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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

va Donutila, termín je stanoven
na úterý 14. prosince. Toto je
výčet akcí připravený do konce
roku, na který si vás všechny
dovoluji pozvat.

úvodem vás vítám při čtení
podzimního vydání našeho
Nošovického zpravodaje, který přináší informace ze života
v naší obci.

A nyní se vrátíme k tomu, abychom si zrekapitulovali, co se za
ty předešlé dva měsíce v „naší
vesničce“ událo.

Letošní podzim přináší lepší epidemiologickou situaci než předešlý rok. I když nás i v tomto
roce neminulo koronavirové
onemocnění, stále je to v mezích odpovídajícímu proočkování obyvatelstva obce a těch, kteří mají ochranu
ve formě protilátek po prodělané nemoci. Doufejme, že tato situace se nezmění,
bude konzistentní tak, abychom další měsíce
i roky žili normálním životem bez dlouhodobých omezení.

Co se týče investic, tak prioritou bylo oprava Obecního
domu v jeho prodejních částech. Jsem přesvědčen, že se oprava povedla a že prodejní
část bude sloužit zase všem našim občanům k jejich spokojenosti. Oprava si také
vyžádala delší dobu, než jsme očekávali,
ale ke konečnému výsledku to zas nebylo
kontraproduktivní. Tím, že jsme prováděli
opravu ve vlastní režii, tak se nám povedlo
ušetřit značné finanční prostředky, které
nám nyní poslouží na další malé opravy
obecního majetku. Nyní bude již záležet
na novém nájemci, jakým způsobem uchopí
šanci vlastního podnikání.

Na celý podzim máme připravený bohatý
kulturní a společenský program. Některé
akce jsme již uskutečnili, ať už se jedná o setkání starosty se seniory, výlet seniorů do
Prahy nebo setkání s jubilanty (přečtete si
na dalších stránkách zpravodaje). I obecní
spolky nebyly pozadu a zorganizovaly své
programy. My pro vás chystáme i na další
měsíce zajímavé akce, týkající se společenského života v obci. Už 18. listopadu proběhne v sále Radegastova šenku vystoupení Pavla Zedníčka s Jaroslavem Polanským.
V sobotu 27. listopadu proběhne „v novém
kabátě“ Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem a kulturním vystoupením Martina
Chodúra a to jak u obecního domu, tak
posléze ve venkovních prostorech zahrady
Radegastova šenku. V tentýž den dopoledne se bude konat Vítání občanků v Obecním
domě. Před Vánoci proběhne v sálu Radegastova šenku vystoupení herce ND Mirosla-

Další investiční akci, kterou jsme zahájili je
výstavba odpočinkové zóny u domu č. p. 36.
Stavba byla předána již k 1. říjnu, ale práce
byly zahájené dne 18. října. Každopádně dílo
má být dle smlouvy dokončeno do konce
roku 2021, předpoklad však je, že práce budou ukončené do 17. prosince 2021.
Jak jsme vás již informovali, během posledních dnů došlo k několika prezentacím
dokončených projektových studií. Prezentovala se studie k výstavbě Technického
zázemí obce a dokončená studie k výstavbě
nájemních bytů v části Malé Nošovice. Nyní
jsme již přešli do projektové části s ma-
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8 cm. Po úvodním jednání nám byla tato
oprava přislíbená.

lými úpravami u jednotlivých staveb. Co
nyní dokončujeme, je studie výstavby ČOV
a kanalizačního řádu v části Malých Nošovic.
Vzhledem k tomu, že jsme v tomto měsíci
ukončili proces Změny č. 2 Územního plánu
obce Nošovice, tak si dovoluji tvrdit, že nám
nastává doba příprav k jednotlivým veřejným zakázkám. Určitě jako první proběhne
tolik očekávané zahájení stavby domu pro
seniory v rámci rekonstrukce ubytovny, kdy
celý proces byl zastaven z důvodů nesouladu v tu dobu platného územního plánu
a zpracované projektové dokumentace.
Vlastní provoz na ubytovně ukončujeme
před Vánoci tak, abychom přes zimní měsíce mohli objekt vyklidit. Během této doby
vybereme dodavatele služeb na technický
dozor stavby (TDS) a na bezpečnost práce.
Posléze budeme vybírat zhotovitele stavby
v rámci veřejné zakázky. Doufám, že již nedojde k žádnému nepříjemnému překvapení
a budeme moci na jaře začít kopat.

