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Úvodní slovo
Ty nakonec příčinu havárie
zjistily a potvrdily, že vše tkví
v prasklém odpadním potrubí
v základech přístavby z roku
1994. Nyní dochází k nápravě,
kterou provádí odborná vodárenská firma ve spolupráci
s ředitelem školy, který odstranění havárie řídí z pozice
statutárního orgánu příspěvkové organizace. Do zahájení
provozu kuchyně, tj. do 1. září
by mělo být vše opraveno
a dílo dokončeno. Během léta
jsme převzali dokončenou projektovou dokumentaci Technického zázemí, která nyní prochází další fázi společného stavebního řízení,
převzali jsme dokumentaci studie opravy
chodníků podél páteřní komunikace III/4774
v obci, vybrali jsme zhotovitele projektové
dokumentace Kanalizace a ČOV v části Malých
Nošovic, provádíme výběr na zhotovitele PD
místní komunikace v nové zástavbě u obecního bytového domu, připravujeme výkup
zbylého pozemku hřiště pod pivovarem
a pozemku k rozšíření příjezdové komunikace k tomuto pozemku a mnoho dalšího.
Taktéž jsme v rámci schváleného dotačního
titulu Rozvoje venkova pro Nošovice zakoupili velkokapacitní stan, z něhož by celkové
náklady měly být hrazené z 80 %. K tomuto
dotačnímu projektu byla schválená i finanční
částka k nákupu nábytku pro knihovnu a dále
nám byl schválen dotační projekt na pořízení
defibrilátoru pro obec, to vše ve stejném
procentu hrazení.

Vážení a milí spoluobčané,
úvodem vás vítám při čtení
letního vydání našeho Nošovického zpravodaje, který
přináší informace ze života
v naší obci.
Pro tentokrát platilo, že nám
rok 2022 v letních měsících
přinesl po dvou letech s Covidem zcela poklidné a převážně slunečné léto bez omezení. Začátkem července bylo
počasí velice proměnlivé, kdy
občasné silné přeháňky zapříčinily vzedmutí
hladiny potoka Osiník tak, že docházelo k zalití soukromých pozemků nebo se dostávala
voda do sklepů vašich nemovitostí. Díky členům naši výjezdové jednotky JSDH a jejímu
rychlému zásahu nedocházelo k větším škodám a za to jim velice děkujeme. Po zbytek
léta nám však počasí přálo a my si ho mohli
užít plnými doušky a to každý podle toho, jak
jsme si ho naplánovali.
A nyní se vrátíme k tomu, co se v té „naší
vesničce“ za ty dva měsíce přihodilo.
Obec se v letních měsících zaměřila na úpravu zeleně v katastru obce. Bohužel některé
úpravy, kdy jsme žádali odbornou zahradnickou výpomoc, se nám nepodařilo dokončit,
protože tato služba je dnes přesycena zakázkami. Jsem však přesvědčen, že během
podzimních měsíců vše dokončíme. Po ukončení práce ve školní kuchyni jsme započali se
zjišťováním příčin výskytu vody ve sklepních
prostorech v objektu školy. Nebylo vše jednoduché, došlo k demontáži odpadového
potrubí, k následnému vysokotlakému vyčištění a posléze ke kamerovým zkouškám.

Ostatní investiční akce jsme částečně omezili z důvodů řešení problémů ve spojitosti
s celosvětovou energetickou krizi. V této věci
bych vás rád informoval, že jsme provedli
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výběr dodavatele energií na období 20232024. Vzhledem k stále rostoucím cenám se
nám podařilo soutěž provést a uzavřít tento
kontrakt na uvedené období. Stávající zastupitelstvo obce Nošovice připravuje podpůrný program pro občany Nošovic, který
na zmírnění dopadu stále zvyšujících cen za
energie pro domácnosti připravuje nabídku
bezúročných půjček na pořízení fotovoltaické elektrárny nebo na pořízení tepelného
čerpadla. Jsme přesvědčeni, že ve spojitosti
s obdržením dotace z programu zelená úspora bude mít možnost každá domácnost v Nošovicích si pořídit jedno nebo druhé zařízení,
které bude mít dopad na snížení nákladu za
energie. Podmínky a výše bezúročné půjčky
od obce budou přijaté a schválené na posledním jednání tohoto zastupitelstva obce
počátkem září.

