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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

vech a v penzionech. Tato
každoroční návštěva byla
opět zasažena přijatými
opatřeními spojenými
s epidemiologickou situaci, takže jsme se rozhodli
jak v uplynulém roce,
zavést dárky do domovů
a penzionů s tím, že jsme
požádali sociální pracovníky o předání dárků se
vzkazem, že všem přejeme pevné zdraví do nového roku.

dovolte mi, abych vás
tímto přivítal při čtení
v tomto roce prvního
vydání Nošovického
zpravodaje, který bude
nadále do Vašich domovů přinášet aktuální informace z obce.
Jsme na počátku roku
2022 a hned v úvodu Vám
chci do něj popřát mnoho
zdraví, mnoho prožitých
krásných chvil jak v osobním životě, tak i v životě
naší obce.

Abych ukončil hodnocení
roku 2021, tak jsem rád
za to, že se nám podařily do konce roku proúčtovat veškeré
dotační tituly do příjmu obce a zároveň
se nám vylepšily plánované daňové příjmy
o 12 mil. Kč na celkovou částku 38 mil. Kč.
Tím, že provádíme veškeré protiinflační
kroky, tak se nám daří i po všech investicích držet objem obecních finančních
prostředků na dostatečné míře potřebné
pro dlouhodobý řádný chod obce. Celkové
příjmy obce v roce 2021 historicky poprvé
přesáhly částku 50 mil. Kč. Tím jsem udělal
tečku za nelehkým rokem 2021.

Předpokládám, že se situace okolo pandemické situace spojené s onemocněním
Covid-19 bude v roce 2022 stabilizovat
a přejme si jen, aby nás situace s tím spojená
již v dalším období neomezovala. I když se
nám počátkem února čísla v obci o nemocných dostávala až nad hranicí 50 nemocných, tak přesto musím poděkovat všem,
kteří v rámci přijatých opatření dodržovali
nastavená pravidla, a tím přispěli k přečkání
této nekonformní doby se ctí. Co se týče
fungování obecního úřadu v této době, tak
musím jen konstatovat, že jsme pro vás
doposud zajišťovali veškeré dostupné prostředky, podpory, nabídky a služby, které
byly s pandemickým stavem spojené. Zdali
jste toho využili ve vámi nastavené míře, tak
toto hodnocení nechávám už na vás. Každopádně jsme na obecním úřadě kdykoliv
připraveni zareagovat na cokoliv spojené
s Covid-19 v případě potřeby.

V sobotu 1. ledna jsme se v hojném počtu
sešli u obecního úřadu k uvítání Nového
roku, který byl spjat s novoročním
ohňostrojem. Myslím si, že jsme opět navázali ke spokojenosti vás, občanů Nošovic,
na obcí organizované společenské setkání,
které bylo jen v předešlém roce z epidemiologických důvodů zrušeno. V lednu
proběhla ještě jedna obcí plánovaná společenská akce a to Obecní ples, který navázal

Před vánočními svátky jsme chtěli, jako
každý rok navštívit naše seniory v domo-
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po patnácti letech na svůj 17. ročník (o tom
dále ve Zpravodaji). Všem, kteří se na organizacích těchto společenských setkáních
spolupodíleli, touto cestou ještě jednou
děkuji.

týče vyhotovení ostatních projektových
dokumentací, tak vše běží dle smluvních
ujednání. Poslední vzpomínanou investici je informace, že jsme pro činnost
Jednotky SDH Nošovice fyzicky získali
dopravní automobil značky MAN pro
převoz 9 osob a technických prostředků.
Vozidlo nahrazuje v dopravním parku
vozidlo AVIA, které dlouhá léta sloužilo
právě výjezdové jednotce.

Ihned zpočátku roku jsme započali
s některými investičními akcemi, které
máme naplánované na rok 2022. Také se
pokračovalo s dodělávkou volnočasové
zóny u obecního bytového domu, která
měla být dokončena do konce roku, ale
vzhledem k nedostatku požadovaného
dřevního materiálu došlo k prodloužení
termínu dokončení do konce března. Od
11. ledna se také provádí výstavba odvodnění sportovního areálu se záchytem
dešťových vod do retenčních nádob.
Taktéž táto investice by měla být dokončena v březnu tohoto roku. Jak už jsme
uváděli v předešlých zpravodajích, na obě
akce jsme si zajistili převážné finanční
krytí z dotačních programů. V lednu
jsme taktéž převzali dokončenou studií
k odkanalizování části Malé Nošovice,
která je rozhodujícím faktorem k realizaci
projektové dokumentace. Všechny odpovědné orgány daly tomu zelenou, tzn. že
můžeme pokračovat v záměru vedoucí
k její výstavbě. Dalším krokem je soutěž
o zhotovitele PD, kterou bychom chtěli
započat ještě v únoru nebo začátkem
března tohoto roku. Další, tentokrát
dokončenou projektovou dokumentaci
pro stavební povolení k výstavbě technického zázemí jsme od zhotovitele převzali
9. února. Nyní bude probíhat společné
řízení tak, aby stavební povolení mohlo
být vydáno na podzim tohoto roku. Co se

