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Úvodní slovo
místo a jeho okolí uklidili.
V okolí cvičících workoutových prvků jsme upravili
dopadové plochy kamennými oblázky a mezery
mezi nimi vyplnili štěpkou.
Možná jste si zde všimli, že
zhotovitelská firma průmyslových hal v blízkém jihovýchodním cípu průmyslové zóny dokončila výsadbu
stromů na vyvýšeném
valu. Dále jsme pokračovali
v úpravách dětského hřiště
ve sportovním areálu, kde
jsme upravovali dopadové
a okolní plochy tak, aby byly vhodné a bezpečné pro naše děti a jejich zábavu. Tato
část sportovního areálu byla doplněna dvěma lavicemi k sezení a fotovoltaickým nabíjecím panelem. Tento multifunkční panel
jsme instalovali, jako první obec v okrese
Frýdek-Místek (více informací o tom v další
části zpravodaje). Naši pracovníci započali
s úpravami v okolí hangáru a budovy obecního úřadu, které jsou potřebné k budoucí
výstavbě středu obce, v úpravách zeleně
v okolí Obecního domu, v aleji u „Stoleté
lípy“ za pomoci zahradnic z Technických
služeb a pokračujeme s přípravou výstavby dalších kontejnerových stání. Úklidem
a úpravami zeleně se budeme samozřejmě
zabývat i nadále. Do konce března prováděli naši zaměstnanci štěpkování občanům
obce. Při této příležitosti chci poděkovat
těm spoluobčanům, kteří se zúčastnili akce
„Uklidíme Česko“, která proběhla v naši obci
na sklonku měsíce března.

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych
vás, v této pro všechny
nelehké době, přivítal při
čtení dalšího vydání Nošovického zpravodaje, který
přináší do vašich domovů
aktuální informace.
Máme za sebou první čtyři
měsíce roku 2021 a situace spojená s nemocí Covid
– 19 není ani po roce zcela
u konce. Uplynulé dva měsíce byly snad nejhorším
obdobím vůbec od počátku pandemie, kdy byl podstatně omezen
pohyb, zprvu mezi obcemi, posléze i mezi
okresy. Byl uzavřen provoz základních i mateřských škol a docházelo k dalším omezením. V naší obci se od počátku pandemie celkově nakazilo 160 občanů. Během
března a počátkem dubna se pohyboval
počet nemocných okolo 10 a více osob. Až
v půlce dubna jsme se vrátili částečně do
normálu, ale bohužel i s množstvím omezení podle pandemického zákona. Obecní úřad
byl nápomocen v této nelehké době všem
potřebným, kteří o pomoc stáli a požádali.
Zajistili jsme a nabídli občanům 70+ respirátory a možnost registrace na očkování.
První měsíce v roce nebyly spojeny jen
s touto pandemií. Začali jsme s úklidem obce
po zimním období, a to úklidem a úpravou
okolí odpočívky pod valem. Tímto si vás dovoluji požádat, abyste se ke společnému majetku chovali tak, jak se chováte ke svému.
Nebylo zrovna příjemné sbírat nedopalky,
odpadky nebo čistit zablácené stopy bot
na dřevěných sedácích. Každopádně jsme

Zajisté jste zaregistrovali, a někteří i s nevolí, že v březnu probíhaly dvě investiční
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akce, které pro naši obec prováděla společnost ČEZ. První se týkala rekonstrukce
trafostanice u parkoviště Radegastova
šenku, včetně plnohodnotného napojení uvedeného objektu na distribuční síť
a druhá akce se týkala přeložky celkově
tří sloupů vysokého napětí z důvodu zvětšení zastavitelné plochy pod ubytovnou. Za
tyto krátkodobé výpadky dodávek elektrické energie se omlouváme. Tyto úpravy
se připravovaly rok předem a neočekávali
jsme, že v tomto období nás tak razantně
zasáhne další vlna pandemie. Každopádně
jste byli o výpadcích elektrické energie
vždy s předstihem informováni jak dodavatelem, tak i na webových stránkách obce,
které jsou pro všechny občany dostupné
na elektronické úřední desce před obecním
úřadem.

