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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

ho bytového domu, kde si
přítomni opekli párky a obdrželi další občerstvení. Na
setkání s těmito zástupci
jsme spolu s místostarostou rozvinuli živou debatu
na téma spolufinancování
těchto přeshraničních aktivit. Nakonec této části chci
konstatovat, že jsem rád za
to, že se po covidové době
opět rozjíždí kulturní a společenský život v obci.

přijměte mé pozdravení při
čtení dalšího vydání Nošovického zpravodaje, který
přináší do vašich domovů
aktuální informace ze života v naši obci.
V úvodu mi dovolte, abych
připomenul události v obci,
které se za poslední dva
měsíce udály, o některých
se dočtete i dále ve zpravodaji. V podvečer 5. května
prolétla obcí bouřka, která
zapříčinila vylití potoka
Osiník od Pavelkovy cesty až k propustku
u sportovního areálu. Místní jednotka SDH
vyjela k ochraně majetku občanů, došlo
však k zatopení sklepních prostor u jedné
nemovitosti a několika zahrad. Naši pracovníci a pracovníci místního ZDV následující den
odstraňovali následky, zejména čistili místní
komunikace a odstraňovali nánosy větví od
propustků. Po dvou letech obec zajišťovala
přítomnost družstva na „Majstrovstvách
Svederníka vo varení kapustnice. V tomto
roce nás zastupovalo družstvo „seniorů“, které uvařilo chuťově velice chutnou „kapustnici“, která se však v konkurenci 24 družstev
do TOP 3 neumístila. Tímto děkuji za vzornou
reprezentaci naší obce, a to celému družstvu
seniorů pod vedením jejich předsedkyně
Aničky Mališové. Počátkem května byla obec
poctěna mezinárodní návštěvou z Regionu
Beskydy/Region Beskidi, kdy si jejich zástupci
prohlédli místa, která byla vystavěna za jejich
finanční podpory. Prvně si prohlédli volnočasovou zónu v části Malých Nošovic a posléze
se přesunuli k volnočasové zóně u obecní-

Nyní přináším rekapitulaci,
co jsme za poslední dva měsíce v obci uskutečnili. Mohu
konstatovat, že jsme celkově ukončili jednu
z větších investičních akcí, kterou jsme měli
plánovanou na tento rok. Odvodnění sportovního areálu se podařilo dokončit v prvních
dnech měsíce května. Pod novou plochou,
jejíž užitný prostor jsme rozšířili a již se nám
na ní zelená nová tráva, se nacházejí tři akumulační nádrže, v kterých můžeme mít uchované až 90 m3 vody k dalšímu využití, kterou
získáváme ze všech ploch nacházejících se
ve sportovním areálu. Celkové náklady na
tuto akci ve výši 4,1 mil. Kč převážně pokryjí
dotace z evropských fondů, pakliže se nám
to podaří, tak tyto náklady budou hrazeny
ze 100 % z různých prolínajících se fondů.
My jsme si z vlastních zdrojů a vlastními silami provedli rekonstrukci oplocení rozšíření
stávajícího prostoru, který nyní bude sloužit
jak obci, tak i všem místním složkám k jejich
činnosti. Mezi další činnosti, kterým se naši
zaměstnanci věnovali, v jarních měsících, je
údržba zeleně v obci. K této činnosti máme
dostatek lidí i zahradní techniky, a tak se
snažíme, aby naše obec byla vždy úhledně
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pokosená. V tomto případě nám tento rok
moc nepřeje, protože nám tráva dorůstá
velice rychle a jakmile vše dokosíme, tak se
hned vracíme zpět na začátek. Rozšířením
zeleně spojenou s výsadbou 31 ks vzrostlých
stromů ve spolupráci ze společnosti HMMC
jsme dokončili rekonstrukci valu u odpočívky. Výsadba byla finančně podpořena jak ze
strany obce, tak i z programu Dobrý soused
společně 2022. U odpočívky pod valem bych
se chtěl vrátit k jednomu neduhu a to, že
nám někteří nepřející ničí zevnitř toto posezení stříkanými grafity. Proto je vyzývám,
aby tak nečinili, že nás to stojí čas i peníze,
abychom jejich poškození odstranili. Měli by
si uvědomit, že posezení slouží pro všechny občany, a ti nejsou povinni se dívat na
nicneříkající kresby. Jednu z dalších menších
investic, kterou jsme pro tento rok plánovali
a dokončili, byla instalace klimatizačních jednotek do ubytovacích pokojů v Radegastově
šenku. Tuto dodělávku, která v projektové
dokumentaci při rekonstrukci chyběla, bylo
nutné vybudovat a to nejen kvůli komfortu
v letních měsících, kdy si ubytovaní hosté
na nadměrné teplo stěžovali, ale dodělávka
byla nutná i z důvodů alternativního vytápění
pro zimní období. Objekt je vytápěn plynem
a v případě výpadku plynu, kdy tento objekt
není začleněn jako prioritní, alternativní zdroj
k vytápění chyběl (jako prioritní jsou uváděny byty, domy či objekty škol a podobných
zařízení). V červnu jsme zahájili postupné renovace koupelen v obecním bytovém domu.
Postupně podle možností bude v jednotlivých bytech pokračovat jejich rekonstrukce.
I tuto činnost si provádíme svépomoci se
svými pracovníky. Taktéž vás chci informo-