V lednu probíhalo jednání týkající se udržitelnosti linky MHD zdarma. Pro další rok
máme linky zajištěné tak, jak jsme je měli
v předešlém roce, včetně školských linek
do části Malých Nošovic. Během roku proběhne několik šetření k této problematice, protože od nového roku se zvedají
ceny pro obce za zajištění této dopravní
obslužnosti. Postupně vás budeme o krocích Magistrátu města Frýdek-Místek informovat.
Co se týče organizace kulturně-společenských obecních akcí v obci pro rok 2022,
tak jsme pro vás připravili kalendář, který
naleznete v další části zpravodaje. Každopádně co musíme napravit je rest z minulého roku, který se týká vítání občánků
narozených v roce 2021, který proběhne
v sobotu dne 26. března. Ostatní setkání
a akce proběhnou v tomto roce snad bez
omezení v plánovaných termínech.
A na závěr, protože naše děti mají jarní
prázdniny tentokrát až v půli března, tak
jim přeji, aby se je užili plnými doušky,
hlavně ve zdraví.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V NOŠOVICÍCH
Pondělí

08:00–12:00 13:00–17:00

Středa

08:00–12:00 13:00–17:00

Kalendář a popelnice na rok 2022
Kalendář obce Nošovice na rok 2022 s pohlednicovou stylizaci a obrázky z naší přírody si můžete vyzvednout od ledna na obecním úřadě. Zároveň si spolu s kalendářem
vyzvednete známku na popelnici, případně

můžete zaplatit poplatek za psa. V kalendáři
najdete mimo jiné termíny svozu popelnic
v části Nošovice a Malé Nošovice, důležitá
telefonní čísla apod.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 2. dubna na těchto místech:
Malé Nošovice u Lesa

08:30 – 09:00

U obecního úřadu

09:10 – 09:25

Parkoviště za obecním
domem č. p. 87		

09:35 – 09:50

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).

Mezi nebezpečné odpady patří: mazací
a motorové oleje, olejové filtry, tonery,
použité obaly od postřiků a jiné chemikálie,
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie,

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NA POŠTĚ V NOŠOVICÍCH
Od 1. dubna bude změněna otevírací doba
na České poště v Nošovicích.
PO

13:00 - 17:00

ÚT, ST

08:00 - 11:30

ČT, PÁ

13:30 - 17:00
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Štěpkování
Všichni občané Nošovic, kteří mají zájem o štěpkování větví, se mohou nahlásit na obecním
úřadě do konce března TEL.: 558 641 332.

OBECNÍ AKCE NA LETOŠNÍ ROK
26. března – Vítání občánků v sále Obecního domu
17. srpna – setkání seniorů
20. srpna – Nošovické slavnosti
14. září – setkání jubilantů
26. listopadu – rozsvícení vánočního stromu

Ceník za odvádění odpadních vod
Zastupitelstvo obce Nošovice na svém zasedání dne 16.12.2021 usnesením č. 18/3
schválilo cenu stočného za odvádění odpadních vod vodním dílem
Oddílná kanalizace Nošovice ve výši 40 Kč/m³ (36,35 Kč/m³ bez 10 % DPH).
Ceník je platný pro rozhodné období odečtu stavu měřidel od 15.12.2021 do 15.12.2022.
Obec Nošovice je plátcem DPH.
Jiří Myšinský, starosta

Nové vozidlo obce
Od prosince 2021 se pyšní jednotka SDH Nošovice novým dopravním
prostředkem. Vozidlo
převzal do provozu starosta obce, spolu s velitelem jednotky v pátek
11. února, od dodavatelé, který ještě doplňoval
vozidlo komunikačními
prostředky. Nové vozidlo značky MAN je devítimístné a bude
převážně sloužit k práci jednotky u požárů,
nehodách a k dalším zásahům u mimořád-

ných událostech ve spojitosti s krizovým řízení.
Vozidlo nahradí zastaralé vozidlo Avia, která již
nesplňovala technické
požadavky. Jak už jsme
vás informovali, tak na
toto vozidlo jsme získali finanční podporu
z Ministerstva vnitra
ČR a Moravskoslezského kraje
v celkové výši 675.000 Kč, což
nám pokrylo z padesáti procent celkovou
dodací cenu vozidla, která byla 1.366.800 Kč.