V úterý 1. září byla zahájena výuka v naši
základní škole, kde jsme přivítali v prvním
ročníku celkem dvanáct nových školáků.
Dovoluji si jim tímto popřát, aby se jim ve
škole líbilo a aby jejich výuka nebyla rušena
„covidovými“ opatřeními. V tomto měsíci
byla dokončena s mírným zpožděním nová
jazyková a hudební učebna, která splňuje ty
nejpřísnější požadavky k výuce cizích jazyků
včetně hudební výchovy.
Naše zastupitelstvo obce Nošovice se sešlo
na veřejném projednávání ve středu dne
6. 10. za hojné účasti občanů Nošovic. K projednání mělo několik bodů, které se týkaly:
• Změna č. 2 Územního plánu obce Nošovice
• Strategie rozvoje obce Nošovice 2021
2025

Na závěr investiční kapitoly bych vám rád
sdělil, že jsme konečně dosáhli toho, že jsme
se Správou silnic SMK zasedli k jednacímu
stolu za účelem najít řešení stavu komunikace III/4774 v Nošovicích. Po prvotním jednání je nám jasné, že tento proces nebude
trvat několik dnů, ale musíme počítat spíše
několik měsíců. I tak jsme sdělili svůj pohled
na řešení nynějšího a nebojím se říct havarijního stavu komunikace zejména ve směru od hranice Nižních Lhot po Radegastův
šenk, kdy požadujeme minimálně omezení
rychlosti na 30 km/h a bezodkladné opravy
výškových propadů vozovky v okolí kanalizačních vpustí, kdy tyto propady dosahují
v některých místech uvedeného úseku až

• Komunitní plánování sociálních služeb,
osobní asistence
• Poskytnutí finančního daru neziskovým
organizacím
• Plán inventarizace majetku za rok 2021
• Aktuální plán financování vodovodů
• Informace o veřejných zakázkách a další
Na závěr tohoto úvodníku bych vám rád
popřál klidný a ničím nerušený „kulturou“
obohacený podzim.
Mgr. Jiří Myšinský

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Sběr velkoobjemového odpadu
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v těchto termínech:
3. 11. 2021
5. 11. 2021

přistavení kontejneru – stanoviště Na Karlůvce
odvoz

5. 11. 2021
8. 11. 2021

přistavení kontejneru – stanoviště volnočasová zóna
odvoz

8. 11. 2021
10. 11. 2021

přistavení kontejneru – stanoviště chata Povodí Odry
odvoz

10. 11. 2021
12. 11. 2021

přistavení kontejneru – stanoviště bytový dům čp. 36
odvoz

12. 11. 2021
15. 11. 2021

přistavení kontejneru – stanoviště Obecní dům (potraviny)
odvoz

15. 11. 2021
17. 11. 2021

přistavení kontejneru – stanoviště obecní úřad
odvoz

17. 11. 2021
19. 11. 2021

přistavení kontejneru – stanoviště p. Jopková
odvoz

Stanoviště u pana Šnajdra bylo zrušeno.
Do kontejneru můžete uložit starý nábytek, matrace, textil, koberce apod. Využijte této
nabídky a zbavte se všeho nepotřebného. Do kontejneru nedávejte prosím stavební suť,
pneumatiky. Svoz pneumatik proběhne zvlášť v měsíci listopadu. Ledničky nebo televize
odevzdejte při sběru nebezpečného odpadu.

Nabídka
kominických služeb

MUDr. Pitřík
informuje:

Obec Nošovice zajistila
kominické služby p. Sikory na
čtvrtek 11. listopadu.
V případě zájmu se prosím
přihlaste na obecní úřad
(tel. 558 641 332).

od 1. 11. do 5. 11.
bude probíhat přeočkování pacientů vakcínou
Johnson & Johnson v ordinačních hodinách.
4
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Výsledky voleb
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. – 11.
10. - 11.
12.
13. – 14.
13. – 14.
15. - 16.
15. - 16.

Strana
ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
PIRÁTI A STAROSTOVÉ
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
Česká strana sociálně demokratická
Trikolora Svobodní Soukromníci
Komunistická strana Čech a Moravy
VOLNÝ blok
Aliance pro budoucnost
Otevřeme Česko normálnímu životu
Strana zelných
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Moravané
SENIOŘI 21
Koruna česká

č. 20
č. 13
č. 4
č. 17
č. 12
č. 5
č. 8
č. 18
č. 3
č. 9
č. 21
č. 1
č. 7
č. 22
č. 9
č. 13

Počet hlasů
227
112
72
56
36
33
26
21
7
4
4
3
2
2
1
1

Tuky, tuky a zase ty tuky
Připomínáme občanům, že potravinářské
tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! Po
ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde
k vysrážení tohoto odpadu a postupně
k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější
případy nastávají v přečerpávacích jímkách
a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků
k ucpání čerpadel z důvodu obalení spí-

nacích plováků tuky. Tuky vkládejte do
uzavřených PET láhví nebo do jiných plastových obalů a tyto odkládejte do separačních nádob na níže uvedených stanovištích.

Štěpkování větví

Svoz pneumatik

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

Připomínáme občanům, že Frýdecká skládka,
a.s. provede ve středu 3. listopadu svoz pneumatik z naší obce. Staré pneumatiky můžete
odkládat od 29. října na určené stanoviště
za sportovním areálem vedle kontejnerů na
bioodpad.