i nadále prodej potravin. Po ukončení provozu a následném vyklizení objektu dojde
k opravě elektroinstalace, ke stavebním
úpravám a malířským pracím. Proto v době
od 1. záři bude dočasně prodejna uzavřena,
a to maximálně do 30. září. O všem vás
budeme včas informovat.
Po dlouhých a nelehkých jednáních se
zhotovitelem díla „Oddílná kanalizace Nošovice“ jsme docílili toho, že od dubna do
konce června bude po jednotlivých fázích
probíhat reklamační oprava hlavního kanalizačního řadu, zejména vpustí v páteřní komunikaci obce, které byly způsobeny
pravděpodobně vadou betonových výrobků. Zasadím se o to, aby poškozené díly
byly opraveny či vyměněny, a hlavně byly
funkční. Současně budou řešeny i hlučné
poklopy, které byly nevhodně vybrány na
tak frekventovanou a zatíženou silnici.
O všech omezeních vás budeme včas informovat. Další podstatné informace týkající
se života v obci naleznete v dalších částech
tohoto zpravodaje.

Z důvodu ukončení pracovního poměru
dvou zaměstnanců obce jsme na tyto
uvolněné pracovní pozice vypsali výběrové
řízení. V březnu ukončil pracovní poměr pan
Jaromír Koláček, a tímto mu chceme poděkovat za práci, kterou pro obec za 11 let
vykonal. Druhý pracovník ukončí pracovní
poměr v červenci.

Na závěr vám chci popřát do dalších měsíců
zejména pevné zdraví, pokud možno už odlehčené období od pandemických omezení.
Těm, kteří budou mít možnost se ochránit
před onemocněním Covid-19 očkováním,
tak doporučuji, aby tuto možnost využili. Je mnoho těch, kteří tuto možnost už
nemají.

Vypsaný záměr obce o pronájmu komerčních prostor, je spojen s tím, že k 31. srpnu
končí po dlouhých letech spojených s prodejem potravin v Nošovicích paní Alena Kačmarčíková. Nyní hledáme nového nájemce
s jednoznačnou povinností provozovat

Jiří Myšinský, starosta obce

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

3

Nošovický ZPRAVODAJ

NOVINKA V OBCI

Místní akční skupina Pobeskydí podpořila nákup venkovního mobiliáře. Na základě dotační
výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené
v rámci Strategie komunitě vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí byla obec Nošovice
vybrána k dotační podpoře a bylo ji umožněno oživit veřejné prostranství obce.
Venkovní mobiliář umístěný ve sportovním
a společenském areálu Nošovice nabízí stojan pro 4 kola s audio panelem, rozhlasem,
osvětlením a textovým panelem, který poslouží k nabíjení elektro kol, baterií mobilních přístrojů, kompresi vzduchu nebo také
uzamykatelnou skříňku. Poskytnutá energie
je ZDRAMA, díky solárním panelům umístě-

ných na střeše stojanu. Přebytečná energie
bude skladována v baterii. K venkovnímu mobiliáři nám přibyly i 2 nové lavičky.
Cílem bylo vybudování volnočasové infrastruktury, zlepšení společenského života
a v neposlední řadě informovanost občanů
o regionu.

Kominické služby

MUDr. Pitřík informuje

Obec Nošovice zajistila pro své občany kominické služby p. Sikory na 29. dubna. V případě zájmu se prosím objednejte telefonicky
na obecním úřadě (tel: 558 641 332)

Od 20. dubna
se mohou občané 65+,
kteří mají zájem o očkování proti
Covid-19 objednávat v ordinační
dobu na tel. 737 055 700. Bude se
jednat o jednorázovou vakcinaci.

