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Úvodní slovo
pivovarem a výstavby nájemních
bytů v části Malé Nošovice. První
část smluvního zadání byla splněna
a studijní prezentace těchto staveb byla představena na veřejném
zasedání obce, které proběhlo
18. srpna. Situace kolem výstavby
technického zázemí nepožaduje
žádných změn, a proto se může
pokračovat s další části zadání, které spočívá
ve zpracování projektové dokumentace pro
společné územní a stavební řízení. Totéž bychom mohli říct o studii k nájemním bytům.
Avšak zde dochází ke komplikacím ve vztahu,
co dělat se splaškovou a povrchovou vodou,
protože vsakovací podmínky v této části
katastrálního území jsou tristní. Doufejme,
že jsme našli řešení, které bylo, schválení již
při tvorbě Územního plánu obce Nošovice
v roce 2014. Nyní v souladu s ním připravujeme studii proveditelnosti splaškové kanalizace v části Malé Nošovice. Jakmile bude
studie připravena, tak obyvatelé části Malé
Nošovice budou se situací obeznámeni na
veřejném projednávání. Zároveň připravujeme pro zájemce z řad dotčených občanů
návštěvu obdobného místa, které se nachází
na katastru obce Řepiště, kde bylo vystavěno
a zprovozněno zařízení pro zpracování odpadních a splaškových vod před několika měsíci.
Není to jen tato věc, která má dosah na uvedenou stavbu. Nyní probíhá správní řízení ve
věci prodloužení výjimky o ochraně životního
prostředí k výstavbě R48-MÚK Nošovice. Aby
stavba mimoúrovňového křížení byla řádně
schválena a dostavěna, tak nyní probíhá výše
zmíněné správní řízení o prodloužení termínu do 31. 12. 2028. S tím jsme také obdrželi
informaci, že by uvedená projektová dokumentace měla být vyhotovena a schválena do

Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás při čtení dalšího vydání
našeho Nošovického zpravodaje,
který přináší informace ze života
v naší obci.
I pro toto „léto“ platilo, že nám rok
2021 přinesl mnoho rozmanitého.
Počasí bylo velice proměnlivé, dovolenkové měsíce jsme převážně trávili doma
v České republice nebo v zahraničí, ale i tak
nám stále život ovlivňuje stále měnící se situace spojená s Covid-19. Přesto si myslím,
že jsme si letní měsíce užili.
A nyní se vrátíme k tomu, co se v té „naší
vesničce“ za ty dva měsíce událo.
Musím začít tou nepříjemnou situací spojenou s opravou splaškové kanalizace v páteřní
komunikaci, která prochází obcí. Zhotovitel,
společnost TALPA vůči nám nesplnila termín
doby předání díla. Navíc ještě situaci komplikuje vyjádření Správy silnic MSK, která jako
správce a majitel komunikace v jedné osobě, zhotoviteli odmítla převzít opravenou
část vozovky. Tudíž ani my, jako obec nejsme
schopni uvedené dílo převzít a bude muset
dojít k jednání všech zainteresovaných stran,
z kterého musí vzejít výsledek hodný dokon
-čení opravy reklamovaného díla. Nyní jsme
v situaci, že se můžeme cítit jako rukojmí
dvou společností, kdy ani jedna z nich nechce
přistoupit k řádné opravě komunikace, která
dnes spíše připomíná zkušební polygon pro
nákladní automobily v Kopřivnici. Z těchto
důvodů jsme v řešení této situace požádali
o spolupráci vedení MSK.
My osobně jsme se zejména zaměřili na
zahájení projektových prací ve věcech výstavby technického zázemí na pozemku pod
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konce roku 2022 a k zahájení stavby by mělo
dojít v roce 2024. Z tohoto důvodů i z důvodů výstavby rodinných domů v této lokalitě
se připravuje výstavba nové místní komunikace, která se napojí na komunikaci II/648.
Přesto výše uvedené bylo projekční kanceláři
schváleno pokračování v tvorbě projektové
dokumentace „nájemní byty“ pro společné
územní a stavební řízení. Naši zaměstnanci
se převážně věnovali úpravě zeleně a také
vystavěli nové kontejnerové stání v části
Malých Nošovic u volnočasové zóny. Dále se
věnovali stavebním opravám ve školní kuchyni, opravě elektroinstalace ve sportovním
areálu u závlahy a dalším činnostem spojeným
se správou majetku obce. Mnoho akcí nás
čeká na podzim. V nejbližší době se zahajuje
oprava prodejní a vstupní části v Obecním
domě, výstavba volnočasové zóny u č. p. 36
nebo zakládaní akumulačních jímek pro záchyt dešťových vod jak ve sportovním areálu,
tak i u parkoviště Radegastova šenku.

