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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

Aktivně pokračujeme v rekonstrukci Radegastova šenku,
která bude ukončena v tomto
roce. Všichni, kdo jste rekonstruovali z velké části svá obydlí, tak víte, jaké strasti vám
může taková rekonstrukce
přinést. I my nejsme výjimkou,
takže jsme hned z úvodu roku
řešili nemilou věc s budoucím
napájením budovy. Dnes již
víme, že jsme nemilou komplikaci napravili a problém
odstranili. Na sklonku ledna jsme spolu s vedením Pivovaru Radegast a s budoucím nájemcem provedli kontrolu stavu probíhající
rekonstrukce. Taktéž jsme je seznámili s návrhy interiéru a interiérového vybavení. Připomínky z kontroly jsme zohlednili do dalšího
období. Mnozí občané také již zaregistrovali,
že započala vlastní výstavba okolí rekonstruované budovy, což se týká zejména chodníků,
autobusové zastávky a přilehlého parkoviště.
Znovu apeluji na bezpečnost! Se stavbou jsou
spojená i určitá omezení, a proto pokud okolo
procházíte, prosím, volte raději jiné alternativní trasy a tomuto místu se pokud možno
vyhněte. Ale obec nežije jen rekonstrukcí
Radegastova šenku.

dovolte mi, abych vás tímto přivítal při čtení v tomto
roce prvního vydání Nošovického zpravodaje, který bude nadále do vašich
domovů přinášet aktuální
informace.
Jsme na počátku roku 2020
a nemohu začít jinak, než
přáním mnoha krásných chvil
a zážitků jak v osobním životě,
tak i v životě naší obce. Na začátku ledna
jsme v hojném počtu uvítali příchod nového
roku přípitkem pro všechny a novoročním
ohňostrojem na parkovišti u obecního úřadu.
Myslím si, že jste svou účasti dali najevo, že
se jednalo o společenskou akci, na kterou
budeme v dalších letech rádi navazovat.
Změnu místa a čas konání jsme cílili záměrně i z dlouhodobého hlediska, protože jsme
přesvědčeni, že nájemce Radegastova šenku
si silvestrovský program bude organizovat
sám a my se také chystáme k vybudování
centra obce v okolí obecního úřadu. Všem,
kteří se na organizováni akce spolupodíleli,
touto cestou ještě jednou děkuji.
Před vánočními svátky jsme, jako každý
rok, 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. Také jsme
uspořádali setkání s jubilanty, které bylo
v roce 2019 poslední (více dále ve zpravodaji) a zároveň to byla i poslední kulturně
-společenská obecní akce.

Ve spolupráci s projekční firmou jsme dokončili návrh volnočasové zóny v části Malých Nošovic. Projekt, který vznikl, by měl
být z malé části financován z obecního rozpočtu a z převážné části financován z Fondů mikroprojektů Euroregionu Beskydy. Za
tímto účelem jsme spojili síly s obcí Milowka
(Polsko), která je v tomto projektu našim
partnerem. Vlastní volnočasová zóna bude
součásti nošovické cyklotrasy „Radegastové
toulky,“ která bude vycházet z parkoviště
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u Radegastova šenku, dále bude pokračovat
významnými místy v obci až k volnočasové
zóně v části Malých Nošovic. Dále povede
zpět okruhem okolo pivovaru, sportovního
areálu, alejí a zpět na parkoviště. Celá trasa je 6 km dlouhá a protíná cyklotrasu K-M
-W (Katovice-Morava-Vídeň) nebo Cyklotrack
Radegast.

kvůli možnosti zajištění svozů dětí do školy
a ze školy, popřípadě dalších zájemců o cestu
těmito linkami do Nošovic či dalších míst,
kterými linka MHD zdarma projíždí. Proběhlé
šetření dopadlo dobře a nyní je již jen na
dotčených orgánech, zda uvedenou trasu
schválí, v jakém počtu a od kdy. Zahájení
provozu uvedených linek je možné od září
tohoto roku.

