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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

zasílání sms zpráv do domácnost. Projekt spočívá v tom,
že každá domácnost, která
bude mít zájem být touto
formou informována, předá
číslo kontaktního mobilního
telefonu na obecním úřadě
a ten zajistí, aby aktuální důležité zprávy z obce hlášené
v rozhlase neunikly ani těm,
kteří jsou mimo doslech.

dovolte mi úvodem tohoto
nového vydání zpravodaje
shrnout události konce loňského roku a zároveň představit novinky roku letošního, které vás jistě potěší.
Nový rok 2019 jsme s občany
Nošovic přivítali v doprovodu
novoročního ohňostroje půl
hodiny po půlnoci na parkovišti u Radegastova šenku.
S obyvateli Malých Nošovic a Říček jsme za
hojné účasti přivítali nový rok deset minut
před jednou hodinou ranní ve dvoře domu
rodiny Chodúru. Všem, kteří se na organizování obou akcí spolupodíleli, touto cestou
ještě jednou děkuji.

Od počátku roku připravujeme také veškeré kroky k již probíhajícím nebo
připravovaným investičním akcím, které jsou
na tento rok naplánovány. Práce na Radegastově šenku probíhají dle harmonogramu
a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo
dojít k jakémukoliv zpoždění. Práce na rekonstrukci sklepních prostor v budově obecního
úřadu se chýlí ke konci a od března by tyto
prostory měly být k dispozici našim pracovníkům k jejich činnosti.

Před vánočními svátky jsme, jako každý rok,
s bývalým panem starostou navštívili naše
seniory v domovech a penzionech, kde jsme
jim popřáli hodně zdraví, štěstí a radosti do
nového roku. Seniorům jsme sdělili novoty
z obce a předali dárkové koše. Všichni měli
z dárku i z návštěvy samotné upřímnou radost a vyřizují pozdravy všem z Nošovic.

Zastupitelstvo obce Nošovice se sešlo na
veřejném projednávání v úterý 29. ledna.
K projednání mělo několik bodů, které se
týkaly:

Obecní úřad přichází od ledna s novými způsoby, jak vás, občany Nošovic, lépe a rychleji
informovat. Jedná z věcí, kterou měníme je,
že zpravodaj bude vycházet v této podobě
v periodě dvou měsíců. Dalším informačním
prostředkem, který je určen zejména pro
uživatele facebookových stránek, jsou nové
stránky Obce Nošovice na této sociální síti.

• schválení darů spolkům a spolupracujícím
neziskovým organizacím k jejich činnosti,
• projednání a schválení změny u rekonstrukce Radegastova šenku za přítomnosti stavbyvedoucího, stavebního dozoru
a projektanta,
• ke schválení zpracovatele dotačních žádostí, které obci pomohou zajistit dodatečné finance na řadu projektů,

Od dubna bude v celé obci probíhat celková
rekonstrukce obecního rozhlasu, která přispěje ke zkvalitnění vysílání. Ve stejné době
začnou také přípravy na zprovoznění služby

• ke schválení legislativně upravených odměn zastupitelů a další.
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Jsme rádi, že občané mají zájem o veřejné
projednávání a ve zvýšené míře se tohoto
jednání zúčastnili.

Uzávěrka
příjmu podkladů pro příští
vydání je 1. dubna.

Taktéž naše spolky se scházely a rekapitulovaly svou činnost v roce 2018. Sbor dobrovolných hasičů organizoval svou valnou
hromadu v sobotu 12. ledna a sportovní klub
9. února, taktéž v sobotu. Naši senioři již svou
schůzi měli v prosinci, v lednu však proběhla
volba nové předsedkyně Klubu seniorů, kterou se stala paní Anna Mališová.

Do tohoto data prosím zasílejte své
pozvánky na akce a ostatní texty se
samostatně uloženými fotografiemi,
tj. uloženými mimo soubor textů, na
e-mail obec@nosovice.cz.

Předpokládané datum vydání zpravodaje je 15. dubna.

Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Poplatek za psa

Známku na
popelnici i kalendář

má splatnost v březnu

si můžete vyzvednout
na obecním úřadě

Sazba poplatku dle OZV
č. 4/2010 se nemění
a činí 100,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa
a splatnost poplatku je
do 31. 3. 2019. Připomínáme, že držitel
psa je povinen
ohlásit obci vznik
své poplatkové povinnosti (pořízení
psa) do 30 dnů ode dne jejího vzniku.
Stejným způsobem je povinen oznámit
také zánik své poplatkové povinnosti.
Poplatek je možné zaplatit na obecním
úřadě v úřední dny, tj. úterý a ve čtvrtek
v době od 7:00 – 11:30 a od 12:30 – 16:30
hodin. Poplatek lze též uhradit převodem na účet vedený u KB Frýdek-Místek, a. s., č. ú. 28824781/0100. Variabilní
symbol č. p. domu.

I v letošním roce, v rámci zmírnění finančního dopadu navýšené daně z nemovitosti, nebyl stanoven poplatek za
komunální odpad v naší obci. Známku
na popelnici i kalendář obce na rok
2019 si můžete vyzvednout na obecním
úřadě.
Živnostníci podnikající na území obce
zaplatí 1 000,- Kč bez DPH za jednu
popelnici (s DPH 1 210,- Kč).

www.nosovice.cz

© KLEINWÄCHTER holding s.r.o., foto: Nitr / stock.adobe.com

Nošovice

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Důležité upozornění

Psí miska ucpala
kanalizaci

majitelům pozemků
v Nošovicích

Pracovníci obce byli
opětovně nuceni
řešit ucpanou
kanalizační stoku, ve které byla
nalezena mimo jiné
„miska pro psa“, proto upozorňujeme na
přísný zákaz otevírání domovních šachtic, které jsou ve vlastnictví obce a právo manipulace s nimi mají jen pověření
pracovníci. Stále nacházíme v kanalizační
stoce odpady, které patří do kompostéru, jako jsou slupky od citrónu, celé
brambory, mrkev apod.

Obec Nošovice ve spolupráci s Katastrálním úřadem ve Frýdku-Místku organizuje
veřejné projednávání ve formě prezentace
k postupu obnovy katastrální mapy novým
mapováním za účasti pracovníků Katastrálního úřadu Frýdek-Místek. Principem obnovy je nové šetření vlastnických hranic. Jelikož terénní práce budou probíhat za účasti
vlastníka a pracovníka Katastrálního úřadu,
je vhodné se prezentace osobně zúčastnit.
Veřejné projednávání proběhne ve čtvrtek dne 28.2.2019 v tělocvičně Základní
a mateřské školy v Nošovicích od 16:30.
Pro uvedené projednávání jsme zvolili tělocvičnu, protože očekáváme hojnou účast,
která je v zájmu všech vlastníků. Při setkání
Vám budou k dané problematice zodpovězeny Vaše dotazy.

Děkujeme za pochopení.

Nevhodně
zaparkovaná auta
komplikují zimní údržbu
Nevhodné parkování aut na ulicích nám
ztěžuje a znemožňuje výkon zimní údržby. Prosíme zvažte proto, kde parkujete
svá auta, pomůžete nám i sobě. Naši
pracovníci vyjíždějí brzy ráno a podle
potřeby pluží i několikrát za den. Cílem
zimní údržby je zmírnění nikoliv úplné odstranění nedostatků sjízdnosti
komunikací. Apelujeme na všechny
účastníky silničního provozu jak řidiče,
tak i chodce, aby jízdu a chování na
komunikacích i chodnících přizpůsobili
momentálnímu stavu a povětrnostním
podmínkám.

Na www.nosovice.cz visí oznámení Katastrálního úřadu o novém mapování spolu se
snímkem mapované a nemapované části.
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Úsek Frýdek-Místek – Dobrá
je bez poplatků
Ministerstvo dopravy vyňalo úsek D48 Frýdek-Místek – Dobrá (exit 50-54) z poplatků za dálniční poplatky pro rok 2019. Jiří
Myšinský za Nošovice společně s ostatními
starosty obcí (Vojkovice, Horní Tošanovice,
Hnojník a dalšími) oslovili Ministerstvo dopravy s tím, aby se úsek bez poplatků na D48
rozšířil o úsek Dobrá - Český Těšín a to z důvodů zhoršené kvality ovzduší v dotčených
obcích. Přes ty vede komunikace II/648,
kterou řada řidičů využívá jako bezplatnou

alternativu k dálnici. Řidiči se vyhýbají dálničním poplatkům a tím
na uvedené komunikaci
vzniká intenzivní automobilová doprava, která je primární příčinou
zhoršené kvality ovzduší
v její blízkosti (u nás se
to týká celé části Malých
Nošovic).

