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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

opatření v návaznosti na přijatý nouzový stav, a tím pádem
jsme museli celý a dlouhodobě
připravovaný kulturní program
s našimi partnery zrušit stejně,
jak v uplynulém roce. Budiž nám
útěchou, že při procházce obcí
nebo jejím průjezdem se můžete
potěšit vánoční výzdobou, která dle mého přesvědčení přináší
„nádech“ blížících se svátků.

Přijměte pozvání ke čtení
posledního vydání Nošovického zpravodaje v tomto
roce, který přináší do Vašich
domovů stále nové informace z dění v obci.
Nemohu úvodem začít jinak, než
Vás informovat o epidemiologické situaci v obci, která je spojena s výskytem Covid-19. Tato
pandemie proměnlivě ovlivňuje život nás
všech už od března předešlého roku. Situace
v obci je s malými odchylkami stabilní. Nárůst výskytu onemocnění má vždy rostoucí
tendenci jak v jarních, tak i v podzimních
měsících, nyní se situace opět stabilizovala
a s blížícími se vánočními svátky dochází ke
snížení jeho výskytu. Jsem však přesvědčen, že tuto nekomfortní dobu společně
překonáme, a že se nám v následujících měsících postupně vrátí život v obci opět do
normálu. Zároveň bych rád vyzval všechny
ty, kteří ještě váhají s tím, zdali podstoupí
očkování či nikoliv, aby tak učinili. Na závěr
Vás chci jménem vedení obce požádat, ať už
očkované, ty po prodělané nemoci i ty, kteří
si svou svobodnou volbou zvolili opak, aby
s respektem dodržovali zavedená opatření,
o kterých se pravidelně dovídáte z veřejně
přístupných médií nebo Vás o nich pravidelně informujeme na webových stránkách
obce či na sociálních sítích. Za to Vám předem děkuji.

V rámci „kulturního podzimu“ jsme mohli
ve čtvrtek 18. listopadu v sále Radegastova
šenku zhlédnout vystoupení Pavla Zedníčka
se svými hosty. Vystoupení tohoto umělce
bylo přítomnými návštěvníky přijato kladně.
O to více překvapil, když přišel i se svým
doprovodem po vystoupení posedět mezi
hosty restaurace. Mnozí z přítomných využili tuto situaci a přišli s umělcem popovídat,
respektive využili jeho přítomnost ke společným fotografiím. O týden později již byla
situace poněkud odlišná a postupně jsme
museli zrušit Vítání nových občánků Nošovic
narozených v roce 2021, taktéž zmíněnou
kulturní akci „Rozsvícení vánočního stromu“
a Základní a mateřská škola Nošovice zrušila
„Mikulášskou nadílku“ v sále Radegastova
šenku. Co jsme již mohli uskutečnit, tak to
bylo další vystoupení rodilého moravského
umělce v obci, a to Miroslava Donutila v programu „Na kus řeči s Miroslavem Donutilem“.
I toto vystoupení bylo přijato návštěvníky
kladně, tentokrát se musel umělec přemístit do Zlína, takže k setkání s návštěvníky
restaurace Radegastova šenku nedošlo. Na
příště už pro Vás chystáme divadelní představení, mj. jsme oslovili zástupce pražských
divadel, zrovna tak jsme oslovili i zástupce
ostravského divadla Mír. Uvidíme, kdo se

V předvečer první adventní neděle jsme
mimo vánoční stromek rozsvítili i celou
obec. V tomto období jsme chtěli přinést
něco nového, pozitivního, něco, co by Vás
mohlo potěšit. Bohužel, přítrž k tomuto počinu nám udělala přijatá epidemiologická
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since jsme zahájili a dnes již dokončili investici prodloužení kanalizačního řádu v části
nové výstavby rodinných domu poblíž domu
č.p.36. Poslední investiční akci, která je také
připravovaná v souladu s dotačním programem NPŽP a kterou chceme do konce roku
zahájit, je investice v díle Záchytu vod ve
sportovním areálu. Ve výběrovém řízení
se nám podařilo vybrat dodavatele, který
by měl do 31.března 2022 dílo dokončit za
velmi přijatelnou cenu. Mnoho dalších věcí,
které se týkají zejména investic do dalšího
období, mezi které patří projektové dokumentace či studie Nájemní byty Malé Nošovice, Technické zázemí Nošovice, Kanalizace
a ČOV Malé Nošovice se stále projednávají
a nacházejí se v určitém stupni dokončení.
Do nového roku, který je i posledním rokem
funkčního období současného zastupitelstva jsme naplánovali další investiční akce,
které jsme zařadili do návrhu rozpočtu roku
2022, který máme od 16. prosince projednaný a schválený zastupitelstvem obce
Nošovice (více o plánovaných investicích si
přečtete na dalších stránkách). Závěrečnou
rekapitulaci roku 2021 uvedu v následujícím
vydání Zpravodaje.

nám nakonec v měsíci dubnu v sále Radegastova šenku objeví. Na závěr vám chci sdělit,
že 1. ledna 2022 od 18 hodin připravujeme
Novoroční ohňostroj a na pátek 21. ledna
2022 od 18 hodin připravujeme Obecní ples
(viz plakát uvnitř zpravodaje). Veškeré přípravy následujících akcí jsou v běhu. Upozorňujeme všechny návštěvníky či zájemce
námi připravovaných kulturních vystoupení,
že při vstupu budou vždy kontrolované doklady opravňující vstup v souladu s platnými
epidemiologickými opatřeními.
A co nového na obci. Zejména jsme se činili
s dokončením opravy obchodu, tak aby nový
nájemce mohl začít s provozem co nejdříve.
Zahájení provozu Potraviny Nošovice, což je
nový název provozovatele, došlo 4. listopadu. Posléze jsme se vrhli na úpravu terénu
kolem komunikace před Obecním domem
včetně instalací bezpečnostních reflexních
baliset tak, aby zde mohli zaparkovat osobní
vozidla. Taktéž jsme dokončili opravu oplocení vnějších prostor před základní školou,
výměnou za nové dřevěné prvky. V realizaci odpočinkové zóny za domem č.p. 36
realizátor požádal o prodloužení termínu
ukončení díla do 28. února 2022, vzhledem
k nedostatku akátového dřeva. My jsme
s navrženým termínem souhlasili, protože
okolí domu a vlastní plocha je již připravená
k montáží prvků a nijak nás tato situace
neomezuje. Taktéž obec Milowka, která je
naší partnerskou obcí v dotovaném programu má totožný problém s dodělávkou
dřevěných prvků. Jejich zástupci požádali
v minulých dnech správce programu o prodloužení termínu do 31.března 2022, s čímž
správce programu souhlasil. Počátkem pro-