Další významnou investiční akci, kterou
jsme úvodem rokem soutěžili, je „Přeložka
části vodního toku Osiník“ na pozemku pod
ubytovnou. Se zahájením vlastních prací
se počítá začátkem března a vlastní realizace by měla být dokončena v září tohoto
roku. Taky jsme už začali připravovat vše
potřebné k výstavbě veřejného osvětlení
na silnici u sportovního areálu s vítězným
uchazečem. S vlastním dílem bychom chtěli
započít v březnu. V tom samém měsíci chceme osvětlení i začít užívat.

Co se týká kulturně-společenských akcí
v obci, máme připraven harmonogram
obecních akcí, který jako vždy doplní i akce
organizované místními spolky. Od druhého
pololetí letošního roku bude možné pořádat
akce i ve společenském sále Radegastova
šenku. Již nyní jsou v plánu dvě kulturní akce
obecního úřadu. O jednotlivých akcích budeme s dostatečným předstihem informovat
ve zpravodaji i na webové a facebookové
stránce obce.

Pro letošní rok připravujeme i malé investiční
akce, které se týkají zejména vybudování plotových kontejnerových stání v obci, výměnu
přístřešků u autobusových stání apod.. Jsou
to stavby, které si chceme provést vlastními silami. O dalších plánovaných investicích
vás budeme následně informovat, ale vše je
závislé na vyhotovení projektových dokumentací, viz zahájení výstavby komunitního
centra pro seniory.

V úterý 18. února proběhlo v tomto roce
první veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Nošovice. Nejdůležitějším bodem bylo projednávání více a méněpráci u rekonstrukce
Radegastova šenku. Další body se týkaly:
• jednacího řádu Zastupitelstva obce Nošovice,
• výběru zhotovitele k přeložce části vodního toku Osiník,
• hospodaření obce,
• finančních darů spolkům a organizacím,
• úprava zřizovací listiny ZŠ a MŠ Nošovice,
• dodatku ke Strategickému plánu obce na
období 2016-2022,
• a dalších.
Děkujeme občanům, že mají zájem o veřejné
projednávání a těchto jednání se účastní.

Také jsme nezaháleli ve věci zavedení linky
MHD zdarma do části Malých Nošovic, o které
jsme vás informovali v minulém zpravodaji.
Dne 28. ledna provedli zástupci Magistrátu města Frýdek-Místek, ČSAD a.s. a obce
Nošovice šetření na místě samém (zastávka
Nošovice – U Valoška, zastávka Nošovice restaurace U lesa). Celá trasa až po zastávku Nošovice-střed byla projeta a prověřena

Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Změna ordinační doby

skupinu napojenou na oficiální obecní profil.
Právě zde najde on-line prostor pro vše počínaje darováním pěstitelských přebytů, přes
prodej nemovitosti či nabídku drůbeže, až
po diskuzi se sousedy. Skupinu najdete na
facebook stránce Obec Nošovice nebo ve
facebookovém vyhledávači po zadání slov
Obec Nošovice skupina.

MUDr. Kučerová z DS Dobrá ve čtvrtek
27. února neordinuje. Nutné případy ošetří
DS Politických obětí v Místku u bývalého autobusového stanoviště.

Sběr nebezpečného
odpadu

Zumba

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 4. dubna na těchto místech:
Hotel Nošovice
08:00 – 08:30
u obecního úřadu
08:40 – 08:55
parkoviště
za obecním domem
09:05 – 09:20
Mezi nebezpečné odpady patří: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité
obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky
barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé nepotřebné léky. Dále rozbité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače,
lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

Každé úterý před 19. hodinou začíná v tělocvičně školy hodinové cvičení ZUMBY
s posilováním pod vedením cvičitelky paní
Martiny. Přidat se může kdokoli a kdykoli.

Tři králové byli úspěšní
„Děkujeme všem, kteří se do koledování
a jeho přípravy zapojili, zejména pak všem
malým i velkým koledníkům a stejně tak dárcům, kteří podpořili pomoc potřebným,“ říká
ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.
V tradiční Tříkrálové sbírce se letos podařilo
v naší obci vybrat krásných 35 963 korun.
Celkový výnos letošní sbírky na Frýdeckomístecku činí neskutečných 2 374 608 korun. „Vybranou částku použijeme na opravy
a úpravy pobytových zařízeních, volnočasové
a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně
jako na terénní službu pro nemocné osoby,“
dodala koordinátorka Jana Opluštilová.