5

Nošovický ZPRAVODAJ

Obecní ples po patnácti letech
Obci se i přes veškerá úskalí spojených s epidemiologickými opatřeními ke Covid-19 podařilo
zorganizovat a uskutečnit Obecní ples. Z historického hlediska se jednalo o jeho 17. ročník,
který se naposledy konal v roce 2007.
Díky nám organizátorům a ve spolupráci s nájemcem Radegastova šenku se podařilo tento
ples uskutečnit v patřičné spokojenosti všech
přítomných hostů. Skvělá hudba v podání
profesionálních hudebníků z Ostravy, pěkné
vystoupení tanečních dvojic, které předvedly
mj. i ukázky latinsko-amerických tanců, skvělá
produkce DJ v horním patru objektu a samozřejmě skvělá tombola, o kterou se postarali
partneři plesu, to vše přispělo k velice dobré
atmosféře. Celým společenským programem
provázel moderátor Lumír Mořkovský.
Ještě jednou musím vzpomenout partnery
Obecního plesu, protože převážná část byla
zastoupena fyzickými a právnickými osobami
z Nošovic a my jim velice děkujeme za jejich
podporu.
Nyní si již všichni přejeme, aby příští ročník
Obecního plesu již nemusel nést nálepku jakéhokoliv omezení z důvodu epidemiologické
situace tak, aby se ho mohlo účastnit více
zájemců, protože i když v tomto roce bylo
vyprodáno, k omezení účastníků muselo dojít. A to je na závěr pozvánka pro vaši účast
v příštím ročníků, který bude plánován na
pátek 20. ledna 2023.
Jiří Myšinský, starosta

INFORMOVANOST OBČANŮ
V případě zájmu občana o informace ohledně obce a dění v ní např. zasedání zastupitelstva
obce, změny otevíracích hodin na poště, změny ordinačních hodin lékaře apod. prosíme
občany o registraci telefonního čísla osobně na obecním úřadě v úřední hodiny.
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SPORTOVNÍ ZPRÁVY SK Nošovice-Lhoty
Zimní měsíce jsou již tradičně vyhrazeny
účasti našich společných mládežnických mužstev Nošovice-Dobrá v soutěžích pořádaných
Okresním fotbalovým svazem FM – Krajská
zimní liga.
Podmínky pro účast v těchto soutěžích jsou
stále svazovány opatřením v souvislosti s
COVID-19, což značně znepříjemňuje situaci jak organizátorům se zajištěním tělocvičen, tak samotným přihlášeným mužstvům
/v rámci celého kraje/, s účastí svých hráčů.
Proto i výsledky a tabulky jednotlivých kategorií jsou značně zkresleny a jsme v podstatě
rádi, že dostaneme děti do tělocvičen k tomu
podstatnému – pohybu.

Starší přípravka

Poděkování za koordinaci tohoto projektu patří Petru Malyškovi /TJ Sokol Dobrá/
a všem trenérům mládeže Nošovic a Dobré.
POZVÁNKA PRO DĚTI - PŘIJĎTE TO ZKUSIT
Starší přípravka
r. 2011/12
Pondělí 17:00 - 18:30, Středa 17:00 - 19:00,
tělocvična ZŠ Dobrá
Trenéři: Malyšek, Mareček
tel. 723 267 020

Mladší přípravka

Mladší přípravka
r. 2013/14
Pondělí 16:30 - 18:00, Čtvrtek 16:30 - 18:00,
tělocvična ZŠ Nošovice
Trenéři: Vojkovský, Červený, Sabela
tel. 739 302 676
Před přípravka
r. 2015 a mladší
Středa 16:00 - 17:00, Pátek 16:00 - 17:00,
tělocvična ZŠ Dobrá
Trenéři: Budinský, Schnapka
tel. 724 420 203

Před přípravka
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…novoroční zprávy a zprávičky
z naší školy a školičky
Žáci z 2. a 4. třídy přivítali nový rok 2022
výrobou „novoročního polazu“ v hodinách
pracovních činností, který si pak vyvěsili venku na stromech u školy. Název je odvozen od
slova „polaz“ – polaziti znamená choditi po
koledě, polaznik se říkalo koledníkovi. Na Nový
rok se chodilo koledovat. Polaz se tvoří z jablka nebo z brambory, na které se napíchají
ozdobené špejle sušeným ovocem. Polaz má
symbolizovat slunce. Čím více špejlí, tím lépe.
Tato nádhera zdobila nejen místnosti, ale právě na nový rok se zavěšovala do zahrady, aby
se slunce brzy navrátilo a přineslo s sebou
bohatou úrodu.

to ve škole bylo veselé sledovat při výuce
žáky, paní učitelky a pana ředitele v teplácích.
U žáků ve 3. a 5. třídě proběhla tříhodinová
lekce na téma BAVLNA. Cílem lekce bylo, aby
si děti uvědomily, jak získáváme bavlnu pro
výrobu bavlněného oblečení.
Protože se tento den dětem moc líbil, o týden později si žáci 2. a 4. třídy udělali svůj
vlastní pyžamový den a celý den si výuku
užili v pohodlném pyžamu.