Setkání zástupců obce
s jubilanty čeká změna
• 4. září 2019
(středa) ve 13 hod.
Všichni jubilanti
narození do
data konání

Od 1. ledna 2019 dochází ke změně setkávání
zástupců obce s jubilanty. O záměru této
změny jsme informovali na výroční schůzi
Klubu seniorů, která se konala 4. prosince
2018, a o týden později také na veřejném
zasedání Zastupitelstva obce Nošovice. Kulturní a sportovní komise spolu se starostou
obce navrhla, aby k setkáním zástupců obce
s jubilanty při příležitosti dožitých 70, 75,
80, 85 let a od 90 let každoročně docházelo
formou společenského setkání s obědem
a následným předáním dárku. Tento návrh
byl přijat, a proto níže naleznete bližší informace o organizaci.

• 18. prosince 2019
(středa)
ve 13 hod.
Všichni jubilanti
narození do konce
kalendářního roku
Každý z jubilantů obdrží osobní pozvání
ke svému termínu setkání. Na obecní úřad
zpětně potvrdí svou přítomnost a zájem
o dopravu (svoz-odvoz). Pokud se této společenské akce nebudete chtít účastnit, informujte o tom prosím taktéž obecní úřad.
V tom případě bude postupováno jako
v minulosti.

V tomto roce se budeme setkávat v sálu
pohostinství Maryčka ve Vyšních Lhotách,
celkem třikrát a to:
• 25. dubna 2019 (čtvrtek) ve 13 hod.
Všichni jubilanti narození do data konání.
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Dobrý soused 2019
Společnost Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o., schválila v rámci programu Dobrý soused pro obec Nošovice na rok 2019
finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč, které

obec využije na kulturní akce – Svederník,
sportovní ples, sportovní soupravy pro mladé hasiče a návštěvu Moravskoslezského divadla v Ostravě.

Senior bez nehod
Termín představení je v pondělí 4. března
od 15 hodin v kinosále (Auditoriu) závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech.
Svůj zájem o účast a případný odvoz prosím
nahlaste na obecním úřadě nejpozději do
úterý 26. února.

Po úspěchu prosincového představení připravila společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. reprízu pořadu Senior
bez nehod. Akce je určena pro publikum nad
65 let a jejím cílem je snížení nehodovosti seniorů a připomenutí správných zásad
chování v dopravním provozu z pohledu seniora – chodce, cyklisty a řidiče. Jedná se
o edukativní přednášku formou divadelních
scének spojených s odborným výkladem
a audiovizuální prezentací. Délka pořadu je
cca 70 minut a vstup je zdarma.
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Sbor dobrovolných hasičů
Hasiči jsou nedílnou součástí společenského
dění v obci. Shrnutí důležitých událostí za
loňský rok se proto ujala starostka dobrovolných hasičů, Martina Pačísková. Její přehled
roku 2018 naleznete v tabulce na následujících řádcích.
I letos se můžete těšit na tradiční akce, které
zaštiťuji právě naši hasiči. Jedná se zejména
o dubnové stavění májky, květenou dětskou
soutěž a kácení májky s obecním smažením
vaječiny, zářijový Pohádkový les a listopadový Lampiónový průvod. O všech akcích

Železný hasič v Dobré

budete dopředu informováni, jak ve zpravodaji, tak na Facebook stránkách obce a SDH.