Štěpkování
Všichni občané Nošovic, kteří mají zájem
o štěpkování, se mohou nahlásit na obecním
úřadě do až do konce března.

Třídíme odpad
Připomínáme, že je stále možnost vyzvednout si tašky na separovaný odpad do domácnosti na obecním úřadě zcela bezplatně.

Skupina pro všechny
z Nošovic
Facebook stránka Obce Nošovice za rok provozu dosáhla více než 300 fanoušků. Poměrně často nám zde chodí dotazy na možnost
zveřejnění soukromé inzerce. Pro tyto potřeby jsme se rozhodli založit samostatnou
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Volnočasová zóna v Malých Nošovicích
Obec má již připravené veškeré podklady
pro vybudování volnočasové zóny v Malých
Nošovicích. Tato volnočasová zóna je součásti okružní cyklotrasy „Radegastové toulky,“ která protíná veškerá významná místa
v našem katastru obce. „Jak už jsem uvedl
ve svém úvodním slově, tak tento projekt je
spolufinancován z dotačních prostředků, ale
také počítá s dovybudovánim spodní části
aleje u stoleté lípy. Pokud se vše zadaří, tak
tato zóna bude všem k dispozici na počátku
letních prázdnin,“ upřesnil starosta Jiří Myšinský. Návrh zóny zahrnuje například posezení
s přístřeškem, ohniště, workout i dětskou
houpačku. Co se týče trasy, tak ta začíná
i končí na parkovišti u Radegastova šenku
(viz mapka+obr.vizualizace).
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Obec představuje harmonogram akcí
I v letošním roce se opět můžeme těšit na řadu akcí, které připravují místní složky, i akce,
které pro občany Nošovic chystá přímo obec. Právě ty naleznete na následujících řádcích,
všechny podrobnosti budou vždy včas zveřejněny ve zpravodaji, na webu i facebooku.
23. 5.
25. 6.
16. 8.
22. 8.
28. 11.
1. 1. 2021
Další akce:
červen
červen a prosinec
říjen
listopad

Zájezd do Svederníku
Setkání starosty se seniory
Kulturní den SOPM pro seniory Kamenité
Obecní slavnosti
Rozsvícení vánočního stromu
Přivítání nového roku
Slavnostní otevření Radegastova šenku
Setkání s jubilanty
Kulturní vystoupení známé osobnosti v sále Radegastova šenku
Setkání starosty s místními podnikateli

Ples ve western stylu zaplnil sál
Třetí únorovou sobotu se uskutečnil 19. sportovní ples, který nabídl bohatou tombolu,
výbornou hudbu kapely SPECTRUM, chutnou večeři a hlavně dobrou náladu a zábavu.
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Dobrý soused Hyundai letos podpoří
vybrané projekty částkou 700 tisíc
Společnost Hyundai Motor Manufacturing
Czech (HMMC) od počátku svého působení
v Nošovicích dbá na dobré vztahy se svými
sousedy. Proto i letos vedení firmy pozvalo
do areálu závodu delegaci starostů a starostek z okolních obcí. Těm v rámci devátého
ročníku projektu Dobrý soused automobilka
předala symbolické šeky v celkové hodnotě
700 tisíc korun na vybrané projekty, které
obce do projektu nominovaly.
Letošního setkání v rámci programu Dobrý
soused se zúčastnili starostové a starostky třinácti obcí (Dobrá, Dobratice, Dolní
Domaslavice, Dolní Tošanovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty,
Nošovice, Pazderna, Raškovice, Třanovice,
Vojkovice, Vyšní Lhoty). Každé z nich věnuje
společnost HMMC 50 tisíc korun. Podpoří tak
tamní sportovní, kulturní a spolkový život.
Symbolické šeky předal starostům prezident HMMC Donghwan Yang.