vat, že jsme uzavřeli se společnosti ARPIK
Ostrava smlouvu o převzetí a dopracování
projektové dokumentace pro stavbu „Bytové domy pro seniory Nošovice“. Pokud bude
vše probíhat dle plánu a vyjádření jednotlivých institucí budou v předepsaných lhůtách
bez připomínek, tak bychom měli mít v září
2023 toto dílo dokončeno. Obdobně to platí
i pro dílo týkající se výstavby ČOV a kanalizačního řádu trasy A, B v části Malé Nošovice.
Co se týče vybudování alternativních zdrojů
na obecních budovách, tak nyní spolupracujeme s několika dodavateli na jejich přípravě.
Nejtíživější situaci nyní řešíme u budovy ZŠ
a MŠ, kde hledáme možnou alternativu ke
stávajícímu plynovému vytápění.
Naše Zastupitelstvo obce Nošovice se sešlo
na veřejném projednávání v pondělí 6. června. K projednání mělo několik bodů, které
se týkaly:
• hospodaření obce
• hospodaření základní a mateřské školy
• poskytnutí finančních daru neziskovým
organizacím
• smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK – program Kotlíková dotace.
• informací o vyhodnocení veřejných zakázek
• a dalším.
Na závěr chci všem občanům Nošovic popřát
příjemné a po dvou letech ničím neomezené
prožití letních měsíců a našim dětem pěkné
a slunné prázdniny plné osobitých zážitků.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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OBĚDY PRO SENIORY
NA SRPEN

Uctění památky
padlých bojovníků za
druhé světové války

Od 25. července budou obědy z důvodu
uzavření školní jídelny dováženy z restaurace Maryčka. Cena obědu včetně obalu činí
97,- Kč. Školní jídelna bude opět pro Vás vařit
od 1. září. Prosím o nahlášení zájmu i případného nezájmu nejpozději do 11. července na
tel. 724 068 934 - p. Komenská.

Obec si položením věnce na hrob obětem
2. světové války připomenula osvobození
obce Nošovice.
Za druhé světové války zahynulo třináct
nošovických občanů, jejichž vzpomínku připomíná s úctou starostou položený věnec
u památníku oběti v podvečer 4. května.

V SRPNU BUDE
DOVÁŽEN OBĚD POUZE SENIORŮM.

Obec popřála
ke Dni dětí
Obec zastoupena starostou byla 1. června
popřát ke svátku Dne dětí školákům, jak
v mateřské škole, tak i dětem v základní škole.

Umístění kontejneru
na trávu v části Malé
Nošovice
Informujeme občany z části Malých
Nošovic, že jsme
pro obec zakoupili
nový kontejner,
který bude sloužit
na odpadní trávu
z domovního kosení. Tento kontejner
není určen na větve či jiné křoviny. Umístěn je
od počátku června u sběrného hnízda poblíž
odpočinkové zóny a bude vyvážen v periodě
jedenkrát týdně.
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Informace k opravě
krajské komunikace č. III/4774 v obci
Dne 8. června proběhlo na
OÚ Nošovice jednání u kterého byli přítomni dva zástupci
Správy silnic MSK. Jednání
mělo být I za přítomnosti náměstka hejtmana Ing. Radka
Podstawky, ten se však z rodinných důvodů omluvil a nepřijel. Jednání bylo vyvolané
starostou obce a týkalo se
stavu příprav k opravě krajské komunikace č. III/4774 v obci Nošovice.

pomínek a dílo v následujících
pěti letech v tomto rozsahu
nereklamovala).
Obec zastává názor, že za stav
předmětné komunikace může
částečně zastaralý vodovodní řád, na němž se pravidelně
provádějí havarijní opravy
a který vede v pravé části
krajnice, nákladní doprava
přetížených těžařských vozidel a všeobecně přetížená doprava v obci
(3,2 mil. vozidel projíždí uvedeným úsekem
ročně dle současné statistiky).

Uvedené jednání bylo zahájeno vedoucím
provozu SSMSK Ing. Vlkem, který nás obeznámil s tímto řešením:

Proč se má o dílo soutěžit, proč má dílo provádět externí firma, když SSMSK disponuje
prostředky k uvedené opravě?

PD je zpracovaná a byla předána v půlce
května, tím jsme splnili povinnost, že jsme
zpracovali PD a uhradili ji v plné výši.

Proč nejsou v PD uvedené opravy části komunikace, na které se nacházejí prokazatelné
výtluky?