BŘEZEN

LEDEN

O pohár Hyundai

Rok 2018 jsme zahájili výroční valnou hromadou, kde jsme ocenili a vyznamenali
některé naše členy.
Pro členky organizace jsme uspořádaly oslavu MDŽ, kde jsme se velice bavily
a všechny členky jsme odměnily malým dárkem.
Naši mladí hasiči se zúčastnili první soutěže v roce a to Železného hasiče v Dobré.
Mladší tuto soutěž v kategorii družstev vyhráli, starší skončili na druhém místě.
V kategorii mladších jednotlivců jsme obsadili první 3 místa a ve starších jednotlivcích jsme obsadili první místo.
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DUBEN

Ve vesnici jsme uspořádali sběr železa. Výtěžek byl věnován mladým hasičům na
zkvalitnění překážek, které přes zimu opravujeme, případně měníme za nové. Zde
bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří nám železem přispěli, a chlapům z SDH
za zpracování a odvoz.
Naše výjezdová jednotka se zúčastnila námětového cvičení – Dálková doprava
vody na horu Prašivá.
Tradičně jsme uspořádali 30.4. akci pod názvem Stavění májky. Dostali jsme od
obce nový, 21 metrů dlouhý kmen, který jsme ozdobili mašlemi a napletenými
ozdobami. Zde patří zásluha všem ženám, které přiložily ruku k dílu a vzaly do ruky
jehlice na pletení.
Květen byl pro naše mladé sportovce ve znamení soutěží.

KVĚTEN

12.5. se zúčastnili soutěže O pohár Hyundai – již počtvrté v řadě tuto soutěž naši
mladší i starší vyhráli.
Hned druhý den jsme uspořádali ve spolupráci s obcí naši „Nošovickou“ soutěž
O pohár starosty obce a memoriál Ladislava Kunčického. Zde se více dařilo mladším
a obsadili první místo, starší byli čtvrtí.
19.5. Proběhlo ve Frýdku-Místku okresní kolo Hry Plamen. Velký úspěch zaznamenali
naši dva jednotlivci v kategorii dorostu a to Vojtěch Z. a Filip K.. Tito dva ve svých
kategoriích vyhráli a zajistili si postup na Krajské kolo v požárním sportu.
Květen byl měsícem, kdy se naše ženy rozhodly, že obnoví sportovní družstvo žen
a začaly poctivě každý týden trénovat požární útok.
Naše vedoucí Jarka a Martina obnovily také družstvo Benjamínků ve věku od 3 do
6 let. Přihlásilo se 10 dětí a začaly pilné tréninky.

100. výročí založení Československé republiky
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ČERVENEC,
SRPEN

ČERVEN

Pohádkový les

V červnu jeli bojovat dorostenci na krajskou soutěž. Oba obsadili o pár vteřinek druhé
místo, což je velký úspěch, neboť na této soutěži bojují ti nejlepší z celého kraje.
Naši Benjamínci vyjeli na svou první soutěž a to na Festival přípravek Moravskoslezského kraje do Klimkovic. Zde předvedli to, co se za krátkou dobu naučili, a sklidili
velký úspěch, za který byli odměněni.
V červenci jsme pomohli obci při uspořádání Obecního setkání seniorů. Zde jsme
si vzali na starost přípravu občerstvení a obsluhu seniorů.
V srpnu jsme s ostatními složkami v obci zajišťovali prodej občerstvení na obecních
slavnostech, kde jsme tradičně pekli hasičské bramborové placky, hranolky, udili
klobásy a zajišťovali pitný režim.

ZÁŘÍ

V září si děti z obce a okolí mohly užít akce Pohádkový les, kde se naši členové
a dobrovolníci obce převlékli do pohádkových postav. Tohoto ročníku se zúčastnilo
127 dětí, které byly odměněny za absolvování trasy hodnotným balíčkem, za něž
děkujeme našim stálým sponzorům.
29.9. jsme uspořádali zájezd na Lysou horu, který byl převážně určen pro naše
starší členy. Na Lysé hoře jsme měli objednanou exkurzi na hydrometeorologické
stanici, kde jsme si vyslechli odbornou přednášku. Z Lysé jsme sjeli na exkurzi do
Hyundai, dále jsme se zastavili na hasičské stanici v Nošovicích, kde jsme dostali
odborné rady, a tento den jsme zakončili večeří v Koníčkově dvoře ve Vojkovicích.
V září skončily naše ženy se soutěžemi. Celkem jich absolvovaly 16 a výsledky?
Obsadily 2x 1.místo, 1x 2.místo, 4x 3.místo. Ženy i nadále trénují, a proto se těšíme
na jejich úspěchy v roce 2019.
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PROSINEC

