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Nošovický ZPRAVODAJ

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

K převzetí tohoto díla,
které v konečném součtu
přesáhlo částku 65 mil. Kč
bez DPH, obec přistoupila
30. června. Dílo bylo převzato dle smlouvy, řádově
se stovkami nedostatků
s tím, že všechny tyto nedostatky musí být odstraněné
do 31. července. K tomuto
datu došlo i ke kolaudačnímu
řízení, které bylo povinným
podkladem pro zprovoznění celého komplexu. Dnes
již víme, že se vše podařilo
a všichni ti, kteří projevili
zájem se do tohoto komplexu podívat, potvrdí, že se vše podařilo dovést do zdárného
konce. Některé detaily, které součásti díla
nebyly, obec dokončila ve své režii. Dnes již
areál žije svým „vlastním“ životem a je jen na
nájemci, zda my zákaznici budeme spokojeni
nebo ne. Za nás, za obec, nájemci přejeme
mnoho spokojených zákazníků a tím pádem
i mnoho úspěšných let strávených v našem
Radegastově šenku.

úvodem vás vítám při čtení
letního vydání našeho Nošovického zpravodaje, který
přináší informace ze života
v naší obci.
Pro tentokrát platilo, že nám
rok 2020 v letních měsících
přinesl mnoho rozmanitého. Počasí bylo velice proměnlivé, dovolenkové měsíce jsme převážně trávili
doma či v České republice
a k tomu všemu nám pandemie Covid-19 nejvíce zasáhla
do plánovaných akcí, od kterých jsme vzhledem k přijatým mimořádným opatřením
museli upustit. I přesto všechno doufám,
že jsme si my všichni našli náhradní řešení
a letní měsíce si každý svým způsobem užili.
A nyní se vrátíme k tomu, co se v té „naší
vesničce“ za ty dva měsíce událo.
Prvotně musím zmínit, jak nám ovlivnila pandemie Covid-19 život v obci. Toto virologické
onemocnění právě v letních měsících nejvíce
ovlivnilo veškerý život v Moravskoslezském
regionu. Bohužel i naši obci se toto onemocnění nevyhnulo a zaznamenali jsme doposud
nárůst o další dva pozitivně testované spoluobčany. Každopádně děkuji, že tito zasažení pozitivní nález ohlásili a také potvrdili,
že se budou chovat dle pokynů obdržených
od hygieny. Jsem rád, že k dalšímu nárůstu
nedošlo a zasažení se již těší plnému zdraví.

Mezi menší plánované investiční akce patřila výstavba volnočasové zóny v části Malé
Nošovice „Radegastovy toulky“, která
je součásti cyklotrasy, jejíž zastávky jsou
významná místa v obci Nošovice (Pivovar
Radegast, Radegastův šenk, Boží muka, vyhlídka pod valem, HMMC, apod.). Celá trasa je
uvedena jak na webových stránkách obce,
tak i v reklamních materiálech obce a Radegastova šenku. Z větší části byla tato akce
finančně podpořena dotací z Euroregionu
Beskydy. Celková cena díla byla vyčíslena
na 1,5 mil. Kč. Další akce, která byla v měsíci červenci dokončena a kterou jste mohli

Obec v letních měsících svou činnost primárně zaměřila na dokončení rekonstrukce
Radegastova šenku - největší investiční akci ve své novodobé historii.
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zaregistrovat, byla výstavba autobusových
zastávek prováděná ve vlastní režii. Celková
cena byla vyčíslena na 0,5 mil. Kč.

komunikaci je natolik poškozených, že bude
muset dojít k jejich výměně.
Další poškozené kanalizační vpusti se nacházejí na místních komunikacích.