Školáci spolu s dětmi ze školky se v pátek
14. ledna připojili do teplákové výzvy. Ačkoliv
to ve školce zas taková změna nebyla, za

Předmět „přírodověda“ má nespočet zajímavých témat k prozkoumání. Největší oblibě se
těší „chov domácích mazlíčků“. To se pak třída
promění v malou ZOO. I takové téma jako
je „Vesmír“ se dá přiblížit kreativní tvorbou.
Letošní páťáci přidali do sbírky školy nový
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tématu Tří králů, vyráběli koruny, hráli divadlo, zpívali a chodili po koledě. V dalším
týdnu se zaměřili na lesní zvířátka v zimě,
dělali stopy, vyrobené z brambor i z tiskátek, do mouky i barvičkami. Jiné dny věnovali
bacilům, svému tělu a všemu, co je pro naše
zdraví prospěšné či naopak mu škodí.

model – fáze měsíce. Vedle Sluneční soustavy a modely střídání dne a noc se bude
jistě vyjímat.

V pondělí 31. ledna 2022, kromě školní recitační soutěže, bylo žákům naší školy rozdáno
pololetní vysvědčení. Hlavně prvňáčci se těšili
na své první opravdové hodnocení. Pololetní
prázdniny žáky potěšily v pátek 4. února.

Měsíc únor zahájili tématem o různých povoláních. Děti přemýšlely a vymýšlely, čím by
jako velcí chtěly být. Zajímavé bylo se dětí
ptát, čím jsou jejich rodiče.
V týdnu od 7. února se naše mateřská škola proměnila v zimní stadion a děti si zažili
vlastní zimní olympiádu. Vyrobili si olympijské
kruhy, pochodeň a celý týden sportovali, hráli hokej, jezdili na „lyžích“, „bruslili“, soutěžili
v biatlonu atd.

Další plánované prázdniny školáky čekají
v půlce března.

14. února na Svatého Valentýna měli projektový srdíčkový den, přečetli si legendu o sv. Valentýnovi, pekli srdíčkové vafle a cukrovíčka,
celý den měli plný srdíčkových úkolů a her.

V mateřské škole začali měsíc leden zvesela,
protože se těšili téměř plného počtu dětí.
První dny věnovali ohlédnutím za silvestrovským ohňostrojem a ukázkou těch „nej“
vánočních dárečků, které si děti do školky
na ukázku přinesly. Jeden týden věnovali

Další týden byl o Masopustu, karnevalu a různých maskách.
Za ZŠ a MŠ Slováček Igor, Sklářová Jana
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Zprávy od hasičů
Milí spoluobčané,

nadcházející sezónu a proto jim přeji spoustu úspěchů v nadcházejících soutěžích.

na úvod roku bych Vám všem chtěla popřát
hlavně dobré zdraví a spoustu úspěchů po
celý rok.

A jaké akce pro letošek náš sbor chystá?

V lednu se náš sbor rozrostl o další členy a nyní máme celkem 117 členů, z toho
77 dospělých a 40 mladých hasičů, z toho
11 dětí v přípravce ve věku od 2,5 do 6 let.

• 30. dubna – stavění Máje
• květen – dětská hasičská soutěž o pohár
starosty obce (termín bude upřesněn)
• 28. května – kácení Máje se smažením
vaječiny a májovou veselicí
• 18. června – Krajský festival hasičských
přípravek – přehlídka těch nejmenších
hasičů s programem
• 16. července – Nošovický korbel s večerní zábavou – celodenní akce
• 3. září – Pohádkový les
• 26. listopadu – Lampionový adventní
průvod obcí

Naši mladí hasiči i soutěžní družstvo žen se
začali hned ze startu roku připravovat na

Za SDH Nošovice, Martina Pačísková,
starostka

Náš Sbor dobrovolných hasičů má za sebou
lednovou Výroční valnou hromadu, kterou
jsme uspořádali v zasedací místnosti Obecního domu Nošovice. Na valné hromadě
jsme zhodnotili uplynulý rok 2021, ocenili
naše jubilanty a hezky se pobavili. Děkuji
tímto Obci Nošovice za poskytnutí prostor
pro tuto valnou hromadu.