Jelikož je to v tomto roce poslední číslo
našeho Zpravodaje, tak si vám všem spoluobčanům dovolím na závěr popřát krásné prožití vánočních a novoročních svátků
v kruhu rodinném a do nového roku 2022
vše dobré, zejména pevné zdraví a ať ten
rok následující je pro nás lepší než rok předešlý.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Kalendář, popelnice, psi
Jako každý rok i letos Obec Nošovice vydává kalendář pro rok 2022. Opět jsme
zůstali u pohlednicového typu s obrázky obce. Každá domácnost si může tento
kalendář vyzvednout a mimo jiné i známku na popelnici a popř. zaplatit poplatek
za psa, který činí 120,-Kč na rok. Žádáme občany, o dodržování úředních hodin tzn.
PO a ST – 8:00 - 12.00 hod a 13.00 - 17.00 hod.

Omezení provozu Obecního úřadu
Informujeme občany, že od 23. 12. do 31. 12. 2021 bude provoz na OÚ Nošovice omezen.
Úřední hodiny: pondělí 27. prosince - 13.00 - 15.00 hod
a středa 29. prosince 9.00 - 11.00 hod.

Poutě a mše svaté v roce 2022
Farní kostel sv. Jiří Dobrá:
velká pouť - neděle 24. 4. v 8.00 a 10.30 hod.
krmáš - neděle 18. 9. v 8.00 a 10.30 hod.
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:

Kaple Navštívení Panny Marie
Nižní Lhoty:
velká pouť - neděle 29. 5. v 10.30 hod.

velká pouť - neděle 12. 6. v 10.30 hod.
další mše sv. - červenec a srpen
- každá neděle v 10.30 hod.
- každá středa v 17.45 hod.

krmáš - neděle 30. 10. v 10.30 hod.
Všichni jste srdečně zváni
na tyto poutě.

Krmáš - neděle 16. 10. v 10.30 hod.

P. Marek Kozák

Silvestr - sobota 31. 12. v 15.00 hod.

Vánoční přání obecního úřadu
Starosta a zaměstnanci Obecního úřadu Nošovice přejí všem občanům Nošovic krásné
a klidné prožití vánočních a novoročních svátků v kruhu rodinném a do nového roku
2022 vše dobré a hlavně zdraví.

Očkování MUDr. Pitřík
Od 11. ledna 2022 bude u MUDr. Pitříka probíhat přeočkování na Covid-19.
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Rozsvícení vánočního stromu
Zahájení předvánoční doby
v obci je spojen s rozsvícením
vánočního stromu. Bohužel
nám epidemiologická situace
nedovolila, abychom v předvečer adventu uskutečnili
připravovanou kulturně-společenskou akci, kterou jsme
se svými partnery připravovali. Přesto jsme spolu s mou
ženou Martinou v předvečer
první adventní neděle vánoční
strom rozsvítili a popřáli Vám

od něho prožití klidu a předvánoční pohody v rodinném
kruhu.
Děkuji Skupině ČEZ za podporu
při rozsvícení našeho krásného
vánočního stromečku.

Oslava Nového roku
Bezpečná zábava a pyrotechnika určitě patří k oslavám Nového roku, přesto zkusme
být k sobě, a zvláště pak ke zvířecím mazlíčkům, tolerantní a ukončeme tyto hlasité
projevy zábavy v 1 hodinu po půlnoci. Děkujeme za pochopení.

Obec zřizuje novou službu občanů
Obec Nošovice od 17. ledna zřizuje službu bezhotovostní
platby prostřednictvím platebního terminálu při veškerých
úhradách na OÚ Nošovice.

Poděkování
Jako starosta obce, bych rád poděkoval všem
pracovníkům Obecního úřadu Nošovice, jak
vše zvládli v roce 2021, přestože to bylo v této
nekomfortní době velice složité a náročné.
Ke konci roku naše řady opouští paní Božena
Matušíková, která se poslední léta věnovala v pracovní pozici správce ubytovny o její
řádný chod. Jelikož ubytovna ke konci roku

ukončila svůj provoz, aby byla započata tolik
očekávaná výstavba domova pro seniory, rád
bych touto cestou upřímně poděkoval paní
Matušíkové za skvělou práci, kterou za ta léta
odvedla nejen pro nás, ale i pro své klienty,
kteří se vždy velice rádi vraceli. Tímto ji chci
popřát za sebe i celý úřad do dalšího života zejména mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody.

5

Nošovický ZPRAVODAJ

Obědy ZŠ Nošovice
Školní kuchyň ZŠ Nošovice opět začne vařit od
3. ledna 2022. Cena obědu bude 75,-Kč. Příspěvek od obce 13,-Kč/oběd bude poskytnut
občanům Nošovic, kteří prokazatelně pobírají
starobní důchod nebo plný invalidní důchod.
Rozvoz obědů pro ostatní strávníky bude zpo-

platněn částkou 5,-Kč/oběd. Zájemci o obědy
ze školní kuchyně prosím o kontaktování paní
Komenské tel. 724 068 934. Platba obědů od
ledna 2022 bude probíhat bezhotovostně, prosíme všechny strávníky o zřízení
inkasa.

Omezení provozu pošty v Nošovicích
Pošta v Nošovicích bude do konce roku otevřena v omezeném provozu.
PO, STŘ, PÁ – 14.00 – 17.00 hod.
ÚT, ČT

– 8.00 – 11.00 hod.

