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Úvodní slovo
přerušení od osamostatnění obce
v roce 1992 až do konce tohoto
volebního období ve všech zastupitelstvech obce. Z toho byl v letech
2006-2018 starostou obce. Nakonec jsme oběma popřáli mnoho dalších šťastných let, strávených v rodinném kruhu a hlavně ve zdraví.
Naši pracovníci rovněž nezaháleli.
Venkovní údržba zeleně nám zabrala mnoho
času a zároveň jsme zahájili částečnou rekonstrukci koupelen u bytových jednotek č.p. 36
které jsou v našem vlastnictví. Do konce roku
bychom chtěli provést minimálně jednu až
dvě rekonstrukce. V současné době provádějí
naši pracovníci štěpkování, poté zbývá připravit techniku na zimní údržbu. Co se týče
prvotních investic, tak jsme uzavřeli smluvní
vztah s krajem na opravu komunikace v poškozeném úseku III/4774, připravujeme se
na zahájení budování plánované cyklotrasy
Nošovice – Morávka, chystáme podklady pro
administrátora výběru dodavatelů pro instalaci FVE v areálu Radegastova šenku a na
budově tělocvičny, konáme ve výběru zhotovitele PD na výstavbu místní komunikace
v nové zástavbě u bytového domu č. p. 36. Na
některé investice jsme podali žádost o dotace z evropských fondů, zejména u cyklotrasy
by náklady pokryly 80%.
V těchto měsících rovněž proběhlo spoustu
kulturních a společenských akcí, ale o těch
se více dočtete na dalších stránkách našeho
zpravodaje.
Na závěr vám popřeji slunečné prožití podzimních dnů.
Jiří Myšinský, starosta

Vážení a milí spoluobčané,
úvodem vás vítám při čtení
podzimního vydání našeho
Nošovického zpravodaje, který přináší informace ze života
v naší obci.
Počátkem září jsem se zúčastnil
v základní škole zahájení nového
školního roku, jehož součásti je
vždy přivítání nových žáčků v 1. třídě. V tomto roce bude mít první ročník sedm žáků,
kterým jsem jménem obce popřál mnoho
krásných chvil strávených v naší škole.
Jak všichni víme, koncem září proběhly volby
do zastupitelstva obce. Poslední zasedání
končícího Zastupitelstva obce Nošovice proběhlo 5. září v Obecním domě, kde jsme mj.
schválili:
- připravované opatření ve formě návratné
finanční výpomoci až do výše 200 000,-Kč
k realizaci energeticky úsporných staveb na
svých nemovitostech. Veškeré bližší informace naleznete na našich webových stránkách
včetně formulářů
- zajištění sociálních služeb prostřednictvím
ústavu Adámkova vila pro rok 2023
- bezúplatný převod pozemku ve prospěch
obce, nabytí pozemku parc. č. 1065/8
- hospodaření obce formou rozpočtového
opatření č. 3/2022 a další.
Na závěr jsme se rozloučili s končícími zastupiteli p. Lumírem Vojkovským a zejména
s p. Miroslavem Kačmarčíkem, dlouholetým
členem zastupitelstva obce a bývalým starostou, kterému jsme předali upomínkový
dar a poděkovali za vše, co pro obec udělal.
Byl posledním zastupitelem, který byl bez

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Ve dnech 23. a 24. září se konaly volby do zastupitelstva obce, kde všichni oprávnění voliči
v obci mohli svými hlasy rozhodnout o složení Zastupitelstva obce Nošovice pro období
2022-2026. Jménem svým a jménem zvolených členů nového zastupitelstva bych chtěl všem
zúčastněným voličům poděkovat za to, že jste nám svůj názor přišli osobně sdělit vhozením
hlasovacího lístku do urny. Volební účast byla 31, 62%. Vzhledem k situaci, že v obci byla pro
tyto volby složená jen jedna kandidátní listina - Sdružení nezávislých kandidátů, tak jste již
dopředu věděli o personálním složením zastupitelstva obce. Přesto jste svými preferenčními
hlasy rozhodli o jednotlivých funkčních obsazeních v zastupitelstvu obce.
Na základě výsledků voleb a posléze na základě návrhů na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo ve středu dne 19. října bude v dalším čtyřletém období pracovat
zastupitelstvo v tomto schváleném složení:
Jiří Myšinský		
- starosta (uvolněný zastupitel)
Martina Pačísková		
- místostarostka (neuvolněný zastupitel)
Radomír Mikoláš		
- předseda finančního výboru (neuvolněný zastupitel)
Jiří Juřica		
- předseda kontrolního výboru (neuvolněný zastupitel)
Igor Slováček		
- předseda kulturní a sportovní komise (neuvolněný zastupitel)
Anna Mališová a Radim Nikl - členové finančního výboru (neuvolnění zastupitelé)
Jan Heinrich a Petr Bojko
- členové kontrolního výboru (neuvolnění zastupitelé)
Jana Sklářová a Tomáš Novák - členové kulturní a sportovní komise (neuvolnění zastupitelé)
Počet hlasů jednotlivých zastupitelů
Jméno a příjmení
Jiří Myšinský
Martina Pačísková
Igor Slováček
Radomír Mikoláš
Radim Nikl
Jan Heinrich
Jiří Juřica
Jana Sklářová
Petr Bojko
Anna Mališová
Tomáš Novák