tohoto stávajícího Zastupitelstva obce Nošovice, bych chtěl jménem obce velice poděkovat za práci, kterou pro obec v posledních
čtyřech letech odvedl, ať už jako technický
pracovník obce, tak i jako její zastupitel pan
Lumír Vojkovský, který z našich řad pracovníků obecního úřadu k 31. červenci odešel do
zaslouženého starobního důchodu. Přejeme
mu, aby se mu v dalších letech dařilo, aby
v rodinném kruhu a v kruhu svých přátel
ve zdraví užil dlouze svých vnuků a klidného
stáří. Jeho nástupce byl vybrán z řad současných technických pracovníků.
Na úplný závěr chci jménem svým poděkovat
za odvedenou práci v rámci funkčního volebního období celému Zastupitelstvu obce
Nošovice, kterou pro obec vykonali. Každý
jedinec z řad zastupitelů si ve funkčním
období našel to své, kdy přiložil ruce k dílu.
Všichni měli snahu, aby práce, kterou odváděli, byla smysluplná a ve prospěch všech
občanů Nošovic, kteří jim dali do jejich rukou
před čtyřmi roky důvěru. V neposlední řadě
chci poděkovat za odvedenou práci všem
zaměstnancům obecního úřadu a taktéž
členům jednotlivých spolků, kteří vždy, kdy
byli požádání, pomohli. Někteří ze zastupitelů
obce obdrží své hodnocení od vás, občanů
Nošovic, zdali jste byli či nebyli s naší odvedenou práci spokojení u komunálních voleb
23. a 24. září.

Ze společenského života uvádíme, že v neděli
dne 14. srpna 2022 proběhl v areálu Kamenité v obci Vyšní Lhoty každoroční „Kulturní
den SOPM“, ve středu 17. srpna proběhlo ve
sportovním areálu v Nošovicích každoroční
„Setkání starosty se seniory“, v sobotu 20.
srpna taktéž ve sportovním areálu proběhly
velmi vydařené „Nošovické slavnosti“, tentýž
den v areálu HMMC proběhl zajímavý program v rámci akce Hyundai Family Day 2022
a v neposlední řadě, poslední sobota v srpnu
patřila v Nošovicích akci pořádané pivovarem
„Radegast den“. Takže závěr prázdnin v Nošovicích patřil velmi zajímavým kulturním
a společenským akcím, kde jsme si všichni
mohli najit to své.

Tímto si vás, občany Nošovic, dovoluji pozvat
k těmto volbám do obecního Zastupitelstva
obce Nošovice v hojném počtu.
Mgr. Jiří Myšinský,
starosta

Závěrem tohoto Zpravodaje, jehož vydání je
poslední v rámci funkčního volebního období

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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VOLBY do zastupitelstev obce
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu.

Podzimní Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech
23. a 24. září, a to
pátek 23. 9. 2022
14.00 – 22.00

Každému voliči budou doručeny tři dny před
dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi budou doručeny informační letáky, v nichž
budete seznámeni s údaji potřebnými pro
realizaci volebního práva.

sobota 24. 9. 2022
08.00 – 14.00

V případě závažných zejména zdravotních
důvodů, může volič požádat obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi, o zajištění přenosné volební schránky. Požádat
můžete telefonicky na čísle: 558 641 332
nebo v den voleb 734 471 174.

V obci Nošovice je vytvořen jeden volební okrsek. Místem hlasování je zasedací
místnost Obecního domu v Nošovicích čp.
87 (nad prodejnou potravin). Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České

Hospodaření obce Nošovice bylo podruhé
za sebou oceněno iRatingovým stupněm „A“
v Moravskoslezském kraji v této velikostní
kategorii dosáhlo hodnocení iRatingovým
stupněm „A“ pouze dalších šest obcí. Pro
financování svých investic využívá zejména
kladné přebytky provozního rozpočtu, které jsou ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie nadprůměrné. Menší
část investic je financována také dotacemi,
ale finance obce nejsou dlouhodobě zatíženy žádným dluhem a na bankovních účtech
je stále dostatečná rezerva pro další rozvoj
obce. Nejvyšší investice do infrastruktury
obce proběhly v letech 2019 a 2020, a to
do ubytování a stravování a komunálních
služeb.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
ohodnotila hospodaření obce Nošovice za
rok 2021 nejvyšším iRatingovým stupněm
„A“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň
„A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi
výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz
společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s.
navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady
dalšího rozvoje. Obec Nošovice se nachází
v okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji a patří do kategorie 1 000 - 1
999 obyvatel. Z celkového počtu 76 obcí
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Dovolená
MUDr. Pitřík

MUDr. Kučerová Iva
- 16.9. pátek NEORDINUJE SE - nutné
případy ošetří po tel. domluvě DS Raškovice tel.733 685 195

Od 1. do 20. září má MUDr. Bohuslav
Pitřík dovolenou.

