Myšinský.
Během této doby se bude
kontrolovat vlastní provoz, hygienické podmínky
včetně měření světelnosti a hlučnosti a jiné.
To je ale již doba po otevření provozu a my všichni
můžeme držet palce, aby
byl zahájen podle plánu, nejpozději v prvním nebo druhým červencovém týdnu.
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Hasiči informují
Vážení spoluobčané,

v muzeu, přívěsná čerpadla, dopravní vozidla
a cisterny. Od roku 2008 využívá sbor pro zásahy u požáru hasičskou cisternu CAS 20 MAN
13.280TGM. V posledních letech je dovybavován moderní technikou obecním úřadem.

za dobu vyhlášení nouzového stavu jsme
i my museli pozastavit svou činnost sboru.
Naše výjezdová jednotka pomáhala při desinfekci obecních prostorů, za což jim patří
poděkování.

V tuto chvíli má náš sbor 112 členů, z toho
31 dětí Hasičský sbor momentálně vede
Martina Pačísková, zástupce Jiří Juřica a velitelem výjezdové jednotky je Radim Nikl.
Společně s dalšími členy výboru a ostatními
členy sboru vyvíjí všestranou činnost. Od
práce s mládeží, které vychovávají již řadu
let Jarmila Juřicová a Martina Kulhánková –
holky se věnují těm nejmenším nadějím ve
věku 3 – 6 let, ty starší začaly trénovat Petra
Komenská a Lucie Vojkovská Klusová. Mezi
další patří školení, výcvik, účast a pořádání
hasičských soutěží, zásahy u požárů a nehod
až po činnost kulturní a společenskou. Připravujeme pravidelné akce pro naše členy, kde
rádi vzpomínáme se staršími členy na to, jak
to bylo jak se říká „kdysi“. Pořádáme kulturní
akce pro naši obec, které jsou již řadu let
brány jako obecní tradice a jsme rádi, že se
jich vy, naši občané, účastníte.

Mladí hasiči odpočívali a čerpali síly na první
trénink, který vedoucí uspořádaly 29. května.
Né všechny děti se tréninku zúčastnily, ale
na těch kteří přišli bylo vidět, že se těší na
společné tréninky a že jsou opět spolu.
V červnu jsme chtěli oslavit 95. výročí sboru
a při této příležitosti uspořádat Krajský festival hasičských přípravek Moravskoslezského
kraje. Bohužel tuto akci jsme odložili z bezpečnostních a epidemiologických důvodů
na rok 2021. I přesto si dovolím pár řádků
k historii našeho sboru.
Hasičský sbor byl založen v březnu 1925
v hostinci Antonína Honajzra. Do sboru tehdy
vstoupilo celkem 32 občanů, kteří zvolili výbor.
Pro výstavbu hasičské zbrojnice v obci byl
použit model zbrojnice z Dolních Domaslavic.
Stavba započla v roce 1927 a za 3 měsíce
7. srpna 1927 předal stavitel starostovi hasičů
klíče od nové zbrojnice. Celkové náklady na
stavbu byly 31760Kč. V roce 1986 se poté
uskutečnila přestavba zbrojnice, kdy hlavními
organizátory byl S. Matušík, František Vencl,
Josef Damek, Jiří Juřica, Jan Dorda a další členové, kteří celkově odpracovali 6334 hodin.
Hodnota tohoto díla činila 580 tisíc Kč a byla
dokončena o rok později. Další rekonstrukce
proběhla v roce 2010 a to hlavně z důvodu,
že byla zvětšena garáž pro novou hasičskou
cisternu. Základním vybavením při založení
sboru byly 3 berlové stříkačky, následovala
ruční koňská stříkačka, která je nyní uložena

Tak abych nezapomněla
zde je pozvání na nejbližší akce:
• 18.července 10:00
– Nošovický korbel (soutěž
dospělých) na hřišti za školou
• 5.září 14:00 – Pohádkový les

Za výbor SDH, Martina Pačísková, starostka
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Senioři se opět schází
Klub seniorů Nošovice - Nižní Lhoty opět zahajuje činnost po dvouměsíční přestávce, způsobené pandemií koronaviru. Dne 18. června se od 14 hodin uskutečnilo oblíbené smažení
vaječiny ve sportovním areálu za školou v Nošovicích. Navzdory špatnému počasí se akce
zúčastnilo 58 členů, kteří společnými silami usmažili na 281 vajec.
Za klub seniorů kronikář klubu,
Čestmír Roman

Další plánované akce
• 23. července od 14 hodin – půlroční schůze s vyhodnocením
jubilantů, rovněž na sportovním areálu za školou v Nošovicích
• 6. srpna – autobusový zájezd na Lysou horu

Zprávy a zprávičky ze školy a školičky
Od pondělí 25. května v rámci uvolňování
proti epidemiologických opatření umožnilo
MŠMT osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku
na vzdělávacích aktivitách ve škole. Přítomnost žáků je na vzdělávacích aktivitách dobrovolná, nepřítomnost se nezapočítává do
celkové absence za 2. pololetí školního roku

2019/2020. Tomuto v naší škole předcházela řádná dezinfekce všech prostor, příprava
bezpečnostních a hygienických pravidel,
vytvoření 15 členných skupin, úpravy tříd,
úprava organizace vzdělávacích aktivit a časový rozpis školních dnů.
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V odpoledních hodinách se pro děti umožňuje výchovná činnost skupiny s vychovatelkou
či jiným pedagogickým pracovníkem, zaměřená na zájmové a relaxační aktivity s cílem
zajistit odpočinek dětí.

radovánky, kde nejen děti a žáci předvedou
vždy pěkné taneční či divadelní číslo, ale hlavně to máme spojeno s oficiálním předáním
naší štafety odcházejících žáků pátého ročníku nadcházejícím prvňáčkům. Je nám líto, že
právě tahle chvíle letos veřejně neproběhla.
Každopádně budou žáci 5. třídy i naši malí
předškoláci odměněni tričkem a knihou na
památku na naši školu a školku.