Děkujeme vám
za podporu Tříkrálové sbírky!
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví
vinšujeme vám.“ Tato známá melodie rozeznívá na začátku ledna domácnosti mnoha
z nás. Děje se tak díky Tříkrálové sbírce,
největší sbírkové akci v České republice,
kterou na Frýdeckomístecku organizuje
Charita Frýdek-Místek, a to ve spolupráci
s obcemi, farnostmi a dalšími organizacemi
a jednotlivci.

i letos, avšak tradice tříkrálové koledy byla
opět navrácena. Ve svých domácnostech
jste se tak znovu mohli setkat s charitními
tříkrálovými koledníky, kteří nám dům od
domu roznášeli Tříkrálové požehnání.
S koledníky jsme se letos rozloučili třetí
lednovou neděli, tj. 16. 1. 2022, kdy tímto
dnem skončilo putování tří králů po obcích,
vesničkách a městech Frýdeckomístecka
i celé České republiky. Pomyslnou štafetu
po statečných kolednících, které od koledování neodradila ani nepřízeň počasí,
převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek.
Ti se vydali vstříc dobrodružství plného

V minulém roce nepřála situace koledníkům, kteří kvůli koronavirovým opatřením
nemohli vyrazit do ulic. Tříkrálová sbírka
tak byla přesunuta do online prostoru. Tato
novinka minulého roku zůstala zachována
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rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček. Přestože koledníky již ve svých domácnostech nezastihnete, Tříkrálová sbírka ve
své online formě na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz běží až do konce
měsíce dubna.

volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti
a mládež, stejně jako na terénní služby pro
nemocné a lidi s omezenou soběstačností
a na vybudování tréninkového bytu pro
osoby s duševním onemocněním.
Srdečně děkujeme všem koledníkům, kteří
v této nejednoduché době vyrazili, všem,
kteří umožnili umístění statických pokladniček (v Nošovicích to byly pokladničky
umístěné v Radegastovu Šenku a v Potravinách Nošovice) a samozřejmě všem, kdo
do pokladniček přispěli. Děkujeme, že nám
pomáháte naplňovat naše motto „…s námi
nejste sami…“; my s vámi sam

Díky pomoci a štědrosti vás všech se letos podařilo v Nošovicích vybrat krásných
41 665 korun. V rámci celé Charity Frýdek
-Místek to bylo 2 277 306 korun v pokladničkách a 79 811 korun bezhotovostními
příspěvky. Část sbírky, která přináleží Charitě Frýdek-Místek, použijeme na opravy
a úpravy v pobytových zařízeních, dále na

Klub seniorů Nošovice
- Nižní Lhoty informuje
Rok 2022 jsme nezačali příliš optimisticky. Měli jsme naplánovanou výroční schůzi v sále Obecního úřadu Nižní Lhoty na
26. ledna, ale bohužel jsme schůzi museli
zrušit vzhledem ke covidové situaci a starost o zdraví členů našeho klubu.
Nicméně ještě před touto situací jsme dne
14. ledna navštívili Divadlo Jiřího Myrona

v Ostravě a shlédli muzikál Harpagon je lakomec v počtu 36 osob. Představení nás
pobavilo a velmi se nám líbilo.
V únoru se podle situace sejde výbor klubu
a nastíní další aktivity našeho klubu včetně
uspořádání výroční schůze za rok 2021.
Čestmír Roman, kronikář klubu

Placená inzerce

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
způsob provedení dle možností, cena podle náročnosti dohodou

777 113 567

info@chopperhorse.cz
Po domluvě možnost dalšího zpracování a odvozu
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Dopravní situace v Beskydech
Informuje Helena Pešatová,
senátorka pro Frýdecko-Místecko
bilní váhy pro kontrolní vážení Policií ČR,
která bude využívána pouze v obcích okresu Frýdek-Místek. Efektivitu nákupu váhy
nyní zvyšuje i nedávná změna zákona číslo
13/1997 o pozemních komunikacích, která
zavedla zvýšené pokuty v případě, že řidič
neuposlechne výzvu policisty podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení.
Pokuta v příkazním řízení se od 1. ledna 2022
zvýšila ze 40 až na 100.000,-Kč.
S obcemi, které lemují dálnici D56 od Ostravy do Frýdku-Místku, řešíme možnost zrušení dálničního poplatku v úseku mezi
exity 40–52. Povinnost dálniční známky svádí mnohé řidiče využívat průjezd přes okolní
obce. Avizované zdražení dálniční známky
situaci zřejmě ještě zhorší. Úlevu od zbytečného průjezdu vozidel do 3,5 tuny by
obcím jistě přinesla možnost využívat úsek
D56 jako svůj přirozený bezplatný obchvat.
Za tímto účelem jednáme s Ministerstvem
dopravy o udělení výjimky ze zpoplatnění
daného úseku dálnice.

Po svém nástupu do funkce senátorky se
snažím dostát svému slibu a věnuji se podnětům, které dostávám od starostek a starostů regionu. Abych získala větší přehled
o potřebách obcí, zúčastnila jsem se schůzí
všech frýdecko-místeckých mikroregionů.
Největší nedostatky spatřují zástupci obcí
zejména v oblasti dopravy. Z tohoto důvodu
se dopravními problémy, které naše obce
zatěžují, již více než rok průběžně zabývám.