Sběr velkoobjemového odpadu
26. 9. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště Na Karlůvce

28. 9. 2022

odvoz

28. 9. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště volnočasová zóna Malé Nošovice

30. 9. 2022

odvoz

30. 9. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště chata Povodí Odry

3. 10. 2022

odvoz

3. 10. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště bytový dům čp. 36

5. 10. 2022

odvoz

5. 10. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště Obecní dům čp. 87 potraviny

7. 10. 2022

odvoz

7. 10. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště obecní úřad

10. 10. 2022

odvoz

10. 10. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště p. Jopková

12. 10. 2022

odvoz

Do kontejneru můžete uložit starý nábytek, matrace, textil, koberce apod. Využijte této
nabídky a zbavte se všeho nepotřebného. Do kontejneru nedávejte prosím stavební suť,
pneumatiky. Svoz pneumatik proběhne zvlášť na podzim. Ledničky nebo televize odevzdejte
při sběru nebezpečného odpadu.
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Harmonogram
sběru nebezpečného odpadu
Termín konání: 17. 9. 2022
Bývalá restaurace Mališka

8.30 - 9.00 hod

U obecního úřadu

9.10 - 9.25 hod

Parkoviště za obecním domem

9.35 - 9.50 hod

seliny, rozpouštědla a další chemické látky
obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí
směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly
apod.). Pračky, myčky, televizory, počítače,
lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vysavače, rádia,
zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní
domácí spotřebiče.

Mezi nebezpečný odpad patří:
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků,
obaly a plechovky od barev a olejů, olejové
filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky barev,
laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, ky-

Nepatří zde:
Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní odpady
apod.

Setkání starosty
se seniory

Nošovické slavnosti
Předposlední sobota v měsíci srpnu patří jak
už několik let Nošovickým slavnostem. Ani
letos tomu nebylo jinak a i když nám počasí
moc nepřálo, skvělý program, dobré jídlo a
pití vše vynahradilo.

Ve středu 17. srpna proběhlo setkání se
seniory obce. Před horkým a slunečným
dnem jsme se schovali pod nový obecní
stan, kde bylo připraveno sladké pohoštění
a k poslechu hrála živá kapela. Skvělé občerstvení nachystala restaurace Radegastův šenk. Doufáme, že se setkání povedlo ke
spokojenosti všech.

Kulturní akce přilákala více než 500 účastníků,
mezi nimi nechyběli přátelé z naší družební
obce Svederník ze Slovenska. Poděkování za
obec patří nejen společnosti HMMC a programu ˶Dobrý soused˝, ale Všem, kteří se podíleli
na této akci a už nyní plánujeme příští ročník,
který se uskuteční 19. srpna 2023.
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Nový obecní stan

Obědy ze školní
jídelny

Jak jsme již v předchozích článcích zmiňovali, Obec Nošovice pořídila nový stan,
který je určen na kulturní a společenské
vyžití obce. Tento stan byl pořízen ve
spolupráci s MAS Pobeskydí a dotován
z Programu rozvoje venkova Státního
zemědělského intervenčního fondu

Školní jídelna po dohodě se zřizovatelem, obcí Nošovice, informuje o navýšení ceny obědu. Od 1. září bude cena
pro cizí strávníky 95,-Kč a pro seniory
82,-Kč. Každý, kdo má zájem od září
odebírat obědy, prosím kontaktujte
paní Komenskou tel. 724 068 934

Žádost o příspěvek
5.000,-Kč na dítě můžete vyřídit
na Obecním úřadě v Nošovicích
v úředních hodinách.

Placená inzerce
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Činnost Klubu seniorů Nošovice
– Nižní Lhoty
Pololetní setkání Klubu seniorů Nošovice – Nižní Lhoty proběhlo 7. července.
V úvodním slově nás přivítala naše předsedkyně Anna Mališová s krátkým shrnutím
uskutečněných akcí v uplynulém půlroce.
Výčet akcí nebyl zrovna krátký. Rovněž nám
představila oslavence a jejích významná životní jubilea. Oslavencům bylo gratulováno
a rovněž obdrželi drobný dárek. Novým členem výboru klubu se stala Libuše Bednárková
a došlo ke změně kronikáře klubu, nyní se
o kroniku stará Marie Sobková. Do klubu byli
přivítání i tři noví členové. Své znalosti jsme
si ověřili ve vědomostním kvízu. K pohoštění bylo výborné kuřecí stehno a pikantní
zeleninový salát. Výborný zákusek upekla
paní Jiřina Murinová. Všichni oslavenci přispěli tekutým občerstvením, které přispělo
ke skvělé zábavě, nakonec nás dobrá nálada
i roztančila.

Sportovní odpoledne: již tradičně jsme
uspořádali sportovní odpoledne 10. srpna
a sešlo se 40 členů. Sluníčko svítilo a počasí
nám přálo a v novém stanu, který zakoupila
obec Nošovice, bylo výborně. Připili jsme si
na úspěch ve sportovním zápolení a začali soutěžit, zapojili se všichni. Vítězové byli
odměněni zlatou medailí (Fidorka s číslem
1). Ke svačince děvčata připravila výbornou
sekanou. Dobře jsme se bavili a domů se nám
ani nechtělo.
Kulturní setkání SPOM v Kamenitém: v neděli 14. srpna jsme se i z klubu seniorů vypravili do Kamenitého. Přivítali nás starostové
obcí nebo jejich zástupci. K dobré náladě
hrál Stanley´s Dixie Street Band, zdravotní klauni zabavili děti a i malování na obličej
se dětem líbilo. Byla také tombola, všechny
obce věnovaly ceny a Technické služby Frýdek – Místek popelnici. Občerstvení zajistila
restaurace u Koníčka.
Dopravu nám zajistil
obecní úřad novým
hasičským automobilem – super. Počasí se
umoudřilo a bylo krásné odpoledne.
Klub seniorů se také
podílel na pozvání
seniorů na Tradiční
setkání seniorů obce
Nošovice.
I v dalším období se
máme na co těšit, třeba na zájezd do Brna
s prohlídkou vily Tugendhat nebo vycházku po obci Morávka.
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Zprávy a zprávičky
z naší školy a školičky
Zatím, co si už školáci užívali letních prázdnin,
malí školkaři ještě trávili dva týdny v mateřské škole.