Oprava se bude týkat vyfrézování několika
úseku a položení nové živice o výšce 5 cm
na vyfrézovaných místech.
Celkově dílo bude stát 2 mil. Kč s tím, že o dílo
se bude soutěžit a obec má přispět 50 %
částky. Dílo bude dokončeno do 31. 7. 2022

Obec navrhuje správci komunikace, tj. SSMSK,
aby požádalo vedení kraje, zda by pro financování opravy neuvolnili finanční prostředky
z fondů pro to určených.

Za současný stav po výstavbě kanalizace
může obec, konstatoval na závěr Ing. Vlk.

Dne 9. června 2022 dochází v uvedeném
úseku k opravě tří výtluku.
Téhož dne v 17 hod jsem obdržel oznámení,
ze strany SSMSK, že opravovat svou komunikaci dle PD nebude a bude jen opravovat
nejnutnější poškození.

Vyjádření starosty k výše uvedenému:
Proč má obec platit 50% nákladů na opravu,
když není vlastníkem a za stav komunikace
nemůže (obec žádá, pokud SSMSK nedoloží
prokazatelně jejich tvrzení, že za stav je zodpovědná obec z důvodů stavby kanalizačního
řádu, jehož byla investorem, tak by SSMSK
tuto nepodloženou a zavádějící citaci neměla
uvádět, když si dílo ve dvou etapách v letech
2015 a 2016 vždy od obce převzala bez při-

10. června 2022 jsem odeslal jedinečnému
vlastníku ,,Výzvu k odstranění vad na předmětné komunikaci,, tj. MSK a jeho správci, tj.
Správě silnic MSK. Nyní čekáme na odpověď
k zaslané Výzvě
Jiří Myšinský, starosta
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Změna ordinační
doby DS Dobrá
MUDr. Kučerová Iva

MUDr. Bohuslav
Pitřík

19. 7. úterý,
21. 7. čtvrtek
26. 7. úterý
28. 7. čtvrtek
– NEORDINUJE SE

nebude ve dnech
1. 9. – 20. 9. ordinovat.
V této době ošetří akutní případy
MUDr. Olšarová ve své ordinaci
v Třanovicích tel. 602 580 196.

Nutné případy ošetří DS Pol. obětí
Místek/u bývalého autobus. stanoviště/

Dopravní situace v obci
a naměřená data z května
Informujeme vás o prvotních naměřených datech z úseků v obci Nošovice střed (úsek silnice
III/4774) a místní části Malých Nošovic (úsek silnice II/648), které jsme prováděli s externí
firmou ve dnech 19. - 26. května.

Měřený úsek u měřiče rychlosti v hlavní části Nošovic

Měřený úsek na přechodu pro chodce v části Malých
Nošovic

Denně projede katastrem obce Nošovice až
21 tisíc dopravních vozidel (nepočítá se zde
průjezdem katastrem obce Nošovice po D48)
a za rok to čítá až 7,7 mil vozidel. Na měřeném úseku středu Nošovic projede denně
celkem až 7266 vozidel (za rok to čítá min.
2,7 mil. vozidel) z toho 76 % řidičů přesáhne
maximální povolenou rychlost i když jsou
vizuálně na tento skutek upozornění (jednostopé vozidla do 139 km/h, dvoustopá
do 141 km/h a nákladní do 91 km/h). Tato
statistika nezahrnuje ještě vozidla, která neprojíždějí měřeným místem Nošovic
(parkoviště pivovaru od Dobré, parkoviště

u Radegastova šenku od Vyšních Lhot, popř.
vozidla ZDV a další). Ještě tristnější situace je
na druhém měřeném úseku, na jediném řádně označeném přechodu pro chodce v části
Malé Nošovice, kde denně projede na 5968
vozidel (za rok to čítá min. 2,2 mil. vozidel)
a z toho 86 % překročí možnou maximální
povolenou rychlost (jednostopé vozidla do
153 km/h, dvoustopá do 161 km/h a nákladní do 95 km/h). Tato statistika nezahrnuje
ještě vozidla, která neprojíždějí měřeným
místem části Malých Nošovic (nájezd do PZ
Nošovice od Vojkovic, nájezd do PZ Nošovic
od Dobré zúženým průjezdem u IZS a další).
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Ze statistického měření vyplývá, že na těchto
dvou měřených úsecích by měsíčně až 25690
řidičů šlo do správního řízení za překročení maximální povolené rychlosti o více než
30 km/hod.

Zbytek vozidel, tj. až 7500 vozidel denně
(2,8 mil. vozidel) najíždí nebo odjíždí z PZ Nošovice. Tento úsek nebyl předmětem měření
rychlosti.