či Dobré (tyto obce se projektu prozatím
neúčastní, protože to místní samosprávy
nepožadují nebo to zastupitelstvo jejich
obcí neschválilo). Dále jsme, jako obec Nošovice před schválením projektu několika obcí
„Osobní asistence“ pro potřebné, která se
zaměřuje na osobní asistenci u postižených
občanů v domácnostech. Tato terénní služba
bude taktéž poskytovaná potřebným i po
dostavbě u našeho seniorského domu „KODUS“. Tím jsme si zajistili veškerou potřebu
sociálních a pečovatelských služeb trvale žijícím občanům Nošovic. Také vám chci sdělit
informace k probíhajícím jednáním ve věci
dopravní bezpečnostní situace v obci. Dnes
řešíme dva problematické úseky a to silnici II/648 (celá část Malých Nošovic) a silnici
III/4774 (celá část Nošovic). Stále se nedaří
vyjednat podmínky pro schválení k úsekovému měření a to zejména na odboru dopravy Magistrátu Frýdek-Místek (ten nás má
v gesci), to samé platí pro kladné vyjádření DI
PČR. Co se podařilo předjednat je, že u úseku
silnice II/648 – část Malé Nošovice (při schválení projektové dokumentace k plánované
zástavbě a napojení nové místní komunikace)
bude vydáno rozhodnutí o snížení rychlosti na
70 km/hod. v úsecích, kde je dnes povolená
rychlost 90 km/hod. (přislíbeno je i jednání
o označení uzavřené obce). Co dnes máme
schváleno je, že se bude budovat zpevněný
záliv ve směru na Dobrou u Obecního domu
pro dva osobní automobily a výměna dopravního značení v Nošovicích (prozatím neplatí
pro části Malých Nošovic a Říčky).

K životu obce patří i to, že se občas vedou
neobjektivní informace. Proto si dovoluji některé informace vám sdělit tak, aby se šířily
pravdivě. My jsme v blízké minulosti zajistili
občanům, kteří vyžadují umístění do domova
se zvláštním režimem přednostní přijetí. Stali
jsme se součásti obcí, kteří si tuto službu
zajistili u neziskové organizace Adámkova
vila, domov se zvláštním režimem. Proto vás
informuji, že trvale žijící občané Nošovic mají
přednostní umístění v tomto zařízení zajištěno bezplatně (tím se však nevylučuje, aby
kdokoliv z občanů Nošovic nebo jejich rodin
poskytl této organizaci jakýkoliv dobrovolný dar). Tuto výhodu z okolních obcí nemají
občané Nižních Lhot, Vyšních Lhot, Vojkovic

Dětem 1. září začíná nový školní rok, do kterého jim přejeme hodně úspěchů.
Jiří Myšinský, starosta obce

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Naše zastupitelstvo obce Nošovice se sešlo na veřejném projednávání ve středu 18. 8.
K projednání mělo několik bodů, které se týkaly:
• Prezentace studie Zázemí technických služeb Nošovice a studie Nájemní byty Nošovice
• Informace o probíhající Změně č.2 Územního plánu Nošovice
• Hospodaření obce
• Schválení podání žádosti o bezúplatný převod a směnu pozemků v k.ú. Nošovice
• Schválení dotací z MSK a z obce Nošovice
• Jmenování nové kronikářky obce a další

Ordinace MUDr. Pitřík
- dovolená

Přerušení
dodávky elektřiny

Ve dnech 30. 8. 2021 – 17. 9. 2021
bude mít MUDr. Pitřík dovolenou.
V těchto dnech jej zastupuje
MUDr. Olšarová (tel. 602 580 196)

Dne 14.9. od 7:30 - 16:30 hod
nepůjde elektrický proud v části
Nošovice Říčky

Harmonogram sběru
nebezpečného odpadu v Nošovicích
TERMÍN KONÁNÍ: 18. 9. 2021
Malé Nošovice u Lesa			
U obecního úřadu 				
Parkoviště za obecním domem č.p. 88

8:30 – 9:30 hod
9:10 – 9:25 hod
9:35 – 9:50 hod

Mezi nebezpečné odpady patří: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité
obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé nepotřebné léky. Dále rozbité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače,
lednice, mrazničky, sporáky, pračky. Zpětný odběr elektrozařízení – pouze kompletní
– nerozebrané!!! (lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce,
varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory,
tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče).
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Nošovické slavnosti
a 1. výročí Radegastova šenku
Jak už bývá v naší obci zvykem, předposlední sobotu
v srpnu jsme uzavírali prázdniny Nošovickými slavnostmi.
Příjemné počasí, pestrá nabídka občerstvení a gastronomických specialit přispělo k tomu,
že se akce povedla a snad se většina účastníků vracela do svých domovů spokojena. Akce
byla podpořena společností Hyundai v rámci fondu ,,Dobrý soused‘‘. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem místním spolkům a pracovníkům obce za jejich přípravu.