Nyní probíhá v obci výměna světelných
bodů u veřejného osvětlení. Jak jsem uvedl v předešlých vydáních, na tuto akci se
nám také podařilo zajistit spolufinancování
z evropských fondů. Dílo bude předáno do
konce října. Do konce října bychom chtěli dokončit i uzavřená stání pro kontejnery, což
provádíme taktéž ve vlastní režii vlastními
pracovníky. Do dalšího období připravujeme projektovou dokumentaci k odvodnění
zádní části sportovního areálu a k záchytu
povrchových vod do retenčních nádrží. Ke
zvelebení prostředí v obci a jeho okolí přispěli
i brigádníci z řad vás, občanů Nošovic, a proto
bych rád touto formou poděkoval pánům
Filipu Kaločovi a Maximu Kulhánkovi za práci,
kterou odvedli přes letní měsíce. Na závěr
chci také poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří nám pomohli s nastěhováním a montáži
nábytku v Radegastově šenku.

Také se nám přes letní měsíce podařilo pokročit ve výkupu nemovitostí Nošovice čp.
114, 115 a k ním náležícím pozemkům. Znalecký posudek stanovil odhadní tržní cenu
na 10 mil. Kč, obec však docílila snížení této
částky na 8,232 mil. Kč. Nyní dochází k vyklízení uvedené nemovitosti. Povinnost majitelky nemovitosti před schválením prodeje
je zajistit, aby nemovitost nebyla zatížená
jakýmikoliv závazky.
Naše zastupitelstvo se sešlo na veřejném
projednávání v úterý 23. června. K projednání mělo několik bodů, které se týkaly:
• schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo
k přestavbě Radegastova šenku, za přítomnosti stavebního dozoru,
• schválení finanční garance neziskové organizaci Adámkova vila, domov se zvláštním režimem z.ú. ,

Všechny občany chceme informovat, že
jsme zahájili se zhotovitelem oddílné kanalizace Nošovice reklamační řízení z důvodů
poškození poklopů a vpustí do kanalizačního
řádu.

• informací o aktuálních veřejných zakázkách,
• mimořádné odměny členům zastupitelstva,

V úterý dne 11. srpna proběhlo úvodní jednání, kdy jsme stanovili časový harmonogram k odstranění zjištěných závad. Musíme vás upozornit, že zejména v měsíci říjnu
bude značně omezen dopravní provoz na
silnici III. třídy č. 4774, která vede středem
obce. Celkem patnáct vpustí na uvedené

• informace z mikroregionu a další.
Na závěr tohoto úvodníků bych rád popřál
našim školákům úspěšný návrat do školních
lavic.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Dovolená v ordinaci MUDr. Pitříka
Ve dnech 31. srpna – 18. září včetně bude mít MUDr. Pitřík dovolenou.
V těchto dnech jej zastupuje MUDr. Olšarová (tel. 602 580 196) takto:
Třanovice – Kapplův dvůr: 		
Pondělí 12.00 – 15.00 hod.		
Úterý 08.00 – 10.00 hod.		
Středa 13.30 – 15.30 hod. 		
Čtvrtek 08.00 – 10.30 hod. 		
Pátek 11.00 – 13.00 hod.		

Těrlicko - Hradiště 136:
Pondělí		
07.30 – 10.30 hod.
Úterý 		
12.30 – 15.00 hod.
Středa		
07.30 – 11.00 hod.
Čtvrtek		
12.30 – 14.30 hod.
Pátek		
07.30 – 10.00 hod.

MUDr. Pitřík začne ordinovat dne 22. 9. 2020.
a řemeslo, které patří k lidovému jarmarku
ostatním, ať už v samotném procesu nebo
prodejem ve stáncích (jedná se např. o pekařství, cukrářství, keramiku, košíčkářství, lidové
truhlářství, drátkování, apod.). V případě zájmu
se prosím obraťte na obecní úřad Nošovice.