k dětem. Úkolem táborníků bylo Mimi šéfovi
sunary během celého týdne obstarat a jeho
společnost mu pomoci zachránit.

V týdnu od 18. – 22. července 2022 proběhl pro děti mateřské školy i žáky základní
školy další ročník příměstského tábora pod
záštitou MAS Pobeskydí. Letos se tábor nesl
v duchu příběhu „Mimi šéf“. Táborníci se letos ocitli ve světě organizace „BabyCorpu“,
kterému šéfuje velký boss „Mimi šéf“. Společnost bojuje za dostatek rodičovské lásky
k dětem na celém světě. Navenek Mimi šéf
sice působí jako roztomilé batole, ale uvnitř
je to protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy. Jeho existence je závislá na
dodávkách sunaru, které potřebuje pro svůj
život, jinak by se z něj v brzké době stal dospělák a jeho kariéra by byla u konce. Bohužel má Mimi šéf malé a zákeřné odpůrce
a ti mu svými zákeřnými praktikami neustále
sunar kradou. Mimi šéfovy zásoby se tenčí
a schyluje se k největší katastrofě, jakou kdy
společnost „BabyCorp“ zažila. Mimi šéf se
obává nejhoršího, že z nedostatku sunaru zestárne a nebude už moci velet své milované
společnosti a bojovat za rodičovskou lásku

Během letních prázdnin budova školy i školky
odpočívá, proběhla klasická údržba, drobné
opravy, velký úklid, výzdoba a příprava tříd
na nový školní rok. Ve školní kuchyni v srpnových dnech řešíme havarijní stav odtokové
cesty lapolu.
Zaměstnancům obce děkujeme za úpravy
zahradních prostor a drobné opravy.
Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8h slavnostním zahájením v tělocvičně školy,
kde po prázdninách přivítáme naše školáky a hlavně nové prvňáčky.
Mateřská škola zahájí svůj provoz ve stejný den v čase 6.30 – 16.30h.
Za ZŠ a MŠ Nošovice
Sklářová Jana, Slováček Igor
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Ze školní družiny
Začala škola a my jsme přivítali mezi sebou naše nejmenší – naše prvňáčky.

a donesl nám pěkné dárky.
Zpívali jsme koledy, dívali
jsme se na pohádky a těšili
jsme se na Vánoce. V zimě
jsme chodili hodně na vycházky do lesa a krmili jsme
zvířátka v krmelci.

Na podzim jsme si vytvářeli
různé podzimní dekorace,
chodili jsme na vycházky do
přírody.

Ve školní družině máme taky
po celý rok kroužek vaření,
kde si připravujeme různé
dobroty, na kterých si pak
společně pochutnáváme.

V říjnu jsme se zúčastnili
soutěže „ Mlsná vařečka“, kde
jsme připravovali netradičně
vánoční menu, vánoční stolování, cukroví a vánoční zvyky.
Naši školu reprezentovali tito
žáci – Goebel T., Oborná T., Oborná A. a Záveský O. První místo nám uteklo pouze o 1 bod.
Ale to nevadí, příště už to konečně vyjde!

Na jaře jsme se připravovali
na Velikonoční jarmark a vyráběli jsme jarní
ozdoby, věnce, velikonoční pečivo, připomněli jsme si období Masopustu.

V prosinci jsme uspořádali „Vánoční jarmark“
na který jsme vyráběli různé vánoční ozdoby
a dekorace. Napekli jsme medové perníčky,
které jsme poslali dětem do dětského domova na Čeladnou. Do družiny přišel Ježíšek