• Kontejnerové stání za Obecním domem
• Naproti RD č. p. 21 paní Jopkové
• Kontejnerové stání u volnočasové zóny    
v části Malé Nošovice

Svoje požadavky na štěpkování nahlaste na
obecní úřad (tel.: 558 641 332).
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Posezení se seniory
Ve středu 8. září proběhlo plánované Setkání
starosty se seniory v sále Radegastova šenku.
Úvodem přednesl starosta prezentaci strategií investiční výstavby v Nošovicích, včetně
prezentací projektových studií a dokončení
plánovaných investičních akcí do konce roku

a poté proběhla prezentace zdravovědy
a první pomoci, včetně praktických ukázek
pod vedením lektorky Mgr. Renáty Fučkové.
K tanci a poslechu nám zahrála skupina AKUMA. Účast seniorů 65+ byla velmi hojná, my
děkujeme a snad se všem akce líbila.

Oslava s jubilanty
Ve středu 13. října obec pozvala všechny jubilanty na slavností oběd opět do sálu Radegastova šenku.
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Strategie rozvoje obce Nošovice
vatelé mohli vyjádřit svůj názor na stávající
stav v jednotlivých oblastech života v obci
a také podat návrhy na zkvalitnění a budoucí
rozvoj obce. V červenci 2021 byl dotazník
vyhodnocen společně s veřejně dostupnými
statistickými daty. Na tomto základě pak byla
zpracována analytická část dokumentu, na
kterou navázala strategická a implementační
část. Dle zadání objednatele byly analyzovány data za roky 2016 – 2020. Strategická
a implementační část popisuje cíle a budoucí
rozvojové aktivity obce.

Je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje
v obci. S ohledem na dispozice dané územním
plánem formuluje představy o budoucnosti
obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Strategie rozvoje obce je
zpracována na období 2021 – 2025.
Strategie rozvoje se věnuje oblastem, ve kterých chceme něco změnit či nově vytvořit,
podporuje efektivní využívání finančních
prostředků obce i jejího celkového potenciálu. Slaďuje představy jednotlivých subjektů
(zastupitelů, občanů, organizací působících
v obci, podnikatelů apod.) o jejím rozvoji, respektuje aktuální potřeby, regionální i historické konsekvence a bere v úvahu místní
limity rozvoje. Je prostředkem k maximálnímu využití potenciálu území prostřednictvím
volných finančních prostředků obce, ale také
absorpcí dotační podpory ze strukturálních
fondů, národních programů, krajských dotací, nadací a soutěží.

Do přípravy Strategie rozvoje obce Nošovice byly zapojeny subjekty tak, aby došlo
prostřednictvím konsensu ke stanovení
společných priorit všech aktérů. Při tvorbě
strategie rozvoje obce byla důležitá jednotlivá setkání se zapojenými subjekty tak i se
zástupci mikroregionu.
V průběhu zpracování Strategie rozvoje obce
došlo k realizaci kulatého stolu a ke komunitnímu veřejnému projednání, které proběhlo
ve středu dne 6. 10. v Obecním domu.

V květnu 2021 byl vytvořen dotazník v písemné i v elektronické podobě. Ten byl distribuován mezi občany v průběhu května
2021, sběr byl ukončen v červnu 2021. Oby-

Více informací a vyhodnocení dotazníku naleznete na stránkách obec www.nosovice.cz.

Obec Nošovice vás zve na kulturní konec roku
Obec Nošovice za podpory svých partnerů pro vás do konce roku připravilo několik kulturních
zážitků, na které si vás dovolujeme pozvat:
• 18. listopadu – Pavel Zedníček a hosté,
Radegastův šenk od 18 hodin

• 14. prosince – vystoupení Miroslava Donutila, Radegastův šenk od 19 hodin

• 27. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu a lampiónový průvod

• 1. ledna 2022 – Přivítání Nového roku s ohňostrojem od 18 hodin u obecního úřadu

• 27. listopadu – Vítání občanků v Obecním
dome č.p. 87 od 10 hodin

Na všechny akce připravujeme plakáty, na kterých naleznete veškeré potřebné informace.
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Aktivní a zdravé stárnutí v Nošovicích
Obec Nošovice se zapojila do
vyhlášeného dotačního Programu na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském
kraji na rok 2021 a obdržela neinvestiční
dotaci na realizaci projektu Aktivní a zdravé
stárnutí v Nošovicích. V rámci této dotace
byl realizován zájezd Senioři Praha spojený
s vyhlídkovou plavbou lodí, okružní jízdou
turistickým vláčkem a návštěvou výstavní
expozice Základy evoluce v Národním muzeu. Dále probíhá cyklus přednášek na téma
zdravý životní styl, základy první pomoci,

etiketa včera a dnes, historie
regionu a v místní tělocvičně
se konají pravidelná cvičení
s Vlastou pro ženy i muže zaměřená na akupresurní body těla, základy
kalanetiky, péče o chodidla, dýchání jako
základ zdraví, pozitivní přístup k životu, vícegenerační a partnerské vztahy, základy
asertivního jednání, stravování ve vyšším
věku, základy trénování paměti apod. Akce
jsou veřejné pro všechny seniory obce Nošovice a blízkého okolí. Více na www.nosovice.cz.
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Placená inzerce