„Jsme rádi, že můžeme sousední obce podpořit a upevnit tak vzájemné přátelské vztahy. Společenská odpovědnost je důležitou
součástí naší firemní kultury. Chceme být
tím pravým partnerem pro společnou budoucnost,“ řekl v rámci setkání prezident
HMMC Donghwan Yang.
Nošovický starosta oceňuje, že společnost
HMMC rozděluje obcím peníze na jejich aktivity už dlouhodobě. „Využíváme to jednak
k podpoře činnosti našich spolků, aby poznaly, že společnost HMMC působí u nás v Nošovicích, ale také na ekologické projekty, jako
je výsadba stromů,“ doplnil Jiří Myšinský.
Po společenském setkání a korejském obědě měli starostové a starostky možnost
prohlídky lakovny závodu. Unikátního místa,
do kterého se
běžné návštěvy
kvůli přísným
výrobním pravidlům nedostanou. A nechyběla ani možnost
testovacích jízd
vozu Hyundai.

Obce Vyšní Lhoty a Horní Tošanovice navíc dostanou peněžní podporu v projektu
Dobrý soused společně, a to na revitalizaci
kulturního areálu Kamenité a přírodního
koutku pro děti. Do obou akcí se zapojí i zaměstnanci nošovické automobilky.
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Sdílený vývoz septiku
Svou objednávku můžete provést na webu
www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb nebo
na bezplatné telefonní lince 800 292 400.
Ceny uvedené v článku jsou orientační a zahrnují DPH.

Stejně jako na konci
roku jsme pro jaro připravili se společností
SmVaK a.s. sdílený vývoz žump a septiků v lokalitách, které nejsou
připojené na veřejnou kanalizaci a čistírnu
odpadních vod. V rámci sdíleného vývozu
mohou lidé počítat s výrazně nižší cenou.
Zatímco při samostatném vývozu se pohybují ceny okolo 1478 Kč za vývoz o objemu do 5m3 a 2253 Kč při objemu do 10m3,
v rámci sdíleného (hromadného) vývozu je
stanovena jednotná cena na 1127 Kč, s limitem objemu do 10m3.

Tato akce bude probíhat
pouze v jeden den a to
25. března.

Frýdecké centrum nabízí zápůjčku
kompenzačních pomůcek
a způsobu převzetí. Udělejte si chvíli čas,
protože odpovědný pracovník s Vámi vytvoří smlouvu, na základě které Vám pomůcku
zapůjčí. Potřebujete pouze občanský průkaz
a dostatečný obnos na zálohu – ceník Vám
sdělí pracovník či je také uveden na webových stránkách organizace. Pokud není ve
Vašich možnostech doprava pomůcky, po
domluvě bude zajištěna její přeprava až do
místa Vašeho bydliště

Kompenzační pomůcky lze bez nadsázky
označit jako malé zázraky. Zdravotně postiženým a seniorům pomáhají překonávat
bariéry, usnadňují jim zapojení do běžného
života a umožňují jim věnovat se svým zálibám. Rovněž mohou být cenným pomocníkem v průběhu rekonvalescence po úrazu.
Mnohdy stačí zlomená noha, abychom byli
vyřazeni z běžného provozu.
Způsoby získání kompenzační pomůcky jsou
různé, záleží na situaci. V případě, že potřebujete kompenzační pomůcku na dočasné
použití, např. než si zajistíte poukaz od odborného lékaře či v případě úrazu, jeví se
jako nejvýhodnější zapůjčení kompenzační
pomůcky na nezbytnou dobu.

Více informací o naší organizaci a službách
naleznete na našich webových stránkách
www. czp-msk.cz, telefonicky na čísle
558 431 889 či přímo na našem pracovišti.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE o. p. s.
Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek
E-mail: czp.fm@czp-msk.cz

V praxi zapůjčení probíhá tak, že si telefonicky nebo osobní návštěvou v úřední hodiny ověříte, zda je požadovaná pomůcka na
skladě. Pokud ano, domluvíte se na termínu

Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice
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Nošovice mají novou partnerskou obec
První lednové úterý tohoto roku bylo spolu se starostou obce Milówka (Polsko), Robertem Pietkou, podepsáno memorandum
o partnerství mezi našimi obcemi k projektu
“Radegastové toulky,“ o kterém se dočtete v úvodníku starosty. „Doufám, že toto
partnerství bude přesahovat hranice jednoho projektu a umožní nám dlouhodobou
vzájemnou spolupráci,“ doplnil starosta Jiří
Myšinský.