počet hlasů
207
183
174
168
169
170
165
173
169
155
166

Věřím tomu, že složení slibu všichni zvolení zastupitelé stvrdí svou vizi o budoucím odvedení kvalitní práce ve prospěch vás občanů a obce v tomto volebním období. Jak už jsem
v některých médiích uvedl, toto zastupitelstvo čeká mnoho práce spojené s plánovanými
investičními akcemi v rozsahu 250 mil. Kč. Některé investice jsou připravené k soutěžení již
teď, některé čekají schvalovací rozhodnutí ze strany státních institucí a některé investice
jsou závislé na globální situaci, kterou nejsme schopni po zkušenostech posledních tří let
predikovat. Tak nám držte palce, my jsme odhodlání splnit vše, co jsme si do tohoto čtyřletého období předsevzali.
Jiří Myšinský, starosta
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Štěpkování
Obec Nošovice opět nabízí občanům službu štěpkování větví, které bude prováděno pouze
do doby zahájení zimní údržby komunikací. Upozorňujeme občany, že nelze štěpkovat jehličnany, především túje. Požadavky na štěpkování nahlaste na obecní úřad (tel.: 558 641 332).

Den regionu Slezská brána
V sobotu 17. září proběhly další slavnosti
a to v obci Žabeň, kde probíhaly slavnosti
Den regionu Slezská brána, které jsou součásti sdružení, jehož jsme členy. Zahájen
byl pochodem s vlajkami do míst, kde slavnosti probíhaly. Pěkné zde bylo, že se na

těchto slavnostech prezentují řemeslníci
či farmářští výrobci z obcí, které jsou součásti tohoto sdružení. Pokaždé tyto slavnosti probíhaly v areálu Paskovského zámku,
tento rok byl první, kdy slavnosti probíhaly
mimo tento areál.

Posezení s jubilanty
Ve středu 14. září proběhlo v salónku 1. patra v Radegastově šenku posezení s jubilanty
tohoto roku. Ne všichni byli přítomni, ale přesto slavnostní posezení spojené s obědem
proběhlo ve skvělé atmosféře. Ještě jednou všem jubilantům gratulujeme a přejeme
hlavně pevné zdraví.
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Sportovní den SOPM
V rámci Sdružení povodí obcí Morávka proběhl sportovní den v sobotu 10. září, kdy se celkově obec umístila na čtvrtém místě, ale v individuálních soutěžích získala i stupně vítězů.
Děkujeme všem za skvělou reprezentaci obce.

110. výročí základní školy
V letošním roce si připomínáme 110 let od dostavění a slavnostního otevření budovy Základní
školy v Nošovicích, kdy 17. září 1912 byla zde po slavnostním vysvěcení zahájena výuka.
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POZVÁNKA
OBEC NOŠOVICE VE SPOLUPRÁCI
S SDH NOŠOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Rozsvícení

Vánočního stromu
S ADVENTNÍM PRŮVODEM LAMPIÓNŮ, SVĚTÝLEK
A VÁNOČNÍM JARMARKEM

26. listopadu 2022
PROGRAM: 16:00
17:00

Lampiónový průvod (začátek u sport. areálu)
Zahájení programu u obecního domu
Slovo starosty
Krátká zdravice P. Marka Kozáka (farář z Dobré)
Vystoupení ZŠ a MŠ Nošovice
Rozsvícení Vánočního stromu

17:30 Martin Chodúr
ve venkovím areálu Radegastova Šenku

Placená inzerce
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Přijďte společně s námi rozzářit naši obec!
Těšíme se na Vás.
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Zprávy od hasičů..
této akce Jarmile Juřicové a Martině Kulhánkové patří velké poděkování.