NABÍDKA PRÁCE:
PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ
Plzeňský Prazdroj a.s., Pivovar Nošovice
Charakteristika pozice:
• Průvodce provází na prohlídkové trase
v pivovaru Radegast
• Zakládáme si na vysoké kvalitě
poskytovaných služeb

Klíčové požadavky:
•
•
•
•

Komunikační a prezentační schopnosti
Časová flexibilita
Reprezentativní vystupování
Znalost anglického a polského jazyka
výhodou
• Bezúhonnost

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

Zajímavou různorodou práci
Možnost zdokonalovat se v komunikačních dovednostech
Dlouholetou a pravidelnou spolupráci v závislosti na sezóně
Prostředí stability výborně postavené firmy na domácím trhu
Dynamický a přátelský kolektiv
Odborná školení

Druh pracovní smlouvy:

• Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti

Kontakt:

• Simona Jasníková
E-mail: simona.jasnikova@asahibeer.cz
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15. ROČNÍK SOUTĚŽE
STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Dne 21. 10. proběhl slavnostní galavečer
soutěže Stavba MSK, který se konal v kompresorovně na Landek Parku v Petřkovicích.
Hlavním cílem soutěže je prezentace a propagace kvalitních projektů a staveb realizovaných na území Moravskoslezského kraje,
jakož i přiblížení nejlepších stavebních děl

a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti. Za stavbu v kategorii STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – REKONSTRUKCE, získal
Radegastův šenk jako jedna z mála staveb
ČESTNÉ UZNÁNÍ. Hlavní cenu získala stavba
Rekonstrukce výstavní budovy a vytvoření
expozice Muzea Těšínska.
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CHATA PRAŠIVÁ SLAVILA 100 LET
V úterý 14. září jsme se zúčastnili oslavy 100 let chaty Prašivá. Obec Nošovice také patří
mezi dlouhodobé podporovatele chaty a jsme pyšní, že v blízkém okolí můžeme tuto
stavbu navštívit společně s krásnou procházkou po Beskydech.

Placená inzerce
Malá rodinná benzínka to jsme my!

fajn dárek pro své blízké, máme pro Vás připraveny dárkové poukázky.

Když jsme čerpací stanici kupovali, bylo naším cílem prodávat to nejkvalitnější palivo
za dobré ceny v oblasti. To se nám daří již
dva roky neustále a budeme rádi, pokud se
k nám o tom přijedete přesvědčit na vlastní
kůži. Navíc u nás můžete zakoupit i propanbutanové láhve, půjčit si čtyřkolku,
skákací hrad nebo si vyzvednout balík.
Také si podat sportku, koupit los nebo
třeba zaplatit fakturu. A pokud chcete

Aktuálně v průběhu dvou měsíců budeme
uvádět do provozu naší novou LPG čerpací
stanici.
Na základě úspěšné spolupráce, plnění všech
náležitostí a v neposlední řadě vždy plně vyhovujícím výsledkům odebraným vzorkům,
se opět můžeme pyšnit z nově získaného
certiﬁkátů dodavatelské čerpací stanice od společnosti Čepro. Mějte proto
na paměti, že my naše pohonné hmoty jsou
pravidelně testovány a jejich kvalita je prověřena společnosti Čepro.
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Zprávy od hasičů
Po měsících kulturního klidu kvůli covidové
době jsme se opět po dvou letech mohli spolupodílet na organizaci Nošovických slavností.
Stejně tak, jak to bývá, pokaždé se naši členové převlékli do kuchařských zástěr a připravili
pro Vás návštěvníky vynikající občerstvení
v podobě bramboráků, grilovaného masa,
uzených klobás, hranolek a samozřejmě něčeho na zapití.
Ihned další víkend 28. 8. jsme uspořádali Pohádkový les. Kvůli počasí v předchozích dnech
jsme museli na poslední chvíli přesunout start
i trasu, ale ukázalo se, že rodinám s kočárky
tato trasa vyhovovala. Letošního ročníku se
zúčastnilo rekordních 178 dětí, které byly náležitě odměněny za splněné úkoly.
Sobota 4. 9. se proměnila v soutěžní den pod
názvem NOŠOVICKÝ KORBEL. Dopoledne usilovali o medailové pozice mladí hasiči, odpoledne naši dospěláci muži a ženy.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
MINI:
1.