Olej
nepatří do dřezu!
Znovu připomínáme a prosíme, abyste
nevylévali tuky a oleje do kanalizace!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně
k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systému v domácnostech. Nejčastější
případy nastávají v přečerpávajících jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení
tuků k ucpání čerpadel z důvodu obalení
spínacích plováků tuky. Tuky vkládejte do
uzavřených PET lahví nebo do jiných plastových obalů a tyto odkládejte do separačních nádob na níže uvedených stanovištích.

Nová linka
z Malých Nošovic
Od 15. září bude v provozu nová linka z Malých Nošovic do Nošovic a zpět. Jízdní řád
bude zveřejněn na webu obce.
Prosíme občany, aby k nástupu do autobusu (č. 303 a 313 – MHD zdarma) směr
Frýdek-Místek použili nástupiště na parkovišti viz foto.

• U potravin v Obecním domě
• Naproti RD č.p. 21 paní Jopkové
• U RD č.p. 65 paní Boháčové Emilie
		 (Malé Nošovice)

Ukaž svůj um a řemeslo
Dne 19. září se uskuteční již 6. ročník “Den regionů Slezská brána a DOS Olešná“ v Paskově,
a proto hledáme šikovné řemeslníky, spolky
a jednotlivce, kteří by rádi ukázali svůj um
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pořádá

Hrad
Hukvaldy
Archeopark
Chotěbuz

26.

-Podobora

pod záštitou náměstka
hejtmana kraje pro sociální
oblast Jiřího Navrátila

Zámek
Kravaře

27.

Hrad
Sovinec

ŘÍ

20.

Dolní
Vítkovice

13.

ZÁ

19.

12.

Zámek
Nová
Horka

VOLNÉ
VSTUPY

INFORMACE
O NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI
SOUTĚŽE
ZÁBAVA
HRY a další

DNY
RODIN 2020
Vezměte své děti a navštivte s nimi
zdarma krásná místa našeho kraje
12. 9.
13. 9.
19. 9.
20. 9.
26. 9.
27. 9.

Zámek Nová Horka
Dolní Vítkovice
Hrad Sovinec
Archeopark Chotěbuz-Podobora
Hrad Hukvaldy
Změna programu vyhrazena!
Zámek Kravaře

Zábavný program pro děti a dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.
Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!
Podrobný program naleznete:

Těšíme se na Vás!

www.dejmedetemrodinu.msk.cz
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POZVÁNKA NA PŘEDSTAVENÍ
Zveme vás v pátek 09. října v 18. hodin do
sálu Radegastova šenku, kde se uskuteční
talk show Jitky Asterové a Hanky Čížkové.

Předprodej vstupenek bude zahájen 21. září
2020 na obecním úřadě Nošovice. Cena
vstupného je 150 Kč.
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Prosíme občany, aby do označených kontejnerů vhazovali
tomu určený bioodpad (TRÁVA DO TRÁVY, VĚTVĚ DO VĚTVÍ)

Sportovci koukali
Sobota 1. srpna byla ve znamení velkého
očekávání. Sportovní a společenský areál se
stal úderem 21. hodiny centrem kulturního
dění v Nošovicích.

letního kina s filmem „Muž na střídačku“. Krásné počasí, profesionální projekce a příjemně
překvapivá návštěva spojená s dobrým občerstvením nám byla nakonec odměnou za
vynaložené úsilí.

Sportovní klub ve spolupráci s agenturou
Kino na cestách pozval nejen místní občany, ale i široké okolí na vůbec první projekci

Lumír Vojkovský,
předseda SK Nošovice – Lhoty

Sběr vysloužilých elektrozařízení
omezení a dle zaběhlého a lety prověřeného
postupu. Občané tak mohou i nadále odevzdávat veškerá vysloužilá elektrozařízení
na místech, na která jsou navyknutí, včetně
obecních sběrných dvorů.

Ve čtvrtek 6. srpna se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnila schůzka zástupců
ministerstva, obecních svazů, provozovatelů
kolektivních systémů a společnosti Samsung.
Jejím cílem bylo vyřešit situaci způsobenou
rozhodnutím jednoho kolektivního systému spočívající v omezení sběru a svozu
vybrané značky elektrozařízení ze sběrných
dvorů.

