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Nošovický ZPRAVODAJ

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

Nošovic a dalších dokončovacích pracích vás informujeme v následující
části tohoto zpravodaje. S Odborem
dopravy Magistrátu města FrýdekMístek jsme zahájili proces revize dopravního značení v obci na základě
dopravní studie, která byla zpracována v roce 2018.

úvodem vás vítám při čtení podzimního vydání našeho Nošovického
zpravodaje, který přináší informace
ze života v naší obci.
Když připravuji tento úvodník, tak
jsme byli opět uvedeni do nouzového stavu, který byl na základě
pandemické situace ke Covid-19 v České
republice vyhlášen ke dni 5. října na dobu
30 dnů a následně dne 14. října byla uvržena celá republika do celoplošné karantény.
V letních měsících byl Moravskoslezský kraj
nejvíce zasaženou oblastí a nyní je již zasažena celá republika. Každopádně, celá tato
situace ovlivňuje významně náš každodenní
život, a to jak ten osobní, tak i ten v obci.
Pro vaši informaci - žádný dramatický nárůst
koronaviru v obci nebyl zaznamenán. Pouze
na krátkou dobu jsme byli nuceni částečně
omezit provoz v mateřské škole, ale i zde už
vše běží v normálu. Znovu však apeluji na
všechny spoluobčany, aby v případě nákazy
Covid-19 poskytli tuto informaci obecnímu
úřadu, který musí postupně na tyto záchyty
reagovat preventivními opatřeními proti dalšímu šíření. Dosavadním a dnes již vyléčeným
pacientům za spolupráci děkujeme.

Zároveň průběžně zadáváme požadavky
na projektové dokumentace, které jsou
nezbytným podkladem pro další investiční
akce. Bohužel, zahlcenost tohoto odvětví
nám moc nenahrává, ale doufejme, že některé dokumentace budeme mít na jaře
2021 nachystané. Týkají se zejména oprav
chodníků v obci z důvodů chybějící nebo porušené dešťové kanalizace. Obec chce, aby se
u této opravy provedlo i položení chrániček
pro datové služby. Dále pak očekáváme projektovou dokumentaci na odvodnění zadní
části sportovního areálu a záchytu těchto
povrchových vod do retenčních nádob.
V tomto měsíci jsme již obdrželi projektovou
dokumentaci k výstavbě Komunitního domu,
která byla podaná Stavebnímu úřadu v Dobré k zahájení územního řízení. Doufejme, že
vše stihneme v rozumných termínech tak,
abychom mohli začít začátkem roku 2021
s výběrem technického dozoru stavebníka
a následně i s výběrem zhotovitele. Na závěr
investičních novinek vás chci informovat, že
se nám prodlužuje doba k odstranění závad
na díle „Oddílná kanalizace Nošovice“, o které
jsme vás informovali v předešlém čísle zpravodaje. Důvodem je, že si zhotovitelská firma
nechává vypracovat znalecké posudky k poškozeným dílům kanalizačních vpustí. Stále
však trváme na celkové výměně, protože
všechny poškozené vpusti vykazují rozsáhlé
destrukční trhliny.

Nyní se můžeme dostat k tomu, abychom
si zrekapitulovali předešlé dva měsíce v naší
obci z poněkud příjemnějšího úhlu pohledu.
Možná se bude některým spoluobčanům pozdávat, že rekonstrukcí Radegastova šenku utichl život v obci. Mohu vás ubezpečit, že tomu
tak není. Začínáme s dalšími projekty, které
povedou ke zkvalitnění života v obci. O výměnách světelných bodů veřejného osvětlení
v obci, o slavnostním otevření volnočasové
zóny „Radegastové toulky“ v části Malých
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V úterý 1. září byla zahájena výuka v naši základní škole, kde jsme přivítali v prvním ročníku celkem jedenáct nových školáků. Tímto
jim přeji, aby se jim ve škole líbilo a aby jejich
výuka v této nelehké „covidové“ době byla co
nejméně ne-li vůbec přerušována.

Naše zastupitelstvo se sešlo na veřejném
projednávání ve čtvrtek 3. září. K projednání
mělo několik bodů, které se týkaly:
• dodatku ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti – MHD v obci,
• dodatku ke smlouvě o dílo na projektovou
dokumentaci KODUS,

Od 4. října jsme zahájili provoz MHD zdarma
v Malých Nošovicích. Jsem rád, že se nám
pro část Malé Nošovice podařilo spolu s Magistrátem města Frýdek-Místek najít řešení
veřejné dopravy, která nás několik let trápila.
Nyní jsme spoje (prozatím tři) přizpůsobili
převážně pro potřeby dětí dojíždějících do
základní školy, které samozřejmě můžete všichni ostatní využít jak v ranních, tak
i v odpoledních hodinách. Podle poptávky
a možností budeme přizpůsobovat odjezdové časy, popř. navýšíme frekvencí spojů.