SDH Třinec Guty

MLADŠÍ:

LP

PP

38.38

40.76

LP

PP

1.

SDH ZÁVIŠICE

18.15

17.21

2.

SDH TŘINEC GUTY A

18.91

19.42

3.

SDH ŘEKA

21.72

21.90

4.

SDH TŘINEC GUTY B

23.40

21.31

5.

SDH PRAŽMO A

27.80

23.09

6.

SDH NOŠOVICE B

48.69

47.22

7.

SDH NOŠOVICE A

59.52

59.44

8.

SDH PRAŽMO B

STARŠÍ:

ŽENY:

LP

PP

1.

SDH LHOTKA

27.48

27.37

2.

SDH NOŠOVICE

32.39

27.09

3.

SDH PRAŽMO

26.69

32.69

4.

SDH NOŠOVICE B

27.09

33.18

LP

PP

20.95

21.64

22.83

23.38

MUŽI:

2.

SDH KRÁSNÁ
MOHELNICE
SDH PALKOVICE

3.

SDH NOŠOVICE

27.73

24.03

1.

1.06.39 1.07.29
LP

PP

4.

SDH NIŽNÍ LHOTY

24.23

23.51

1.

SDH DOBRÁ

14.58

14.33

5.

SDH LHOTKA

23.67

24.38

2.

SDH ZÁVIŠICE

22.23

19.74

6.

SDH STARÉ MĚSTO

22.16

24.45

3.

SDH PRAŽMO

25.42

23.34

7.

SDH PRAŽMO

26.76

27.13

4.

SDH ŘEKA

31.32

28.25

8.

SDH KRMELÍN

30.61

30.92

5.

SDH NIŽNÍ LHOTY

9.

SDH ŽABEŇ A

33.50

22.56

6.

SDH NOŠOVICE

10.

SDH ŽABEŇ B

44.69

43.02

1.35.39 1.32.50
NP
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Tento den jsme zakončili večerní zábavou
s DJ NOISE, které se zúčastnila řada nošovických občanů, kteří se dobře pobavili.

třeba si uvědomit, že nejen profesionální
jednotky hasičů denně nasazují své životy,
ale stejně tak je nebezpečný každý výjezd
dobrovolných hasičů tzv. „dobráků“. Klukům
za účast na této pietě děkuji.

Ráda bych poděkovala za poslední dvě akce
našim sponzorům, mezi které patří zejména
Obec Nošovice, Pivovar Radegast, pan Michal
Liška a ostatní.
Obrovské poděkování patří ale všem našim
členům, kteří aktivně organizují a pomáhají
právě při těchto akcích a bez kterých by to
nešlo. Nebudu jmenovat, neboť seznam by
byl dlouhý a určitě bych na někoho zapomněla.
19. září i naše jednotka SDH vyjádřila soudržnost velké hasičské rodiny účastí na celostátní pietě za zemřelé dobrovolné hasiče
u tragické události v Koryčanech při zásahu
na únik plynu rodinného domu. Zde je po-

Členové výjezdové jednotky se 2. 10. zúčastnili okrskové soutěže ve ztíženém požárním
útoku a tuto soutěž vyhráli. Patří jim velká
gratulace.

Sbor dobrovolných hasičů Nošovice
oznamuje, že jsme získali finanční prostředky

ve výši 35 600 Kč
z dotační výzvy programu

ROZVOJ A PODPORA SPORTU – MŮJ KLUB 2021
Účelem této dotace je podpora činnosti jednotlivých sportovních klubů zaměřených na sportovní aktivitu dětí a
mládeže ve věku od 3 do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce spolků realizující
sportovní aktivity dětí a mládeže.
Dotaci jsme využili na nákup vozíku pro snadnou přepravu stříkačky PS12, kterou využívají naše družstva při
trénincích a soutěžích a dále jsme dokoupili dresy pro naše mladé hasiče.
Dále jsme 2.10.2021 uspořádali z této dotace celodenní zájezd s našimi mladými hasiči. Tohoto zájezdu se
zúčastnilo 24 mladých hasičů a 5 dospělých členů, kteří se starali o bezpečnost dětí.
Program zájezdu byl následovný:
- Prohlídka KOVOZOO ve Starém Městě u Uh.Hradiště
- Oběd v Restauraci Ego
- Přesun do areálu v Modré, kde jsme navštívili expozici Živá voda a
místní Skanzen
- Přepravu nám zajistila Autodoprava Ševčík
Za poskytnutou dotaci bych ráda jménem našeho sboru poděkovala. Velmi si toho vážíme.
Martina Pačísková, starostka SDH Nošovice
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Pozvánka