V situaci, kdy se váš smluvní partner odmítne
postarat o část vybraných vysloužilých elektrozařízení, kolektivní systém REMA se o jeho
odvoz postará, a to na základě požadavku
dané obce nebo provozovatele sběrného
dvora i bez aktuálně uzavřené smlouvy.

Výsledkem společného jednání je dohoda,
kdy sběr vysloužilých elektrozařízení bude
i po 1. srpnu nadále probíhat bez jakéhokoli
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Volby 2020
Podzimní volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 společně
s Volbami do Senátu Parlamentu České republiky.

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v
pátek
2. 10. 2020
14.00 – 22.00
sobota
3. 10. 2020
08.00 – 14.00
V Nošovicích je vytvořen jeden volební okrsek. Místem hlasování je zasedací místnost
Obecního úřadu v Nošovicích. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Každému voliči budou doručeny tři dny před
dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi budou doručeny informační letáky, v nichž
budete seznámeni s údaji potřebnými pro
realizaci volebního práva.
V případě závažných zejména zdravotních
důvodů, může volič požádat obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi, o zajištění přenosné volební schránky. Požádat
můžete telefonicky na čísle: 558 641 332
nebo 558 641 032.

Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno!

Pátek
Sobota

Volby do Senátu PČR se uskuteční v
2. 10. 2020
14.00 – 22.00
3. 10. 2020
08.00 – 14.00

Místem hlasování je rovněž zasedací místnost
obecního úřadu. Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem České republiky.

v každém volebním obvodu, ve kterém se
volby konají, pouze dva kandidáti, kteří se
v prvním kole v konečném pořadí umístili na
prvních dvou místech. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že volby proběhnou ve dnech:

Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno!

Volby do Senátu PČR – II. kolo
Pátek 9. 10. 2020
14.00 – 22.00
Sobota 10. 10. 2020
08.00 – 14.00

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním
kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu
všech odevzdaných hlasů, a nebude tak
zvolen žádný z kandidátů, bude se konat
druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči
nebudou dodány předem, ale volič je obdrží
přímo ve volební místnosti.
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VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude
moci volit ve svém volebním okrsku, požádat
o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně
adresáta - nutno mít označenou schránku),
případně může průkaz převzít i osoba, která
se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského
průkazu osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů podle místa
trvalého pobytu (dle údaje z občanského
průkazu), nejpozději do středy 30. 9. 2020
do 16:00.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v územním
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tzn.
občan Nošovic, může s voličským průkazem
hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku
v Moravskoslezském kraji).

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
(musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby,
tj. do pátku 25. 9. 2020 do 16:00.

Voličský průkaz při Volbách do Senátu PČR
opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku volebního obvodu č. 69.

Společenský život v obci
Radegastův šenk – slavnostní otevření

Parlamentu ČR Stanislav Fridrich, hejtman
MSK Ivo Vondrák, starosta obce Svederník
Roman Lisický, náměstek primátora města
Frýdek-Místek Karel Deutscher, farář z Doberské farnosti Marek Kozák, starostové
sousedních obcí), osob z podnikatelské sféry
(zástupce společnosti VaVAPub – nájemce
Roman Vajda a jeho kolektiv, ředitel společnosti Pivovar Radegast Ivo Kaňák, prezident
společnosti HMMC Yang Dong Hvan ), zástupců posledního majitele rodinné nemovitosti
Lišků a dalších. Slavnostního přestřižení pásky
se ujali starosta obce Jiří Myšinský, zástupce zhotovitele paní Formánkova a nájemce
Roman Vajda v 19 hodin.