V předvečer Nošovických slavností proběhla v areálu Radegastův šenk oslava prvního
výročí znovuotevření tohoto kulturně společenského zařízení po rozsáhlé rekonstrukci.
Akci zajišťoval provozovatel zařízení ve spolupráci s Obcí Nošovice a dalšími sponzory.
Akce měla i charitativní charakter, kdy se vybrala částka 5000,- Kč, která bude sloužit
na nákup zdravotních pomůcek Marušce Kučerové.

Kulturní den SOPM
v areálu Kamenité ve V. Lhotách
V neděli 15. srpna uspořádalo Sdružení obcí
povodí Morávky (SOPM) v kulturním areálu
Kamenité ve Vyšních Lhotách společenské
posezení. Slunečné a teplé počasí přimělo
občany obcí sdružených v SOPM k hojné
účasti. Kulturní vystoupení vytvořila velice
dobrou atmosféru.
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Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Podzimní Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech
8. a 9. října 2021, a to

lého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 6. 10. 2021
do 16:00 hod.

pátek

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat
i 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 1. 10. 2021. Za
ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

8. 10. 2021

14.00 – 22.00

sobota 9. 10. 2021

08.00 – 14.00

V obci Nošovice je vytvořen jeden volební
okrsek. Místem hlasování je zasedací místnost Obecního domu v Nošovicích čp. 87 (nad
prodejnou potravin). Volič po příchodu do
volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

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.

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

Žádost o vydání voličského průkazu najdete
na webových stránkách obce: www.nosovice.cz.

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 v den voleb 734 471 174.

KULTURNÍ AKCE OBCE
8. září ve 14:00 hod.
přivítáme v sále Radegastova
šenku naše seniory

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

13. října ve 13:00 hod.
proběhne setkání jubilantů,
také v sále Radegastova šenku

Volič může požádat o vydání voličského
průkazu osobně u obecního úřadu, který
vede stálý seznam voličů podle místa trva-
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Hledáme a podporujeme
mladé talenty z Nošovic!
Obec Nošovice vyzývá talentovanou mládež
do 18 let z oblasti sportu, kultury a umění,
aby se pochlubila svými úspěchy. Dlouhodobá
aktivita a dosažené úspěchy na úrovni krajské

oblasti, které reprezentují a zviditelňují obec
Nošovice, budou náležitě odměněny. Své písemné žádosti předkládejte v zastoupení
rodičů do konce měsíce října 2021.

POZVÁNKA
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Medvíďata informují
Přijďte mezi nás, začínáme ve středu 8. 9.
2021 v 16.00 na hřišti za školou. Naučíte
se orientovat v přírodě podle mapy, buzoly i podle přírody samotné, budete umět
dorozumívat se šifrovanými zprávami,
morseovkou, ale také se naučíte různým
novým hrám a soutěžím. Budeme chodit

po horách, na výlety, vyrábět různé ozdoby a dárky, ale hlavně se nebudete muset
doma nudit. Rádi mezi sebou uvítáme nové
tváře zejména z řad prvňáčků a letos poprvé také předškoláků.
Pro další možné bližší informace tel.:
724068934