• darovací smlouvy na bezúplatný převod
pozemků – autobusová zastávka Malé
Nošovice,
• smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Nošovice – kotlíková dotace v MSK,
• změny č. 2 Územního plánu obce Nošovice,
• návrhu na nabytí nemovitostí v k. ú. Nošovice do majetku obce.
Nemohu dnes predikovat vývoj kolem vyhlášeného nouzového stavu a příslušných
opatření souvisejících s pandemickou situaci,
přesto si vás dovoluji pozvat na dvě akce.
Tou první je vystoupení Pavla Zedníčka spolu s Alexandrem Hemalou, které proběhne
v sále Radegastova šenku ve středu 18. listopadu. Tou druhou je rozsvícení vánočního
stromu v sobotu 28. listopadu, které částečně proběhne v novém prostředí obecního
domu a venkovního areálu Radegastova šenku. O všech akcích budete včas informování
na plakátech a sociálních sítích obce stejným
způsobem budeme informovat i v případě,
plánované akce budou muset být zrušeny.

V rámci povolených kulturních akcí v této
„covidové“ době jsme ve spolupráci se sportovci organizovali 11. září letní kino. Je vidět,
že o venkovní představení je ze strany občanů velký zájem, a proto se obec rozhodla,
že tento druh celospolečenské zábavy bude
i nadále podporovat. Taky jsme na počátek
října připravili úvodní uměleckou show v rámci divadelního představení známých hereček
Jitky Asterové a Hanky Čížkové, která proběhla v pátek 9. října v rekonstruovaném sále
Radegastova šenku.
Bohužel, některé plánované akce, jako je setkání s jubilanty, jsme postupně byli nuceni
přesunout na pozdější termín. Každopádně
vám chci sdělit, že jakmile nám to situace
umožní, všechny plánované kulturní a společenské akce proběhnou.

Na závěr tohoto úvodníku bych vám rád popřál klidný a ničím nerušený podzim.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Techničtí pracovníci úřadu také nezahálejí
areálu. Ne u všeho jsme zjistili příčinu nefunkčnosti, a proto jsme byli nuceni si nechat
vypracovat i odborné posouzení. Bohužel
jsme na základě zadaného hydrogeologického průzkumu za pomocí provedených vrtů
zjistili, že příčina nestabilního vsaku na ploše
hřiště je zapříčiněna nevhodnou strukturou
použité zeminy při výstavbě (vegetační vrstva tvořená hlínami charakteru jílů s nízkou
plasticitou a tuhou konzistencí) pod trávními
drny, což zapříčiňuje ucpávání drenáží a tím
dochází k nedostatečnému odvodnění. Další
řešení budeme hledat se zastupiteli obce na
nejbližším zasedání.

Techničtí pracovníci úřadu pokračují ve výstavbě stání na kontejnery. První stání,
které jsme dokončili je za obchodem. Tímto
vás žádám, abychom místo udržovali v pořádku, a zároveň vás žádám, abyste třídili
odpad do kontejnerů podle toho, k čemu jsou
určené. Ve výstavbě dalších stání budeme
pokračovat, ale některé opravy či přípravy nyní dostávají přednostní prioritu. Jedna
z nich je výměna autobusových zastávek
v Malých Nošovicích „U Valoška“. V záři se nám
podařilo dovést jednání s ŘSD do stadia, kdy
došlo k vynětí příslušných zastávek z exekuce
a zároveň k jejich darování včetně přilehlých
pozemků obci. Touto poslední výměnou starých zastávek za nové dovršíme začátkem
listopadu úplné výměny obecního mobiliáře
týkajícího se obnovy autobusových zastávek
v naši obci. Další práci, kterou se uplynulé
dny naši zaměstnanci zabývali, bylo vyčištění všech odtokových jímek ve sportovním

Na počátku listopadu budou naši pracovníci
stavebně připravovat energetická odběrná
místa u volnočasové zóny v části Malých Nošovic a u Radegastova šenku ve spojitosti
s navýšením kapacity pro restaurační zařízení
i k vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily.