V březnu do naší družiny přibylo 5 dětí z Ukrajiny. Později 3 z nich přestaly do družiny chodit a ve ŠD zůstali 2 žáci - Žeňa a Vali. Zpočátku to bylo složité, ale postupem času se to
všechno srovnalo a stali se z nás kamarádi.
V dubnu byla dokončena školní zahrada a my
jsme ji konečně mohli začít využívat a zkoumat co všechno zajímavého tam máme. Ke
Dni Země jsme si vysázeli na záhonky zeleninu, léčivé byliny a květiny. Sbírali jsme
starý papír a zúčastnili se soutěže s panem
Popelou.
Ve ŠD používáme také počítač a tablety, na
kterých vyhledáváme různé zajímavosti ze
světa, historie, sportu, hledáme recepty.
Do Nižních Lhot nás pozvala maminka Viktorky Kubicové, kde jsme se šli podívat na koně
a jejich krásný statek.
Letos nechyběla ani tradiční vaječina, na které jsme si všichni moc pochutnali.
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Zprávy od hasičů..
Začaly prázdniny a i my jsme částečně dětem
dali hasičské prázdniny z důvodu dovolených
v tomto období.
Nicméně hned druhý prázdninový týden
jsem já s Petrou Komenskou uspořádaly
3. ročník Příměstského tábora s hasiči ve
spolupráci s dotačním programem MAS Pobeskydí.
Dětí se tentokrát zúčastnilo 24 a my jsme
vymýšleli, jak bychom děti tentokrát zabavili, jak u nás v hasičárně tak po celý týden.
Začali jsme seznámením, různými hrami,
malováním táborových triček a celotýdenní
táborovou týmovou soutěží. V úterý jsme si
zajeli vlakem do Hasičského muzea v Ostravě, ve středu nám připravili krásnou exkurzi
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s výkladem a ukázkami hasiči a policie z místního integrovaného výjezdového centra, ve
čtvrtek jsme se vydali na trampolíny do
oblíbeného Enha freestyle arény v Ostravě
a v pátek děti čekalo překvapení v podobě
krásného programu s Klaunicí Kaliméro, která
děti bavila celé dopoledne a za odměnu pro
ně připravila malování na obličej. Děti byly
odměněny na konci tábora krásnými odměnami a odcházely spokojené.
Obědy nám připravovaly místní kuchařky ze
ZŠ Nošovice a tímto bych chtěl všem kuchařkám a panu řediteli Igoru Slováčkovi ještě
jednou poděkovat.
Ihned po táboru a to v sobotu 16. července
byl pro nás náročný hasičský den.

Nošovický ZPRAVODAJ
Uspořádali jsme celodenní hasičskou soutěž
Nošovický korbel a večer jsme se všichni
pobavili při poslechu a tanci s DJ Michalem.

NOŠOVICKÝ KORBEL 16. 7. 2022 - VÝSLEDKY

Dopoledne bojovali o medaile mladí hasiči,
odpoledne muži a ženy.
Tato soutěž byla pořádána za podpory Fondu Dobrý soused Hyundai 2022 v částce
10000Kč a dále našim hlavním sponzorem
v kategorii dospělých byl Plzeňský Prazdroj.
Tímto bych ráda oběma těmto společnostem velice poděkovala.
Naše ženy a muži
i nadále trénují
a účastní se soutěží
a 23. červenNOŠOVICKÝ KORBEL 16. 7. 2022v -okolí
VÝSLEDKY
muži překvapili
NOŠOVICKÝ KORBEL 16. 7. 2022ce- VÝSLEDKY
MLADŠÍ: SDH
LP
a zvítězili
naPPsoutěži
MLADŠÍ:
LP
PP
1.
SDH KOMORNÍ LHOTKAvAKrasné
14.92
14.69
Mohelnici.
2.
SDH KRÁSNÁ
18.97
1.
KOMORNÍ LHOTKAGratuluji
A 17.33
14.92 a přeji
14.69 hol3.
SDH PRAŽMO
24.56
2.
KRÁSNÁ B
17.33
18.97řadu
kám 22.64
a klukům
4.
SDH KOMORNÍ
B 23.57
24.66
3.
PRAŽMO BLHOTKAdalších
22.64
24.56
úspěchů.
5.
4.
6.
5.
7.
6.
8.
7.
8.
STARŠÍ:
STARŠÍ:
1.
2.
1.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
6.
5.
6.

SDH NOŠOVICE
KOMORNÍ LHOTKA B
SDH PRAŽMO
NOŠOVICEA
SDH ZÁVIŠICE
PRAŽMO A
SDH BAŠKA
ZÁVIŠICE
SDH BAŠKA
SDH
SDH KRÁSNÁ
SDH BAŠKA
KRÁSNÁ
SDH ŘEKA
BAŠKA
SDH NOŠOVICE
ŘEKA
SDH PRAŽMO
NOŠOVICE
SDH ZÁVIŠICE
PRAŽMO
SDH ZÁVIŠICE

25.10
23.57
25.28
25.10
34.62
25.28
1.09.61
34.62
1.09.61
LP
LP
14.67
17.93
14.67
20.52
17.93
25.32
20.52
27.46
25.32
32.58
27.46
32.58

24.78
24.66
25.06
24.78
23.41
25.06
29.68
23.41
29.68
PP
PP
14.55
18.78
14.55
21.16
18.78
24.06
21.16
27.54
24.06
32.48
27.54
32.48
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MLADŠÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SDH
SDH KOMORNÍ LHOTKA A
SDH KRÁSNÁ
SDH PRAŽMO B
SDH KOMORNÍ LHOTKA B
SDH NOŠOVICE
SDH PRAŽMO A
SDH ZÁVIŠICE
SDH BAŠKA