Hustota provozu ve středu obce po hodinách

U obou grafů, které nám ukazují hustotu
provozu lze spatřovat narůstající provozní
špičky v době zahájení a konce směn v PZ
Nošovice a samozřejmě lze spatřovat narůstající provoz v ranních hodinách způsobený

řidiči jedoucími do zaměstnání od Vyšních
Lhot resp. Vojkovic mezi 6-9 hodinou ranní, to samé platí i o jejich návratů domů ze
zaměstnání a narůstající stav provozu mezi
14-17 hodinou od obce Dobrá.
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Hustota provozu v části Malé Nošovice po hodinách

Celkově lze hodnotit, že množství vozidel
projíždějících katastrem naší obce má velký
vliv na životní prostředí. Pokud bychom obdrželi data i s D48 tak zjistíme, že znečištění
ovzduší výfukovými plyny budou pro obec
větší zátěží než domovní topeniště. Proto
apelujeme na dodržování rychlosti vozidel
projíždějící zastavěnou části obce, a tak samo
apelujeme na dostavbu MÚK Nošovice. Oba
zmíněné důvody budou mít jednoznačně po-

zitivní vliv na snížení provozu v jednotlivých
částech obce, zároveň na snížení emisí a tím
i na zlepšení ovzduší a života v naši obci.
Další podrobná naměřená data, která budou
sloužit jako podklad k řešení dopravní situace
v obci Nošovice s nadřazenými odbory dopravy, s ŘSD a k jednání s dopravní policií PČR
jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Jiří Myšinský, starosta
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Zájezd do Znojma pro seniory
Obec Nošovice se opět zapojila do vyhlášeného dotačního Programu na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022 a obdržela
neinvestiční dotaci na realizaci projektu
Aktivní a zdravé stárnutí v Nošovicích

v roce 2022. V rámci této
dotace byl realizován poznávací zájezd Senioři Znojmo spojený s okružní jízdou
elektrobusem Znojmáčkem po nejznámějších turistických atrakcích města Znojma
s kvalifikovaných průvodcovským výkladem. Na programu zájezdu byla prohlídka 400 let
starého vinného sklepa,
dále návštěva komentované Expozice pivovarnictví Znojma a procházka
Znojemským podzemím.
Celodenní výlet se vydařil ke spokojenosti všech
účastníků.

Činnost Klubu seniorů Nošovice – Lhoty
Klub seniorů nelení a 21. dubna uspořádal
bowlingový turnaj v Radegastově šenku, kdy
po dvouhodinovém zápolení našli vítěze jak
v kategorii mužů, tak i žen. Celkem se zapojilo
37 členů. V úterý 3. května jsme se vydali
na zájezd do Kroměříže, kde probíhala jarní
výstava Floria. Počasí nám přálo, viděli jsme
hodně krásy a mimo jiné jsme se zastavili

podívat na Lunety Maxe Švabinského. Na zpáteční cestě jsme navštívili restauraci U Hučky, kde jsme si dali chutnou večeři. V posledních měsících uspořádalo Středisko volného
času pro 18 vesnic v našem regionu projekt
Slezská brána, kterého jsme se zúčastnili.
Každý měl za úkol svou obec reprezentovat
a přiblížit činnost a aktivity seniorů. Nošovi-
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ce provedly účastníky v Radegastově šenku
a poté i v automobilce Hyundai, která velmi
zaujala. Jak již zmínil pan starosta v úvodu,
28. května jsme se vydali k sousedům na
vaření zelňačky. Vyhrát jsme sice nevyhráli,
ale účast se taky počítá. 4. června proběhl Family day pivovaru Radegast, kde jsme
byli požádáni o napečení sladkostí. Děvčata
napekla koláče a koblihy, které byly výborné
a ne jednou byly požádány o recept. I přes

hlášenou nepřízeň počasí nám nezabránilo
9. června uspořádat již tradiční vaječinu. Spolu s 46 členy jsme rozbili 246 vajíček a veselo
bylo dost a dost. 14. června jsme si vyrazili
autobusem do krásného Znojma, kde jsme
měli připravený bohatý program, tímto bychom chtěli děvčatům z OÚ Nošovice moc
poděkovat. V dalších měsících se můžeme
těšit na pololetní schůzi 7. července a setkání
starosty se seniory obce dne 17. srpna.

POZVÁNKA
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Zprávy od hasičů
Máme za sebou pár akcí, které bych Vám
chtěla v krátkosti přiblížit.
Naši mladí hasiči mají za sebou soutěž O pohár starosty obce Nošovice a Memoriál Ladislava Kunčického. Celkově se zúčastnilo
8 družstev.
Naši mladší bohužel soutěžili mezi domácím
týmem A a B.
V kategorii starších to bylo napínavější a celkové vítězství si odvezlo družstvo sousední
Skalice, 2. místo obsadily Dobratice a 3. místo Nošovice.
V memoriálu Ladislava Kunčického zvítězilo
opět družstvo Skalice, 2. místo Pazderna,
3. místo Nošovice.