Nejaktuálnějším projektem v oblasti dopravy
je úsilí o celoroční zákaz vjezdu tranzitní
kamionové dopravy do chráněné krajinné oblasti Beskydy.
Spolu s více než 50 zástupci regionu jsme
podali žádost k rukám hejtmana MSK, v níž
usilujeme o nápravu důsledků rozhodnutí
Ministerstva dopravy, kterým v devadesátých letech došlo k rozsáhlé změně
v uspořádání silniční sítě v ČR. Tato změna
velmi negativně zasáhla do života občanů a
návštěvníků CHKO Beskydy.

Shodli jsme se, že společným problémem
celého regionu je mimo jiné poškozování
komunikací přetíženou nákladní dopravou.
V této věci proto iniciujeme nákup mo-
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Zmíněným rozhodnutím bylo totiž umožněno, aby chráněnou krajinnou oblastí Beskydy,
která je dnes zahrnuta do soustavy evropsky
významných lokalit Natura 2000, tranzitovala přeshraniční kamionová doprava. S vědomím nízkého rizika postihu vysílají firmy
celoročně své řidiče přes CHKO Beskydy na
Slovensko a dále do jižních států.

oblastí. Závažné dopravní situace ohrožují
v konečném důsledku celý ekosystém CHKO
Beskydy - nejvíce pak desítky živočišných
druhů a rostlin, které jsou samy již ohroženy
vyhynutím.
Snad nejpalčivějším problémem však zůstává
skutečnost, že obsah projíždějících cisteren
ohrožuje kvalitu vody v přehradní nádrži
Šance. Ta je zásobárnou pitné vody nejen
pro Frýdecko-Místecko, ale i pro část Ostravy či Karvinska, a na jejích dodávkách závisí
statisíce našich obyvatel.

Zvýšená doprava vede ke snížení kvality života a bydlení, a to zejména vlivem zvýšené
hlučnosti a celkového znečištění ovzduší.
V některých úsecích způsobuje i snížení
bezpečnosti.

Na podnět starostky obce Staré Hamry p. Evy
Tořové se současnou situací a možnostmi jejího zlepšení již řadu měsíců zabývám. Spolu
s dalšími starostkami a starosty obcí všech
frýdecko-místeckých mikroregionů jsme

Při dopravních nehodách vznikají několikahodinové uzávěry, které znemožňují průjezd
osobních vozidel, autobusových linek i vozidel IZS do horských obcí a do turistických

Zdroj fotografie, kde hasiči vytahují zapadlý kamion s naftou unikající do řeky Ostravice: HZSMSK,
Frýdecko-Místecko, 17. října 2020.
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v loňském roce uskutečnili řadu jednání, na
která jsme přizvali i zástupce Ředitelství silnic
a dálnic, projekční kanceláře RSE, Dopravního inspektorátu PČR a experty z hlediska
dopravy, Povodí Odry, náměstky hejtmana
MSK i vedení města Frýdek-Místek, právníky
a další.

tranzitní kamionové dopravy přes CHKO
Beskydy.

Výsledkem byla široká shoda v názoru, že
v souvislosti s dokončováním obchvatů Frýdku-Místku a Třince se nám nyní, po více než
čtvrtstoletí, otevírá možnost změnit současný nevyhovující stav a stále se zhoršující
dopravní situaci v oblasti zlepšit odkloněním
tranzitní kamionové dopravy.

Uvědomuji si, že tento náš záměr bude nejen
časově, ale hlavně finančně, náročný a čeká
nás ještě mnoho jednání s nejistým výsledkem.

Naší snahou je, aby Beskydy zvýšily svou
přidanou hodnotu coby rekreační, turistická a chráněná krajinná oblast, která se řadí
do soustavy chráněných oblastí EU Natura
2000.

Věřím však, že společně se nám to podaří!
RNDr. Helena Pešatová
senátorka pro Beskydy
volební obvod Frýdecko-Místecko

Požadujeme aktivní jednání, jehož cílem
je zavedení celoročního zákazu průjezdu
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„Bo stále trvá zima a venku se dříve
stmívá, být vidět je bezpečné a prima!“
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence

Zimní období sebou nese
(přívěšky, pásky, zipy, čepice,
z pohledu provozu na pozemklip a další). Umístěním reflexních komunikacích „SNÍŽENOU
ních prvků,20.ledna
nejlépe2022
na pohyVIDITELNOST“. Později se roblivou část těla, zvýšíte svou
zednívá a dříve se stmívá, což
viditelnost až na vzdálenost
„Boastále
může být pro chodce
cyk- trvá zima a venku se dříve stmívá,
200 metrů.
být vidět je bezpečné a prima!“
listy rizikový čas. Viditelnost
Také řidič motorového vozimůžeme charakterizovat
dla by se měl„SNÍŽENOU
chovat obezřetZimní období sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích
jako
vzdálenost,Později
ve které
VIDITELNOST“.
se rozednívá a dříve se stmívá, což můženě,
býtohleduplně,
pro chodce abýt
cyklisty
pozorný
řidič
stihne
rizikový
čas. zaregistrovat
Viditelnost můžeme charakterizovat jako vzdálenost,
ve které soustředěný
řidič stihne na
a především
zaregistrovat překážku.
překážku.
jízdu. Zimní období sebou přiNaNacocobybytedy
mysletchodci, cyklisti a v neposlední řadě náší
tedy měli
měli myslet
také sněžení,
řidiči, neždeště,
vyrazí inverzi,
na
cesty?cyklisti a v neposledchodci,
mlhy a to jsou faktory, které
ní řadě také řidiči, než vyrazí
viditelnost zhoršují. ProdlužuStále se najde mnoho lidí, kteří podceňují fakt, že při vhodně zvoleném oblečení, které je
naopatřeno
cesty? reflexními prvky, mohou zvýšit svou viditelnost a jeeliminovat
se také brzdná
dráha. Jestriziko kolize
liže
auto
zastaví
na
suché
vozovce
z rychlosti
s
vozidlem.
Jak
být
nejlépe
viditelný
pro
řidiče?
Klíčem
je
kvalita
a
dostatečně
velká
plocha
Stále se najde mnoho lidí, kteří podceňují
reflexního prvku. Na trhu je velká škála cenově dostupných
reflexních
předmětůna
(přívěšky,
90
km/h
na
cca
70
metrech,
zamrzlé
vofakt, že při vhodně zvoleném oblečení, které
pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexních
prvků,
nejlépe
na dráha
pohyblivou
část až
zovce
se
může
brzdná
prodloužit
je těla,
opatřeno
prvky,
mohou
zvý- 200 metrů.
zvýšítereflexními
svou viditelnost
až na
vzdálenost
šit svou viditelnost a eliminovat riziko koli- na čtvrt kilometru.

řidič motorového
vozidlaviditelný
by se měl
obezřetně,
ohleduplně,
býtpolicejní
pozornýprevena
zeTaké
s vozidlem.
Jak být nejlépe
prochovat
Viditelnost
nepodcenili
také
především soustředěný na jízdu. Zimní období sebou přináší sněžení, deště, inverzi, mlhy
řidiče?
Klíčem je kvalita a dostatečně velká tisté Moravskoslezského kraje. V předešlých
a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Prodlužuje se také brzdná dráha. Jestliže auto
plocha
reflexního
Na ztrhu
je velká
chodcevozovce
na Ostravsku,
zastaví
na suchéprvku.
vozovce
rychlosti
90 škákm/h nadnech
cca 70upozorňovali
metrech, na zamrzlé
se
la může
cenově
dostupných
reflexních
předmětů
Opavsku, Novojičínsku, Karvinsku, a také
brzdná
dráha prodloužit
až na
čtvrt kilometru.
Viditelnost nepodcenili také policejní preventistéFrýdecko-Místecku
Moravskoslezského kraje.
V předešlých
na nutnost
používání
dnech upozorňovali chodce na Ostravsku, Opavsku,
Novojičínsku,
Karvinsku,
a také
reflexních
prvků. Informace
z bezpečnostní
Frýdecko-Místecku na nutnost používání reflexních prvků. Informace z bezpečnostní akce
akce naleznete v odkazu: https://www.ponaleznete v odkazu:
licie.cz/clanek/dopravne-bezpecnostni-akhttps://www.policie.cz/clanek/dopravne-bezpecnostni-akce-975666.aspx
ce-975666.aspx
Krajskéředitelství policie Moravskoslezského kraje
komisař oddělení prevence
por. Bc. Martina Jablońská
tel.číslo: 727942694
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Nařízení obce Nošovice
č. 1/2021,
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Nařízení obce Nošovice
č. 1/2021,
o zákazu
pochůzkového
Zastupitelstvo obce Nošovice
se na podomního
svém zasedánía dne
16. 12. 2021,prodeje
usnesením č. 18/5, usneslo vydat

Podomní prodej

na základě § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
Nařízení
Nošovice
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § obce
11 odst.
1 a § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4“) zákona
č.
128/2000 Sb.,
o obcích
(obecní
zřízení),
ve znění
pozdějších
toto nařízení:
č. 1/2021,
Zastupitelstvo
obce
Nošovice
se na
svém zasedání
dne
16. 12. předpisů,
2021, usnesením
č. 18/5, usneslo vydat
na základě § 18 odst. 4 ozákona
č. podomního
455/1991 Sb.,a opochůzkového
živnostenském prodeje
podnikání (živnostenský zákon),
zákazu
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4“) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Zastupitelstvo obce Nošovice se na svém
zasedání
dne 16.
12. 2021, usnesením č. 18/5, usneslo vydat
Předmět
právní
úpravy
na základě § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve zněnítohoto
pozdějších
předpisů,
v souladu
§ 11
1 azboží
§ 84nebo
odst.poskytování
3 a § 102 služeb,
odst. 4“)
zákona
Účelem
nařízení
obce je astanovit,
kterés formy
prováděné
Čl. odst.
1prodeje
č. 128/2000
Sb., o obcích
zřízení),
ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
mimo
provozovnu,
jsou na(obecní
území obce
Nošovice
zakázány.
Předmět právní úpravy
Čl. 2prodeje zboží nebo poskytování služeb, prováděné
Účelem tohoto nařízení obce je stanovit, které formy
Vymezení
pojmů
mimo provozovnu, jsou na území obce Nošovice
zakázány.
Čl.
1