Novoroční ohňostroj
Pokud nám to epidemiologická situace v regionu dovolí, tak na sobotu 1. ledna 2022
v 18 hodin připravujeme na parkovišti u Obecního úřadu přivítání nového roku s novoročním ohňostrojem. Při této příležitosti si vás

dovoluji na událost pozvat. V případě, že nám
epidemiologická opatření nedovolí osobní přítomnost veřejnosti v dostatečném počtu, tak
akce bude zrušena a včas vás o tom budeme
informovat.

SMS a informace z obce v novém kabátě
Obec Nošovice plánuje spustit novou verzi pro
komunikaci mezi občanem a obcí přes ˝mobilní
rozhlas˝, zatím v bezplatné verzi, která bude
například obsahovat:

• cílené informování občanů (týdenní zpravodajství, výpadky a poruchy inženýrských
sítí atd.), *získání názorů občanů na důležité
témata pomocí anket,

• systém pro přímou komunikaci do telefonů
občanů přes SMS, e-maily,

• možnost zapojení občanů do zvýšení čistoty a snížení poruch ve městě skrze hlášení
závad a podnětů,

• zprávy do aplikace či hlasové zprávy pro
nevidomé nebo slabozraké či seniory, moderní aplikaci propojenou přímo s webem
naší samosprávy,

• Covid Report - informace o vývoji epidemie
na jednotlivé samosprávy a také proočkovanost v rámci ORP
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Plán investic na rok 2022
Na posledním veřejném zastupitelstvu obce
Nošovice byl schválen rozpočet obce na rok
2022. V rozpočtu se nacházejí konkrétní investice, s kterými vás nyní seznámím.

• Opravy a výstavby MK – 1,5 mil. Kč
• Ostatní investice se týkají:
• Vyhotovení PD na ČOV a splaškovou
kanalizaci v Malých Nošovicích – 3 mil. Kč

Stavební investice se týkají:

• Vyhotovení studie a PD na střed obce
– 3 mil. Kč

• Zahájení Cyklotrasy Nošovice - Morávka
• Záchyt dešťových vod ve sportovním
areálu – 4,1 mil. Kč (dotace)

• Vyhotovení studie a PD na budovu JSDH
– 1,5 mil. Kč

• Záchyt dešťových vod z parkoviště
u Radegastova šenku – 0,35 mil. Kč

• Nákup dodávky JSDH – 1,4 mil. Kč (dotace)

• Zahájení opravy okolí Obecního domu
včetně oplocení – 0,5 mil. Kč

• Vyhotovení studie a PD na rekonstrukci
budovy ve sportovním areálu včetně hřiště a technologického zařízení – 0,8 mil. Kč

• Zahájení výstavby chybějícího veřejného
osvětlení v obci – 2,5 mil. Kč

• Vyhotovení PD chodníku u Technického zázemí včetně výkupu pozemku
– 0,6 mil. Kč

• Zahájení výstavby KODUS – 15 mil. Kč
• Zahájení výstavby technické zázemí
– 5 mil. Kč

To je výčet plánovaných investic v roce 2022.
Ty, které byly zadané v roce 2021 a stále běží,
zde uvedené nejsou.

• Výstavba samouzavírací brány ve sportovním areálu – 0,3 mil. Kč

Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Informace ke stavu komunikace III/4774,
která vede středem obce
ale musí dojít k rekonstrukci v úseku 500 m.
Byl jsem ujištěn, že MSK s tím bude počítat
ve svém rozpočtu a pokud vše půjde bez problému, tak bychom se na podzim 2022 mohli
dočkat nového povrchu. Do té doby jsme požádali odbor dopravy Magistrátu města Frýdek-Místek, aby zajistil bezpečný průjezd obci
snížením rychlosti. Nyní věc posuzuje Policie
ČR, skupina dopravního inženýrství. O výsledku budete včas informování.

Jak jsem vás informoval v minulém čísle Zpravodaje, stále řešíme dopravně bezpečnostní
problém silnice III/4774, která vede středem
obce. Její povrch zejména od Morávky směrem ke středu obce je natolik poškozen, že
jsme vyzvali správce silnice SSMSK a vedení
MSK, aby došlo k nápravě. Ledy se pohnuly
a po osobním jednání u správce to vypadá, že
k opravě problematické části silnice přeci jen
dojde. Vzhledem k tomu, že je tento natolik
poškozen, tak nelze provést běžnou opravu,

Mgr. Jiří Myšinský, starosta
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Obec Nošovice
Vás zve na

Obecní ples
21. 1. 2022

od 18.00 hod. Radegastův šenk
500 Kč / místenka Program:
19.00 - úvod
19.00 - taneční vystoupení iDance Studio Ostrava
Tomáše Galy
20.00 - večeře
23.00 - tombola
24.00 - DJ Lumír Mořkovský

© Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek

• welcome drink • večeře • bohatá
tombola • malé občerstvení

Vstupné k zakoupení v úřední dny na OÚ
Nošovice nebo rezervace na ples@nosovice.cz

Během večera zahraje kapela Cross Orchestra. Celým večerem bude provázet
moderátor Lumír Mořkovský.
Akce bude probíhat dle platných epidemiologických nařízení.
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Zástupci obcí Regionu Slezská brána
se setkali v Krásné
(Paskov, 01. 12. 2021) - Poslední zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána
v roce 2021 se uskutečnilo v sále obecního
úřadu v Krásné. Po přivítání přítomných starostou obce Krásná Antonínem Tulachem se
projednávaly body programu, z nichž můžeme zmínit hlavně mimořádný členský příspěvek pro obce Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní
Lhoty, Raškovice, Morávka, Pražmo, Krásná,
Vojkovice a Dobratice na činnost a provoz
Centra společných služeb za rok 2021.