Představení obce
atraktivním místem pro turisty a také je
hojně navštěvovanou lokalitou.

Obec Milówka, je střediskovou obcí, která
má více než 10 tisíc obyvatel a zahrnuje pod
svou správu obce Laliki, Szare, Kamesznica
a Nieledwia. Obec se nachází v jihozápadní
části Beskyd Żywiec je rozprostřena podél
spodního koryta řeky Soła, v nadmořské
výšce 450 m nad mořem, u krásné turistické silnice Żywiec-Koniaków-Istebna-Wisła.

Také se na jejím katastru, v krajinném parku
v části Kamesznica nachází pozoruhodná přírodní rezervace s bohatou sbírkou jedinečných druhů dřevin. V okolních částech obce
můžete také vidět příklady lidového sakrálního umění; to jsou silniční figurky v Nieledwii
a kostel na Pochodzitě. Jsou zde také dobré
podmínky pro zimní odpočinek. Silné sněžení
a vleky v části Kamesznica umožňují aktivní
trávení volného času v její horské scenérii.
Krása krajiny, lepší turistická a zábavní zázemí znamenají, že si v obci Milówka můžete
odpočinout a dobře se pobavit.

Z obce se můžete vydat na malebné vrcholy obklopující údolí: Barania Góra
(1220 m.n.m.), Hala Boraczą (851 m.n.m.),
Prusów (1010 m.n.m.). Příznivce letního koupání přivítají čisté vody řeky Sola. Čistým
podnebím, četnými horskými a turistickými
stezkami a okolními rozlehlými lesy je obec
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Setkání s jubilanty
Ve středu 18. prosince proběhlo poslední
setkání s jubilanty v roce 2019. To se uskutečnilo v pohostinství Maryčka ve Vyšních
Lhotách. „Přátelské posezení za účasti všech
pozvaných bylo milou tečkou na závěr roku.
Jak jsem již mnohým sdělil, tak pro rok 2020
připravujeme setkání s jubilanty dvakrát za
rok a to tak, že všichni
oslavenci narození do
30. června budou sezvání na posezení do
nově z rekonstruovaného Radegastova šenku v posledním týdnu
měsíce června a ti, narození po tomto datu,
do 31. prosince budou
sezvání na posezení
do Radegastova šenku

před koncem roku,“ uvedl starosta Jiří Myšinský. Všichni jubilanti získají potřebné informace s dostatečným předstihem na osobní
pozvánce. „Za vlastní průběh všech setkání
s jubilanty v roce 2019 bych chtěl poděkovat
celé kulturně-sportovní komisi starosty obce
v čele s místostarostou,“ doplnil starosta.

Hýčkejte si svého včelaře
Letošní zima je pro řadu včelařů spojena
s doslova likvidačními ztrátami. Není tajemstvím, že práce včelaře není pouze sladká
jako med, ale zahrnuje také neustálý boj
s nemocemi, pesticidy a jinými překážkami
v chovu. Letošní rok byl však opravdovou
katastrofou. V Nošovicích bylo v rámci Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí
zazimováno šesti včelaři celkem 136 včelstev, přežilo pouze 12. Všechna včelstva
uhynula s nejvyšší pravděpodobností na
bakterie a viry. Obvyklá úmrtnost se pohybuje do 10%, v letošním roce je poměr
obrácený a i přes řádnou léčbu a nejlepší péči pouze 10% včelstev zimu přečkalo. A řešení? Včelaři se svou činností snaží
podporovat rozmnožování odolných včel-