Poplatek za psa
Prosíme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za psa za letošní rok, nechť tak učiní,
nejlépe na bankovní účet obce nebo osobně
v úřední dny.
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
I letošní jaro jsou pro vás připraveny velkoobjemové kontejnery, do kterých můžete uložit
starý nábytek, sanitu, matrace, textil, koberce apod.
19. 4. 2021 – přistavení kontejneru Na Karlůvce
21. 4. 2021 – odvoz
21. 4. 2021 – přistavení kontejneru U Lesa
23. 4. 2021 – odvoz
23. 4. 2021 – přistavení kontejneru k p. Šnajdrovi
26. 4. 2021 – odvoz
26. 4. 2021 – přistavení kontejneru k chatě Povodí Odry
28. 4. 2021 – odvoz
28. 4. 2021 – přistavení kontejneru k bytovému domu čp. 36
30. 4. 2021 – odvoz
30. 4. 2021 – přistavení kontejneru za Obecním domem (prodejna potravin)
3. 5. 2021 – odvoz
3. 5. 2021 – přistavení kontejneru k obecnímu úřadu
5. 5. 2021 – odvoz
5. 5. 2021 – přistavení kontejneru k p. Jopkové
7. 5. 2021 – odvoz

Placená inzerce
PALIVOVÉ DŘÍVÍ POHLUDKOVÁ
- Štípané dříví ukládané/sypané

- Buk /Smrk
- Krácené štípané
- Metrové polena
- V celých délkách (dřeviny dle dohody)
- Balíčky suchého dřeva-vhodné na uzení,
táboráky
Místo prodeje: Krásná pod Lysou horou
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE: 723 562 359
Možnost dopravy
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Práce a projekty
jsme na obecním úřadě nezastavili
Obecně lze říct, že se koronavirem plánované práce na obecním úřadě nezastavily.
V rámci vyhlášeného nouzového stavu došlo v obci k omezení pohybu a kupodivu
nám to „trochu“ pomohlo v tom, že jsme
mohli bez velkých omezení dokončit náročné a dlouhodobě připravované zpracování výzev na zamýšlené investiční projekty
v obci, mezi něž patří:

3) výzva k aktualizaci studie z roku 2010
a posléze vypracování projektové dokumentace k investiční akci výstavby
středu obce s přilehlými plochami

1) výzva ke zpracování studie a posléze
vypracování projektové dokumentace
k investiční akci výstavba tři bytových
domů s 18 bytovými jednotkami a zázemím v části Malých Nošovic (na projektovou dokumentaci jsme podali žádost
o dotační finanční podporu k pořízení
projektové dokumentace)
K výše uvedeným investicím chystáme
již s předstihem možnosti spolufinancování z národních i z evropských dotačních zdrojů. Mimo tyto mimořádně
významné výzvy jsme ve spolupráci
s vybraným administrátorem
zahájili výběr na dodavatele
Dopravního automobilu pro
Jednotku SDH Nošovice. Na
tuto akci jsme obdrželi finanční příspěvek z dotačních zdrojů
MV ČR a taktéž jsme v tomto
roce obdrželi na další pokrytí
finanční příspěvek z dotačních
zdrojů Moravskoslezského kraje. Nyní připravujeme podklady
pro zpracování výzvy ke studii
vybudování kanalizačního řádu
v části Malých Nošovic.