LISTOPAD

ŘÍJEN

Zájezd na Lysou horu

V říjnu jsme udělali tradiční brigádu v hasičárně. Vše jsme před zimou uklidili, naleštili
a poté jsme pozvali i naše ostatní členy na posezení. Této akce se pravidelně účastní
cca 40 členů a my jsme rádi, že přijdou i ti starší mezi nás.
28.10. jsme ve spolupráci s obcí a velkou finanční podporou Nadačního fondu
Hyundai uspořádali oslavu 100. výročí založení Československé republiky. Při této
příležitosti jsme zasadili lípu srdčitou a u ní usadili pamětní kámen. Věncem jsme
vzdali holt padlým válečným hrdinům.
V listopadu proběhla poslední soutěž našich mladých hasičů - okrsková soutěž ve
vybíjené v Dobraticích. Obě družstva poctivě trénovala a vítězství pro obě dvě
bylo více než zasloužené.
17.listopadu i naši muži uspořádali okrskovou soutěž v nohejbale. Chlapům se
zadařilo a vyhráli.
První sobota byla ve znamení adventu, a tak jsme ve spolupráci
s kulturně sportovní komisí uspořádali tradiční lampiónový průvod
a rozsvícení vánočního stromu. Opět
jsme zajistili občerstvení a vatru.
Druhou sobotu naši mladí vyrazili se svými vedoucími do kina na
pohádku Čertí brko a připravili si
vánoční besídku s dárečky.

Festival přípravek Moravskoslezského kraje
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SK Nošovice-Lhoty a rok 2018
V současné době působí v našem sportovním klubu oddíl Medvídků zaměřený na využití volného času především mládeže okolo
10 let pod vedením paní Renáty Komenské,
Renáty Babicové a Terezy Musiolkové.

Hlavní a momentálně jedinou ryze sportovní
činností našeho klubu je účast fotbalových
oddílů v soutěžích OFS Frýdek-Místek. Mužstvo mužů jako dlouhodobý účastník okresního přeboru se umístilo v konečném pořadí
ročníku 2017/2018 na 4. místě, což můžeme
považovat, vzhledem k neustálým změnám
v kádru, za velmi přijatelný výsledek. Podzimní sezónu ročníku 2018/2019 a umístění
na 5. místě můžeme považovat za určitou
stabilizaci v kádru a jen doufat v jarní progres
tohoto mužstva pod vedením Radima Nikla.
Zde musíme zatím stále konstatovat nedostatek vlastních odchovanců. Tento nedostatek zatím nahrazujeme dobrou spoluprací se
sousední Dobrou a využitím volných hráčů
blízkého okolí. Již zmíněná spolupráce s kolegy z Dobré se nám ještě více daří v oblasti
mládežnické kopané od předpřípravky přes
mladší a starší přípravku, žáky a dorostence.

Pravidelné středeční schůzky využívají
k různorodé činnosti a to nejen v prostorách klubovny na hřišti v Nošovicích, ale
především, pokud je dobré počasí, k výletům do okolní přírody. Ve své činnosti
rovněž využívají nabídek ke spolupráci na
různých prospěšných akcích jak od Klubu
seniorů tak, rovněž místního Mysliveckého
sdružení.
O tom, že nezapomínají i na kulturu a turistiku, svědčí návštěva filmových pohádek
v kině Vlast ve Frýdku-Místku či poslední
třídenní výlet do oblasti Horní a Dolní Lomné
s přechodem na Morávku.
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Předpřípravka, mladší a starší přípravka se
účastní soutěží pod hlavičkou SK Nošovice-Lhoty, kde nasazujeme do soutěži až pět
mužstev, žákovská a dorostenecká mužstva
pak pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty
Dobrá. Společně jsme tak schopni obsadit
veškeré mládežnické soutěže, rozložit trenérské zatížení na oba kluby a tím i využití
hracích ploch. Zde je nám také velkým přínosem naše hřiště v Nižních Lhotách.