Štěpkování větví
Obec Nošovice opět nabízí občanům službu
štěpkování větví, které bude prováděno pouze do doby zahájení zimní údržby komunikací.
Svoje požadavky na štěpkování nahlaste na

obecní úřad (tel.: 558 641 332). V případě většího množství větví může být po dohodě
s pracovníky obce přistavena k domu vlečka,
která bude po naplnění odvezena.

Sběr nebezpečného odpadu
Obvyklý sběr nebezpečného odpadu (viz předchozí vydání zpravodaje) nyní proběhne
v termínu 31. října v následujících časech:
bývalá restaurace U Lesa – Mališka
u obecního úřadu
parkoviště za obecním domem
(potraviny paní Kačmarčíková)

08,00 08,40 -

08,30
08,55

09,05 -

09,20
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Obec se rozsvítila novými a úspornými svítidly
Zajisté jste zaregistrovali, že jsme dokončili
výměny světelných bodů veřejného osvětlení v celé obci. Celá akce byla dokončena ve
čtvrtek 8. října, kdy si dílo převzali zástupci
společnosti Technické služby a.s., kteří jsou
našimi správci sítě veřejného osvětlení. Celkově se nyní v Nošovicích svítí 158 světel.
Vyměněno za nové bylo 110 původních světel, které byly doplněné o 34 kusů nových
světel umístěných na základě projektové dokumentace a energetického auditu a dalších
14 doplněných na základě potřebnosti. Celková úspora na energiích činí pro obec 23,6 %
(předešlá spotřeba 38 MWh/rok, současná
spotřeba 29 MWh/rok, úspora 9 MWh/rok)
oproti předešlým letům s menším počtem
starých světel.
Akce byla spolufinancovaná Ministerstvem
průmyslu a obchodu z Programu EFEKT
2020.
Došlo i k výměně světelných bodů v části Říčky, kde je veřejné osvětlení napájeno ze sítě
obce Dobratice. Tuto výměnu světel v počtu
pěti kusů jsme financovali ze svých zdrojů
tak, abychom dosáhli cíle výměny všech světelných bodů v obci mimo průmyslovou zónu
(tu má v kompetenci MSK).

Mgr. Jiří Myšinský

Rozsvícení vánočního stromu 2020
V případě rozvolnění aktuálních
vládních opatření, proběhne
v sobotu 28. listopadu tradiční
rozsvícení vánočního stromu
u obecního domu. Akce se uskuteční v novém prostředí obecního domu a venkovního areálu Radegastova
šenku. O bližších informacích budou občané

informování prostřednictvím
venkovních plakátů, webu obce
a sociálních sítích. S poděkováním také sdělujeme, že naše
obec byla vybrána do projektu
reklamního partnerství se skupinou ČEZ nazvaného Rozsvěcení vánočního
stromu 2020.
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Zimní údržba chodníků a pozemních
komunikací obce v novém
S nadcházejícím zimním období je opět aktuální každoroční téma zimní údržby chodníků
a pozemních komunikací v obci. Zimní období
pro údržbu chodníků a místních komunikací
v naši obci definujeme od 1. listopadu do
31. března následujícího roku. Zimní údržbu
provádíme podle plánu zimní údržby, ve kterém je uvedeno, které komunikace a v jakém
čase a rozsahu se udržují, což týká i chodníků.
Pro účel zimní údržby máme nově připravené tři stroje s náležitým vybavením. To jsou
informace, které se týkají zabezpečení ze
strany obce.

Zároveň vás však
musíme upozornit
na dodržování zákonných ustanovení a dopravního
značení v obci.
Všichni účastníci
silničního provozu jsou povinni
dodržovat zákonná ustanovení
zák. č. 361/2000
Sb. o provozu na
pozemních komunikacích v platném znění
a v případě, že bude vozidlo bránit průjezdu či údržbě, může být podle § 45 odst. 1
výše uvedeného zákona, na náklady uživatele vozidlo odtaženo. Dopravní značení IZ8a,
které se nachází na průjezdné komunikaci č.
III/4774 v obci vám sděluje informaci o zóně
s dopravním omezením, ve které platí zákaz
stání. Ne však všichni vědí, že toto značení
platí i pro místní komunikace.

Nyní my, zástupci obce, vás občany a provozovatelé dopravních prostředků s předstihem
žádáme, abyste parkovali 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 se na krajnicích nacházet nevhodně zaparkovaná vozidla,
tak vás upozorňujeme, že tyto komunikace
nebudeme plužit a to jako prevenci poškození
vašich vozidel.

