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Nošovický ZPRAVODAJ

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,

Od této chvíle utichl veškerý celospolečenský a sportovní život
nejen v obci, ale postupně i v celé
ČR. Postupně se zavřely školy, restaurace, obchody, výrobní závody
a v neposlední řadě jsme byli i my
nuceni uzavřít chod mateřské školy a omezit úřední hodiny na obecním úřadě. Postupně jsme započali
s přijímáním opatření pro ochranu obyvatelstva obce, aktivovali jsme Krizový štáb obce,
začali jsme přivádět k životu přijatá opatření
z různých stupňů krizového řízení. Také jsme
zorganizovali šití roušek pro obyvatelstvo,
protože v dané době nebyl tento nejdůležitější ochranný prostředek k dispozici. První
březnová vlna proběhla ve specifické době,
kdy se teprve rozbíhaly činnosti krizového
řízení v pandemii. My jsme do této činnosti
vpadli velmi brzy. Jsem si vědom toho, že to
mohl ovlivnit pátek třináctého, s nímž jsou
spojené všechny pozitivní případy odhalené v naší obci i převážná část karanténních
omezení. V tu dobu jsme byli nucení dočasně
uzavřít chod naši školní kuchyně a po dobu
nezbytnou jsme pro naše seniory a potřebné
zajišťovali obědy ze školní kuchyně v Dobré.
Také proto jsme dospěli k opatření a rozhodli
se uzavřít mateřskou školu. Postupně se věci
dostávaly do relativního normálu za předpokladu dodržování přijatých opatření a sdělení, o kterých jsme vás veškerými komunikačními prostředky obce informovali. Dodnes
nabízíme zajištění dodávky teplé stravy do
postižených domácnosti a našim seniorům,
taktéž pro tyto osoby platí i nabídka k zajištění nákupu základních potravin. Rovněž jsme
na sklonku března ve spolupráci se základní
školou museli na základě doporučení krajské
hygienické stanice zavést dodávku stravy
ze školní kuchyně v jednorázových obalech.

dovolte mi, abych vás v této pro
všechny nelehké době přivítal
při čtení dalšího vydání Nošovického zpravodaje, který přináší do vašich domovů aktuální
informace.
Když jsem psal úvodník do předešlého čísla, vůbec jsem nepředpokládal,
co může v následující době nastat i když
jsme již měli informace, co se ve světě
začíná dít. Nikdo z nás nepředvídal, do jakých rozměrů se rozšíří nová nemoc, která
měla svůj počátek na sklonku uplynulého
roku v Číně. Nemoc, která je zjednodušeně
pojmenována jako koronavir (správně popsán jako SARS CoV-2 nebo Covid-19), však
všechny překvapila, zejména pak překvapila
její rychlost šíření. Ano, Evropa podcenila
situaci a stále věřila, že se nám tento typ
virologického onemocnění vyhne tak, jak
se nám v nedávné minulosti vyhnula jiná
pandemická onemocnění, jako např. ebola.
Bohužel se tak nestalo a Evropa nyní čelí
největší pandemické krizi světa od doby tzv.
španělské chřipky na počátku 20. století.
Českou republiku zasáhla první vlna tohoto
onemocnění na sklonku února a v našem
Frýdeckomísteckém regionu se první případy objevily v prvním březnovém týdnu.
A jak se pandemie projevila v Nošovicích?
Život v prvním březnovém týdnu ještě běžel
tak, jak jsme si jej plánovali. Ještě ve čtvrtek 12. března proběhlo MDŽ ve společenském sále obecního úřadu v Nižních Lhotách.
Stejného dne byl v České republice vyhlášen
usnesením Vlády ČR č. 194 „Nouzový stav“ na
dobu 30 dnů, který byl následně prodloužen
do 30. dubna.
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V dubnu jsme provedli druhou roznášku
roušek, se kterou byla spojena i dodávka
tekuté dezinfekce a dezinfekčního gelu do
domácnosti. Musím poděkovat, že si převážná část nás všech uvědomila, že je potřeba
se zamyslet a skutečně se po celou dobu
chovat dle přijatých protiepidemiologických doporučení, které jsou nám postupně
předkládaná. Velice dobře funguje výzva
k osobám pozitivně testovaných i osobám
v karanténě, obě skupiny nás dobrovolně
informují o svém stavu. Já jsem byl v březnu vyzván hejtmanem a krajským krizovým
štábem k osobnímu předložení připomínek,
které se zejména týkaly nedostatečné informovanosti nás starostů i zasažených občanů. Krajské hygienická stanice nás zejména
v počátcích málo informovala o postupných
krocích, čímž docházelo ke kolizím s nařízeným opatřením. Dnes mohu říct, že s největší
pravděpodobností tato návštěva byla impulsem k tomu, abych byl posléze s ostatními
starosty v rámci okresu Frýdek-Místek zařazen do vyššího stupně krizových štábu, kde
už se k informacím podstatným pro další
rozhodování dostávám.