Rozpis muži
Neděle 15. 8. 2021 17:00 Milíkov - Nošovice

Úterý 28. 9. 2021 15:30 Hukvaldy - Nošovice

Středa 18. 8. 2021 17:30 Nošovice - Bukovec

Neděle 3. 10. 2021 15:00 Metylovice - Nošovice

Neděle 22. 8. 2021 16:30 Nošovice - Návsí

Neděle 10. 10. 2021 15:00 Nošovice - Nebory

Sobota 28. 8. 2021 16:30 Vojkovice - Nošovice

Neděle 17. 10. 2021 14:30 Hrádek - Nošovice

Neděle 5. 9. 2021 16:00 Nošovice - Tošanovice

Neděle 24. 10. 2021 14:30 Nošovice - Pržno

Sobota 11. 9. 2021 16:00 Chlebovice - Nošovice

Čtvrtek 28. 10. 2021 10:00 Smilovice B - Nošovice

Sobota 18. 9. 2021 15:30 Palkovice - Nošovice

Neděle 31. 10. 2021 14:30 Nošovice - Janovice

Neděle 26. 9. 2021 15:30 Nošovice - Písek
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…prázdninové zprávy
a zprávičky z naší školy a školičky…
Na konci června si žáci páté třídy zajeli do
Prahy na již téměř tradiční „rozlučkový“
výlet. Páťáci se v doprovodu paní učitelky
Novákové a Švrčkové plavili parníkem po Vltavě, navštívili ZOO, Karlův most, Hradčany,
Galerii ocelových figurín. Užili si topogány
v Aquapalace a ochutnali kouzlo večerní
Prahy. Na památku na naši školu dostali
každý tričko a knihu s věnováním.

Tyto prázdniny jsme pro naše děti a žáky
připravili pod záštitou MAS Pobeskydí tři
turnusy příměstských táborů.
První turnus v termínu 12. - 16. července
2021 proběhl v hasičském duchu na základně hasičské zbrojnice v Nošovicích.
Druhý turnus měl základnu v MŠ Nošovice
a měl téma „Bob a Bobek na pustém ostrově“. Účastníků tábora bylo 15 a měli formou
úkolů a své píle zachránit naše malé králičí
kamarády z pustého ostrova. Dostali úkol
postavit přístřešek z přírodnin, aby se dalo
na pustém ostrově přežít, taky z dřívek postavit ohniště a vyrobit si vlajku. Aby Bob
a Bobek neumřeli hlady, museli záchranáři
sbírat kokosy, v časovém limitu probíhat
skákací plošinou, aby kanibalům ukradli
potravu, chytat ryby a taky postavit vor.
Za každý splněný úkol dostávali táborníci
kartičky a přičítali si body. Na závěr jsme
Boba i Bobka zachránili a na sestavených

Začátkem prázdnin došlo k ukončení realizace nové odborné učebny, která bude
našim žákům přestavena 1. září. Žáci budou
mít možnost se v cizím jazyce vzdělávat
pomocí moderních technologií.
Mateřská škola školní rok ukončila až
v půlce července. Prázdninového provozu
využila polovina dětí.
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na šmoulí elixír, který jsme si hned všichni
vyzkoušeli vyrobit.

vorech oba úspěšně odpluli po řece . Ke
každému našemu táboru, patří malování
triček. Soutěžní dny jsme si oživili JUMPcentrem ve Frýdku-Místku, návštěvou
lesoparku v Dobraticích a taky koupáním
v zahradním bazénu.

Jedno dopoledne jsme strávili se včelařem
p.Klinkovským, který nám včely přinesl ukázat, řekl nám spoustu zajímavostí a závěrem
si každý vyrobil svou svíčku z pravého vosku.

Třetí turnus měl 24 táborníků a základna
byla zase v MŠ Nošovice. Tématem tohoto
týdne byl „Gargamel v pevnosti Boyard“.
Hned v pondělí jsme obdrželi dopis ze
šmoulí vesnice s prosbou o pomoc a záchranu malých šmoulíků. Celý týden jsme
bojovali proti Gargamelovi, který šmoulům ukradl kouzelný lexikon s návodem na
zázračný lektvar. Táborníci po celou dobu
sbírali kouzelné klíče a odměrky barevného písku. Měli za úkol najít klíče v písku,
v časovém limitu klíče namotat na dřívka,
taky jich co nejvíce nasbírat nebo najít.
Když jsme se vydali na Prašivou, tak jsme
cestou ke Gargamelovu hradu museli být,
co nejdéle potichu jako „tichý průzkumník.
Z nové stavebnice jsme se snažili postavit větší a širší opevnění než má samotný
Gargamel. Na závěr vítězné družstvo získalo onen pravý klíč a mohlo otevřít dobře
ukrytou truhlu a získat tak tajný recept

Během měsíce srpna proběhla údržba
a oprava naší školní kuchyně. Veškeré prostory školy i školky byly řádně vydezinfikovány, nazdobeny a připraveny na další
školní rok.

Zahájení školního roku
2021/2022 proběhne ve
středu 1. září 2021 v 8h
slavnost ním zahá jením
v tělocvičně školy, kde po
prázdninách přivítáme naše
školáky a hlavně nové prvňáčky.
Mateřská škola zahájí svůj
provoz ve stejný den v čase
6:30 – 16:30 hod.