Předem vám děkujeme za pochopení a spolupráci.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Nabídka
kominických služeb

SVOZ PNEUMATIK

Obec Nošovice zajistila
kominické služby p. Sikory
na úterý 24. listopadu.
V případě zájmu se prosím
přihlaste na obecní úřad
(tel.: 558 641 332).

Připomínáme občanům, že Frýdecká skládka, a.s. provede ve středu 25. listopadu svoz
pneumatik z naší obce. Staré pneumatiky
můžete odkládat od 20. listopadu na určené stanoviště za sportovním areálem vedle
kontejnerů na bioodpad.
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Nošovice mají novou volnočasovou zónu
„Radegastové toulky“
V úterý 13. října jsme slavnostně otevřeli dlouho slibovanou volnočasovou zónu
„Radegastové toulky“ v části Malých Nošovic
spolu se zástupci obce Milówka (PL), která
je spolupartnerem akce. Doufám, že klidová
zóna bude sloužit všem občanům a návštěvníkům naší obce. U té příležitosti sděluji, že
správcem zóny je pan Pavel Rajdus, kterému
tímto velice děkuji, že se uvedeného úkolu

zhostil. Zároveň upozorňuji, že je zde vyvěšen platný provozní řád, se kterým se před
vstupem prosím seznamte.
Investiční akce byla spolufinancována
z Evropských fondů v rámci Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci
mikroprojektu „Radegastové toulky“, číslo:
CZ.11. 2.45/0.0/0.0/16_011/0002343.

MHD Malé Nošovice a zpět
Dne 4. října v 7:43 hodin poprvé vyjel autobus MHD č. 313 ze zastávky Nošovice U lesa do
zastávky Nošovice střed. Tato linka bude jezdit pondělky až pátky (pouze ve školní dny).
Jízdní řád:
7:43

odjezd Nošovice U lesa

7:51

příjezd Nošovice střed

13:00 odjezd Nošovice střed
13:06 příjezd Nošovice U lesa
13:55 odjezd Nošovice střed
14:01 příjezd Nošovice U lesa
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Týden knihoven v ČR,
měsíc knihoven v Nošovicích
V letošním roce došlo v knihovně k velké
změně. Paní knihovnice Marie Olšarová, která
knihovnu výborně vedla více jak 15 let, se
rozhodla ze zdravotních důvodů skončit. Moc
ji děkujeme za výbornou a pečlivou práci,
kterou pro své čtenáře dělala! V letošním
roce služby v knihovně zajišťují pracovnice z knihovny v Dobré. Od roku 2021 bude
knihovnicí v Nošovicích paní Marie Mališová.

V době od 1. 1. do 30. 9. 2020 se v knihovně
půjčilo 2300 knih a 700 časopisů. Nejčtenějšími autory jsou slovenští spisovatelé Dominik
Dán a Táňa Keleová-Vasilková. Z českých autorů je to Alena Mornštajnová, Patrik Hartl
a Vlastimil Vondruška. Letos jsme zatím nakoupili a zpracovali 120 nových knih a dalších 239 knih jsme si půjčili vždy na 6 měsíců
z cirkulačních souborů z knihovny v Dobré.
Z jiných knihoven jsme si půjčili pro naše čtenáře 40 knih a 12 našich knih jsme půjčili my
jiným knihovnám. Odebíráme a zpracováváme celkem 20 titulů časopisů: pro dospělé
- 100+1 ZZ, Týdeník Květy, Tina, Moje země,
5x krimi, Epocha, Flóra, Interview, Jedním
dechem, Krásný rok, Ona ví, Recepty prima
nápadů i Receptář, Rozmarýna, Zahrada prima
nápadů Zahrádkář a Zdraví. Pro děti - Barbie,
Čtyřlístek. Pravidelný týdenní přehled nakoupených novinek zasíláme, pokud jste si tuto
službu nastavili na http://192.168.20.10:8080/
Carmen/cs/library/nosovice v katalogu Carmen, kde je vašim přihlašovacím jménem číslo
čtenářského průkazu a heslem je rok narození
ve tvaru RRMMDD.