Ve středu 12. srpna v odpoledních hodinách
proběhlo slavnostní otevření Radegastova
šenku za přítomnosti osob veřejného života (zastupitelé obce Nošovice, poslance

Setkání starosty se seniory
Další společenské posezení proběhlo hned
následující den 13. srpna a to setkání starosty se seniory v sále Radegastova šenku.
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Starosta na úvod seznámil všechny přítomné s nájemcem Radegastova šenku Romanem Vajdou a následně s aktualitami z obce.
Přátelské posezení proběhlo v poklidném

prostředí, senioři si vyzkoušeli nabídku
z gastronomického menu, převážná část
ochutnala tankovou ryze hořkou dvanáctku
a k poslechu i tanci zahrála skupina Akuma.
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Činnost Klubu seniorů
Nošovice-Nižní Lhoty
23. 7 . 2020 – Půlroční schůze

a vynikajícím ozvučením, které nám připravil
Leopold Mališ. Tančili jsme, zpívali a dobře se
měli. Bylo to opět krásné pozdní odpoledne
za nádherného počasí.

Půlroční schůze se konala na sportovním
areálu v Nošovicích za účasti 62 členů klubu.
Ještě před zahájením schůze nás všechny
pozval starosta obce na prohlídku nově, téměř dokončené rekonstrukce Radegastova
Šenku, kde nás nový pronajímatel provedl.
Celá rekonstrukce je provedena velkolepě,
účelně a nádherně s možností uskutečnění oslav, ubytování i venkovního posezení.
Pak jsme se přemístili na hřiště, kde schůzi
zahájila předsedkyně klubu. Minutou ticha
uctila památku velmi pracovitého a ochotného člena klubu pana Františka Pumperly.
Pak připomněla akce, které jsme v letošním
pololetí uskutečnili a nastínila akce, které
nás letos ještě čekají, avšak s podmínkou,
že nám to pandemie koronaviru dovolí. Pak
jsme poblahopřáli a předali balíčky jedenácti
oslavencům. Po přípitku jsme si pochutnali na
vynikajících pečených kuřatech, které nám
připravila školní jídelna. K osvěžení jsme čepovali pivo, které nám zasponzoroval pivovar
Radegast. Pak jsme si vyplnili vědomostní
kvíz, vyslechli pár nových vtipů a pak už nastala volná zábava s reprodukovanou hudbou

6. 8. 2020
– Autobusový zájezd na Lysou horu
Objednali jsme si autobus a nechali se vyvézt
v počtu 52 členů klubu na Lysou horu. Nahoře
sice svítilo slunce, ale vršek byl v oparu. Prohlédli jsme si nově postavené chaty, zašli na
pivo do chaty Klubu turistů a byli jsme rádi
tomu, že jsme si mohli připomenout mládí,
kdy jsme na Lysou ještě chodili po svých. Pak
jsme zajeli do Pržna, kde jsme navštívili Muzeum Na Větrné hůrce, kde jsou vystavené
kočárky, panenky a jiné starožitnosti. Výstavou nás provedla sběratelka, která nás svým
zaníceným výkladem přímo uchvátila. Zájezd
jsme zakončili v sále Radegastova Šenku, kde
nám připravili objednaný velmi chutný pozdní
oběd. Účastníci se pochvalně vyjádřili k opět
velmi vydařené akci.
Čestmír Roman, kronikář klubu
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Prázdninové zprávy ze školy a školičky
Ve škole poněkud zvláštní školní rok pro naše
žáky skončil v úterý 30. června 2020, nicméně se ve škole nezahálí a probíhají různé
úpravy a přípravy na nový školní rok. Střecha
tělocvičny dostala nový nátěr a připravuje se
na výstavbu nové fotovoltaiky.

vybudovány a přizpůsobeny pro výuku environmentální výchovy.
Prázdninový provoz mateřské školy letos
probíhal ve dnech 1.- 17. července. Hned
první červencové odpoledne naši předškoláci
vyrazili na rozloučenou na malý výlet, zakončený hledáním pokladu a opékáním buřtů.
Prázdninových dnů využila polovina dětí.