dodání ochranných prostředků do senior
domů a bez prodlevy zajistila pro některé
naše občany vyšetření, společnost HMMC
(Hyundai), která dodala množství ochranných
prostředků a přenechala nám dar za neuskutečněný květnový zájezd do Svederníku ve
výši 20.000 Kč k zakoupení dalších ochranných prostředků či společnost ČEZ a její nadace, kterou jsem zažádal o finanční podporu
v rámci grantu k boji proti koronaviru. Z něj
jsme obdrželi částku ve výši 44.000 Kč, která
nám posloužila mimo jiné k zakoupení dvou
kusů vysoce efektivních čističek vzduchu do
mateřské školy (zachytávají i viry).
Obecně vás chci informovat, že se život
v obci nezastavil, ale tyto informace naleznete v další části zpravodaje. Na závěr velmi
děkuji všem lidem pracujícím v tzv. první linií
- lékařům, zdravotním sestrám a ostatním
zdravotníkům, policistům, vojákům a hasičům, prodavačkám a všem, kteří v té ve svém
zaměstnání pomáhají nejvíce, s nasazením
vlastního života a zdraví.
Také chci velice poděkovat všem, převážně
však ženám z naší obce, kteří se podíleli na
šití roušek. Ať už to byli ti, kteří stříhali, šili,
nakupovali v tom čase nedostupný materiál
nebo ti, kteří již přinesli na obecní úřad našité
roušky. Poděkování patří i našim skautům, kteří se dobrovolně přihlásili, aby vypomohli při
roznášce těchto roušek do domácnosti. Také
nemohu opomenout poděkovat i těm, kteří si
pro své členy v domácnosti či pro své známé
a blízké našili roušky sami. Míra solidárnosti
a soudržnosti mezi obyvatelstvem v této nelehké době byla a je vysoká. Děkujeme.

K další větší vlně pozitivních případů prozatím
nedošlo, takže se můžeme na obecním úřadě
plně věnovat „jen“ tomu, abychom zajistili
pro všechny občany co nejvíce ochranných
pomůcek a dezinfekčních prostředků, co
nejvíce informací k výskytu nemoci v regionu a v naši obci. Dále zajišťujeme bezinfekční prostředí ve veřejných budovách
a prostorech obce tak, aby zde nedocházelo k přenosu virologické infekce. K tomuto nám vypomáhá kraj, město a zejména
společnosti nacházející se na katastru obce.
Společnost Pivovar Radegast, která zajistila

Mgr. Jiří Myšinský, starosta obce

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Úřední hodiny budou v plném rozsahu tak,
aby veřejnost mohla využít služeb k zajištění
úředních záležitostí za dodržení hygienických opatření:

Kontrola spalinových cest
Ve čtvrtek 14. května bude provádět
v obecních budovách čištění a kontrolu spalinových cest kominík pan Sýkora. Občané,
kteří budou chtít provést čištění nebo kontrolu spalinových cest, ať svůj zájem ohlásí
na obecní úřad, telefon 558 641 332.

- použití ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa),
- použití desinfekce rukou při vstupu do
budovy (kanceláře) či při odchodu,
- dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,

Psychologická pomoc

- po zazvonění na vyznačeném místě
vyčkání pracovnice obecního úřadu.

V případě, že se nemůžete z jakéhokoliv důvodů smířit ze současnou situaci, vojenská
linka psychologické pomoci Armády ČR nabízí intervenci.

Úřední hodiny
Úterý

Nebojte se a nestyďte se, pokud si chcete
o svých pocitech pohovořit, využijte nabídnuté služby na telefonních číslech
973 255 140, 973 255 141 a 973 255 142

Čtvrtek 7:30 – 11:30 12:30 – 16:30
Ke styku s veřejností a místem pro přijímání žádostí pouze během úředních hodin je
vyhrazena kancelář č. 2 v I. patře budovy
obecního úřadu.

Nošovická pošta
omezila provoz
Až do odvolání byl rozsah hodin pro veřejnost z provozních důvodů omezen na nezbytně nutnou dobu následovně:

Školní kuchyně
upravila provoz

Po,St,Pá 08:00-09:30
Út,Čt

7:30 – 11:30 12:30 – 16:30

Z důvodu zamezení rozšiřování koronaviru
COVID-19 v rámci nouzového režimu, jsme
byli nuceni přistoupit k doporučení krajské
hygienické stanice - tzn. přestat plnit obědy
do jídlonosičů.

14:00-16:00

Obecní úřad
obnovil provoz

Obědy se plní a rozvážejí v jednorázových
obalech. K dodržení teplotních limitů pro
převoz jsme museli zakoupit i převozní termoboxy. Zároveň informujeme strávníky,
aby si přivezenou stravu od řidiče vyzvedávali. Cena obědu pro všechny strávníky
se navýšila o 7Kč.