Každoročně v říjnu probíhá Týden knihoven
po celé České republice, kdy mají čtenáři
výhodnou registraci nebo amnestii na upomínky. V naší knihovně máme zvýhodněné
služby po celý měsíc říjen, nabízíme našim
čtenářům registraci na 6 měsíců ZDARMA
pro stávající i nové čtenáře.
Využijte možnosti rezervací knih z domova
přes webový katalog naší knihovny https://
nosovice.knihovna.info/ nebo přes telefon
725 506 935. Požádejte si o přichystání souboru knih, které si chcete přečíst a my vám je
připravíme. Můžete nás také požádat o nákup
nějaké zajímavé knihy, kterou využijí i další
čtenáři. Uvádějte jméno autora a název knihy, případně mezinárodní značku tzv. ISBN,
abychom koupili tu správnou. Stejně tak
nám můžete zaslat tip na knihovnanosovice@seznam.cz , jaký časopis bychom v naší
knihovně měli odebírat.

Knihy nelze půjčovat na cizí průkaz, za knihy
si každý ručí sám a je přímo kontaktován přes
telefon nebo e-mail. Nelze také vystavovat
čtenářské průkazy na organizace, třídy ve
školách, oddělení v družině a podobně. Můžete však knihy v knihovně vyzvedávat pro
svoje příbuzné s jejich platným čtenářským
průkazem.

Otevírací doba knihovny je:
úterý 13.00 - 17.00 hod.
8
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Pokud v našem
katalogu knihy nenajdete,
můžeme vám
je za poplatek
objednat z jiné
knihovny, a to
i ze zahraničí.
Knihy půjčené
z knihovny v Dobré jsou k dispozici zdarma. Po
zpracování knihy
dostanete oznámení SMS nebo
e-mailem, že kniha je pro vás v knihovně
připravena k vyzvednutí. Tyto služby poskytujeme po celý rok.

Při návštěvě knihovny žádáme návštěvníky,
aby si dezinfikovali ruce, nosili roušky a návleky na boty a udržovali odstupy.
Knihovna stále nabízí občanům možnost nákupu knih se slevou přes internet na portálu

V současné době nabízí portál slevový kupon 100,- Kč při každém nákupu knih nad
799,- Kč. Kupony je možné si vyzvednout
v knihovně v Dobré a jejich platnost je do
30. 11. 2020. Knihy je také možné si vyzvednout v Dobré nebo v Nošovicích po dohodě
s knihovnicí.
Marie Mališová,
ředitelka knihovny v Dobré

Region Slezská brána
Dobrovolný svazek obcí Region Slezská
brána získal z OP Zaměstnanost dotaci na
projekt Komunikační nástroje, strategické
dokumenty a pasporty pro potřeby měst
a obcí Regionu Slezská Brána. Základními
pořizovanými výstupy této aktivity bude
Strategický plán DSO Region Slezská brána
na období 2021–2025, Komunikační strategie
Regionu Slezská brána a jeho obcí pro období
2021–2025 a Komunitní plán rozvoje

Aktivitami projektu bude rovněž možnost
pořízení pasportů majetku měst a obcí:
pasporty veřejného osvětlení, hřbitovů,
veřejné zeleně a mobiliářů. Tyto odborné
dokumenty budou praktickými podklady pro
správu majetku obcí, umožní rychlý přehled
i snadnější plánování oprav a údržby. Obce
a města si v rámci projektu pořídí mobilní
rozhlas a modernizují obecní webové stránky.
Projekt přinese rovněž nemalou úsporu finančních prostředků městských a obecních
rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů
je hrazeno z dotačních fondů EU.

V rámci našich měst a obcí dojde konečně
i k sjednocení úrovně rozvojových dokumentů pro lepší plánování společného rozvoje
a umožní správně identifikovat aktuální potřeby nejen sociálních služeb v jednotlivých
obcích, aby se tak účinně naplánovala spolupráce obcí DSO nejen při zavádění nových
služeb, ale i při účelném, efektivním a zároveň hospodárném využívání těch dosavadních.

Doba realizace projektu je od 1. 7. 2020 do
30. 6. 2022.
Přejme projektu nejen dobrý start, ale i hladký průběh a úspěšné dosažení všech plánovaných cílů!
Petr Baďura, předseda DSO RSB
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HASIČI INFORMUJÍ
Tak jako asi všechny
sportovce trápí přetrvávající situace s COVID-19 tak ani v hasičském světě sportovců
tomu není jinak. My se
ale nevzdáváme a společně s mladými hasiči se
scházíme každý pátek na
hřišti, v hasičárně nebo
v tělocvičně a připravujeme děti na podzimní
část hry Plamen pod názvem Závod požárnické
všestrannosti. V tomto
závodě musí hlídka pěti
mladých hasičů absolvovat úseky jako např.
střelba ze vzduchovky, šplh, rozpoznání
topografických značek, uzly, co se může
a nesmí hasit určitými hasícími přístroji,
zdravovědu a další.