Naše soutěžní družstvo žen a mužů má za
sebou první tréninky a první soutěže s novou stříkačkou PS12, kterou se nám podařilo
získat za podpory Nadace Agrofertu a jejich
hasičského fondu ve výši 70000 Kč. Dalších

Dále se v květnu děti zúčastnily Okresního
kola Hry Plamen, do kterého se započítává
celoroční činnost. Zde naši mladí hasiči obsadili tyto pozice:
Mladší žáci – 11. místo z 26 družstev
Starší žáci – 11. místo z 33 družstev
V kategorii jednotlivců:
mladší dorostenci – 2. místo René Tomášek
starší dorostenci – 3. místo Filip Kaloč
Klukům gratulujeme k medailové pozici
a poděkování patří, jak jim tak trenérkám
Petře Komenské a Lucii Vojkovské.
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100000 Kč pro SDH ženy získaly finančním
příspěvkem firem a jednotlivců zakoupením kalendáře, které nafotily holky pro rok
2021, zbylá část byla doplacena z vlastních
prostředků SDH.

družebních měst z Polska a Slovenska. Pro
všechny místní obec připravila občerstvení.
Poslední událostí za toto období byla akce
pod názvem Kácení máje s obecním smažením vaječiny a žehnáním nové hasičské
techniky.

Poděkování za pořízení patří zejména našemu sboru, Nadaci Agrofert a všem, kteří si
zakoupili kalendář, zejména pak společnosti Válek autosport, která nám tuto novou
mašinu vyrobila.

Akce se konala 28. května. Prvním bodem
programu bylo slavnostní předání do užívání nového hasičského automobilu zn. MAN
starostou obce panem Jiřím Myšinským naší
výjezdové jednotce. Automobil, novou stříkačku PS 12 včetně repasované dětské stříkačky nám požehnal jáhen z farnosti Dobrá,
pan Petr Kozel. Zároveň nám požehnal i darovanou sošku sv. Floriána – patrona hasičů,
kterou nám věnoval Frýdecko – Místecký
řezbář pan Petr Vráblík.

Třetí májovou neděli jsme se zúčastnili s některými našimi členy 1. setkání hasičských
praporů okresu Frýdek – Místek v Malenovicích. V místním kostele proběhla mše svatá
za všechny hasiče a po mši následoval průvod praporů do středu obce Malenovic, kde
v místní hospůdce pod Borovou proběhlo
k této události slavnostní připínání stuhy
a zdravice všech představitelů a delegátů

Vaječinu s občany jsme tentokrát usmažili z 396 ks vajec. Symbolicky jsme skáceli
májku a o večerní zábavu k tanci i poslechu
se nám postaral DJ Michal.
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Festival hasičských přípravek
V sobotu 18. června jsme přivítali u nás
v Nošovicích nejmenší hasiče z celého Moravskoslezského kraje po 10 letech námi

pořádaném Festivalu hasičských přípravek.
Tato přehlídka byla pořádána ve spolupráci
s Krajským sdružením hasičů MS Kraje, Okresním sdružením hasičů ve Frýdku – Místku
a Obcí Nošovice.
Práce s předškolní mládeží má v našem sboru
již více než desetiletou tradici. Poprvé jsme
s dětmi vystoupili v roce 2008 při slavnostním svěcení naší nové cisternové stříkačky.
Ve stejném roce jsme se zúčastnili celorepublikového festivalu přípravek SH ČMS
v Petrovicích u Třebíče. V následujícím roce
2009 byli pak naši benjamínci poctění úkolem
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podílet se na doprovodném
programu při Světových
hasičských hrách v Ostravě.
Účastnili se také několika
festivalů přípravek v našem
kraji, např. ve Štěpánkovicích,
v Michálkovicích, v Klimkovicích a Bobrovníkách. Velice
úspěšné bylo vystoupení
před domácím publikem
v roce 2012, kdy jsme pořádali krajský festival přípravek
u nás v Nošovicích a kdy byla
na této akci rovněž jedna ze
zastávek IV. propagační jízdy
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Nezapomenutelný,
dnes již zesnulý starosta
SH ČMS Ing. Karel Richtr při
návštěvě pozdravil všechny
účastníky festivalu.

nostním průvodem družstev,
které nám přivedl na nástup
Klaun Šašík, poté nám talentovaná mladá zpěvačka Kája zazpívala českou hymnu a hosté včetně mě, starostky SDH
děti, vedoucí a diváky uvítali,
popřáli mnoho štěstí při jejich
ukázce. Všechny zúčastněné
děti byly odměněny medailí,
upomínkovou plaketou, plyšovým maskotem, diplomem
a sportovním vakem plným
odměn. Pro děti byl připraven doprovodný program
jako skákací hrad, lukostřelba, malování na tvář, hod na
klauna, kolegové z červeného
kříže nám děti učili, jak mohou
pomoci při záchraně života
a v neposlední řadě si nejen
děti, ale dospělí užili spoustu
legrace ve fotokoutku.

Mezi hosty letošního ročníku
nemohl chybět starosta KSH
MSK Stanislav Kotrc, starosta OSH FM Dalibor Velčovský, náměstkyně
starosty OSH FM Šárka Čerňáková, zástupce
Územního odboru Frýdek – Místek npor. Mgr.
David Hrbáček, vedoucí krajské odborné rady
mládeže Tomáš Zdražila a vedoucího okresní
rady mládeže Vítězslav Čarváš.