Aktuálně se Sviadnov a Paskov zapojili do
testovací verze metodiky pro zpracování situační analýzy území obce/města v oblasti
lokální ekonomiky. Po vyhodnocení práce
s metodikou od vzorkových obcí a následných úpravách metodiky budou zpracovány analýzy pro všechny členské obce DSO,
v příštím roce, dle harmonogramu projektu
asi do konce července 2022.
K 31. 12. 2021 odchází z DSO Region Slezská
brána město Šenov. Rozhodnutí o zrušení
členství města Šenov v Dobrovolném svazku obcí „Region Slezská brána“, stejně jako
o dobrovolném vystoupení z členství v Místní
akční skupině Slezská brána, zapsaném spolku, přijalo zastupitelstvo města Šenov na
19. zasedání dne 22. 06. 2021. V této souvislosti shromáždění starostů na dnešním
jednání vyslovilo poděkování městu Šenov
za iniciování vzniku Regionu Slezská brána
a dlouholeté členství v období let 1999 až
2021. „Členství v Regionu Slezská brána bylo
přínosné jak pro město Šenov, tak pro ostatní
členy svazku,“ sdělil předseda RSB Petr Baďura.

Dále rozpočet DSO Regionu Slezská brána na
rok 2022, který byl schválen na straně příjmu
3.222.000 Kč, výdajů 4.560.000 Kč.
„Schodek pokryjeme z rezervy z minulých
let,“ upřesnil místopředseda RSB Rostislav
Kožušník.
V probíhajícím projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro
potřeby měst a obcí Regionu Slezská brána“
byly v letošním roce realizovány strategické
plány regionu a jeho obcí, zaveden Mobilní
rozhlas a aktualizovány webové stránky zúčastněných obcí. V příštím roce dojde vypracování různých pasportů u obcí, které o ně
projevily zájem.

Další zasedání proběhne 24. 02. 2022 v Sedlištích.
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Setkání lídrů českého stavebnictví
Bylo mi ctí, že jsem byl pozván jako host
k setkání lídrů českého stavebnictví, které
se konalo 24. listopadu na Pražském hradě. Na tuto akci jsem byl pozván ve svém
funkčním období opakovaně. Tím, že naše
obec v posledních letech investuje nemalé
prostředky do svého rozvoje, tak je toto
setkání vždy pro mě přínosem. Dozvídáme
se tam nejen o nejnovějších trendech ve stavebnictví, ale v tomto roce to byly zejména informace o stavu našeho stavebnictví,
vývoje stavebnictví na další období, vývoje
cen materiálů, které se ve stavebnictví využívají, ale také o vývoji cen energií. Taky jsme

zde byli obeznámení s legislativním vývojem
stavebního zákona, který bude platný od 1.
ledna 2022. Tím že přednášející byli lidé, kteří
ve svých politických rezortech zodpovídali za
jednotlivé oblasti (MPO a MD Havlíček, MMR
Dostálová), nebo ti, co se je připravují nahradit (MD Kupka, MŠMT Gazdík, MMR Bartoš, zástupce svazu průmyslu Hanák a další), tak zde
uvedené informace mají i relevantní základ.
Také jsem se zde plánovaně osobně setkal
s ředitelem ŘSD Mátlem, kdy jsme projednávali stav připravenosti výstavby MÚK Nošovice. Druhé osobní setkání jsem absolvoval
s budoucím Ministrem dopravy Kupkou, kdy
jsme spolu projednávali možnosti urychlení
výstavby MÚK Nošovice. Výhodou je, že pan
Kupka je dlouholetým starostou malé obce
ve Středočeském kraji a ví, co nás starosty
v případě dopravy velice tíží a čím si procházíme. Sami uvidíme, zdali to bude mít do
budoucna přínos, ale má iniciativa k dostavbě
MÚK na katastru naši obce neutuchne, pokud
MÚK nebude vystaven.
Jiří Myšinský, starosta
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Tříkrálová sbírka
Tak to je asi otázka, na kterou nikdo neznáme
přesnou odpověď. „Všechno připravujeme
tak, aby mohla sbírka proběhnout jako tomu
bylo dříve v minulosti, tedy i s koledníky,“ líčí
koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě
Frýdek-Místek Silvie Vojkovská, „Chystáme
pokladničky, tašky s cukříky a kalendáříky pro
dárce, drobné dárky a něco na zub pro koledníky. Koledování bude probíhat, tedy pokud
to situace umožní, od 1. do 16. ledna 2022.“
Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci Tříkrálové sbírky také do statických pokladniček, které budou rozmístěny stejně
jako loni v kostelích, úřadech, informačních
centrech, některých obchodech, lékárnách,
apod. „Seznam míst bude v lednu na našich
webových stránkách a bude průběžně aktualizován. Tato možnost se loni osvědčila
a bude určena pro ty, kdo budou chtít přispět
přímo do pokladničky ve své obci nebo městě
a koledníky nepotkají nebo koledníci nebudou
moci vůbec vyjít.“ doplňuje Vojkovská. Další
z novinek, kterou přinesl loňský covidový
ročník a která bude pokračovat i v příštím
roce, je možnost využít možnost bezhotovostního příspěvku do sbírky, a to buďto přes
platební bránu na webu Tříkrálové sbírky
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www.trikralovasbirka.cz nebo platbou přímo
na účet s využitím VS pro frýdeckomísteckou
Charitu viz přiložená grafika. Tato možnost
bude až do konce ledna 2022.
A jak Charita Frýdek-Místek získané prostředky využije. „Záměry na využití Tříkrálové sbírky jsou podobné jako v minulosti.
Podpoříme jimi rozvoj a provoz mobilní hospicové péče naší Salvie a doučování v sociálně
potřebných rodinách. Část prostředků půjde na spolufinancování nákupu potřebných
automobilů pro terénní služby, tak abys se
naše pracovnice bezpečně dostaly ke svým
klientům. Zbytek pak použijeme na plánovanou rekonstrukci v Domově pokojného stáří
a zřízení tréninkového bytu pro lidi s duševním onemocněním.“ nastiňuje ředitel Charity
Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do koledování nebo organizace Tříkrálové sbírky
a osobně se tak účastnit této tradiční a největší sbírkové akce, bude více než vítán a neodejde s prázdnou. Kontakt na koordinátorku
za Charitu Frýdek-Místek Silvii Vojkovskou je
silvie.vojkovska@charitafm.cz, 733 741 564.
Děkujeme.