Na Radegast dni, dne 27. srpna převzal náš
zástupce sboru, Jiří Juřica z rukou ředitele
závodu Pivovaru Radegast Ing. Ivo Kaňáka
dárkový šek na částku 90000Kč v rámci grantového projektu Radegast lidem 2022.

Letošní novou maskou a postavou se stal
starý dávný Nošovický Potměnoš.
Z historie - v dědině byla kolem roku 1447
pánská valcha na válení valašských houní. Za
válení bylo nutno vrchnosti platit od každého
kusu. Aby nebylo nutné odvádět od každého
zpracovaného kusu, domluvili se obyvatelé
obce s valchařem, že za určitou odměnu budou nosit materiál do valchy potají a potmě.
K tomuto úkonu si sjednali jednoho valacha,
který obdržel přezdívku „Potměnoš“. Od tohoto pak zůstalo i dědině jméno Potměnošovice, které vznikly kolem roku 1447.

Do tohoto projektu se přihlásil náš sbor s projektem na rekonstrukci dvoukolové hasičské
stříkačky DS 16, která sloužila v Nošovicích
od roku 1955 až do roku 1979 jako jediný
zásahový prostředek. Jedná se o historickou
požární techniku, která sboru pomáhala poskytovat pomoc bližním při požárech a jiných
mimořádných událostech a která bude moc
být představena i v rámci oslav 100 let založení sboru v roce 2025. Předpokládaná cena
rekonstrukce byla vyčíslena na cca 240tis Kč.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou
poděkovali společnosti Radegast za tento
příspěvek, kterého si v rámci dlouholeté spolupráce velmi vážíme

První víkend v září jsme uspořádali tradiční
akci zaměřenou hlavně pro děti – Pohádkový les. Část Nošovic se doslova proměnilo
v pohádkovou říši a někteří naši občané se
proměnili v pohádkové bytosti, aby dětem
a jejich rodinám připravili krásné odpoledne.
Všechny masky jsou ručně vyráběné a všichni zúčastnění v čele hlavních organizátorek

Letošního ročníku pohádkového lesa se zúčastnilo 184 dětí s jejich rodinami. Všechny
děti měly za úkol projít celou pohádkovou
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trasu, na trase splnit určité úkoly a v cíli na
děti čekala bohatá odměna, která byla pořízena díky všem našim sponzorům, kterým
tímto děkujeme.
Naše mládež začala po prázdninách opět pilně trénovat a 15. října se zúčastnila prvního
kola Hry Plamen a to branného závodu požárnické všestrannosti. Pětičlenné družstvo má
za úkol zdolat plánovanou trasu se zdoláním
jednotlivých stanovišť. Soutěže se zúčastnilo
družstvo mladších, starších a jeden dorostenec v samostatné dorostenecké kategorii.
Mladší družstvo skončilo na 11. místě z 20ti
družstev

Starší družstvo skončilo na 15. místě z 26ti
družstev
Dorostenec René Tomášek obsadil 5. místo
z 10ti soutěžících
Děti mají co zlepšovat a určitě se z chyb,
které udělali, poučí.
Martina Pačisková,
starostka SDH Nošovice
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SK Nošovice-Lhoty
Poslední letní kino v Nošovicích jsme naplánovali na sobotu 10. září. Bohužel jsme se nechali zviklat nepříznivou předpovědí počasí,
která nakonec nevyšla, a bylo líp, a přesunuli
jsem projekci na pátek 16. září. Celý týden
před akcí se nevyvíjel dobře pro „naše barvy“,
a tak jsme v pátek přivítali doslova „hrstku“
nejvěrnějších, za což jim patří veliký DÍK. Déšť
ke konci filmu už byl jen dokonáním nepovedeného večera.

Hukvaldy - Nošovice-Lhoty/Dobrá
Nošovice-Lhoty/Dobrá - Baška
Raškovice - Nošovice-Lhoty/Dobrá
Trenéři: Malyšek Petr, Mareček Pavel

4:6
4:1
7:2

Přesto doufáme, že příští rok budeme v této
aktivitě pokračovat a přivítáme Vás při sledování nejčerstvějších nabídek z filmové
produkce.
Starší žáci 6+1
Nošovice-Lhoty/Dobrá – Lučina
4:1
Raškovice - Nošovice-Lhoty/Dobrá
2:6
Hukvaldy - Nošovice-Lhoty/Dobrá
1:5
Nošovice-Lhoty/Dobrá - Metylovice 20:0
Nošovice-Lhoty/ Dobrá - Čeladná
12:0
Lískovec – Nošovice-Lhoty/Dobrá
7:4
Trenéři: Schnapka Robert, Knodl Tomáš