Postupně se nám přestavily
družstva v tomto pořadí – Benjamínci SDH
Nošovice, Lvíčata SDH Klimkovice, Soptíci SDH
Tísek, Benjamínci SDH Nižní Lhoty, Miňonci
SDH Kozlovice, Plamínci SDH Borová, Bobříci
SDH Bobrovníky, Plamínci SDH Libhošť a Profíci – Špuntíci SDH Soběšovice.

Nejmenší hasiči ve věku 3 – 6 let přijeli z širokého okolí. Přehlídku jsme započali slav-

Každá ukázka byla jiná. Od ukázky hasičských disciplín v menším provedení, přes
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odstranění spadlého stromu na komunikaci,
záchranu osob, havárii letadla, až k uhašení hořícího domečku, tanečků a básniček.
Všechny družstva byly hned po svých ukázkách se svými vedoucími odměněny obrovským potleskem.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem našim
partnerům, kteří nám darovali ať už nějakou
korunku na tuto akci a nebo nějaký dáreček,
který si odnesly děti ve sportovním vaku
a také všem, kteří tuto akci pomohli zorganizovat – technická četa, holky v hasičské kuchyni, obsluhu ve stáncích a všechny
pomocníky. Bez nich by tato akce neměla
takový úspěch.

Práce s těmito malými dětmi vyžaduje obrovské soustředění, trpělivost a spoustu sil.
Proto bych ráda touto cestou poděkovala
naší hlavní vedoucí Jarmile Juřicové a holkám, které s dětmi pomáhají - Martina Pačísková, Martina Kulhánková, Žaneta Niklová
a Renáta Červená.

Přikládám odkaz na naši fotogalerii:
https://sdhnosovice.rajce.idnes.cz/FESTIVAL_HASICSKYCH_PRIPRAVEK_MS_KRAJE/
https://sdhnosovice.rajce.idnes.cz/FOTOKOUTEK_FESTIVAL_HASICSKYCH_PRIPRAVEK/

Medvídci otevírali ondřejnické studánky
Sobota 23. dubna byla pro většinu dětí i dospělých ve znamení pouti a kolotočů.
Jen naši Medvídci si ještě před pouťovým
rejem vyšlápli na Ondřejník Na akci s názvem ,, Otevírání ondřejnických studánek“,
kde cestou plnili úkoly, za něž v cíli obdrželi
sladkou odměnu a diplom.
Po tomto celkem náročném, ale úspěšném
výletu měly děti energii ještě navštívit tolik
očekávanou pouť. To už zvládli v doprovodu
svých rodičů.

LETNÍ KINO SK NOŠOVICE-LHOTY
V pátek 10. června, jsme na hřišti v Nošovicích od 21.00 hod. pokračovali ve spolupráci
s agenturou Kino na cestách projekcí filmu
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST. Přes vrtkavou předpověď počasí jsme nakonec přivítali celkem
slušnou návštěvu. Akce byla podpořena firmou HMCC z prostředků fondu DOBRÝ SOUSED, za což tímto vedení firmy děkujeme.
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ŠKOLA A ŠKOLKA
předprázdninové zprávy a zprávičky z naší
školy a školičky… Ještě pár dnů a prázdniny
už našim školákům zaťukají na vrátka.
Ale ještě než prázdninám otevřeme náruč,
malé ohlédnutí, co vše se ve škole poslední
týdny kromě výuky událo.
V pátek 22. dubna jsme ve škole uspořádali
krásnou akci ke Den Země. Celé dopoledne
věnovali tématům, jako jsou: ochrana životního prostředí, udržitelnost materiálů,
třídění odpadu, chování k přírodě atp. Celý
projektový den měl koncept přesahů do
různých vyučovacích předmětů; v hudební
výchově zazpívali píseň „Chválím Tě, Země
má“, v pracovních činnostech sázeli bylinky,
vyráběli k nim popisky, dále vytvářeli nádhernou planetu Zemi a strom přání. Ve slohu
si povídali o recyklaci skla, papíru, plastu
a bio odpadu. Formou her všichni sportovali,
učili se při tom šetřit vodou a třídit odpad.
V pátek 29. dubna se všichni žáci vydali do
školy v čarodějnických maskách. Košťata,
klobouky, pláště a hábity se hemžily po celé
škole. Proběhla přehlídka kouzelnických kostýmů a pak bylo čarodějnickou povinností
zajít vymést pavučiny do školní kuchyně, na
Obecní úřad Nošovice, do místních potravin
i na Obecní úřad v Nižních Lhotách. Na hřišti
v Nižních Lhotách žáci košťata zaparkovali,
rozdělali si oheň a opekli špekáčky. Zbytek
dopoledne si všichni užívali přírody, sluníčka,
her, soutěží a času stráveného s kamarády.
V půlce května naše žáky čekal poslední blok
organizace primární prevence Renarkon. Základním cílem celého programu „Buď OK“
je podpora zdravého životního stylu cílové
skupiny, pozitivní ovlivňování klimatu třídy
a pomoc při formování vhodných postojů.
Došlo k propojení 1. a 2. ročníku, kde se žáci