(1) Podomním prodejem se pro účely Předmět
tohoto nařízení
rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení a
právní
Čl. 2 úpravy
poskytování služeb provozované formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky v objektech
Vymezení
pojmů
Účelem
tohoto
nařízení
obce
je
stanovit,
které
formy
prodeje
poskytování
služeb, prováděné
určených k bydlení, ubytování a rekreaci prodáváno zbožízboží
nebonebo
poskytovány
služby.
mimo
provozovnu,
jsou naseúzemí
obce tohoto
Nošovice
zakázány.
(1)
Podomním
prodejem
pro
účely
nařízení
rozumí
nabízení
a
prodej
zboží
nebo
nabízení
(2) Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží
nebo
nabízenía
formou pochůzky,
kdy je bez předchozí objednávky v objektech
aposkytování
poskytováníslužeb
služebprovozované
s použitím přenosného
nebo
Čl.
2 neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného
určených
k bydlení, tašek
ubytování
a rekreaci
prodáváno
zboží
poskytovány
služby.
pultu,
ze zavazadel,
a podobných
zařízení)
nebo
přímonebo
z ruky.
Nerozhoduje,
zda ten, kdo zboží
Vymezení
pojmů
služby nabízí
a prodává
nebo
nabízí
a poskytuje,
se přemísťuje
stojí zboží
na místě.
(2) nebo
Pochůzkovým
prodejem
se pro
účely
tohoto
nařízení rozumí
nabízenínebo
a prodej
nebo nabízení
(1) Podomním
prodejem
pro účelypřenosného
tohoto nařízení
nabízení
a prodej
zboží nebo
nabízení a
a poskytování
služeb se
s použitím
nebo rozumí
neseného
zařízení
(konstrukce,
tyče, závěsného
poskytování
služeb
provozované
formou
pochůzky,
kdy
je
bez
předchozí
objednávky
v objektech
pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení)
nebo
přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten,
kdo zboží
Čl.
3
určených
k bydlení,
a rekreaci
zboží
nebo poskytovány
nebo služby
nabízí aubytování
prodává nebo
nabízíprodáváno
a poskytuje,
se přemísťuje
nebo stojíslužby.
na místě.
Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb
(2) Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení a prodej zboží nebo nabízení
Na území
obce Nošovice
zakázán podomní
a pochůzkový
prodej.
a poskytování
služeb je
s použitím
přenosného
nebo
Čl.
3 neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného
pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten, kdo zboží
Zakázané formy prodejeČl.
zboží
a
poskytování
služeb
4
nebo služby nabízí a prodává nebo nabízí a poskytuje,
se přemísťuje nebo stojí na místě.
Na území obce Nošovice je zakázán podomní
a pochůzkový
prodej.
Závěrečná
ustanovení
Čl. 3obce se postihuje podle jiných právních předpisů.1
(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením
Čl. 4
Zakázané
formydne
prodeje
zboží a poskytování služeb
(2) Toto nařízení obce nabývá
účinnosti
1.
1.
2022.
Závěrečná
ustanovení
Na území obce Nošovice je zakázán podomní a pochůzkový prodej.
(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením obce se postihuje podle jiných právních předpisů.1
(2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti dne 1. 1.Čl.
2022.
4

Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením obce se postihuje podle jiných právních předpisů.1
Mgr. Jiří
Myšinský
Mgr. Igor Slováček
(2) Toto nařízení
obce
nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.
starosta
místostarosta
Mgr. Jiří Myšinský
starosta

Mgr. Igor Slováček
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2021
Mgr.desky
Jiří Myšinský
Sejmuto z úřední
dne:

Mgr. Igor Slováček
místostarosta

starosta

Vyvěšeno
na úřední desce dne: 16. 12. 2021
1 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Sejmuto z úřední desky dne:
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Nošovický
zpravodaj
– 12.
vydává
Vyvěšeno na úřední
desce dne: 16.
2021 Obec Nošovice, IČO 00577049, DIČ CZ00577049,
Sejmutoadresa
z úřední desky
dne: čp. 58, PSČ 739 51 pošta Dobrá, tel.: 558 641 332,
Nošovice
ID dat. schránky: h3rbi5y, email: obec@nosovice.cz, web: www.nosovice.cz.
1 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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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