Naší škole byl schválen projekt na úpravu
dvou zahrad školní i pro školku. Obě budou
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V týdnu od 20. - 24. července probíhal již
po páté pro děti ve věku 5-9 let příměstský
tábor. Letos poprvé ve spolupráci s Místní
akční skupinou MAS Pobeskydí v rámci
projektu, jehož hlavním cílem je zajištění
denní péče o děti v době školních prázdnin formou příměstských táborů a pomoci sladit rodinný a pracovní život osobám
z cílových skupin na území MAS Pobeskydí
a zlepšit jejich situaci na trhu práce.

skákacím hradu, zaplavali v zahradním bazénu a vyšlapali si na Prašivou. Závěrečným
úkolem bylo desetníky vyměnit za dobře
ukrytý poklad.

Díky této spolupráce jsme mimo jiné obdrželi finanční prostředky na koupi sportovního náčiní a hracích prvků na zahradu.
Táborníci se letos ocitli v Kačerově u strýčka
Skrblíka a jeho tří kačeřích synovců a jejich hlavním úkolem bylo zachránit první
Skrblíkův desetník, kterého se zmocnila zlá
čarodějka Magika Von Čáry.

Nový školní rok 2020/2021 začne pro
naše žáky v úterý 1. září v 8 hodin tradičním slavnostním zahájením v tělocvičně.

Děti si namalovaly trička podle barev bratřích kačerů Bulíka, Dulíka a Kulíka. Celý týden
táborníci plnili úkoly, stavěli lesní chýše z klacíků, mechu a šišek, vyráběli padáčky pro
kačeří kluky, zkoušeli si sopečnou činnost
atd. Za každý splněný úkol dostali táborníci desetník, který si lepili na svou kartu.
Počasí nám přálo, a tak jsme si zaskákali ve

Do lavic první třídy zasedne 13 nových
žáčků, pro které bude nachystán uvítací
balíček.
Mateřská škola bude pro děti otevřena
taky v úterý 1. září od 6.30 hodin.
Za ZŠ a MŠ Nošovice
Slováček Igor, Sklářová Jana
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Hasiči hlásí
Vážení spoluobčané,

projektu jsem se zapojila já jako starostka
sboru a Petra Komenská.

z důvodu špatné epidemiologické situace se
náš hasičský svět příliš neposunul.

Příměstský tábor pod záštitou hasičů jsme
uspořádali v termínu od 27. do 31. července.

Byli jsme nuceni zrušit v červenci naši dospěláckou hasičskou soutěž Nošovický korbel
a bohužel jsme rozhodli i o zrušení akce pro
děti Pohádkový les, který se měl uskutečnit
5. září.

Na starost jsme měli skupinku 16 dětí ve věku
od 5 do 12 let.
Každé ráno jsme se scházeli v hasičárně, kde
si děti hned první den namalovaly trička s naším maskotem dráčkem SOPTÍKEM. Pro děti
jsme měli připravené různé výlety např. JUMP
CENTRUM ve Frýdku-Místku, přehrada Olešná
a Malý svět techniky U6 v Ostravě. Kromě
toho všeho, na ně čekalo mnoho aktivit jako
ping pong, diskotéka, stolní fotbal aj. Jako
jedni z prvních jsme měli možnost stravovat
se v novém Radegastově šenku. Každý den
jsme měli krásně připravený stůl a jídlo nám
velmi chutnalo.