věnovali tématu zdravého životního stylu – kreslili, co mají rádi. Proběhla diskuze
nad obrázky - co z nakreslených dobrot je
zdravé/nezdravé. 3. ročník byl tentokráte
připojen k 4. a 5. ročníku. Práce v této skupině se zaměřovala na sebevědomí jedince
– na to, co si žáci na sobě cení, co se jim už
podařilo naučit, dokázat, měli zavzpomínat
na své úspěchy.
Ve středu 25. května se žáci zúčastnili environmentálního výukového programu na Hukvaldském biskupském resortu EKOHUBERT.
Na základě předem vybraných programech
byli žáci rozděleni do dvou skupin a pod vedením zkušených lektorů se ponořili do přírodovědného bádání. Zkoumali půdní svět
hmyzu, život lesní zvěře, pěvecké výkony
ptáků a další zajímavosti. Veškeré získané
poznatky na závěr zpracovali a přednesli
v jednotlivých výstupech.

„Parkour neboli l’art du déplacement je druh
pohybu francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do
bodu B, co nejefektivněji, s co nejmenší spotřebou energie, hezky a účinně za použití
vlastního těla, a to prostřednictvím výšky,
výskoků, přeskoků a lezení.“ (Wikipedie)
V pondělí 30. května v rámci programu „Život v pohybu“ měli možnost naši žáci seznámit se s tímto poměrně mladým sportovním
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odvětvím. V tělocvičně se dozvěděli, že při
dodržení všech bezpečnostních pravidel
skloubí mnoho sportovních dovedností
z gymnastiky, atletiky či silových cviků

Sv. Víta, Starý královský sál, Baziliku Sv. Jiří
a prošli si Zlatou uličku. U Karlova mostu navštívili Muzeum Karla Zemana - interaktivní
expozice filmového muzea. Z Čertovky se
plavili lodí a udělali si čas i na relax v Aquapalace Praha a stihli taky Petřín a Království
železnic.

V rámci preventivního programu a pro připomenutí a oživení pravidel bezpečného
chování žáky ve škole ve čtvrtek 9. června
navštívil preventista policie ČR. Žáci mladšího školního věku náleží ke zvlášť zranitelným
obětem, proto k tématu bezpečí byl kladen
značný důkaz. S žáky bylo probráno, jak se
chovat v různých nebezpečných situacích,
co dělat když se ztratí, když na ně promluví
cizí osoba, když najdou nebezpečnou věc
a bylo zmíněno i riziko sociálních sítí a internetu.
I na naší škole proběhlo testování žáků 5. třídy. Žáci se zúčastnili celostátního testování
žáků na úrovni 5. ročníků základních škol
prostřednictvím inspekčního elektronického testování InspIS Set. Žáci absolvovali
tři elektronické testy, na jejichž plnění měli
maximálně 70 minut času. Testy byly zaměřeny na český jazyk, matematiku a dovednosti usnadňující učení. V českém jazyce
byly otázky směřovány k pravopisu, porozumění textu a slovní zásobě. Matematická
část se věnovala počítání s čísly, geometrii
a slovním úlohám. Pod pojmem „dovednosti
usnadňující učení“ se skrývaly oblasti jako práce se slovy a textem, práce s čísly a symboly, orientace v času a prostoru.

…v mateřské škole poslední týdny žili oslavou několika významných dnů. Prvním byl
Den Země – pro děti byla naším krásným
lesem kolem řeky Morávky, připravena naučná stezka plná úkolů. Děti čekalo jedenáct
stanovišť - měli se zaposlouchat do zvuků
lesa, poznat stromy, složit květiny, trefit se
přírodninou na cíl, zdolat překážku, postavit domeček pro lesní hmyz a hlavně bylo
našim úkolem na závěr posbírat a roztřídit

Všichni žáci si konec školního roku ještě
užili na tradičních školních výletech. Žáci
1., 3. a 5. ročníků byli na zámku v Kuníně
a pro žáky 2. a 4. ročníku paní učitelka naplánovala dvoudenní výlet do Frenštátu pod
Radhoštěm.
Naši odcházející žáci 5. ročníku dostali na
památku krásné trička, knihu s věnováním
a společně na rozloučenou spolu prožili
3 dny v Praze. Navštívili Hradčany, Katedrálu
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odpadky. Celou cestou pečlivě hledali věci,
které do lesa nepatří. Naštěstí jich v našem
krásném lese našli úplně malinko.

bylo dětem o včelkách vyprávěno a ukázáno vše, co správný včelař potřebuje, např.
včelařský ochranný oblek, různé včelařské
pomůcky, přenosný včelí úl a včelí plásty.
Děti čekaly různé aktivity z papíru, počítání,
zpívání písničky o včelce a nesměla chybět
ani ochutnávka pravého včelího letošního
medu.