LP
14.92
17.33
22.64
23.57
25.10
25.28
34.62
1.09.61

PP
14.69
18.97
24.56
24.66
24.78
25.06
23.41
29.68

STARŠÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SDH
SDH KRÁSNÁ
SDH BAŠKA
SDH ŘEKA
SDH NOŠOVICE
SDH PRAŽMO
SDH ZÁVIŠICE

LP
14.67
17.93
20.52
25.32
27.46
32.58

PP
14.55
18.78
21.16
24.06
27.54
32.48

ŽENY:
ŽENY:
1.
2.
1.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
6.
5.
7.
6.
7.

SDH
SDH HÁJOV
SDH LHOTKA
HÁJOV
SDH PRAŽMO
LHOTKA
SDH NOŠOVICE
PRAŽMO
SDH KRÁSNÁ
MOHELNICE
NOŠOVICE
SDH ŽABEŇ
KRÁSNÁ MOHELNICE
SDH PSTRUŽÍ
ŽABEŇ
SDH PSTRUŽÍ

LP
LP
22.57
23.46
22.57
24.97
23.46
28.22
24.97
28.56
28.22
30.47
28.56
41.11
30.47
41.11

PP
PP
22.55
24.10
22.55
24:95
24.10
27.38
24:95
28.74
27.38
31.01
28.74
40.85
31.01
40.85

MUŽI:
MUŽI:
1.
2.
1.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
6.
5.
6.
7.
8.
7.
9.
8.
10.
9.
11.
10.
12.
11.
13.
12.
14.
13.
15.
14.
16.
15.
17.
16.
17.

SDH
SDH HÁJOV
SDH ŽABEŇ
HÁJOV B
SDH LHOTKA
ŽABEŇ B
SDH KOZLOVICE
LHOTKA
SDH KRÁSNÁ
MOHELNICE
KOZLOVICE
SDH NIŽNÍ
LHOTY
KRÁSNÁ
MOHELNICE
NIŽNÍ LHOTY
SDH ŽABEŇ
A
SDH NOŠOVICE
ŽABEŇ A
SDH HUKVALDY
NOŠOVICE
SDH KRMELÍN
HUKVALDY
SDH PALKOVICE
KRMELÍN
SDH STARÉ
MĚSTO
PALKOVICE
SDH KOMORNÍ
LHOTKA
STARÉ MĚSTO
SDH VYŠNÍ
LHOTY
KOMORNÍ
LHOTKA
SDH FRYČOVICE
VYŠNÍ LHOTY
SDH NOVÁ
VES
FRYČOVICE
SDH PRAŽMO
NOVÁ VES
SDH PRAŽMO

LP
LP
19.71
20.48
19.71
20.63
20.48
19.82
20.63
20.86
19.82
21.26
20.86
21.26
21.74
22.56
21.74
23.44
22.56
24.20
23.44
28.01
24.20
30.65
28.01
34.61
30.65
45.69
34.61
NP
45.69
NP
NP
NP

PP
PP
19.23
18.91
19.23
20.14
18.91
20.77
20.14
20.00
20.77
21.73
20.00
21.73
22.35
22.39
22.35
24.52
22.39
27.34
24.52
17.84
27.34
30.36
17.84
32.65
30.36
36.28
32.65
36.28
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FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
VE VÝŠI 10.000 Kč
z fondu Dobrý soused Hyundai
V rámci spolupráce se společností Hyundai a podpory fondu Dobrý soused Hyundai jsme opět pro rok 2022
získali částku ve výši 10.000 Kč.
Tato částka byla využita na ocenění mladých hasičů a dospělých v rámci hasičské soutěže Nošovický korbel
a na zajištění hudební produkce večerní zábavy.
Za poskytnutý příspěvek pro náš sbor velmi děkujeme.

Martina Pačísková
starostka SDH Nošovice
za SDH Martina Pačísková, starostka

V sobotu 13. srpna jsme byli poctěni v rámci spolupráce se společností Hyundai Transys podílet se na doprovodném programu
s ukázkou našich nejmenších Benjamínků

v rámci uspořádání jejich Hyundai Transys
Family Day. Ten se konal u nás na hřišti v Nošovicích.
Děti předvedly štafetu
dvojic a požární útok se
stříkačkou PS3. Jako odměnu si děti mohly projít
připravené atrakce. Naše
výjezdová jednotka zabezpečila na tomto dni
požární hlídku a přistavila
2 vozidla zn MAN k prohlídce návštěvníkům.
Všem zúčastněným patří
poděkování.
Všem přejeme krásný zbytek prázdnin.
Za SDH
– Martina Pačísková,
starostka
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Pozvánka
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Pozvánka
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SK Nošovice-Lhoty
V sobotu 25. června jsme uspořádali na hřišti v Nižních Lhotách po dvouleté pauze již
31. ročník turnaje starých gard.