Nošovický ZPRAVODAJ
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Činnost Klubu seniorů Nošovice - Nižní Lhoty
Vinný sklep – Rajhrad
Autobusového zájezdu do vinného sklepa dne
22. 10. 2021 se zúčastnilo 28 členů našeho
klubu. Nejdříve jsme navštívili výrobnu čajů
v Čejkovicích, kde se ve sterilním prostředí
míchají a sáčkují bylinky z celého světa. Původ
každé bylinky má svůj certifikát a je dbáno
na to, aby ani sběrači bylinek nebyli kontaminováni žádnými deodoranty. I do výrobny
se proto vchází tunelem, aby nedocházelo ke
kontaminaci dovezených bylinek z okolního
ovzduší, například při postřiku vinné révy.
Čaje jsou určeny k upevnění zdraví a každý
z nás si nějaké čaje nakoupil.
Pak jsme zajeli do vinného sklepa v Rajhradu. Tam nás průvodce seznámil s přípravou
a výrobou vína. Viděli jsme dopravník, který
dopravuje vinnou révu do bubnu, ve kterém
jsou jednotlivé kuličky hroznového vína odděleny od stopek. Pak nás provedl rajhradským
klášterním sklepem za neustálého ochutnávání mnoha druhu vína. Ochutnávky jsme
prokládali pojídáním nabídnutého sýra proto,
aby se jemné chuťové a čichové vlastnosti vín
nekřížily. Pak jsme si dopřáli vynikající guláš.
Za doprovodu houslí a harmoniky jsme si pak
s chutí zazpívali a někteří i zatančili. Domů jsme
se vrátili naprosto spokojeni.
26. 10. 2021 jsme ve spolupráci s Místní
knihovnou Nošovice uspořádali hudebně-

literární podvečer v zasedací místnosti OÚ
Nošovice na téma medicína, nemoci, pacienti
apod. v ukázkách z knihy rozhovoru Renaty
Červenkové. Na kytaru hrál Aleš Nitra, literární ukázky četla Marie Zemanová. Sešlo se
nás sedmnáct.
Kachní hody
Za účasti 70 členů našeho klubu jsme dne
10. 11. 2021 uspořádali kachní hody v Restauraci Maryčka ve Vyšních Lhotách. Nejdříve jsme si vyslechli přednášku s video
projekci Mgr. Renáty Fučkové o rozdělení
krve do skupin a důležitosti dárcovství krve.
Pak jsme si pochutnali na mimořádně chutné
kačeně s knedlíkem a zelím. Potom jsme si ve
skupinách vyplnili test, který nás prověřil ve
znalostech Česka. Pak jsme si za doprovodu
reprodukované hudby řekli pár vtipů, zasmáli
se a dobře pobavili. Všichni si pochvalovali jak
se tentokrát hody vydařily.
Dotační program na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021
Projekt Aktivní a zdravé stárnutí v Nošovicích - Senior cvičení s Vlastou – 10 lekcí.
Cvičení jsme zahájili v úterý 5. října v tělocvičně základní školy v Nošovicích v počtu
17 žen.

PF 2022

Výbor klubu seniorů Nošovice - Nižní Lhoty
přeje všem členům klubu a zároveň všem
občanům klidné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2022 hodně pevného zdraví,
radosti a co nejvíce hezkých okamžiků se
svými blízkými.
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Čestmír Roman, kronikář klubu
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Zprávy od hasičů
Milí občané,
závěr posledního čtvrtletí roku 2021 se
nám pomalu blíží. Měli jsme v plánu pro Vás
uspořádat ve spolupráci s obcí Lampionový průvod a zpestřit Vám začátek adventu
nějakými dobrotami. Bohužel pandemické
opatření byly opět v přesile a společně s vedením obce jsme byli nuceni akci zrušit. Na
tento den jsme pro Vás společně s mladými
hasiči v našich dnech tréninků vyráběli různé vánoční ozdoby. Ty jsme nakonec prodali
vložením na facebookové stránky a během
chvíle bylo vše pryč. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří dětem tímto
prodejem přispěli do kasičky a za odměnu
jsme dětem připravili Mikulášsko–vánoční
besídku, kde jsme děti odměnili hodnotnými
dárky.
Doufáme v to, že v roce 2022 bude již daleko méně opatření a my zase budeme moci
pro Vás pořádat tradiční akce, pořádané
našim sborem a budeme moci vrátit kulturu
v obci tak, jak byli naši občané zvyklí.
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Závěrem bych ráda poděkovala především
starostovi Jiřímu Myšinskému a zastupitelstvu obce za podporu, která je našemu
spolku dostávána, dále bych poděkovala
našim stálým sponzorům, našim aktivním
členům za pomoc při organizování všech
akcí, našim vedoucím mládeže za přípravu
dětí a našim dětem, dorostu a soutěžnímu
družstvu žen za reprezentaci nejen našeho
sboru, ale i naší obce. Zároveň nesmím zapomenout ani na naši výjezdovou jednotku,
která chrání naše občany před případnou
živelnou pohromou a i v roce 2021 nám
pomohla v době covidu.
Dovolte mi Vám všem popřát klidné prožití nastávajících vánočních svátků, spoustu
radostných dnů, ale hlavně Vám všem přeji
v roce 2022 dobré zdraví, které je to nejdůležitější pro nás všechny.

Za SDH Nošovice,
Martina Pačísková, starostka

www.nosovice.cz

Předvánoční zprávy a zprávičky
z naší školy a školičky
Listopad v naší škole probíhal
klasickou výukou. Žáci bývali
každé pondělí z bezpečnostních proti epidemiologických
důvodů testováni.

předkové dbali na hygienu, jak získávali vodu, kde
se myli, jaké měli koupelny atd. V tématu horský
les si žáci mnohé poznatky zopakovali, ale mnoho
nového se dověděli.