stev a minimalizovat škodlivé vlivy zvenčí.
„V duchu této myšlenky jsme navázali spolupráci s Nadačním fondem Hyundai, který
poskytnul téměř 70 tis. Kč na nákup lisu na
mezistěny a sterilizační nádoby, díky kterým
si místní včelaři mohou včelí vosk zpracovávat samostatně a minimalizovat tak jeho
znehodnocení (pančování) parafíny, které
včely zbytečně zatěžují,“ uvedl za spolek
Robin Vašnovský. Každý z nás může pomoci
a s přicházejícím jarem například vyměnit
jedovatý Roundup za šetrný a přesto účinný
biologický přípravek. Odměnou bude nejen
místní kvalitní med, ale také bohatá úroda
ovoce a především další krok k lepšímu životnímu prostředí pro naše děti, vnoučata,
i nás samotné.
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Senioři se prošli Morávkou
a protančili noc
Každoročně v lednu organizujeme nějakou
procházku. Tentokrát jsme se rozhodli pro
Morávku, kam jsme 23. ledna zajeli linkovým
autobusem. Byli jsme předem rozděleni na
dvě skupiny. Ti zdatnější z nás, kterých byla
většina, zajeli do Lipového a odtud se vydali
na asi kilometrovou procházku za krásného
počasí, podél řeky, až k hotelu Morávka. Ti,
kteří si netroufali na procházku, přijeli o hodinu později přímo k hotelu Morávka. Tam
se nás sešlo 48 členů klubu. V hotelu jsme
měli předem objednané pohoštění ve formě
langoše, který byl velmi chutný. Všichni byli
celkově spokojeni a chválili další zdařilou akci.
O dva týdny později, 7. února, jsme v sále
Obecního úřadu Nižní Lhoty uspořádali
Mašličkový večírek, na který jsme přizvali
i místní složky. Celkově se nás sešlo 51.

Každý účastník byl povinován mašličkovou
ozdobou, což bylo v průběhu večera vyhodnoceno a oceněno. K tanci nám opět zahrála
nám již známá a velmi oblíbená dvojice DUO
JAN‘S. V průběhu večera jsme losovali sponzorské dárky, které nám poskytly místní
podniky, podnikatelé, obecní úřady a složky,
za které tímto způsobem mnohokrát děkujeme. K občerstvení jsme měli velmi chutný
obložený talíř s masnými výrobky. Zábava
byla skvělá, a přestože už nejme nejmladší,
tančili jsme téměř do půlnoci.
za klub seniorů Dagmar Romanová

Plánované akce:
Březen - 12. 3. 2020 - Oslava MDŹ s vystoupením umělců Moravskoslezského divadla
Duben – plánovaná vycházka k Hájku
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Sportovci informují
Vánoční turnaj v nohejbale jsme odehráli
za účasti 5 mužstev 28. prosince v místní
tělocvičně. Po vyrovnaných a místy i dramatických soubojích si nakonec vítězství odnesl
tým ve složení Nikl R., Imričko T. a Pětrula R.

Rovněž mužstvo mužů odstartovalo „zimní“
přípravu, kde se mimo plánovaných přátelských zápasů zapojí 16. února v 16:00 do
Okresního poháru zápasem s Metylovicemi
na umělce ve FM. Jarní část mistrovských
soutěží bude zahájena utkáním na Hukvaldech 21. března v 15.00.

Novoroční fotbálek na hřišti v Nižních Lhotách se za větší účasti aktivních sportovců
než přihlížejících diváků nesl v uvolněné atmosféře povánočního období a zaslouženého vítězství „starých“ nad „mladými“.

Turistický oddíl Medvídci se dosud v novém roce věnoval přípravě na novou sezónu v prostorách klubovny na hřišti. Krásné
počasí 8. února děti využily k výšlapu na Bílý
Kříž s přechodem na Morávku k „Bebkovi“.

Společná mužstva mladších a starších přípravek mají rozehranou krajskou zimní ligu.
Měsíce leden a únor jsou ve znamení zápasů
v rámci jednotlivých turnajů a v měsíci březnu proběhnou závěrečné finálové turnaje.