Starší přípravka 5+1
Nošovice-Lhoty/Dobrá - Staříč
13:5
(Sobková 4, Nytra 3, Sikora 2, Vojkovský,
Kozelský, Melichařík, Dinkov O.)
Nošovice-Lhoty/Dobrá - Tošanovice 3:2
(Sikora, Helvín, Sobková)
Nošovice-Lhoty/Dobrá – Lučina A 
2:3
(Conell, Nytra)
Nošovice-Lhoty/Dobrá – Lučina B 
17:3
(4x Conell, 4x Kozelský, 4x Tomis, 3x Vojkovský, 1x Nytra, 1x Dinkov O.)

Mladší žáci 7+1
Frýdek-Místek - Nošovice - Lhoty/Dobrá 1:9
Nošovice-Lhoty/Dobrá - Sedliště
8:2
Nošovice-Lhoty/Dobrá - Ostravice
8:2

Všem hráčům děkuji za účast a rodičům za
podporu.
Trenéři: Červený Michal, Sabela Tomáš, Vojkovský Jakub
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Placená inzerce

5. 10. 2022
2. 11. 2022
7. 12. 2022
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zprávy a zprávičky z naší školy a školičky…
Další školní rok 2022/2023 v naší škole rozjeli
s přáním, aby proběhl v klidu a standardně bez jakéhokoli omezení. Žáci se 1. září za
přítomnosti pedagogického sboru, zaměstnanců ZŠ a taky se zástupci obce Nošovice
a Nižní Lhoty slavnostně sešli v tělocvičně
školy. Přivítali mezi sebe šest nových prvňáčků. V tomto školním roce navštěvuje naši
školu 46 žáků.

rý se můžeme těšit
na tradiční „dlabání
dýní“.
Do mateřské školy letos nastoupilo
43 dětí, přivítali
jsme devět nových
tváří. Děti byly rozděleny do dle věku
dvou tříd, do třídy
„soviček“ a třídy
„pastelek“. Ani tady děti nezahálely a jen, co
proběhl rychlý adaptační program, pustili se
s nadšením do poznávání ovoce a zeleniny,
povídali si o podzimu a o dracích. Pokud počasí přádlo trávili děti čas venku na zahradě
nebo na procházkách sbíráním přírodnin.
První říjnový pátek přijela naší školku na
dopravní hřiště navštívit Policie ČR. Děti si
připomenuly a zopakovaly pravidla silničního
provozu a taky důležitá telefonní čísla, mohly
si prohlédnout policejní auto, zapnout majáček a houkačku, taky si mohly sednout na
novou policejní motorku a na závěr všechny
děti dostaly pexeso a reflexní pásku.

Odpočatí žáci se hned v prvních dnech aktivně zapojili do dalšího vzdělávání a byli zařazeni do různých soutěží a projektů, kde budou
mít možnost porovnávat své znalosti a dovednosti, a taky získávat nové zkušenosti.
Ve středu 5. října proběhly na škole třídní
schůzky, které byly zahájeny společnou
schůzkou všech rodičů s vedením školy. Vedení školy rodičům nastínilo vše, co se v minulých dvou letech na škole událo a vytvořilo,
a taky byli rodiče seznámeni s tím, co se na
naší škole plánuje.
Hned první zářijové pondělí začal žákům
plavecký výcvik na 11. základní škole ve
Frýdku-Místku.
Sotva nový školní rok začal, už se žáci můžou
těšit na podzimní prázdniny, které proběhnou ve dnech 26.-27. října 2022.
S Klubem rodičů jsme mohli prožít DRAKIÁDU, která proběhla za slunečného počasí
ve čtvrtek 6. října a první listopadové úte-
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V druhé půlce října mají ve školce naplánováno vystoupení kouzelníka.
Za ZŠ a MŠ Nošovice
Slováček Igor a Sklářová Jana
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Činnost klubu seniorů Nošovice – Nižní Lhoty
Klub seniorů se vypravil Za krásami partyzánské obce Morávky: den 20. září 2022
nebyl zrovna slunečný, bylo chladno a dost
pršelo, ale to nás vůbec neodradilo. Ráno
jsme v počtu 43 členů vyjeli na Morávku autobusem. Navštívili jsme památníky z 2. světové války a provázel nás pan Štěpán Bystřičan s velmi poutavým výkladem. Obyvatelé
obce Morávky se aktivně účastnili partyzánského odboje a obec obdržela v roce 1971 za
protifašistický odboj Československou cenu
míru a byl jí udělen titul „Partyzánská obec“.
Také nás seznámil se současností obce. V restauraci Raškovjan byl pro nás nachystán
výborný oběd. Den se i přes nepřízeň počasí
velmi vydařil.
Ještě v září jsme absolvovali Výlet do Luhačovic a Vizovic: počasí nám 27. září 2022
vůbec nepřálo, ale do zájezdového autobusu