V pondělí 8. listopadu se celá
škola vypravila na frýdecký
zámek, kde v rámci projektové výuky, žáci vyslechli
dvě poutavé lekce. Jedna se
týkala hygieny v dřívějších
dobách a druhá byla o horském lese. Zábavnou formou
jsme se dověděli, jak naši

Naše žáky v listopadu
navštívila organizace
preventivní ochrany, se
kterou spolupracujeme
už dlouhá léta. Mladší
žáci se tentokrát věnovali diskuzím nad tématy,
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která vedou ke snižování rizikového chování.
Debatovali o kamarádství, žáci malovali svůj
dům snů a přemýšleli, koho by v tom domě
chtěli mít. Pomocí klubíčka jim vznikla pavučina přátelství. Starší ročníky se věnovaly
tématu „pomlouvání, žalování“, zamýšleli se
nad významem slova žalovat a o co člověku
při žalování jde. Dalším slovem k zamýšlení
byla pomluva, žáci přemýšleli a vžívali se do
situace, kdy někoho pomlouvali, nebo kdy
byli sami pomlouvání, měli za úkol vyjádřit
své pocity.

a 5. ročníku proběhla lekce „půdní inženýři“,
která byla věnována žížalám. Lekce na téma
“Bestiář Adolfa Borna“, kde ve slohu žáci absolvovali lekci věnovanou handicapu. Aktuálně se lekce soustředí na adventní dobu,
o původu tradice rozsvěcování vánočních
stromů na náměstích, která vychází z pravdivého příběhu o Lidušce. Všechny lekce probíhají v několikahodinových blocích a těší se
u žáků velké oblibě.

První prosincový den si děti 2. a 4. ročníku
ve své třídě slavnostně nazdobily a rozsvítily vánoční stromeček. Dále vytvářeli různé
vánoční dekorace, z větviček, ozdůbek, stužek, baněk, které si sami nanosili. Se zápalem
si vytvořili krásné adventní věnce, závěsy
do oken, dekorace v květináčích a zdobené
svícny.

Paní učitelky vyšších ročníků do své výuky
zahrnuly lekce metody RWCT (Reading and
Writing for Critical Thinking). Jedná se o komplexní systém spojující čtení a psaní s reálnou
školní výukou s cílem přivést žáka k samotnému a kritickému uvažování o světě. Jedná
se o lekce prožitkové a naučné. Žáci pracují
s textem, předvídají, vyhledávají informace,
uvědomují si souvislosti a snaží se formulovat své myšlenky, sdílet své názory a diskutovat k tématu. Ve 2. a 4. ročníku si díky prožitkové lekci žáci vyzkoušeli celodenní výuku
na téma Josefa Lady, ve které praktikovali
techniku pisatelství a především se dověděli
mnoho informací o životě tohoto spisovatele. V prvouce a přírodovědě proběhla lekce „lýkožrout“, kde se žáci zabývali tím, kdo
byl kůrovec aneb lýkožrout smrkový. Ve 3.

Ve volných chvílích se žáci připravovali na
oblíbenou Mikulášskou besídku s vánočním
jarmarkem. Bohužel, ani letos epidemiologická situace a s ní související opatření
nám nedovolila tuto akci zorganizovat pro
veřejnost. Jelikož se žáci školy i děti školky
na tuto akci těšili a několik týdnů se na ni
připravovali, rozhodli jsme se, že jim besídku
v pondělí 6. prosince zorganizujeme. Všichni
žáci i děti se sešli v odpoledních hodinách
v tělocvičně a tam před svými kamarády svůj
program předvedli. My jsme se snažili poří-
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dit videozáznam, který jako dárek zašleme
všem rodičům. Odměnou pro všechny bylo
malé občerstvení podpořené Klubem rodičů
a Mikulášská nadílka od společnosti Hyundai.

S paní vychovatelkou vyráběli různé vánoční
dekorace, svíčky, stromečky. V době adventu
si připomínali různé lidové zvyky a tradice,
společně si nazdobili vánoční stromeček.
Letos se žáci školní družiny rozhodli potěšit
děti v dětském domově. Napekli jim medové
perníčky, napsali dopis s vánočním přáním
a malovanými obrázky.

A než si žáci ve svých třídách nazdobí stromečky a rozdají dárečky, ještě je mimo výuku
čeká několik aktivit. Celá škola má v plánu si
zajet do svíčkárny do Olomouce a taky navštívit divadlo loutek v Ostravě.
Mimo jiné se naše škola snaží zapojovat do
různých dotačních titulů, které umožňují získat nemalé finanční prostředky na jakékoliv
rekonstrukce školních prostor. V loňském
roce jsme se zapojili do výzvy IROPu v rámci infrastruktury základních škol uhelných
oblastí a v rámci této výzvy jsme měli možnost vybudovat novou moderní jazykovou
učebnu, která nám umožní nejrůznější formy
výuky.

Díky školní družině už během listopadu zavonělo celou školou vánoční cukroví. Žáci,
hlavně prvňáci, nadšeně vykrajovali a zdobili.

Mateřskou školu už od poloviny září navštěvuje větší polovina přihlášených dětí, stále
bojujeme s běžnými dětskými nemocemi.
Nicméně jsme se věnovali projektovým
dnům k tradicím Svatého Martina, Svaté
Kateřiny a v neposlední řadě taky čertům
a čertíkům. Na Sv. Martina jsme jezdili na
koni, školku jsme zasněžili papírovým sněhem
a upekli jsme si svatomartinské rohlíčky. Na
Sv. Kateřinu jsme zalezli pod peřinu, kterou
si děti namalovaly, stavěli jsme, co největší
komíny, protože „na Sv. Kateřinu nevzdaluj
se od komínu“. Na začátku prosince se naše
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školka proměnila v peklíčko a děti dostaly na
starost malou čertici „Lumpínu“, o kterou
musí až do Mikuláše pečovat.