Do školy se po neplánovaném volnu vrátilo
80% žáků. Vzdělávání probíhá denně ve 4 vyučujících hodinách a je zaměřeno na hlavní
předměty český jazyk, matematika, anglický
jazyk a vlastivěda – prvouka. Pro žáky, kteří
osobní účast na vzdělávání nevyužili, nadále
paní učitelky připravují distanční výuku.

Místo školních výletů dle možností zvážíme
a jednotlivým školním skupinám zpestříme
výuku vycházkou do blízkého okolí.

Vzhledem k situaci, která nastala, jsme letos
museli ve škole i školce zrušit spoustu školních aktivit spojených se závěrem školním
roku. Jednou z nich je oblíbený Den dětí –

Jedno odpoledne si výchovnou činnost žáci
s paní vychovatelkou zpestřili tradičním smažením vaječiny.
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Školka
Po dlouhých osmi týdnech se v pondělí
11. května z oken mateřské školy, opět ozýval dětský smích. Děti se už na sebe hodně
těšily, bylo krásné sledovat, jak se radostně
vítají, povídají si o tom, co prožily a natěšeně usedaly ke svým oblíbeným hračkám
a hrám. Než se život do mateřské školy vrátil,
proběhla řádná dezinfekce prostor a hraček,
sepsaly se pokyny a pravidla pro hladký rozjezd a taky pro bezpečnost všech, se vším
byli seznámení taky rodiče. Do školky se nám
vrátilo 75% dětí.

Naštěstí počasí přálo a děti mohly trávit
hodně času venku na zahradě a dopravním
hřišti, kde jsme úspěšně odzkoušeli i zapojené semafory.
Protože se v tomto školním roce nemohla
uskutečnit NOC S ANDERSENEM a bohužel
si netroufneme jet ani na výlet, plánujeme
na rozloučení a na památku pro naše předškoláky překvapení. Všem školkovým dětem
výlet vynahradíme jinak.
K zápisu do mateřské školy, který probíhal
v měsíci květnu, letos přišlo 20 žádostí.
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Den dětí ve škole a ve školce
Školáci měli na pondělí 1. června naplánovanou procházku do přírody s opékáním buřtů,
jelikož počasí ráno vypadalo nejistě, zůstali
žáci ve škole, kde jim paní učitelky výuku
spontánně upravily.

slalom, podjížděly překážky, vodily se se zavázanýma očima, skákaly v pytlích, chodily
na chůdách, házely na terč, atd. Pro osvěžení
dostaly od kuchařek nanuk a od pana starosty sladkou odměnu.

Žáci hráli různé výukové hry. Páťáci prožili projektový den – s Legendou o tangramu, pracovali s tablety, stříhali, vybarvovali
a skládali vlastní tangramy,taky soutěžili. Žáci
třetí třídy s paní učitelkou Sobkovou vyrobili
pro všechny pravou cukrovou vatu. Panem
starostou byli žáci odměněni sladkým dárečkem.

Školní rok 2019/2020 byl ukončen v úterý
30. června, předáním klasického vysvědčení. Žákům, kteří si vysvědčení nevyzvednou,
bude vysvědčení uschováno a budou si ho
moci vyzvednout v příštím školním roce.
Mateřská škola svůj provoz v témže školním
roce ukončí v pátek 17. července.

Ve středu 3. června žáci 5. třídy vyrazili na
výšlap na Prašivou, kde prožili, hezký vzdělávací den ukončen, opékáním buřtů.
Na Den dětí v mateřské škole na děti čekalo
dopoledne plné soutěží na dopravním hřišti a na zahradě, děti na koloběžkách jezdily

Chystá se příměstský tábor
Letos, ve spolupráci s Místní akční skupinou Pobeskydí MAS, pořádáme dva turnusy příměstského tábora. První turnus pod
názvem „My z Kačerova“ proběhne v týdnu od 2024. 7. je určen pro předškolní děti
a žáky 1-3.třídy, skupina 25 dětí. A druhý
turnus v týdnu 27- 31. 7. „Tábor u hasičů“,
pro děti 6-12 let, skupina 15 dětí a žáků.
Přejeme vám krásné, slunečné a pohodové prázdniny. Odpočiňte si, užívejte
sluníčka, relaxujte, čerpejte síly a dávejte na sebe pozor!!! V září se těšíme na
shledanou.

Za ZŠ a MŠ Nošovice
Slováček Igor a Sklářová Jana
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Inzerce








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

Vývoz odpadních vod
ze žump, septiků, čističek a jímek
za jednotné akční ceny.
Více info na telefonu 721 271 919

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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