Z výsledkové listiny:

Po nečekané omluvě mužstva Starého Města
jsme se nakonec utkali tři týmy – Eintracht
Triosport FM, Dobrá a Nošovice-Lhoty.

Nošovice-Lhoty - Dobrá

2:1

Dobrá - Eintracht FM

7:2

Ze vzájemných soubojů nakonec vyšlo vítězně domácí mužstvo SK Nošovice-Lhoty před
Dobrou a Eintrachtem FM.

Eintracht FM - Nošovice-Lhoty 1:8

Termínový kalendář fotbalových zápasů
– podzim 2022
13. 8. 17:00

Tošanovice - Nošovice

21. 8. 16:30

Nošovice - Milíkov

28. 8. 10:00

28. 9. 15:30
2. 10. 15:30

Smilovice B - Nošovice

9. 10 . 15:00

Nošovice - Vojkovice
Nošovice - Metylovice
Návsí - Nošovice

4. 9. 16:00

Nošovice - Hrádek

16. 10. 15:00

Bukovec - Nošovice

7. 9. 16:30

Nošovice - Chlebovice

23. 10. 14:30

Písek - Nošovice

10. 9. 16:00

Hukvaldy - Nošovice

30. 10. 14:30

Nošovice - Nebory

18. 9. 15:30

Nošovice - Pržno

6. 11. 14:00

Janovice - Nošovice

24. 9. 15:30

Mosty - Nošovice

Medvíďata cestovala
Medvídci si užili svůj zakončovací třídenní výlet od 17. do 19. června ve Strážnici.
Cestovali vlakem, ubytováni byly ve strážnickém kempu a dozvěděli se mnoho o tom,
jak se kdysi žilo na vlastní kůži ve strážnickém skanzenu, kdy byli rozděleny do dvou
skupin- rodin.
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Starali se o svěřené děťátko a plnili zadané
úkoly. Bylo to velmi poučné a na závěr si
všichni odnesli malou upomínku.
Když Strážnice, tak Baťův kanál! Ano i tam
Medvídci byli. Projeli se na hausbótu a vyslechli poutavé povídání kapitánky lodi.
Počasí bylo po celou dobu velmi slunečné, což
vyžadovalo několik porcí zmrzlin.
V neděli se unaveni dlouhým cestováním,
díky dvouhodinovému zpoždění vlaku, šťastně vrátili domů a už teď se těší na další výlet.

Hodnocení sezóny 2021/22
mládeže fotbalového oddílu
TJ Sokol Dobrá/SK Nošovice-Lhoty
Před přípravka r. 2015 a ml.

Dále jsme se účastnili turnaje o pohár starosty v Sedlištích, kde jsme skončili čtvrtí a jeden z našich hráčů byl oceněn jako nejlepší
hráč turnaje. Další turnaj ve formátu 3+3
jsme odehráli na konci června v Raškovicích.

Před přípravku v uplynulé sezóně navštěvovalo 16 chlapců a děvčat. Zaměřujeme se
na všestranný pohyb a základy dovedností
s míčem.

Z dětí a rodičů se nám v této sezóně povedlo
udělat dobrou partu, což si myslím je důležitější než výsledky.

Jednalo se o děti narozené v roce 2015
a mladší. Zúčastnili jsme se série halových
turnajů tzv. Krajské zimní ligy, kde jsme skončili na krásném dvanáctém místě z dvaceti
čtyř mužstev.

Sestava: Connell, Gajda V., Gajda F., Kubásek,
Čech, Miarka, Figura, Filip, Nekvapil, Blahuta,
Borovica, Tymel, Ondrušák, Baran, Ryška,
Tomis, Papřok
Realizační tým: Budinský Martin, Miarka Petr,
Schnapka Robert
Mladší přípravka r.2013/14
Po dlouhé covidové pauze jsme se konečně
dočkali a dohráli jsme sezónu až do úplného konce. Jak už bylo řečeno na zakončení
v Dobré naši mladí fotbalisti/ky se umístili ve
středu tabulky a tedy na příjemném 8. místě

17

Nošovický ZPRAVODAJ
Starší přípravka r. 2011/12

z celkových 16-ti týmu. Začátek naší jarní
sezóny byl poněkud slabší a tak se nám start
do druhé části moc nepovedl. Důvodem byl
ten, že jsme se pozdě dostali na travnaté hřiště a to kvůli nepříliš dobrému počasí. Chvíli
nám trvalo, než jsme si zvykli na travnatý
povrch, ale po pár trénincích se naši fotbalisté dokázali probrat a tak naše hra začala
být lepší a výsledky přijatelnější . Tím chci
poděkovat rodičům, kteří se snaží o volném
čase trénovat doma na zahradě nebo vést
děti k dalším sportovním aktivitám.