K fotbalovým aktivitám je nutné připomenout některé tradiční akce, což je Turnaj starých gard, který je nejstarší známý v okrese
Frýdek-Místek, organizaci mnoha finálových
turnajů všech kategorií přípravek v rámci
okresu FM, pořádání krajského setkání mládežnických fotbalových mužstev dětských
domovů Moravskoslezského kraje ve spolupráci s firmou HMMC. Rovněž zajištění provozu areálu hřiště v Nižních Lhotách přineslo
jeho možnost využití jak pro jiné složky, tak
i jednotlivce.

Za organizaci mládežnických mužstev patří
velký dík Romanu Čagalovi a jeho týmu ve
složení Jakub Vojkovský, Vladimír Kaloč, Jana
Sikorová a i těm, kteří byť v menší míře přiložili ruku k dílu. Třešničkou na dortu našeho
snažení bylo pověření Okresním fotbalovým
svazem FM k účasti na krajském finále přípravek v Bolaticích u Opavy.

Zajištění všech těchto sportovních aktivit,
což je více než 50 mistrovských utkání a turnajů, si vyžaduje nemalé organizační a lidské
úsilí. A proto i tuhle sportovní nabídku bereme jako společenské vyžití občanů. Fotbal je
přece jen stále FENOMÉN.

SK Nošovice-Lhoty hledají posilu!
Stále hledáme chlapce i děvčata se zájmem o fotbal! Rodiče, přiveďte své ratolesti, aby
si zahráli v našich fungujících mládežnických týmech. Najdeme uplatnění pro všechny
věkové kategorie. Nikdy není pozdě začít!! Bližší informace u trenérů.
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Sportovní ples 2019
Nejen fotbalem náš klub žije a důkazem jsou jeho další aktivity na poli společenském. Jako jediná organizace v obci jsme se po roce 2000 pustili do
organizování sportovního plesu a letošní ples konaný 16.2. v restauraci
Maryčka ve Vyšních Lhotách byl již osmnáctým pokračováním v řadě.

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili
druhé lednové pondělí. Tímto dnem skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách
a městech Frýdeckomístecka i celé České
republiky. Koledníky neodradil déšť, sníh ani
mráz a díky pomoci vás všech se podařilo
v Nošovicích vybrat krásných 33 099 ko-

run. „Vybranou částku použijeme na opravy
a úpravy v pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež,
stejně jako na terénní službu pro nemocné,“
říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin
Hořínek
Jana Opluštilová, koordinátorka

Činnost Klubu seniorů Nošovice - Nižní Lhoty
V letošním roce nastaly ve vedení našeho
klubu změny. Rozšířili jsme stávající výbor,
který je v současnosti 10 členný. Předsedkyně klubu, paní Jana Dobešová, nám oznámila,
že na vlastní žádost z důvodu nemoci končí

ve funkci předsedy klubu. Na ustavující schůzi
výboru byla do funkce předsedy klubu jednohlasně zvolena paní Anna Mališová. Poděkovali jsme odcházející předsedkyni za úžasně
odvedenou práci, popřáli ji brzké uzdravení

13

Nošovický ZPRAVODAJ
8. 2. 2019 - Květinový večírek

„k 1. 1. 2019
máme 74 členů“

V sále Obecního úřadu Nižní Lhoty jsme uspořádali květinový večírek, na který jsme přizvali
zastupitele obou úřadů, místní složky a spřátelený Klub seniorů z Vyšních Lhot. Celkově
se nás sešlo 72. Každý účastník byl povinován
květinovou ozdobou. K tanci nám hrála vynikající DUO JAN´S. Předtančení s akrobatickými
prvky nám předvedla slečna Damková. K večeři jsme připravili výborný zvěřinový guláš
z masa, které nám sponzorsky darovali místní myslivci. Byla připravena bohatá tombola
od místních sponzorů. Hudba hrála výborně,
tančení gradovalo, nikomu se nechtělo domů
a hudebníci, když viděli, jak se výborně bavíme, ochotně přidávali další a další taneční
kousky. Účastníci večírku konstatovali, že se
ještě nikdy tak dobře nepobavili.

a nové předsedkyni popřáli mnoho úspěchů
v nelehké práci.
16. 1. 2019 - Procházka do Zanzibaru
v Dobré
Abychom splnili předsevzetí, že každý měsíc
připravíme pro své členy nějakou akci, rozhodli jsme se, že zajdeme pěšky do Zanzibaru
v Dobré. Předem jsme si objednali upečení
pizzy. Zúčastnilo se 40 členů klubu. Salámové
i sýrové pizzy byly při našem příchodu již
připraveny, a tak jsme si skvěle pochutnali.