2) výzva ke zpracování studie a posléze
vypracování projektové dokumentace
k investiční akci výstavba objektu technického zázemí v Nošovicích (místo výstavby - hřiště pod pivovarem)

Jiří Myšinský,
starosta obce  
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Odpočinková zóna u bytového domu čp. 36
Ve spolupráci s projekční firmou jsme dokončili návrh odpočinkové zóny u nájemního domu obce č.p. 36. Projekt, který vznikl
z regionální přeshraniční spolupráce, by
měl být z malé části financován z obecního rozpočtu a z převážné části financován z Fondů mikroprojektů Euroregionu
Beskydy, její polské části. Za tímto účelem
jsme opět spojili síly s obcí Milowka (Polsko),
které jsme v tomto projektu partnerem.
Vlastní odpočinková zóna bude navazující
součásti nošovického cyklookruhu „Radegastové toulky“, která vychází z parkoviště
u Radegastova šenku, dále pokračuje významnými místy v obci až k volnočasové
zóně v části Malých Nošovic a dále povede

zpět okruhem okolo pivovaru, sportovního
areálu, alejí a zpět na parkoviště. Současnou šestikilometrovou trasu tím rozšiřujeme o další jeden kilometr.

Výzva obecního úřadu k řidičům
projíždějících po místních komunikací
Obecní úřad vyzývá řidiče projíždějících po
místních komunikací, aby dodržovali dopravní předpisy ve spojitosti s dopravním
značením IZ8a a IZ8b (viz ilustrační foto
v článku), které vás informuje o maximální
rychlosti 30 km/h na místních komunikacích v katastru obce a taktéž vás informuje
o dání přednosti zprava při průjezdech neoznačených křižovatek na místních komunikacích v katastru obce.
Tato výzva vyplývá z podnětů od občanů, kteří upozorňují na neduhy některých
občanů respektive řidičů, kteří ve svých
částech obce mnohdy až necitlivě ignorují výše uvedené značení. Uvědomte si, že
může odněkud vyběhnout malé dítě a na
neštěstí tím může být rychle zaděláno.
Buďme k sobě ohleduplní.
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Oznámení o výsledku Rozhodnutí Honebního společenstva Nošovice – Nižní Lhoty
přijatého mimo jednání valné hromady
Dne 25.2.2021 byl v tištěném vydání zpravodaje Nošovic, Nižních Lhot a na úřední desce obce
Nošovice a obce Nižní Lhoty členům Honební společenstvo Nošovice – Nižní Lhoty, IČO
47999691, se sídlem Nošovice 209, 739 51 Nošovice (dále jen ,,honební společenstvo´´)
v souladu s § 22 odst. 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o myslivosti“) a v souladu s čl. 16 Stanov Honebního společenstva NošoviceNižní Lhoty ze dne 20. 2. 2004 (dále jen ,,Stanovy“) předložen k vyjádření návrh rozhodnutí
členů honebního společenstva.
Ve smyslu § 22 odst. 7 zákona o myslivosti mohli členové honebního společenstva
k předloženému návrhu rozhodnutí zaslat svá písemná vyjádření na adresu sídla honebního
společenstva, a to ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění návrhu rozhodnutí v tištěném vydání
zpravodaje Nošovic, Nižních Lhot a na úřední desce obce Nošovice a obce Nižní Lhoty.
Nevyjádřil-li se člen ve lhůtě, platí, že souhlasí. Návrh rozhodnutí byl zveřejněn dne 25. 2.
2021, tedy konec lhůty pro zaslání vyjádření připadl na den 12. 3. 2021.
Výsledek hlasování:
Celkový počet hlasů všech členů honebního společenstva:
Doručený počet nesouhlasných vyjádření:
Doručený počet souhlasných vyjádření:

292
0
0

Na základě výše uvedeného výsledku hlasování honební společenstvo oznamuje, že následující
rozhodnutí členů honebního společenstva byla přijata většinou hlasů všech členů honebního
společenstva v počtu 292 hlasů.
Rozhodnutí
1. Členové honebního společenstva rozhodli o odvolání pana Jiřího Kuděláska, bytem Nošovice
209, 739 51 z funkce honebního starosty a přijal funkci místostarosty honebního společenstva.
2. Členové honebního společenstva rozhodli o odvolání pana Jana Golata, bytem Nižní Lhoty 26,
739 51 z funkce místostarosty a přijal funkci člena výboru honebního společenstva.
3. Členové honebního společenstva rozhodli o odvolání paní Hany Babicové, bytem Nošovice 97,
739 51 z funkce člena výboru honebního společenstva.
4. Členové honebního společenstva zvolili do funkce honebního starosty paní Veroniku
Kuděláskovou, bytem Nošovice 209, 739 51.
5. Paní Marie Gryžboňová Mališová, bytem Nižní Lhoty 7, 739 51 přijala funkci jednatele
honebního společenstva.
V Nošovicích dne 22. 3. 2021