Naše soutěžící družstvo žen pomalu ukončuje letošní ročník soutěže Netradiční ligy.
Od jara do této chvíle absolvovaly následující
soutěže nebo soutěžní tréninky a obsadili
krásné umístění:

V září jsme se začali scházet i s našimi nejmenšími hasiči ve věku od 3 do 6 let, tzv. přípravkou, námi nazvanou BENJAMÍNCI.

27. 6.
4. 7.
8. 8.
29. 8.
12. 9.
19. 9.

V návaznosti na tuto kategorii rádi mezi námi
uvítáme i další děti v tomto věku, neboť
v příštím roce u nás v Nošovicích proběhne
Krajský festival hasičských přípravek. Proto
potřebujeme posílit základnu našich nejmenších. Scházíme se rovněž každý pátek.

Morávka		

Řeka		
Žabeň		
Krásná Mohelnice	
Nižní Lhoty

Nošovice		

4. místo
4 místo
3. místo
2. místo
2. místo
1. místo

Ženám děkujeme za jejich píli a krásné výsledky.
Za SDH Nošovice, Martina Pačísková

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom rádi poděkovali výjezdové jednotce SDH Nošovice, která nám v sobotu dne 3. 10. pomohla s odklizením stromu,
který po silném větru spadl na střechu naší

kůlny a poškodil ji. Velmi si vážíme jejich ochoty a pomoci.
Miloš a Libuše Ostří z Nošovic
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Senioři zakončili babí léto sportem
Babí léto jsme letos ukončili 17. září na sportovním hřišti v Nošovicích za nádherného
počasí a za účasti 47 členů našeho klubu.
K občerstvení jsme připravili vynikající klobásy, jejichž tepelnou úpravu zajistila předsedkyně klubu. Pro pobavení jsme opět zajistili
vědomostní soutěž, tentokrát na téma slangové výrazy. Opět soutěž zaujala. Pak jsme
soutěžili v hodu šipkami na terč, kde u mužů
byli nejlepší Sobek, Roman, Gavlas a u žen Kubicová, Mazochová, Gavlasová a další soutěž
ve střílení míčků hokejkou do branky, kde se
nejlépe umístili v ženách Beňová, Kubicová,
Gavlasová a v mužích Bečka, Roman, Beňo.
Všeobecně jsme se pochválili za opět velmi
vydařenou akci.

bylo velice líto. Z dalších akcí máme zajištěn
zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě
dne 30. 10. 2020 a pevně věříme, že nám to
pandemie nezhatí.

Kvůli koronaviru jsme zrušili již objednaný
a zajištěný zájezd do vinného sklepa, což nám

Čestmír Roman, kronikář klubu
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Z činnosti sportovního klubu
Vzhledem k úspěšné premiéře první projekce
letního kina v Nošovicích jsme se rozhodli
ve spolupráci s obcí Nošovice k reparátu,
tentokrát s filmem 3BOBULE. Počasí nám

opět přálo a tak se sportovní a společenský
areál s blížící se hodinou projekce opět velmi
slušně zaplnil návštěvníky nejen z Nošovic ale
i z blízkého okolí.

Jak využili sportovci přidělené dotace.
Na základě žádostí obdržel a využil náš fotbalový klub SK Nošovice-Lhoty pro rok 2020
dotace takto:
Ministerstvo školství a tělesné výchovy
/MŠMT/ „Můj klub“
- zakoupení sady dresů pro hráče mladší
přípravky
- zájezd turistického oddílu Medvídků do
Babiččina údolí
- startovné na turnaji „O pohár starosty
Čeladné“

- terénní úprava hřiště v Nižních Lhotách
- pořízení mobilních branek 5x2m
Česká unie sportu + MS kraj „Podpora
sportu v MS kraji“
- zakoupení sady dresů pro mužstvo dorostenců
- zakoupení fotbalových míčů
- pronájem tělocvičny v Nošovicích
- úhrada spotřeby vody na hřišti v Nižních
Lhotách

- úhrada startovného Krajské zimní ligy přípravek

13
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Zprávy a zprávičky
z naší školy a školičky…
Nový školní rok 2020/2021 jsme zahájili v úterý 1. září, tentokrát ne hromadně v tělocvičně školy, ale všichni žáci ve svých třídách. Nové prvňáčky přivítal kromě paní učitelky
a pana ředitele, také pan starosta Nošovic a paní starostka Nižních Lhot. Na každého nového žáčka čekalo na lavici překvapení. Do lavic první třídy usedlo 11 žáků. Ačkoliv start
nového školního roku vypadal optimisticky, hned od pondělí 10. září se zpřísnily hygienické
podmínky provozu škol a my všichni jsme museli opět nasadit roušky. Rodičům žáků byl
úplně omezen vstup do budovy školy.