Za ZŠ a MŠ Nošovice
Sklářová Jana, Slováček Igor
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Bezpečně po silnici aneb dopravní školička

Naše mateřská škola Nošovice se ve školním roce 2020/2021 zapojila do aktivity
působící na vzdělávání a výchovu dětí.
Aktivita pod názvem „Bezpečně po silnici
aneb dopravní školička“, byla určena pro
děti předškolního věku. Díky dopravnímu
hřišti jsme se stali kmenovou školkou a kromě našich předškoláků se aktivity účastnilo
další 6 okolních mateřských škol.

a vzbudit v dětech zájem o pohyb. Aktivita dále cílí na pedagogy mateřských škol,
kterým by měla poskytnout prostředky
k výchově k dopravní bezpečnosti.
Aktivita se stává z několika podaktivit. Na
partnerských školách měly proběhnout besedy k dopravní tematice se zástupcem Policie ČR, tyhle besedy se kvůli coronavirové
situaci přesunuly na podzim 2021. Následně
měly partnerské mateřské školky možnost
přijet si jednotlivě se svými dětmi na nošovické dopravní hřiště vše vyzkoušet.

Cílem dopravní školičky bylo děti naučit
základním znalostem a dovednostem
pro bezpečný pohyb v silničním provozu

Vyvrcholením této aktivity bylo jedno
červnové páteční dopoledne, kdy všechny
zapojené školky (MŠ Vojkovice, MŠ Dobratice, MŠ Morávka, MŠ Pražmo, MŠ Raškovice a MŠ Vyšní Lhoty) do Nošovic přivezl
hromadně autobus a děti prožily den plný
soutěží, úkolů, dopravy a zdravovědy. Nad
vším dohlížel příslušník Policie ČR. Za účast
děti dostaly medaili, pamětní list a každá
školka si odvážela dvě koloběžky.
Očekávaným výsledkem aktivity byly podmínky pro rozvoj dětských znalostí a dovedností pro bezpečný pohyb v silničním
provozu.
Dle kladného ohlasu dětí i učitelek mateřských škol byla tato aktivita úspěšná a rádi
bychom ji za rok opět zopakovali.
Velké poděkování za financování této aktivity patří projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17
_047/0008616.
Za MŠ Nošovice Sklářová Jana
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Rok ve školní družině
Byl to školní rok, na který určitě nezapomenou žáci, učitelé a ani rodiče. Náročný, ale
společně jsme jej zvládli a těšíme se zase
na ten příští.

Do školy jsme se opět vrátili až po Velikonocích a museli jsme upravit podmínky pro
žáky, aby mohli chodit do školní družiny. Do
družiny nastoupili naši prvňáci, kteří byli
v jedné místnosti družiny a v druhé místnosti byli druháci a třeťáci. Museli jsme dodržovat přísné hygienické podmínky a provoz a program tomu přizpůsobit. Bylo to
náročné, ale zvládli jsme to.

V září jsme v družině přivítali naše prvňáčky.
Bylo to pro ně nové prostředí, ale zvládli
to na jedničku.Hned na podzim jsme uspořádali výstavku ovoce a zeleniny z našich
zahrádek.

Nemohli jsme cvičit, zpívat, ale mohli si číst
pohádky, více si povídat, malovat. Našim
statečným zdravotníkům jsme namalovali
krásné obrázky, kterými jsme chtěli poděkovat za jejich obětavost a statečnost.

Od 14. 10. až do 17. 11. 2020 dle nařízení
vlády ČR byly uzavřeny školy a děti musely
zůstat doma. Poté jsme se konečně vrátili
do školy a doufali, že už to tak zůstane.

V družině máme kroužek Malý zdravotník,
kde jsme si připomínali význam správné hygieny, povídali jsme si o prevenci nemocí,
péči o chrup Zdravé zuby, kde dětem Mudr.
Olšarová předvedla, jak správně čistit zoubky.
Ke Dni Země jsme si povídali o naší planetě
a nakreslili jsme si ji, vysévali jsme semínka
rostlin do naší bylinkové zahrádky, vyrobili ekologické květináče a sázeli kytičky do
truhlíků před školou.

Nastalo adventní období a my jsme si upekli medové perníčky, které jsme si krásně
nazdobili. Připravovali jsme se na Vánoce
a vyráběli adventní věnce a vánoční ozdoby.
Těšili jsme se na Ježíška a dárky.
Navštívili jsme Paskovský zámek a muzeum
nádherných dřevěných kostelíků.
V zimě jsme chodili bobovat na kopec a užili
si zimních radovánek.