Honební společenstvo Nošovice – Nižní Lhoty
Honební starosta Veronika Kudělásková
Nošovice 209
739 51 Nošovice
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…jarní zprávy a zprávičky,
z naší školy a školičky…
Březen všem dětem i žákům začal jarními
prázdninami, ale bohužel nám Covid-19
a nařízení vlády jarní prázdniny prodloužili
na několik dalších týdnů. A proto dveře
základní i mateřské školy zůstaly, zamčené
na několik západů.

obléknout doma a mimo jiné se věnovali
velikonočním tradicím a úkolům.
A protože nás v březnu vytáhlo ven několik
hezkých slunečných dnů, vymyslely paní
učitelky pro všechny děti mateřské školy
kamínkovou stezku. Nasbíraly a namalovaly
44 kamínků, které roznesly po okolí Nošovice a Nižních Lhot. Děti měly za úkol
stezku obejít a kamínky spočítat, po pár
dnech dostaly děti úkol druhý a to najít
si každý svůj kamínek se svým jménem.
Dle kladných ohlasů se kamínková stezka
dětem i rodičům líbila a to nám udělalo
velikou radost.

Pro žáky školy čekalo již známé distanční
vyučování. Ale ani paní učitelky ze školky
nezahálely a pro předškoláky distanční výuku připravily. Děti, prostřednictvím emailů,
dostávaly soubor pracovních listů, úkolů,
pohádek, písniček a námětů. Každý týden
měl své téma. Začalo to tématem „Jak to
bylo, pohádko “, děti měly za úkol najít si
oblíbenou pohádkovou knížku, hádali hádanky, řešili pohádkový kvíz, vyráběli si
divadlo a knížku, hráli si na kino, vyráběli
vstupenky. V dalším týdnu se v mateřské
škole zabývali tématem „ Ten dělá to a ten
zas tohle“. V tomto týdnu děti měly zjistit,
čím jsou jejich rodiče a promyslet si, čím
by chtěly být ony a namalovat to na papír.
Děti si hrály na kuchaře, pekly pizzu, dle
vzoru prostíraly stůl. Jiný den se proměnily
v archeology a v písku hledaly zvířátka,
stavěly dinosaury z lega a z papíru. Jindy
byly zahradníky a sadily semínka nebo byly
opraváři a měli smontovat různé velikosti
šroubků a matiček. Když se nám přehoupnul
první jarní den, vymyslely jsme téma „Jaro
ťuká na vrátka“ a v tomhle týdnu jsme se
věnovali změnám počasí, změnám v přírodě, taky jarním kytičkám, o kterých jsme si
zpívali, učili se básničku a tvořili je z papíru.
Nechybělo ani počítání s beruškami. Před
velikonocemi si ve školce aspoň na dálku
zahráli na barevný týden, kdy každý den
měl svou barvičku a děti se mohly do barev