Dalším významným dnem byl poslední dubnový pátek, kdy se naše mateřská škola
proměnila ve školku plnou čarodějnic a čarodějů. Děti se učily čarodějnické písničky,
tanečky, zaříkávadla, vyráběli pavučiny a pavouky, malovali čarodějnice, vařili si společný kouzelný lektvar. Závěrem bylo hledání
Ježibaby a kouzelné perníkové chaloupky.

Ve středu 1. června si v mateřské škole společně prožili příjemný den Dětí. Protože jim
počasí přálo, strávily děti dopoledne plné
soutěží, úkolů a taky bublinek. Chuťové buňky jim osladil lízátkem Klub seniorů Nošovice, bonbóny je potěšil pan starosta a paní
kuchařky děti osvěžily nanukem. Všem patří
velký dík.

Ve čtvrtek 12. května se pro naše maminky
připravilo pásmo básniček, písniček a tanečků. Počasí všem přálo a mohli tuto akci poprvé uspořádat na zahradě mateřské školy.
V pátek 13. května byly děti MŠ pozvány na
exkurzi k hasičům do IZS v Nošovicích. Vydali se procházkou a u hasičů měly možnost
stříkat hadicí na cíl, mohli si prohlédnout
hasičské auto, vyzkoušet hasičský oblek. Pro
ty nejmladší p. Nikl přijel ukázat hasičské
auto na obecní hřiště, děti si auto mohly
prohlédnout, nasednout a vyzkoušet.
Protože v pátek 20. května byl mezinárodní den včel, vydaly se děti mateřské školy
v rámci projektového dne do 3km vzdálené
mateřské školy ve Vyšních Lhotách. Tady

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Nošovice v pátek
3. června po dvouleté pauze uspořádal Den
dětí. O program se postaraly děti ZŠ a MŠ.
Počasí bylo jako na objednávku a všichni
si mohli užít příjemné odpoledne plné zábavných úkolů, atrakcí, malování na obličej,
bublinkové show a občerstvení. Klub rodičů
by chtěl také poděkovat Mysliveckému sdružení Nošovice-Lhoty za pomoc při soutěžích
pro děti.
Taky dětem mateřské školy bylo, preventistou policie ČR, v rámci preventivního
programu připomenuto a oživeno několik
pravidel bezpečného chování.
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Na pondělí 20. června si děti připravily odpoledne pro své tatínky, k jejich svátku.

Slavnostní ukončení školního roku
2021/2022 proběhne v 8h v tělocvičně školy a poté si žáci přeberou svá vysvědčení od
třídních učitelek ve svých třídách.

Na výlet se mateřská škola chystá na Hukvaldy do biskupského resortu EKOHUBERT
na environmentální výukový program.

Přejeme všem krásné prázdniny, plné sluníčka, odpočinku a čerpání energie.

Naše předškoláky čeká rozlučkový výlet spojený s výšlapem na Prašivou, na památku na
mateřskou školu dostanou tričko se jménem a knížku s věnováním.

Za ZŠ a MŠ Nošovice
Slováček Igor a Sklářová Jana

Starosta obce byl mezi
nominovanými na cenu Nejlepší starosta
ve volebním období 2018–2022
Ve večerních hodinách dne 16. června vyvrcholila soutěž Svazu měst a obcí ČR Nejlepší
starosta ve volebním období 2018–2022
slavnostním vyhlášením vítězů. Přítomno
bylo 114 pozvaných starostek a starostů,
primátorek a primátorů z celé ČR, která má
na 6200 měst a obcí. Za Moravskoslezský
kraj byli pozváni starostky a starostové Bo-

humína, Frýdlantu N/O, Otic, Starých Hamer
a Nošovic, z nichž převzal vítězné ocenění
starosta Otic.

„Bylo mi ctí být přítomen v tak nádherném
areálu Paláce Žofín a být mezi nominovanými. Zároveň chci říct, že za všemi navrženými
starosty byla vidět kvalitně odvedená práce
za celé jejich volební období,
ale jak to bývá, vybrán mohl
být jen jeden. Osobně jsem
panu starostovi Otic Tancíkovi pogratuloval k jeho
ocenění. Ten měl za sebou
jednu odlišnost od nás všech
nominovaných a to, že v obci
vybudoval protipovodňovou
hráz u říčky Hvozdnice (přítok do Moravice), která chrání obec Otice před častými
povodněmi, proto mu cenu
zprava starosta Nošovice Jiří Myšinský, senátorka Parlamentu předával generálporučík VlČR a starostka Frýdlantu N/O Helena Pešatová, starostka Staré ček, generální ředitel HZS ČR“
sdělil starosta obce.
Hamry Eva Tořová,
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