Povídali jsme si o udržování čistoty v družině, v okolí školy a o tom, jak správně
třídit odpad, šetřit vodou a energiemi. To
jsme prokládali pravidelnými procházka-

Vzhledem ke zhoršující se situaci s covidem
byly uzavřené školy až do Velikonoc.
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mi do okolí, sledovali jsme čistotu v naší
obci. Připomněli jsme si historii naší obce
na dobových fotografiích a srovnávali, co
se změnilo.

Když jsme nemohli do tělocvičny, tak jsme
zdolávali překážkové dráhy v našem lese
a u řeky. A užili jsme si to také báječně!
Na konec školního roku za námi přišla PhDr.
M. Šedá, která pracuje v Národní knihovně
v Praze. Poutavě nám představila knížku
nádherných pohádek od Miloše Macourka
a přečetla nám pohádku O žirafě, která dostala pětku z tělocviku, protože neuměla
kotrmelec. My jsme si s dětmi ten kotrmelec
zkusili na zahradě a zvládli jsme jej, takže
pětka z tělocviku nám určitě nehrozí. Jsme
totiž moc šikovní.

V rámci projektu Šikovné ruce jsme si
s vychovatelkami ze ZŠ Raškovice vytvořili
krásné výrobky mimo jiné strom štěstí z kamínků a korálků, který udělal určitě radost
našim maminkám k jejich svátku. Sluníčka,
která jsme vytvořili barvami na sklo zdobí
určitě okna v našich domovech.
Také jsme se učili vařit a péct zdravé dobroty,
na kterých jsme si společně pochutnávali.
Tradičně jsme si usmažili i výbornou vaječinu.

A pak zazvonil zvonec a školního roku byl
konec.

Užili jsme si i čarodějnice spojené s opékáním párků na naší školní zahradě.

Leona Niklová, vychovatelka

Placená inzerce

PŘESTAVBA KOLA NA

ELEKTROKOLO
Víte, že z Vašeho běžného kola dokážu vytvořit
parádní a spolehlivé ELEKTROKOLO?
Přestavbovou sadou získáte vyšší výkon
za nižší cenu oproti běžnému elektrokolu
Stačí mít běžné kolo, společně vybereme sadu,
která bude vyhovovat Vašim potřebám a o
zbytek se již postarám já..
Vaše nové elekolo
Vám přestavím do
týdne, to vše se
zárukou 26 měsíců

Martin Pohludka
+420 605 442 493
elekola@email.cz
dílna: Vyšní Lhoty

W W W . E L E K O L A . C Z
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Zprávy od hasičů
v pokročilém věku jsem osobně finanční
hotovost ze sbírky předala. Ihned začala
plakat a děkovat. Tímto jsme ukončili naši
misi a vrátili se zpět. Ještě jednou děkuji
všem za pomoc s organizací sbírky a za
Vaše „dary“.

Poslední školní týden jsme se na měsíc rozloučili s našimi mladými hasiči a to z důvodu, že v srpnu opět začínáme trénovat
na naši Nošovickou soutěž pod názvem
KORBEL.
Jak jste mnozí z Vás mohli slyšet, v posledním červnovém týdnu jsme uspořádali ve
spolupráci s obcí a našimi místními spolky
humanitární sbírku pro obce zasažené tornádem v oblasti Hodonína a Břeclavi. Sbírali
jsme tolik potřebné pracovní nářadí, kýble,
dezinfekční a čistící prostředky, pití, základní trvanlivé potraviny a někteří naši občané
nám přinesli i finanční hotovost. Ráda bych
touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří
přispěli čímkoliv, ať už třeba jen drobností.
Velice si vážím této pomoci. Jde vidět, že
lidé v naší obci mají srdce na správném
místě a není jim lhostejné neštěstí, které
se může stát komukoliv z nás.

Náš dorostenec Filip Kaloč se poprvé zapojil do soutěže Český pohár v běhu na
100m s překážkami. Soutěž měla celkem
5 kol, z toho 2 musel vynechat. Vyzkoušel
si něco jiného, než je zvyklý a zaběhl svůj
osobní rekord. Ten ale nestačil na ty soutěžící, kteří takovéto závody běhají pravidelně. Skončil na 27. místě ze 42 soutěžících.
V této a podobných soutěžích chce Filip
i nadále pokračovat a tímto zlepšovat svou
dorosteneckou kategorii jednotlivců. Patří
mu poděkování za jeho přístup.