Zprávy a zprávičky
z naší školy a školičky
Leden děti v naší mateřské škole začaly pilnou přípravou na Mistrovství školek pod
záštitou Slezské brány. Byla to sportovní
soutěž v Raškovicích o devatenácti disciplínách. Sice jsme nevyhráli, ale děti si dopoledne moc užily.

Během měsíce napadl sníh, a proto jsme
se konečně mohli vyřádit venku, postavit
si sněhuláky, dělat ve sněhu andílky a pozorovat stopy zvířátek. Když nás špatné
ovzduší nepustilo ven, chodili jsme do tělocvičny. Ve školce jsme prožili týden Tří králů, týden pohádek, týden se sněhuláčkem
panáčkem a týden věnovaný zvířátkům
v lese.
V únoru nás čekal kytarový koncert plný
dětských písniček, v tématech jsme se věnovali tetě chřipce, masopustu a ptáčkům
v zimě.
Klub rodičů ve spolupráci se ZŠ a MŠ Nošovice
pro naše děti a žáky připravil Dětský karneval.
Malí školkaři prožili karnevalové dopoledne
a školáci je následovali v odpoledních hodinách.
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Ve škole se během ledna pilně připravovalo
na hodnocení prvního pololetí. Žáci dali veškerou energii do vylepšování známek, začaly
se psát pololetní písemky. Pro odlehčení nás
v lednu navštívilo divadlo z Hradce Králové
s pohádkou Poklad kapitána Baltazara. Ve třídách probíhala třídní kola v recitační soutěži.
Poslední lednový den paní učitelky zasedly do
komise a vybraní žáci se předvedli ve školní
recitační soutěži. Do okrskového kola postoupili tito žáci: za 0. kategorii Jakub Žídek, za
1. kategorii Tomáš Goebel, Barbora Chodúrová, Kateřina Kochová a za 2. kategorii Jan
Jančík, Matěj Cviček a Johana Skotnicová.
Recitátorům blahopřejeme a držíme pěsti
v dalších soutěžních kolech.

Prvňáčkům přišel poblahopřát k prvnímu vysvědčení i pan starosta. Hned v pátek 1. února měli školáci pololetní prázdniny a ještě
v únoru prožili týdenní jarní prázdniny. Od
25. února některé děti MŠ a žáky ZŠ čeká
týdenní odpolední lyžování v Malenovicích
ve ski Malenovice.
Za ZŠ a MŠ Nošovice
Slováček Igor a Sklářová Jana

K poslednímu lednovému dnu se pojí rozdávání vysvědčení. Paní učitelky předaly výsledky práce za 1. pololetí všem našim žákům.
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Placená inzerce

Potřebujete právně poradit nebo sepsat smlouvu?

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Obecní dům v Nošovicích – zasedací místnost – 1. patro
každou středu od 16.30 – do 17.15 hodin
nebo kdykoliv telefonicky 603 447 219
nebo osobně ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, advokátka JUDr. Marcela Žoričová
736 01 Havířov – Město, Na Fojtství 8, e-mail: zoric@atlas.cz
převody nemovitostí, žaloby, smlouvy, listiny, kupní smlouvy,
darovací smlouvy, výminky a služebnosti (věcná břemena) předkupní právo,
rodinné právo – rozvody, apod.

Nošovický zpravodaj – vydává Obec Nošovice, IČO 00577049, adresa Nošovice čp. 58,
PSČ 739 51 pošta Dobrá, tel. : 558 641 332, fax.: 558 641 032,
e-mail: ounosovice@telecom.cz, epodatelna.nosovice@seznam.cz, 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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