Věříme v to, že se všechny naše akce podaří
již v roce 2021 uskutečnit tak, jak jste na ně
všichni zvyklí.
Novou výzvou pro nás byla nabídka zapojení
se do projektu MAS Pobeskydí a uspořádání
5 denního příměstského tábora o prázdninách. Tento projekt byl spolufinancován z evropské dotace na podporu pracujících rodin.
Výzvu jsme po dlouhém zvažování přijali a do
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Vyvrcholením bylo překvapení v podobě
příjezdu NAŠEHO HASIČSKÉHO AUTOMOBILU,
který řídil náš velitel Radim Nikl. Ten dětem
ukázal, co vše se skrývá v hasičském voze,
k čemu se co používá a nakonec si všichni
mohli hasičské auto i prolézt. Následovalo další překvapení v podobě místní hlídky policie
ČR. Páni policisté zase dětem ukázali a nabídli
k vyzkoušení zásahovou neprůstřelnou vestu, ochranný štít a mnohé zajímaly zbraně
a co to všechno mají kolem pasu v různých
kapsičkách. Dokonce všem byla nasazena
pouta a všichni si mohli sednout i do policejního vozu. 

Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům
za důvěru a svěření dětí do naší péče, společnosti MAS Pobeskydí za spolupráci a nabídku
zapojit se do tohoto evropského dotačního projektu, Radimovi Niklovi za přednášku
a ukázku hasičského vozidla, klukům z místní
PČR za to, že s námi strávili nějaký čas a děti si
mohly spoustu věcí vyzkoušet a v neposlední
řadě děkujeme Restauraci Radegastův Šenk
v čele s panem Romanem Vajdou za vždy
vzornou přípravu, obsluhu a dobré jídlo.
Za SDH Nošovice,
Martina Pačísková, starostka

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu v obci Nošovice
Termín konání: 31.10. 2020
Nošovice

restaurace U lesa - Mališka

08,00 - 8,30

u obecního úřadu

08,40 - 8,55

parkoviště za obecním domem
( potraviny paní Kačmarčíková)

09,05 - 09,20
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ROZPIS MUŽI – PODZIM 2020
Neděle 23. 08. 2020

17:00

Nošovice – Baška

Neděle 30. 08. 2020

17:00

Milíkov – Nošovice

Neděle 06. 09. 2020

16:30

Nošovice – Bukovec

Sobota 12. 09. 2020

16:00

Palkovice - Nošovice

Neděle 20. 09. 2020

16:00

Nošovice - Hrádek

Neděle 27. 09. 2020

10:00

Smilovice B - Nošovice

Neděle 04. 10. 2020

15:30

Nošovice - Hukvaldy

Sobota 10. 10. 2020

10:00

Nošovice - Nebory

Sobota 17. 10. 2020

15:00

Pržno - Nošovice

Neděle 25. 10. 2020

14:00

Nošovice - Janovice

Neděle 01. 11. 2020

14:00

Písek - Nošovice

DOROST NOŠOVICE/RAŠKOVICE
Sobota 15. 08. 2020

14:15

Sedliště – Nošovice/Raškovice

Neděle 23. 08. 2020

volno

Milíkov – Nošovice

Neděle 30. 08. 2020

14:15

Milíkov/Hrádek – Nošovice/Raškovice

Neděle 06. 09. 2020

14:00

Nošovice/Raškovice - Mosty

Sobota 12. 09. 2020

16:00

MFK FM – Nošovice/Raškovice

Neděle 20. 09. 2020

13:30

Nošovice/Raškovice - Kozlovice

Neděle 27. 09.2020

13:30

Jablunkov-Nošovice/Raškovice

Neděle 04. 10.2020

13:00

Nošovice/Raškovice-Hukvaldy

Sobota 10. 10. 2020

12:30

Nošovice/Raškovice – Oldřichovice

Neděle 18. 10. 2020

12:15

Návsí – Nošovice/Raškovice

Neděle 25. 10. 2020

11:30

Nošovice/Raškovice - Tošanovice

Neděle 1. 11. 2020

11:00

Písek – Nošovice/Raškovice

Neděle 8. 11. 2020

11:30

Nošovice/Raškovice - Baška

Nošovický zpravodaj – vydává Obec Nošovice, IČO 00577049, adresa Nošovice čp. 58,
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