V mateřské škole se paní učitelky vždy jednou týdně s předškoláky spojily online, kdy
si děti navzájem mohly ukázat své výtvory,
zopakovali si, co všechno už umí, připomněli si písničky, atd. Nezapomnělo se ani na
děti z mladší třídy a taky jim byly posílány
dobrovolné úkoly - obrázky k vybarvení či
náměty na tvoření. K 21. březnu se traduje
světový den Downova syndromu, a proto
se i naše škola a školka zapojila do tohoto
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hezkého projektu a v tento den si skoro
všechny děti, žáci i zaměstnanci nazuli
každou ponožku jinou a posílali fotky do
společné fotogalerie. Mnozí projekt podpořili zakoupením speciálních ponožek od
firmy Dedoles .
Před Velikonocemi jsme dětem školky a žákům školy vyhlásili velikonoční kamínkovou
výzvu. Děti a žáci měli za úkol na kamínek
namalovat kraslici nebo jiný velikonoční
symbol a přinést nám to ke vstupům do
školy a školky. Za každou kamínkovou kraslici si děti a žáci mohli odnést perníkové
vajíčko, které nám napekly a nazdobily paní
učitelka J. Velčovská a paní vychovatelka
L. Niklová, oběma patří veliké poděkování.
školy se paní učitelky zapojily do několika
vzdělávacích webinářů. Nabídka je veliká.
Vybraly si téma jako Hejného metodu v před

Mimo příprav pro distanční výuku pro děti
a žáky, tvoření úkolů, malování kamínků
a zvelebování prostor základní i mateřské
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matematické výchově, vzdělávací program
předškolního vzdělávání Začít spolu, Připravenost a vyzrálost dětí při vstupu do ZŠ.
Paní učitelky ze základní školy procházejí kurzem RWCT (Reading and Writing for
Critical Thinking) – „Čtením a psaním ke
kritickému myšlení“. Školení probíhá v rozsahu 64 hodin. Pedagogové absolvující kurz
získávají široký repertoár v metodách aktivního učení. Ty umožňují žákům lépe a trvaleji
zvládat vzdělávací obsahy a zároveň ovládat
sociální dovednosti. Metody lze používat jak
v oborových předmětech (Př, Vl, Aj), tak
v prožitkových (Čt, Čj).

Ve dnech 6. – 23. dubna 2021 proběhl na
základní škole zápis dětí do prvního ročníku.
„Od pondělí 12. dubna 2021 byl umožněn
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na jednání Vlády ČR ze
dne 6. dubna 2021, návrat některých dětí,
žáků a studentů do škol a školských zařízení.
Za dodržení protivirových podmínek
a podmíněným testováním dětí, žáků
i zaměstnanců se do mateřské školy vrátili předškoláci a do základní školy žáci
1. - 5. ročníku.“

Zápis dětí do MŠ Nošovice

na školní rok 2021/2022.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými
opatřeními k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 opatření
k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Zápis bude probíhat ve dnech 2. - 14. května 2021
a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Informace na www.zsnosovice.cz

Poděkování SK NOŠOVICE - LHOTY
Pokud nám to situace dovolí, použijeme
tento příspěvek na LETNÍ KINO, které se již
v loňském roce setkalo s velkým ohlasem
našich spoluobčanů.

Dovolte mi, abych v této stále neradostné
době vyslovil poděkování firmě HMCC za
příspěvek v rámci projektu „Dobrý soused
2021“.

Lumír Vojkovský,
předseda SK NL
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Placená inzerce

Nabízíme:
*barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta.
*interiérové a fasádní barvy.
*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.
*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny.
*silikony, lepidla, hydroizolace.
*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál.
*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy.
třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek
(za katastrálním úřadem)
Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00
tel: 602 562 149 www.barvyinva.cz
(zdarma parkování 30 min)
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Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683
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Placená inzerce









Klasická výmalba a úprava stěn interiéru
Stěrkování, štukování a broušení stěn
Speciální techniky (benátský štuk, encanto, ottocento, ….)
Dekorativní omítky – marmolit, aj.
Imitace zdiva, pohledové betony
Tabulové, magnetické stěny
Kresby na stěny či fasády

Kontakt:
Václav Kerl
kerlik.malovani@gmail.com
tel. : 724 686 325
malby-special.netstranky.cz
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OSOBNÍ ASISTENCE
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb.
Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú., identifikátor služby: 6445984
Osobní asistence je určená pro občany obcí:

Raškovice, Pražmo, Morávka, Krásná, Nošovice, Dobratice
Péče v domácím prostředí klienta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
pomoc při osobní hygieně;
pomoc při zajištění stravy;
pomoc při zajištění chodu domácnosti;
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

130 Kč/hod.

Cílová skupina:
 osoby s chronickým duševním
onemocněním;
 osoby s chronickým onemocněním;
 osoby s jiným zdravotním postižením;
 senioři.