jsme všichni nastoupili s úsměvem. Sešlo se
nás 39 členů klubu. Cíl cesty byly Luhačovice a Vizovice. V Luhačovicích jsme se projeli vláčkem, prošli po kolonádě a navštívili
cukrárny a kavárny, ochutnali Luhačovické
oplatky. Následoval skvělý oběd ve stylové
restauraci Valašský šenk ve Vizovicích. K obědu bylo kuřecí prso plněné sušenými rajčaty,
opékané brambory a salát s dipem. Po obědě
následoval odjezd do proslulé vizovické likérky Rudolf Jelínek. V návštěvnickém centru
nás čekal přípitek na přivítanou a průvodkyně, které nás provedla celým podnikem
a seznámila nás s historií a současností likérky. Z naší strany padlo hodně dotazů a prohlídka byla velmi zajímavá i se závěrečnou
ochutnávkou. Na cestu domů nám pak svítilo
sluníčko a stále s úsměvem a dobrou náladou
jsme se vrátili domů.
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Ohlédnutí za soutěží KŘÍŽEM KRÁŽEM
SLEZSKOU BRÁNOU 2022 pro seniory
Je tomu již deset let, co naše Středisko volného času Vratimov připravuje na podnět
Regionu Slezská brána vědomostní soutěž
pro seniory nazvanou Křížem krážem Slezskou bránou.
Do soutěže se mohou hlásit tříčlenná družstva složená z obyvatel šestnácti obcí, které
spadají do oblasti takzvané „Slezské brány.“
Družstva pak v soutěži prokazují znalost
této oblasti. V letošním roce se do soutěže
zapojilo deset obcí a vytvořilo devět soutěžních družstev.
A jak se družstva na soutěž připravovala?
Letos probíhala příprava družstev velmi
příjemným způsobem - soutěžící a jeden
náhradník totiž společně všechny zapojené

obce navštívili. Od nás organizátorů dostali
soutěžící nápovědu, že soutěžní otázky se
budou týkat pouze toho, co společně uvidí,
uslyší či zažijí. Podmínkou bylo, že se z každého družstva na jedno dopoledne stanou
průvodci po vlastních obcích a ostatním
představí nejen obec, ale i činnost spolku
seniorů (pokud v místě existuje) či aktivity,
které se seniorům v místě nabízí.
Poznávacích exkurzí bylo celkem šest a odstartovaly je 13. dubna Řepiště. Měli jsme
možnost obdivovat zrenovovaný kostel sv.
Michaela Archanděla, Komunitní dům i bohatou činnost spolku seniorů. Hned následující středu, 20. dubna, nás přivítaly Nižní
Lhoty a Nošovice. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého o obou obcích a prohlédli výro-
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bu v automobilce Hyundai. Dne 11. května
jsme zavítali do hor, hostitelskými obcemi
byly totiž Morávka, Krásná a Pražmo. Od
teď víme, že na Morávce se nachází sedm
pietních míst, Krásná má novou hasičskou
zbrojnici a Pražmo dokonce vlastní hymnu.
V Paskově jsme se sešli 18. května, obdivovali jsme zámek a ve sluncem zalitém parku
hledali liliovník tulipánokvětý a brouka páchníka hnědého. Počasí nám přálo až do návštěvy Vratimova, 25. května. V dešti jsme
si prohlédli zrenovované městské koupaliště
a rádi v suchu vyslechli povídání zástupců
tří vratimovských seniorských spolků. Na
závěr jsme si nechali prohlídku parčíku v Kaňovicích, kostela a muzea v Sedlištích. Bylo
obdivuhodné, jak svědomitě si soutěžící během exkurzí zaznamenávali své postřehy
do notýsků.