Sršni rozjeli další sezónu
Po COVIDem předčasně ukončené sezóně
2020/21 se rozjel další ročník ostravské
amatérské hokejové ALOHA ligy. Sršni Nošovice, kteří se této ligy účastní již od jejího
vzniku, se opět přidali mezi dalších 15 týmů
z celého Moravskoslezského kraje v bojích
o dvě povedené repliky Stanleyova poháru
ve dvou výkonnostních skupinách. Originál
slavného Stanley Cupu byl letos dokonce
k vidění ve FrýdkuMístku, díky vítězné sezóně Ondry Paláta, který v dresu Tampa Bay
Lightning obhájil prvenství v nejslavnější hokejové soutěži světa, severoamerické NHL.

hale Polárka. Po čtyřech odehraných kolech s bilancí 1 výhra a 3 prohry se zatím
pohybují ve středu tabulky, ve které se stále
více začínají rozevírat pomyslné výkonnostní nůžky mezi týmy. Proto už tým pracuje na
organizaci pravidelných tréninkových jednotek v Orlové pod vedením trenéra Pavláta
tak, aby byl schopen v neustále zvyšující se
konkurenci ALOHA ligy obstát.
Obrovský dík patří početné skupině fanoušků, která neúnavně navštěvuje zápasy a vytváří na nich skvělou kulisu. Je to obrovská
motivace se zlepšovat a předvádět co nejlepší možné výkony, ke kterým snad přispějí
plánované pravidelné tréninky.

Sršni zahájili přípravu na sezónu už v létě
pravidelnými nedělními ledy ve frýdecké
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Medvíďata na výletě
Jak již bylo zmíněno v příspěvku SDH, v sobotu
2. 10. jsme se s Medvíďaty zúčastnili výletu společně s mladými hasiči.
Starostka SDH Martina Pačísková zorganizovala výlet pro mladé hasiče, a protože
nebyl autobus zcela vytížen, jali jsme se
příležitosti a spojili naše dvě organizace.
Faktem je i to, že řada dětí SDH jsou také
členy SK, pod který Medvíďata patří.

byly děti u vytržení. Nestačily se divit, že neuvěřitelně věrně vypadající
zvířátka jsou vyrobenyze starého železa. Když
se dostatečně vynadívaly, navštívili jsme
blízkou restauraci, kde byl domluvený výborný oběd. S plnými bříšky jsme vyjeli o pár
kilometrů dál do Modré na expozici ,,Živá
voda“. Tam se děti opět nemohly vynadívat
na podvodní svět a opravdu velké a zajímavé druhy ryb. Naše poslední zastávka toho
dne byla v Archeoskanzenu, taktéž v Modré,
který představuje opevněné sídliště z doby
Velké Moravy. Skanzen vznikl na podkladě
skutečných archeologických nálezů, z nichž
některé pochází přímo z místa, kde se skanzen nachází. Tady si děti poběhaly a vyřádily
se v přírodě mezi volně pobíhajícími hospodářskými zvířátky. Výlet byl pro všechny
velice zajímavý a naučný zároveň.

Jeli jsme do Starého Města u Uherského
Hradiště, kde jsme navštívili KOVOZOO, tam

Ještě jednou děkuji starostce SDH Martině
Pačískové za skvělou organizaci.
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Činnost Klubu seniorů Nošovice Nižní Lhoty
Konec babího léta
Dne 15. 9. 2021 se sešlo 48 členů našeho
klubu v rekonstruovaném zázemí volno časového centra v Nižních Lhotách, abychom
jako každoročně oslavili babí léto. Hřiště má
nově zrekonstruované zázemí s venkovním
posezením i kuchyňkou, kde jsme si měli
možnost uvařit kávu, kulturní místnost,
dále pak postavené ruské kuželky a vybudované ohniště. Protože jsme si chtěli grilovat
špekáčky, vyrobil nám pan Kubica z Nižních
Lhot perfektní rošt na jejich grilování. Na
takovém roštu bylo snadné požadované
množství špekáčku opéct. Uspořádali jsme
turnaj v ruských kuželkách a v hodu šipkami
na terč. Vítězi obou soutěží byli dekorováni
sladkou medailí. Následovala volná zábava za
nádherného počasí. Dobře jsme se pobavili.
Zájezd vlakem do Prahy
Starosta obce Nošovice zajistil dotační program Moravskoslezského kraje na podporu
zdravého stárnutí na rok 2021 a tím nám
umožnil uskutečnění zájezdu s prohlídkou
Prahy dne 27. 9. 2021 v počtu 34 osob. Autobus nás zavezl na nádraží do Havířova,
odkud jsme jeli vlakem do Prahy na Hlavní
nádraží. Pak jsme jeli připraveným auto-