Máte otázky, potřebujete poradit?
Kontaktujte nás!

Stanovení úhrady je v souladu s § 5 vyhlášky č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.
Výše úhrady za poskytování osobní asistence za
hodinu je započtena podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů; pokud poskytování služby, včetně času
nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Posláním služby je za pomoci kvalitních a zkušených osobních asistentů dopomoci vést
plnohodnotný život všem, kdo mají různá omezení z důvodu vysokého věku nebo
zdravotního postižení.

KONTAKT:
Lenka Janečková, tel. 730 820 129, reditel@adamkovavila.cz
Bc. Radka Pechová Černohorská, tel. 724 379 168,
socialni@adamkovavila.cz
Raškovice 28, 739 04 Pražmo
www.adamkovavila.cz
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Objednávejte
na bezplatné lince 800 292 400
nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb

Orientační ceny v tabulce
na druhé straně letáku

Za kolik?

Konkrétní data
pro jednotlivé obce
na druhé straně letáku

Kdy?

Kanalizačním vozem
SmVaK Ostrava

Jak?

Sdílejte vývoz se sousedem a ušetřete za dopravu!

Volejte profesionály s platným osvědčením!

Respektuje legislativu a neriskujte pokuty!

Buďte odpovědní k životnímu prostředí!

Vyvážíme žumpy a septiky
na Frýdecko-Místecku

1 695 Kč

Střítež

5 051 Kč

Hrčava

5 758 Kč

4 574 Kč

4 376 Kč

3 784 Kč

3 686 Kč

3 488 Kč

2 945 Kč

2 797 Kč

2 600 Kč

2 402 Kč

1 909 Kč

do 10 m3

3 241 Kč

3 192 Kč

2 797 Kč

2 501 Kč

2 501 Kč

2 501 Kč

2 205 Kč

2 057 Kč

1 909 Kč

do 10 m3

2 879 Kč

2 287 Kč

2 188 Kč

1 892 Kč

1 843 Kč

1 744 Kč

1 473 Kč

1 399 Kč

1 300 Kč

1 201 Kč

955 Kč

do 10 m3

1 621 Kč

1 596 Kč

1 399 Kč

1 251 Kč

1 251 Kč

1 251 Kč

1 103 Kč

1 029 Kč

955 Kč

do 10 m3

Cena pro jeden rodinný dům

Sdílený vývoz

Objednávejte na bezplatné lince 800 292 400 nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb

Poznámka: Ceny jsou orientační, uvedeny bez DPH; sazba DPH 15 %

3 669 Kč
3 866 Kč

Písečná
Bukovec

2 978 Kč
3 077 Kč

Košařiska
Návsí

2 238 Kč
2 780 Kč

Komorní Lhotka
Hrádek

1 892 Kč

1 201 Kč

Ropice

2 090 Kč

do 5 m3

29. dubna

Vendryně, Smilovice

2 534 Kč

Krásná

Řeka

2 484 Kč

Morávka

2 090 Kč

Pražmo

1 793 Kč

Dobratice

1 793 Kč

1 497 Kč

Nižní Lhoty

Raškovice

1 349 Kč

Nošovice

1 793 Kč

1 201 Kč

Dobrá

Vyšní Lhoty

do 5 m3

Ceny vývozu pro jeden rodinný dům

27. dubna

Ceník vývozu odpadních vod ze žump, septiků a akumulačních jímek
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