zvítězily a byly vyhlášené jako třetí vítěz.
Porota však pod tíhou odpovědnosti přehlédla, že družstvo Morávky mělo již před
rozstřelem o jeden bod více mělo tedy získat
bronzovou medaili bez rozstřelu. Morávka
podala protest, porota jej s omluvou uznala
a přiznala Morávce třetí místo. Sedliště se
tím posunuly na krásnou čtvrtou příčku.
Příprava a koordinace projektu byla náročná
a my velmi děkujeme seniorům za skvělou
spolupráci. Velmi nás rovněž potěšilo osobní
zapojení starostů a dalších představitelů
obce. Mnohdy na sebe vzali roli průvodců
obcemi a rovněž poskytli finanční příspěvek na občerstvení, které senioři z hostitelské obce pro své vrstevníky připravili.
Za finanční podporu děkujeme i Regionu
Slezská brána a Moravskoslezskému kraji,
bez ní by nebylo možné projekt v tomto
rozsahu realizovat.

Ve středu, 15. června, se v Řepištích konala
vědomostní soutěž. Organizátoři si připravili
dvacet otázek, které promítali soutěžícím
na plátno. Někdy soutěžící vybírali správnou odpověď z nabízených možností, někdy
jim k rozpomenutí pomohla fotografie. Své
odpovědi zapisovali na tabulku a za každou
správnou obdrželi jeden bod. Dvě nejlepší
družstva dosáhla remízy, a tak je čekal speciální úkol. V časovém limitu měli postavit
z dřevěných kvádrů co nejvyšší stavbu.

Cílem soutěže Křížem krážem Slezskou
bránou bylo nejen motivovat seniory k poznávání svého okolí a aktivizovat je, ale zejména prohloubit spolupráci mezi seniory
a seniorskými spolky v různých obcích. Ze
zpětné vazby účastníků máme dojem, že
se to podařilo.
Za tým SVČ Vratimov,
Bc. Hana Nevrlá a Mgr. Lenka Havrdová

Vítězem soutěže se stalo družstvo obce
Řepiště. Hned v patách jim na druhém místě bylo družstvo Kaňovic. Pak však došlo
k omylu a porota vyzvala do boje o bronzovou medaili týmy Krásné a Sedlišť. Sedliště

Projekt finančně podpořili: Moravskoslezský kraj z Programu na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji pro rok
2022, Region Slezská brána a zapojené obce.
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Zimní údržba
S nadcházejícím zimním období vás občany a provozovatelé dopravních prostředků
s předstihem žádáme, abyste
parkovali tak, abychom mohli
řádně provádět zimní údržbu
místních komunikací. Uvědomte si, že chceme mít po celé
zimní období sjízdné a udržované komunikace ke všem
domácnostem. Budou-li se na
krajnicích nacházet nevhodně
zaparkovaná vozidla, tak vás
upozorňujeme, že nebudeme
tyto komunikace plužit a to z důvodu, že
nechceme riskovat poškození vašich vozidel.

Zároveň vás však musíme upozornit na dodržování zákonných ustanovení a dopravního
značení v obci. Všichni účastníci silničního provozu jsou
povinni dodržovat zákonná
ustanovení zák. č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění
a v případě, že bude vozidlo
bránit průjezdu či údržbě, tak
může být podle § 45 odst. 1
výše uvedeného zákona, na
náklady uživatele vozidlo odtaženo. Předem vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

Placená inzerce
1.– 23.12.2022
opět zahájen
prodej čerstvě řezaných
KAVKAZSKÝCH JEDLÍ z vlastní
plantáže.
Ceny od 200-1000Kč za ks
Prodej denně od 9-17hod.
Lučina 203 – z Dobré na Pazdernou,
odbočka na Horní Domaslaviceukazatel BoschCar servis.
Těšíme se na Vás 
739 280 441
15
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Placená inzerce

PŘESTAVBA KOLA
NA ELEKTROKOLO
Víte, že z Vašeho běžného kola dokážeme
vytvořit parádní a spolehlivé ELEKTROKOLO?

Jednoduché ovládání, zvládne to opravdu každý
Vyšší bezpečnost, díky servisu Vašeho kola
Nemusíte se zbavovat Vašeho oblíbeného kola
Vyšší výkon než běžná elektrokola
Možnost koupě na splátky
Hotovo do týdne!
ZAVOLEJTE A ZJISTĚTE, ZDA JE VAŠE KOLO VHODNÉ

Martin Pohludka
+420 605 442 493
elekola@email.cz
dílna u Frýdku

WWW.ELEKOLA.CZ
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