Ve čtvrtek 24. září se vybraní žáci zúčastnili další aktivity v rámci zapojení škol do projektu
„Polytechnika je zábava“, pořádané ZŠ Dobrá ve spolupráci s MAS Pobeskydí. Žáci se při výrobě
„Bezové píšťalky“ seznámili s dílenským prostředím a dřevo obrábějícími nástroji.

14
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Na konci září proběhly v naší škole informativní třídní schůzky pro rodiče.
Měsíc říjen jsme ve škole začali novým, zase
o něco smutnějším, nařízením a to zákazem
zpěvu. Stejně tak se našim žákům posunul start bohatého výběru volnočasových
kroužků.
Mateřskou školu jsme i letos naplnili do
plna a to do kapacity 44 dětí. O děti se starají
4 učitelky, jedna školní asistentka a jedna
provozní zaměstnankyně. Děti jsou dle věku
rozděleny do dvou tříd. Pokud nám slunečné
počasí přálo, trávily jsme s dětmi hodně času
venku na zahradě a dopravním hřišti.

Během prvních dnů v září jsme se zaměřily
hlavně na adaptaci nových dětí, na seznamování s pravidly, kamarády a dospělými. V dalších podzimních dnech jsme naše vzdělávání
zaměřily na podzimní počasí, sklizeň ovoce
a zeleniny, na pouštění draků.
Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Šíření dobré praxe škol“ - předávání
zkušeností s digitální technologií, a proto ve
volných chvílích využíváme minikatedru Omnneo Sweetbox, kde se děti rozvíjí v různých
směrech.
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Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme“
– aneb jak upevňovat u dětí místní a regionální témata

Ve středu 23. září se za podpory Místního
akčního plánu Frýdek-Místek II, reg. č. CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616 uskutečnil společný výšlap rodičů, dětí a zástupců
partnerských mateřských škol. Této skupinové aktivitě předcházely besedy s lesními
pedagogy a besedy s paní knihovnicí obce
Dobratice paní Mgr. Martinou Řehovou. Děti
z MŠ Nošovice a Vyšní Lhoty vyrazily od
restaurace Kohutka a děti z MŠ Pražmo,

Morávka a Raškovice svou cestu započaly
v Raškovicích u Saftu. Cestou lesem děti
plnily úkoly, ověřovaly si své nabyté zkušenosti získané na besedách. Na Prašivé dostali všichni zúčastnění medaili, děti hledaly
poklad a po malém občerstvení jsme byli
pozvání na vyhlídkovou věž chaty Prašivé.
Když se na kopci sešlo všech pět zapojených
mateřských škol, vytvořili jsme společné
kolo přátelství a každá mateřská škola se
prezentovala svým pokřikem. Poté jsme se
mohli vydat zpátky na cestu dolů nebo si počkat na západ sluníčka. Byl to moc příjemný
podvečer a myslíme si, že by tato akce mohla být opakována. Po této aktivitě děti čekalo v příštích dnech malování obrázků, kde
měli za úkol nakreslit své pocity a zážitky.
Obrázky budou vystaveny na chatě Prašivá
a jiných veřejných místech. Projekt MAP FM
II aktivitu podpořil mimo jiné také nákupem
malířských stojanů, které mateřské školy
využijí i pro své další obdobné aktivity.
S Klubem rodičů jsme
jedno slunečné zářijové odpoledne strávili
na hřišti, kde k oblakům vzlétla spousta
krásných draků. Děti si
mohly vyrobit a s sebou odnést i svého
„trávňáčka“.
Za ZŠ a MŠ Nošovice
Igor Slováček
a Jana Sklářová
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Inzerce
Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?
Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,
nebo Vám stromeček uřízneme my.
Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje
od 1. 12. 2020

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK
cena od 400,-

Najdete nás u domu č. p. 43
Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend)
Kontakt: JanCarbol@seznam.cz, nebo 602 741 231
Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA
17
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Nabízím zemní a výkopové práce
pasovým bagrem.
Převoz materiálu
nákladním autem Avie kontejner.
Kontakt:
Michal Kozel, Nošovice 49
tel.: 724 757 946
email: Mysacek2911@seznam.cz
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Vytápění tuhými palivy?
Ano, ale už jen ekologicky
Nezadržitelně se blíží termín 1. 9. 2022,
dokdy je nutné vyměnit nevyhovující kotle
na tuhá paliva emisních tříd 1 a 2. Pořízení
nového kotle představuje významný zásah
do rozpočtu, proto je dobré vzít v úvahu
nároky jednotlivých variant vytápění
a pečlivě zvážit možnosti.