busem na Staroměstské náměstí, kde byl
pro nás přistaven turistický vláček a s ním
jsme absolvovali okružní jízdu Prahou přes
památná místa, okolo parlamentu, senátu,
Nerudovou ulicí přes Malou stranu, Hradčany, Černínský palác, Loretánské náměstí
až k přístavišti na Vltavě, kde jsme nastoupili na poznávací plavbu parníkem DELUXE
s úžasnými výhledy z paluby lodě. Projeli
jsme 4x pod Karlovým mostem, odkud nám
mávali turisté. Byla to nádhera. Z přístaviště
nás autobus odvezl k Národnímu muzeu.
V muzeu jsme se nechali vyvézt do střešní
kopule, odkud jsme měli možnost shlédnout
naši krásnou stověžatou Prahu. Po prohlídce
Národního muzea, včetně expozice Zázraky evoluce, jsme přešli na Hlavní nádraží,
odkud jsme jeli vlakem zpět do Havířova.
Z Havířova nás připravený autobus rozvezl
po zastávkách domů. Byl to nádherný výlet plný zážitků. Zúčastnění se pochvalně
vyjadřovali k organizaci celé akce, kterou
zajišťovaly pracovnice OÚ Nošovice.
Výhled do konce roku 2021
20. 10. 2021 – Zájezd do vinného sklepa
Rajhradské sklepy
26. 10. 2021 – Hudebně literární podvečer
v Obecním domě v Nošovicích s knihovnicí
M. Mališovou a A. Nitrou – hudební doprovod
1. 11. 2021 – Divadelní představení „Kaktusový květ“ v Kulturním domě ve Frýdku
10. 11. 2021 – Kachní hody – Restaurace
Maryčka Vyšní Lhoty
Prosinec 2021 – Výroční schůze v OÚ Nižní
Lhoty
Čestmír Roman, kronikář klubu
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Zprávy a zprávičky z naší školy a školičky…
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili ve středu
1. září slavnostním přivítáním v tělocvičně
školy. Všechny naše žáky a nové prvňáčky
přivítal pan ředitel, paní učitelky, pan starosta Nošovic a paní starostka Nižních Lhot.
Na každého našeho prvňáčka čekalo ne jedno překvapení. Do lavic první třídy usedlo
dvanáct žáků.

ovládali. Prošli si jednotlivé dobové domy
a stavení. Prostřednictvím interaktivního
programu si žáci vyzkoušeli mletí obilí na
žernovu, psali hlaholicí na voskové destičky, stříleli z luku a objevovali archeologické
vykopávky v pískovišti.
Poté absolvovali prohlídku Rybího domu. Ve
spoustě menších akvárií si prohlédli známé
i méně známé druhy ryb (trnucha, axolotl mexický a další), v obrovských akváriích
s kapacitou 300 tisíc litrů pozorovali různé
druhy kaprů a jiných sladkovodních ryb. Žáci
mohli ryby i krmit.

Ve středu 29. září se žáci naší školy vydali
v rámci projektového učení na výlet do Chotěbuze, kde je čekala EXKURZE ARCHEOPARK
A RYBÍ DŮM. Nejprve navštívili samotný
Archeopark, který je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých
památek Těšínského Slezska. Průvodce je
zavedl přímo do ohrazeného středověkého slovanského hradiska. Děti se seznámily
se životem našich předků, jak bydleli, jak
se živili, co pěstovali, chovali, jaká řemesla

Dalším prožitkovým učením byly v pondělí
4. října „Muzikohrátky“, kterých se zúčastnila
i mateřská škola. Pod vedením paní lektorky
žáci hráli různé rytmické hry – hru na tělo –
na ozvěnu, na babu, na „opačnou ozvěnu“.
Žáci se také seznámili s bubny djemby, slyšeli
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indiánský buben, tibetské mísy a tibetský
zvon, sluneční bubínek, kantele, zvonkohry
koshi, indiánskou flétnu siyotanku a frčák
z Austrálie.

V půlce září i v mateřské škole proběhly informativní schůzky pro rodiče.
Pokud nám slunečné počasí přálo, trávily
jsme s dětma 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 a sbírání
přírodnin.

V půlce října proběhly v naší škole informativní třídní schůzky pro rodiče.
Na středu 27. října a pátek 29. října vycházejí
školákům podzimní prázdniny.
V pátek 15. října se žáci naší školy, pod vedením paní vychovatelky Niklové, zapojili
do aktivity „Mlsná vařečka“, kterou již po
několikáté ve spolupráci s MAP Pobeskydí pořádá ZŠ Dobratice. Žáci měli za úkol
vymyslet vánoční menu, vytvořit sváteční
vánoční tabuli a připravit tradiční pokrmy,
např. vánoční aspik, rybí pomazánku, včelí
úly a rafaelo,…

S Klubem rodičů jsme jedno zářijové odpoledne strávili na hřišti, kde k oblakům vzlétla
spousta krásných různě velikých draků.