Celý prosinec budeme věnovat adventu, vánočním zvykům, pečení cukroví, zpívání koled
a než nám začnou vánoční prázdniny, ještě
si užijeme Ježíška tady ve školce.
Vánoční prázdniny začnou žákům ve
škole i dětem ve školce ve čtvrtek 23.
prosince 2021 a v novém roce se sejdeme v pondělí 3. ledna 2022.
Než napadl první sníh, tak děti společně
pohrabaly listí na zahradě, uklidili a uložili ji
k zimnímu spánku.

Přejeme Vám všem krásné a klidné prožití vánočních dnů a v roce 2022 hlavně
zdraví, pohodu a víru v návrat do normálního života!!!

Ani děti v mateřské škole nelenily a připravovaly si vystoupení na tradiční besídku.

Za ZŠ a MŠ Nošovice
Slováček Igor, Sklářová Jana
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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
23.12. - otevřeno od 10:00 do 16:30 hodin
24.12. - ZAVŘENO
25.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
26.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
27.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
28.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
29.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
30.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
31.12. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
1.1. - otevřeno od 10:00 do 16:30 hodin
2.1. - otevřeno od 9:30 do 16:30 hodin
(Pro případné změny provozní doby sledujte prosím web a facebook chaty Prašivá. Děkujeme.)

V případě zájmu větších skupin o pobyt na chatě do pozdějších večerních
hodin nás s předstihem kontaktujte, vše je o domluvě.
Přejeme Vám krásné svátky vánoční a těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaše chata Prašivá

www.ChataPrasiva.cz
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Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022
Moravskoslezský kraj plánuje v polovině
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podávání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí
prokázat jejich zájem.

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.
Dotazník najdete na adrese:
https://1url.cz/@kotliky4
Čím více zájemců se přihlásí, tím více
finančních prostředků bude mezi občany
kraje rozděleno.

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace údaje, místo výměny kotle a typ kotle,
který si chcete z dotace pořídit (jedná se
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však:
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje
Včetně příspěvku
budou použity výhradně pro účely
Podpora
Nový zdroj tepla
Moravskoslezského
podání krajského projektu na MinisterEU (v Kč)
kaje (v Kč)
stvo životního prostředí.
Tepelné čerpadlo
130 000
137 500
Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat
Kotel na biomasu
(automatický/ruční)

130 000

137 500

Plynový
kondenzační kotel

100 000

107 500

na uvedenou e-mailovou adresu informace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy
k podání žádosti, termín odeslání žádosti
v elektronické podobě apod.)

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit.
Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:
- žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
- žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.
https://lokalni-topeniste.msk.cz/

kotliky@msk.cz
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595 622 355

www.nosovice.cz

ENERGETIKA
informace
pro zákazníky

ENERGETIKA
informace
pro zákazníky

Pomoc lidem, firmám i osobám
samostatně výdělečně činným
v souvislosti s ukončením činnosti
dodavatelů elektřiny a plynu
Pomoc lidem, firmám i osobám
samostatně výdělečně činným
v souvislosti s ukončením činnosti
dodavatelů elektřiny a plynu
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Po ukončení činnosti některých dodavatelů elektřiny
a plynu lidé o energie nepřichází.
Po ukončení činnosti některých dodavatelů elektřiny
Automaticky je, kromě těch, jejichž spotřeba plynu za
a plynu lidé o energie nepřichází.

poslední rok přesáhla 630 MWh, přebírají dodavatelé
poslední instance
(DPI).
to maximálně
na šest
Automaticky
je, kromě
těch, A
jejichž
spotřeba plynu
za měsíců.
poslední rok přesáhla 630 MWh, přebírají dodavatelé
DPI se zákazníkům,
tedy
spotřebitelům
poslední
instance (DPI). A
to maximálně
na šesti firmám,
měsíců.

DODAVATELÉ ENERGIÍ, KTEŘÍ
UKONČILI/UKONČUJÍ ČINNOST

DODAVATELÉ ENERGIÍ, KTEŘÍ
UKONČILI/UKONČUJÍ ČINNOST

• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz

ozývají sami. Pokud se tak dosud nestalo,
DPI
se zákazníkům,
tedy je
spotřebitelům
je třeba
kontaktovat
napřímo. i firmám,

Bohemia
Energy
entity - www.bohemiaenergy.cz
• A-PLUS•
Energie
obchodní
- www.aplusenergie.cz

ozývají sami. Pokud se tak dosud nestalo,
je třeba kontaktovat je napřímo.

Stále cca pětina zákazníků v režimu DPI zůstává.
V zájmu
všechzákazníků
přitom je,
aby coDPI
nejdřív
přešli
Stále
cca pětina
v režimu
zůstává.
standardní
smlouvu.
si takpřešli
zálohy na energie
Vna
zájmu
všech přitom
je, abySníží
co nejdřív
a standardní
mohou ušetřit.
na
smlouvu. Sníží si tak zálohy na energie
a mohou ušetřit.

•Energy
COMFORT
- www.comfortenergy.cz
• Bohemia
entity -ENERGY
www.bohemiaenergy.cz
• COMFORT
- www.comfortenergy.cz
• ENERGY
EAGLE ENERGY
- www.eagleenergy.cz
• EAGLE ENERGY
- www.eagleenergy.cz
• Energie
ČS - www.energie-cs.cz
• Energie ČS - www.energie-cs.cz

• Europe Easy Energy - www.3-e.cz

• Europe Easy Energy - www.3-e.cz

Nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nejen
Ministerstvo
průmyslu a obchodu
se snaží
lidem s energiemi
maximálně pomoci.

• Kolibřík Energie - www.kolibrik-energie.cz

• Kolibřík Energie - www.kolibrik-energie.cz

se snaží lidem s energiemi maximálně pomoci.