Za SK Nošovice – Nižní Lhoty
Lumír Vojkovský
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Hasiči informují
Milí spoluobčané,
s novým rokem naše SDH začíná plánovat
akce, které budeme pořádat v průběhu
roku 2020.
V lednu jsme uspořádali Výroční valnou
hromadu sboru, kde jsme zhodnotili uplynulý rok 2019. Tato schůze byla volební
a funkce byly voleny na další období 2020
- 2025. Dá se říct, že hlavní volené funkce
zůstaly beze změn. Starostka – Martina
Pačísková , její zástupci 1.náměstek – Jiří
Juřica, 2.náměstek – Radek Škandera, jednatelka – Jaroslava Škanderová, velitel –
Radim Nikl.
K 1. 1. 2020 náš sbor čítá celkem 107 členů,
z toho máme 31 dětí. Schůze se zúčastnilo
64 členů s právem volby. Pozváni přijali
i hosté: starosta obce Nošovice – Mgr. Jiří
Myšinský s manželkou, předseda SK Nošovice-Lhoty – Lumír Vojkovský, Předsedkyně seniorů – Anna Mališová, další zástupci
sborů v našem okrsku, včetně zástupce

SDH Nižní Lhoty. Všichni pronesli zdravici,
starosta a zástupci složek poděkovali za
spolupráci s našim spolkem. Ocenili jsme
naše dva sportovce za jejich úspěchy na
poli požárního sportu a dále jsme pogratulovali našim jubilantům. Pro členy jsme připravili občerstvení a uspořádali tombolu,
při které jsme se opět pobavili. Následovalo
posezení a taneček s hudbou.
Od ledna začali znovu trénovat i naši mladí
hasiči, kteří se připravují na březnovou soutěž v Dobré a ve Frýdku – Místku. V zimním
období využívají každý pátek tělocvičnu naší
základní školy, kde teď trénují hlavně uzly.
Na únorové schůzi SDH jsme upřesnili akce,
které budeme v roce 2020 pořádat. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit a našich akcí se zúčastníte.

Za SDH Nošovice
Martina Pačísková, starostka

30. dubna

stavění máje

30. května

dětská hasičská soutěž O pohár starosty (dopoledne)

30. května

kácení máje s obecním smažením vaječiny (odpoledne)

20. června

Festival přípravek Moravskoslezského kraje
spojený s 95. výročím založení sboru

18. července

hasičská soutěž Nošovický korbel

5. září

pohádkový les

28. listopadu

lampiónový průvod
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Školáci vykročili do druhého pololetí
Ve škole se v lednu po vánočním lenošení museli žáci brzy vzpamatovat a pilně se učit.
Čekaly je všelijaké písemky, testy a pololetní prověrky. V mezičase se žáci učili básničky
a připravovali se na „Přehlídku dětské recitace,“ která probíhala prvně ve třídách.
Nejlepší básníci postoupili do kola školního, které probíhalo ve čtvrtek 30. ledna. V tento
den zasedla porota, která měla těžké rozhodování, protože bylo obzvlášť náročné
vybrat ty nejlepší recitátory postupující do obvodního kola.

Návštěva parkouristy

Chystá se lyžák i karneval

Pro zpestření výuky jsme jedno dopoledne pozvali na ukázku do tělocvičny odborníka na sport nesoucí název parkour.
Parkour je možné chápat jako jeden z nejmladších sportů. Zdůrazňuje se zde především lehkost a elegance pohybu, pocit
svobody. Má však i rysy sportu, některé
prvky jsou převzaté třeba z gymnastiky.
Je to druh pohybu ve kterém jde o umění přemístění lidského těla s využitím, co
nejmenší energie, ale s lehkostí a krásou
pohybu a s maximálním využitím fyzických, ale i mentálních schopností člověka.

V únoru kromě jarních prázdnin, které
pro náš okres letos vyšly na týden 24.28. února, čeká děti školky a žáky školy
lyžařský kurz. Už po třetí se na nás těší
JAPA sport na Malenovické sjezdovce.
V březnu Klub rodičů chystá pro všechny
dětský karneval.