Po výborné podzimní části OP FM 5+1, kde
jsme z 20 zápasů prohráli pouze 2 utkání,
jsme se v zimní přípravě účastnili série turnajů KZL s celkovým umístěním na 13. místě
ze 40 týmů z celého MS kraje. Tým se výborně sehrál, začal praktikovat nátlakovou
útočnou hru s vysunutým pressingem a se
zajištěnou obranou. V tomto režimu jsme
pokračovali v jarní přípravě před sezónou.
Tréninky byly tvrdé a náročné, s důrazem na
rychlost, sílu, rozhodnost, správnost provedení cvičení a kontrolu míče. Samotná jarní
část soutěže OP FM nám vyšla parádně. Borci
šli od vítězství k vítězství, neprohráli jediný
zápas. Pouze s výběrovým týmem FK Frýdek Místek a výbornými Raškovicemi jsme
remizovali a o výhry přišli až v samotných
závěrech utkání. Celkově jsme se umístili na
2. místě z 18 týmů!!!

Další části sezóny už bylo znát na naších
hráčích zkvalitnění fotbalových dovedností
a tím i fotbalová hra byla daleko lepší a vyzrálejší. Musíme poděkovat hráčům, že se
snaží na sobě pracovat a tím, se i fotbalově
rozvíjet a dělat radost jak nám tak i vám rodičům a všem fanouškům.
Poděkování patří rodičům za podporu na tréninků tak i na zápasech, také naším věrným
fanouškům a celému realizačnímu týmu SK
Nošovice Lhoty/TJ Sokol Dobrá.

Děkuji rodičům za podporu, fandění a dopravu borců.
Sestava: Malyšek, Bielčík, Mareček, Čuba, Kubalák, Moravec, Guniš, Sobková, Hrtoň, Stříž,
Tomis, Melichařík

Budeme se těšit na další spolupráci v nadcházející sezóně, o které Vás budeme ještě
informovat 

Realizační tým: Malyšek Petr, Mareček Pavel

Sestava: Kozelský, Kozel, Vojkovský, Krupa,
Kolek, Krupová, Musiolek M., Sikora, Helvín,
Ryška, Velčovský, Musiolek S., Žurovec
Realizační tým: Vojkovský Jakub, Sabela Tomáš, Červený Michal

Mladší žáci r.2009/10
Mladším žákům vyšla letošní sezóna na výbornou a tabulku OP FM 7+1 ovládli. Klíčová
byla jarní část sezóny, kdy se do týmu vrátili
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naší přípravkoví odchovanci z FK Frýdek-Místek a moderní tréninkový proces. Co se týče
tréninků, kluci měli chuť se posouvat dál,
dávali do toho maximum a i díky tomu neměli
na hřišti se soupeři sebevětší problémy. Za
to vše jim patří obrovské díky. Další velké
díky si zaslouží rodiče a fanoušci, bez jejichž
podpory by to prostě nešlo. Celkově jsme
obsadili 1. místo z 11 týmů!!!

opravdu žijí a baví je. Za podporu a skvělou
atmosféru při zápasech si zaslouží poděkování také rodiče, příbuzní a všichni fanoušci
fotbalu.
Sestava: Gavenda, Špok, Svoboda, Georgiovský, Řeha A., Kalus, Skotnica, Smolík, Čtvrtka,
Malinovský, Tauš, Heczko, Řeha V.
Realizační tým: Knödl Tomáš, Schnapka Robert

Sestava: Smolík, Čtvrtka, Malinovský, Tauš,
Řeha, Kubica, Kyrych, Heczko, Čuba, Malyšek,
Bielčík, Mareček, Guniš, Stříž

Tréninkový proces zahájíme na konci srpna.
Každé dítě, které má radost z pohybu je u nás
vítáno !!!

Realizační tým: Knödl Tomáš, Schnapka Robert, Malyšek Petr

Petr Malyšek
TJ Sokol Dobrá/SK Nošovice-Lhoty

Starší žáci r.2007/08
Celou sezónu kluci makali a na hřišti se vždy
snažili nechat všechno. Na trénincích poctivě dřeli a to se na zápasech podepsalo. Ne všechna utkání nám vyšla, ale i tak
jsme podle mě opět ukázali, že se v Dobré
umí hrát kvalitní fotbal. Sezónu OP FM 6+1
2021/2022 jsme ukončili na 5. místě tabulky
z 10 týmů. Klukům děkuji za přístup k zápasům a docházku. Je vidět, že fotbalem
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Pozvánka
Obec Nošovice zve všechny rodiče s dětmi na sportovní den. Naše obec bude také zastoupena
svými týmy a v případě zájmu se účastnit volejte na OÚ Nošovice 558 641 332.

Nošovický zpravodaj – vydává Obec Nošovice, IČO 00577049, DIČ CZ00577049,
adresa Nošovice čp. 58, PSČ 739 51 pošta Dobrá, tel.: 558 641 332,
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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