• Ray Energy - www.rayenergy.cz

• Ray Energy - www.rayenergy.cz

• - www.xenergie.cz
X Energie - www.xenergie.cz
• X Energie

POMOC
ZÁKAZNÍKŮM
POMOC
ZÁKAZNÍKŮM
průběžné
informace
průběžné
informace
všechny
zapojené
subjekty
za koordinace
všechny
zapojené
subjekty
za koordinace
Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad,
dodavatelé poslední instance

dodavatelé poslední instance

snížené zálohy v režimu DPI
zálohy
v režimu
DPI
v snížené
gesci dodavatelů
poslední
instance

v gesci dodavatelů poslední instance

DODAVATELÉ
DODAVATELÉ
POSLEDNÍ
INSTANCE
DODAVATELÉ
ENERGIÍ,

nulové DPH na energii a plyn
v nulové
gesci Ministerstva
(Finanční
správa ČR)
DPH nafinancí
energii
a plyn

v gesci Ministerstva financí (Finanční správa ČR)

sociální dávky: mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek
a doplatek na bydlení
dávky:
mimořádná
pomoc,
v sociální
gesci Ministerstva
práce
a sociálníchokamžitá
věcí (Úřad práce
ČR) příspěvek

a doplatek na bydlení
v gesci Ministerstva
práce
a sociálních
věcí (Úřad
práce ČR)
„protišmejdský“
zákon
(novela
energetického
zákona)
v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

„protišmejdský“ zákon (novela energetického zákona)

rozšíření
programu Záruka
2015
až 2023 o záruky
v gesci Ministerstva
průmyslu
a obchodu
v souvislosti s vynucenou změnou dodavatele energií
v gesci Národní rozvojové banky

POSLEDNÍ INSTANCE
KTEŘÍ UKONČILI/UKONČUJÍ
ČINNOST
DODAVATELÉ
ENERGIÍ,

• ČEZ - www.cez.cz/cs/dpi
UKONČILI/UKONČUJÍ
ČINNOST
• A-PLUSKTEŘÍ
Energie obchodní
- www.aplusenergie.cz
• E.ON • ČEZ - www.cez.cz/cs/dpi
• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz
• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz
- www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie
• ENERGY
E.ON - www.comfortenergy.cz
• COMFORT
• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz
/dodavatel-posledni-instance
• EAGLE
ENERGY - www.eagleenergy.cz

- www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie

COMFORT ENERGY - www.comfortenergy.cz
• Energie
innogy•
- www.innogy.cz
•
ČS
- www.energie-cs.cz
/dodavatel-posledni-instance

rozšíření programu Záruka 2015 až 2023 o záruky
v souvislosti
s vynucenou
změnou dodavatele energií
ochrana
a poradenství
pro spotřebitele
gesci
Národní rozvojové
banky
v vgesci
Energetického
regulačního
úřadu

•
EAGLE
- www.eagleenergy.cz
•
Easy
EnergyENERGY
- www.3-e.cz
• Europe
Pražská
energetika
www.pre.cz/cs/domacnosti
•
innogy
- www.innogy.cz
•
Energie
ČS
- www.energie-cs.cz
•
Energie
- www.kolibrik-energie.cz
• Kolibřík
Pražská
plynárenská
- www.ppas.cz

• Ray Energy
-Pražská
www.rayenergy.cz
•
Easy
Energy - www.3-e.cz
• Europe
energetika
www.pre.cz/cs/domacnosti
• X Energie
www.xenergie.cz
• - Kolibřík
Energie - www.kolibrik-energie.cz

• Pražská plynárenská - www.ppas.cz
• Ray Energy - www.rayenergy.cz

ochrana a poradenství pro spotřebitele
v gesci Energetického regulačního úřadu

• X Energie - www.xenergie.cz
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• telefonní ústředna: 564 578 666
pondělí a středa 8.30–17.00 h
úterý a čtvrtek 8.30–15.30 h
pátek 8.00–13.30 h

www.nosovice.cz

Ministerstvo financí
VÍCE INFORMACÍ
• www.mfcr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu
• www.mpo.cz/energie
práce
a sociálních
věcí
• informační
linka 1212
- volba 5

Ministerstvo
každý pracovní den 8.00–16.00 h
• www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii
Energetický regulační úřad

• www.eru.cz
Národní rozvojová
banka
• telefonní ústředna: 564 578 666
• www.nrb.cz
pondělí a středa 8.30–17.00 h
úterý a čtvrtek 8.30–15.30 h
pátek 8.00–13.30 h

Úřad práce ČR
• www.uradprace.cz
Ministerstvo financí
• www.mfcr.cz
• call centrum: 800
779 900

pondělí a středa 8.00–17.00 h
Ministerstvoh práce a sociálních věcí
úterý a čtvrtek 8.00–15.00
• www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii
pátek 8.00–13.00
h
Národní rozvojová banka
• www.nrb.cz
poradny

Občanské
• www.obcanskeporadny.cz

Úřad práce ČR
• www.uradprace.cz
• call centrum: 800 779 900

Samosprávy
pondělí a středa 8.00–17.00 h
• krajské, městské aúterý
obecní
úřady
a čtvrtek
8.00–15.00 h
pátek 8.00–13.00 h

Občanské poradny
• www.obcanskeporadny.cz
Samosprávy
• krajské, městské a obecní úřady
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Zimní údržba
S přicházejícím zimním období vás občany
a provozovatelé dopravních prostředků žádáme, abyste parkovali tak, abychom mohli
řádně provádět zimní údržbu místních komunikací. Uvědomte si, že chceme mít po
celé zimní období sjízdné a udržované komunikace ke všem domácnostem. Budou-li se
na krajnicích nacházet nevhodně zaparkovaná vozidla, tak vás upozorňujeme, že nebudeme tyto komunikace plužit a to z důvodu,
že nechceme riskovat poškození vašich vozi-

del. 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.

Vodné a stočné na rok 2022
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinností od 1. ledna
2022 takto:

Cena v Kč/m³
Voda pitná (vodné)  45,91 Kč/m³ (bez DPH)

50,50 Kč (vč. 10% DPH)
Voda odvedená
(stočné)


40,79 Kč/m³ (bez DPH)
44,87 Kč (vč. 10% DPH)

Změna ordinační doby
DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva
• 28. 12. úterý

NEORDINUJE SE

• 31. 12. pátek 7.30 - 10.00 HOD
Nutné případy ošetří po tel. domluvě DS Politických obětí Místek.

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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