P

okud se chystáte vyměnit
svůj nevyhovující kotel za
nový model splňující současné i budoucí legislativní požadavky, zbystřete. Sestavili jsme pro
vás čtyři kroky, které vám pomohou si správně vybrat a ještě
k tomu ušetřit prostředky z rodinného rozpočtu.
1. VYBERTE SI PALIVO
Zásadní rozhodnutí, které byste
měli před pořízením nového kotle
učinit, je zvolit palivo, jímž budete
topit. Cena paliva významně ovlivňuje provozní náklady na vytápění.
Nabídka na trhu je pestrá a je na
vás, zda zvolíte dřevo, dřevěné
pelety, nebo se rozhodnete topit
uhlím. Zvažte své možnosti,
dostupnost a cenu paliva a také
nároky na skladování.
2. ZVOLTE VHODNOU
VÝKONNOST
Kotel spaluje zvolené palivo účinně, když podává takový výkon, který je ideální pro vytápěný objekt.
Znamená to vybrat si výkon kotle
podle velikosti prostoru k vytápění
a počítat i s tepelnými ztrátami, které každý objekt má. Když je kotel
předimenzovaný, mnohem výkonnější, než je potřeba, tak dehtuje a
jeho účinnost i životnost se výrazně

snižuje. To vás stojí zbytečné nervy, ale hlavně vám to může řádně provětrat kapsu. Výpočet nejvhodnější výkonnosti kotle je proto důležitý a odborná topenářská firma by vám s ním měla
umět pomoci.
3. SPOČÍTEJTE SI ÚSPORU
Podobně jako je tomu u spotřebičů v domácnosti, pořízení
nového typu kotle znamená
úsporu budoucích nákladů.
Nové typy kotlů spotřebují
méně paliva a spalují ho s větší
účinností. Řekněme, že v sezóně dlouhé 200 dní budete topit
tvrdým dřevem 8 hodin denně.
Při ceně 3000 Kč za jednu tunu
tvrdého dřeva protopíte v kotli
VIADRUS U22 Economy za sezónu 24 480 Kč. Zatímco například
ve starším typu kotle Hercules
U26 to může být 36 096 Kč.
Výměnou kotle za nový, účinnější tak ušetříte 11 616 Kč, což je
přibližně třetina nákladů na vytápění. Investice do nového kotle
U22 Economy (ve výkonové variantě 21 kW) ve výši 38 388 Kč se
vám vrátí.

www.viadrus.cz
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4. SPOLEHNĚTE SE NA
ODBORNÍKY
Pečlivý výběr by neměl skončit
u technických parametrů, ale stejně zodpovědný by měl být i výběr
značky/výrobce kotle a firmy, která vám ho odborně namontuje
a bude provádět servis. Správná
instalace kotle je klíčová pro jeho
funkčnost a životnost.
VIADRUS je česká značka. Může
se pochlubit více než 130letou tradicí ve výrobě topenářské techniky
z litiny. Provozuje vlastní slévárnu
i oddělení výzkumu a vývoje.
Životnost kotlů VIADRUS se
počítá v desítkách let. Je to dáno
právě litinou, která je vysoce
výhřevná, akumuluje teplo dlouho
i po vyhasnutí. Kotel tak šetří vaše
náklady na vytápění a díky jeho
dlouhé životnosti se vám investice
do pořízení kotle brzy vrátí.
VIADRUS dokonce poskytuje
10letou záruku na litinový výměn í k . V I A D R U S s p o l u p r a c u je
s celou řadou odborníků z oboru
topenářství, školí jejich pracovníky
pro montáž a certifikuje pro provádění odborného servisu. Kontakty
na spolupracující firmy, stejně jako
podrobnosti a produktové informace k výrobkům, najdete na
webových stránkách viadrus.cz.
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Potřebujete právně poradit nebo sepsat smlouvu?

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Po předchozí domluvě možnost sjednat schůzku
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.

20