Mateřskou školu letos navštěvuje 41 dětí
ve věku od dvou do sedmi let. O děti se
starají 4 učitelky, jedna školní asistentka
a jedna provozní zaměstnankyně. Děti jsou
dle věku rozděleny do dvou tříd, do třídy
soviček a třídy pastelek.

ZŠ a MŠ Nošovice
Slováček Igor a Sklářová Jana
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Placená inzerce

Šťastná
volba
vzdělání

Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,

ZDARMA
Cer�ﬁkáty
a řidičská
oprávnění

příspěvková organizace

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 8:00 - 16.00
20. 10. 2021
10. 11. 2021
8. 12. 2021

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní

• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské

© KLEIN
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Denní centrum Maják, bezpečné útočiště pro Vaši nemocnou duši
Setkali jste se s duševním onemocněním nebo lehkým mentálním postižením? Nebo jen znáte
takovouto osobu ve Vaší blízkosti?
Přestože to na první pohled nemusí být patrné, velká část populace je po většinu svého života
doprovázena duševním onemocněním nebo lehkým mentálním postižením. Dle Národního
ústavu duševního zdraví dokonce vzrostl, v souvislosti s pandemií covid-19 a souvisejícími
restriktivními opatřeními, výskyt duševních onemocnění u dospělé populace ČR na téměř 30
%. Což znamená, že se každý třetí Čech potýká s duševním onemocněním.
Mnoho lidí, prožívajících duševní problémy, nevyhledává odbornou pomoc, protože si často
závažnost svých obtíží nepřipouští nebo se zkrátka bojí negativní reakce svého okolí, vlastní
stigmatizace. Víme, že péče o vlastní duševní zdraví je důležitá a jde především o to si
uvědomit, co tomu kterému člověku pomáhá a jaké aktivity by měl zařadit do svého běžného
života tak, aby se dokázal vypořádat i s mimořádnými nároky současné doby.
Středisko Charity Frýdek-Místek, Denní centrum Maják, bylo zřízeno právě k tomu, aby
poskytlo bezpečný prostor a útočiště pro lidi s duševním onemocněním a lehkým mentálním
postižením. Potřeba místa, kam se tito lidé mohou vracet, místa, ve kterém jsou pochopeni a
respektováni, je totiž nezbytná.
Denní centrum Maják je místem, kde mohou lidé s nemocnou duší rozvíjet své schopnosti,
trénovat své vědomosti, trávit svůj volný čas a udržovat společenské kontakty. Cílem této
služby je umožnit osobě s duševním onemocněním nebo lehkým mentálním postižením
aktivní návrat do běžného života.
To, jak spolupráce s klienty v Denním centru Maják probíhá, popisuje vedoucí tohoto
střediska, Terezie Kolčárková: „S klienty pracujeme buď individuálně, tzn., že pomáháme
klientovi s jeho konkrétní zakázkou, nebo skupinově v rámci nabízených aktivit, kdy můžeme
pracovat i s více klienty najednou. Klientům nabízíme aktivity, které jsou zaměřeny na udržení
nebo zlepšení motoriky a na procvičování paměti. Také umožňujeme různé nácviky (vaření,
základy práce na PC), pohybové aktivity a v neposlední řadě aktivity zaměřené na trávení
volného času (společenské hry, zhlédnutí dokumentů). V případě potřeby poskytujme klientům
i základní sociální poradenství.“
A na co kladou pracovnice Denního centra Maják důraz? „Respektujeme jedinečnost každého
klienta, motivujeme ho, aby svou nepříznivou situaci řešil. Podporujeme ho v jeho
zodpovědnosti a konečné rozhodnutí necháváme na něm.“
Pokud jste vy nebo Váš blízký osobou s duševním onemocněním nebo lehkým mentálním
postižením, je Vám 18 a více let a rádi byste využili služeb Denního centra Maják, pak se na
nás můžete obrátit.

Denní centrum Maják:
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, provozní doba: pondělí až pátek 830-1430,
tel.: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz
web: www.charitafm.cz
fb: https://www.facebook.com/dennicentrummajak/
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Zimní údržba
S nadcházejícím zimním období 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. Budouli se na krajnicích nacházet nevhodně zaparkovaná vozidla, tak vás upozorňujeme, že nebudeme
tyto komunikace plužit a to z důvodu, že
nechceme riskovat poškození vašich vozidel.

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,
tak může být podle § 45 odst. 1 výše uvedeného zákona, na náklady uživatele vozidlo
odtaženo. Předem vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

Placená inzerce
1. – 23. 12. 2021
opět zahájen
prodej čerstvě řezaných
KAVKAZSKÝCH JEDLÍ z vlastní
plantáže.
Ceny od 100-800Kč za ks
Prodej denně od 9-17hod.
Lučina 203 – z Dobré na Pazdernou,
odbočka na Horní Domaslaviceukazatel BoschCar servis.
Těšíme se na Vás 
739 280 441
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, email: 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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