Naše ženy nadále pilně trénují a jezdí na
soutěže a těší se na představení, které proběhne u nás v Nošovicích už 4. 9. Budeme
jim držet palce, aby nejen na naší soutěži,
ale na všech ostatních, které mají ještě
před sebou zaběhly ten nejlepší čas.

Po telefonické dohodě s tamním krizovým
štábem jsme celou sbírku odvezli 2. 7. přímo do první postižené vesnice Lužice. Tam
jsme sbírku předali Armádě ČR a následně jsme se vydali podívat do části nejvíce
postižené v obci. Pohled to byl nezapomenutelný a velmi emotivní. V této části
jsme vybrali jeden dům a paní majitelce

Dále jsme se opět po roce zapojili do pořádání Příměstských táborů ve spolupráci
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s MAS Pobeskydí a v rámci dotačního titulu. Tábořištěm se pro nás stala hasičská
zbrojnice v Nošovicích. Zúčastnilo se 16
dětí, které doufám zažily krásných 5 dní.
S dětmi jsme první den malovali táborová trička, hráli různé stolní a společenské
hry, tančili jsme. Další den jsme navštívili
Hasičské muzeum v Ostravě, kde si děti
mohly i některé věci vyzkoušet, což je
velice bavilo a byla s nimi sranda. Středa
byla pro děti překvapením, protože za
námi přijeli pánové se skákacím hradem,
s malováním na tvář, tetováním a bublinovou show. Předcházela tomu ještě ranní
přednáška jednoho člena naší výjezdové
hasičské jednotky o Nošovickém hasičském
automobilu a o hašení. Děti si i vyzkoušely,
jak se ta voda z té cisterny vlastně k tomu
hašení dostane. Čtvrtek jsme strávili v Ostravské Enha Freestyle Areně, kde za asistence trenéra se děti učili skákat salta
na trampolínách. Poslední den jsme trávili
v tělocvičně a využili jsme školní dopravní
hřiště. Ráda bych touto cestou poděkovala

společnosti MAS Pobeskydí za umožnění
tohoto táboru, Mgr. Igoru Slováčkovi za
umožnění stravování v jídelně místní školy
a za zpřístupnění sportovišť školy, našim
skvělým kuchařkám, které naše hladové
břicha řádně po celý týden zasytily.
Nyní je před námi celodenní soutěž
Nošovický korbel s večerní zábavou.
Srdečně zveme všechny občany.
Za SDH Nošovice,
Martina Pačísková, starostka
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Činnost Klubu seniorů Nošovice - Nižní Lhoty
pomněl písně z doby Rakouska - Uherska
s nímž jsme si i zazpívali.

13. července jsme uspořádali půlroční členskou schůzi v Radegastově Šenku, které se
zúčastnilo 63 členů našeho klubu. Předsedkyně klubu zhodnotila činnost našeho klubu
a nastínila výhled činnosti na další období.
Přizvaní hosté, a to: starosta obce Nošovice pan Jiří Myšinský, zástupce obce Nižní
Lhoty paní Šárka Primusová a za sportovce
pan Lumír Vojkovský nám popřáli hodně
úspěchů do dalších aktivit. Předali jsme
dárkové balíčky osmi jubilantům z prvního pololetí letošního roku. Po vydatném
občerstvení jsme si poslechli přizvaného
flašinetáře pana Nitku ze Starého Města,
který nám zpíváním a hrou na flašinet při-

5. srpna jsme uspořádali přednášku o zdravém životním stylu ve společenské místnosti OÚ Nošovice, které se účastnilo 48 členů
našeho klubu. Přednášku s video produkcí
nám velmi poutavě přednesla zdravotní
sestra paní Renáta Fučková, kterou proložila vlastním příběhem. Pak kronikář klubu
nám opět připravil vědomostní kvíz a navíc
připomněl 25. výročí založení našeho klubu.
Po výborném občerstvení jsme si pro pobavení řekli pár vtipů a příjemně se pobavili.
Čestmír Roman, kronikář klubu

Placená inzerce
KOUPÍM POZEMEK
Hledám stavební pozemek o velikosti ideálně 700-1500m2
k výstavbě malého bungalovu v lokalitě Dobrá, Nošovice, Nižní, Lhoty a okolí.
Nejlépe s dostupností IS.
Nejsem realitní kancelář. Mobil: 603 751 746.
Volat nejlépe po 16.00 hod.
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Město Paskov ve spolupráci
s dobrovolnými svazky obcí Vás zvou na