ZÁPIS do 1. třídy
Základní škola a mateřská škola
Nošovice vyhlašuje zápis do
prvního ročníku základního
vzdělávání (zápis k povinné
školní docházce) pro školní rok
2020/2021.

První vysvědčení

Ve středu 15. dubna,
v době od 13:00 do 16:30

Předposlední lednový den bylo žákům naší
školy rozdáno vysvědčení, asi největší událost tento den znamenal pro naše prvňáčky.
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Novinky ze školky
Leden jsme ve školce začali tématem Tři
králové. Děti si vyrobily korunky, poslechly si různé příběhy a povídky, naučily se
písničku a nakonec si na tři krále zahrály.

zakončili vycházkou k našemu krmelci, kam
jsme nesli kaštany, mrkev a jablíčka.
Celý leden se naši předškoláci pilně a poctivě připravovali na Mistrovství školek, kterou stejně jako loni pořádala pod záštitou
Slezské brány základní škola v Raškovicích.
Každou volnou chvíli jsme chodili do tělocvičny zkoušet a pilovat disciplíny.
Nakonec jsme poslední lednovou středu
vyrazili do Raškovic, kde jsme soutěžili ve
dvaceti různých disciplínách a z deseti školek jsme obsadili hezké šesté místo.

Hned v prvním lednovém týdnu jsme se
krátce radovali z trošky sněhu, dělali jsme
andělíčky, postavili mini sněhuláka, stavěli
si domečky, pozorovali stopy.

Jedno lednové odpoledne jsme ve školce
pro rodiče připravili workshop pod názvem
Logopedie a naše děti, bylo to moc zajímavé povídání.

V projektovém dni k tématu Stopy ke krmelci nás na celé dopoledne přijel navštívit
pan myslivec. Dovezl s sebou různé růžky
a parohy, taky kožešiny, zuby, spoustu knih
a obrázků. Celé dopoledne jsme si o lesních
zvířatech povídali, plnili jsme úkoly, přiřazovali obrázky, poznávali stopy, hladili si kožešiny, počítali zuby, porovnávali parohy. Na
závěr jsme dostali rady o tom, co můžeme
a nemůžeme nosit zvířatům do krmelce. Na
památku jsme dostali obrázky, škrabošky,
pexeso a puzzle. Hezké dopoledne jsme

Zápis dětí do mateřské školy Nošovice
na školní rok 2020/2021 proběhne ve čtvrtek 7. května
v budově MŠ v době od 9:00 do 14:00
K zápisu je nutné předložit Vyjádření o řádném očkování dítěte – očkování je zákonná podmínka pro přijetí k předškolními vzdělávání u dětí mladších 5 let (dle § 50 zákona č. 258/2000
Sb.). Formulář si můžete stáhnout na www.zsnosovice.cz nebo vyzvednout v MŠ.
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Inzerce
Potřebujete právně poradit nebo sepsat smlouvu?

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Obecní dům v Nošovicích – zasedací místnost – 1. patro
po předchozí domluvě 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.

SZT – Maršálek Servis Zahradní Techniky
Otevírací doba:
ÚT 08:00 – 11:30
ST 08:00 – 11:30
ČT 08:00 – 11:30

Provozovna:
Dobratice 215
Tel.: 605334603
Mail: SZT-M@seznam.cz Web:www.SZT-M.cz

12:30 – 17:30
12:30 – 14:30
12:30 – 14:30

NABÍZÍM VÝVOZ ODPADNÍCH VOD ZE ŽUMP,
SEPTIKŮ, JÍMEK A DOMÁCÍCH ČISTIČEK
NA ČISTIČKU ODPADNÍCH VOD FRÝDEK-MÍSTEK
ZA ATRAKTIVNÍ CENY. VÍCE INFO NA TELEFONU
721 271 919

Nošovický zpravodaj – vydává Obec Nošovice, IČO 00577049, adresa Nošovice čp. 58,
PSČ 739 51 pošta Dobrá, tel. : 558 641 332, fax.: 558 641 032,
ID dat. schránky: h3rbi5y, e-mail: 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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