DEN REGIONU 2021
SOBOTA 18. ZÁŘÍ 2021 15:00 – 21:30
PASKOV – ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK
Dožínkový průvod

Folklorní blok

LAM Trio

Soutěže pro družstva obcí

Výroční paskovský jarmark

KULTURNÍ PROGRAM

15:00 – 15:10 Zahájení
15:10 – 15:30 Dožínkový průvod
s upečenými chleby a koláči
15:40 – 16:10 LAM TRIO
16:20 – 18:00 Folklorní blok - DFS PASKOVJANEK,
FOLKLORNÍ SOUBROR JAGAR
a vyhlášení soutěží o nejlepší chléb a koláče
18:00 – 19:30 BIG BAND při ZUŠ Vratimov
20:00 – 21:30 KACZI

VÝROČNÍ PASKOVSKÝ JARMARK

Místní potravinářské a zemědělské produkty
Tvorba místních výtvarníků a řemeslníků
Publikace a propagační materiály s regionální tematikou

Big band

Kaczi

SOUTĚŽE PRO DRUŽSTVA OBCÍ
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A PROHLÍDKA
NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY SDH PASKOV
VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ
A AUTOMOBILŮ
STÁLÉ VÝSTAVY NA ZÁMKU
DOPROVODNÝ PROGRAM

Zábavné atrakce:
skákací hrad, program SVČ Vratimov pro děti.
Stánky s občerstvením.

SOUTĚŽE MEZI OBCEMI
O NEJLEPŠÍ CHLÉB A KOLÁČE

www.mesto-paskov.cz

7. ROČNÍK

Kultura Slezské brány
www.facebook.com/slezskabrana
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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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Půjčovna pomůcek usnadní život a pomůže
Do doby, než se kdokoliv z nás dostane do situace, kdy není schopen
fyzicky pomoci sám sobě, případně pomoci osobě sobě blízké, nejspíš
ani netuší, jak důležitou roli mohou hrát kompenzační a zdravotní
pomůcky v našich životech. Až ve chvílích, kdy jsme kvůli nemoci, věku
či nehodě postaveni mimo běžnou realitu našich dní si uvědomíme, jak
velký přínos pro nás tyto pomůcky mají.
Charita Frýdek-Místek nabízí širokou škálu služeb, jejichž cílem je
poskytnout pomoc osobám, které ji nejvíce potřebují. Jednou z našich
služeb, je také Půjčovna pomůcek, která nabízí seniorům, nemocným,
osobám se sníženou soběstačností, osobám se zdravotním postižením či
lidem po úrazech, možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. A proč to
děláme? Abychom usnadnili pobyt těchto osob v jejich domácím prostředí
a pro pečující osoby zjednodušili péči o jejich blízké.
Díky naší Půjčovně pomůcek nemusíte čekat na předepsání pomůcky
lékařem, případně nemusíte vynakládat nemalé částky na její pořízení.
Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek disponuje pomůckami, jako jsou:












elektrické polohovací postele
antidekubitní matrace
Invalidní vozíky
oxygenátory
chodítka
jídelní stolky
WC křesla a nástavce na WC
židle do sprch a sedačky na vanu
infuzní stojany
hrazdy nad postele
pásový schodolez

Kompenzační pomůcky Vám zapůjčíme na základě sepsané písemné smlouvy
o jejich pronájmu, a to po dobu po kterou pomůcku potřebujete anebo
do doby, než danou kompenzační pomůcku dostanete předepsanou ze
zdravotní pojišťovny.
Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek:
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, otevírací doba: pondělí a středa 8001130 a 1230-1430,
tel.: 734 265 571

e-mail: antonin.vrabel@charitafm.cz
www.charitafm.cz
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Nošovický ZPRAVODAJ

Členské obce

Vás srdečně zvou na

Sportovní den

Sdružení obcí povodí Morávky
9. ročník
Kdy:

sobota 11. září 2021

Kde:

Vojkovice, areál výletiště za hřištěm

Pořadatel:

DSO Sdružení obcí povodí Morávky

Program:

14.00
14.30 – 16.00
16.30 – 17.30
18:00
19:00

slavnostní zahájení
sportovní soutěže dětí
sportovní soutěže dospělých
slavnostní vyhlášení
letní kino

Obce budou reprezentovat tři družstva dětí (podle věku) a
jedno družstvo dospělých v různých sportovních disciplínách.
Tradiční disciplínou pro děti je štafetový skok v pytlích.
Tradiční disciplínou pro dospělé je hod syrovým vejcem.

Přijďte povzbudit své soutěžní týmy!
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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