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března,
Obecní úřad Nošovice s ohledem na minimalizaci či zamezení možnosti šíření onemocnění COVID-19 upřednostňuje písemný,
elektronický či telefonický kontakt před
osobním kontaktem.

Igor Slováček, ředitel školy
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V. Gavlase byly trvale přemístěny na stanoviště za sportovní areál. Prosíme občany, aby
udržovali kolem kontejnerů pořádek.

Sběr
velkoobjemového
odpadu

Sběr nebezpečného
odpadu má nový termín

I letošní jaro jsou pro vás připraveny velkoobjemové kontejnery, do kterých můžete
uložit starý nábytek, matrace, textil, koberce apod. V následující tabulce naleznete datum přistavení a datum odvozu kontejneru
pro dané místo.
Přistavení
Odvoz
4.5.
6.5.
6.5.
8.5.
8.5.
11.5.
11.5.
13.5.
13.5.
15.5.
15.5.
18.5.
18.5.

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 20. června na těchto místech:
Hotel Nošovice

08:00 – 08:30

u obecního úřadu

08:40 – 08:55

Lokalita / část

za Obecním domem
09:05 – 09.20
(prodejna potravin paní Kačmarčíkové)

Na Karlůvce
- Malé Nošovice

Inzerce

restaurace U Lesa
- Malé Nošovice
u p. Šnajdra
- Malé Nošovice
chata Povodí Odry
- Říčky

Nechcete čekat dlouhou řadu na měření emisí?
Stačí přijet k nám a my Vám změříme emise na
počkání!

u bytového domu čp. 36
- Nošovice
za Obecním domem (potraviny paní Kačmarčíkové)
– Nošovice

20.5.

obecní úřad
– Nošovice

20.5.

u ubytovny – Nošovice

Z důvodu zkvalitňování služeb naší firmy jsme se rozhodli
rozšířit nabídku o měření emisí. Již od 1. 4. 2019 má náš
autoservis jako jediný v okolí povolení od MDČR měřit emise
u osobních a nákladních vozidel.
Nyní nás najdete na nové adrese:
Skalice 439 (bývalá žampionárna / současná polystyrénka)

Změna stanoviště
kontejnerů
na biologický odpad

Autoservis Petr Meca
+420 777 622 336
www.autoservis-meca.cz

Kontejnery na biologický odpad ze stanoviště před rodinným domem čp. 241 pana
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Práce v obci se nezastavily
„Obecně chci říct, že se koronavirem plánované práce v obci nezastavily. V rámci
vyhlášeného nouzového stavu došlo v obci
k omezení pohybu a kupodivu nám to trochu
pomohlo v tom, že jsme mohli bez velkých
omezení dokončit výstavbu autobusové
zastávky a přilehlého parkoviště,“ potvrdil starosta Jiří Myšinský. Dnes, s odkrytou
budovou Radegastova šenku, se stává toto
místo dominantou obce. První část byla součásti veřejné zakázky a díky společnosti Jankostav byla rychle zrealizována. Druhá část,
což byly okolní úpravy, již patří do gesce
obecního úřadu. Naši pracovníci odvedli kus
dobré práce, ať už v zemní úpravě, vyčistění
jímky pro odvod dešťové vody z parkoviště
či odstranění pařezů apod..

Pracovníci obecního úřadu nejen že doposud odvedli výbornou práci při zajištění jednotlivých opatření u koronaviru, ale velmi
dobře upravili i dolní části aleje, opravili podlahy ve školní kuchyni, upravili zeleň v areálu
mateřské školy, natřeli sedačky na tribunách
ve sportovním areálu, natřeli lavičky u obecního domu č.p.36 a další práce týkající se
ořezu stromů a zeleně v katastru obce.
V této době pracovníci obce připravují i výstavbu několika krytých kontejnerových
míst v obci.

V půlce března byla zhotoviteli předána
stavba Přeložky části vodního toku Osiník
na pozemku pod ubytovnou a vlastní práce
již byly zahájeny. „U této stavby byla v rámci
programu ministerstva životního prostředí
podána žádost o dotaci, která by zajistila
velkou část finančních prostředků a byli
jsme ujištěni, že máme velkou možnost
získat velkou část prostředku na pokrytí
této stavby,“ doplnil dále starosta.
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LED osvětlení u veřejného osvětlení v celé
obci,“ upřesnil starosta Jiří Myšinský. „I tuto
investiční akci máme spolufinancovanou
z dotačních zdrojů, konkrétně z Programu
EFEKT 2020,“ doplnil. Dále je připravována
veřejná soutěž na zhotovitele odpočinkové
zóny v Malých Nošovicích pojmenované jako
výstavba Radegastovy toulky. Zde je očekáváno spolufinancování ve výši 30 000Eur
(v přepočtu 780 000Kč), což je větší polovina z očekávané ceny za dílo - ta je dle
projektu 1,5 mil. Kč.

Svou smluvní práci zahájila i dodavatelská
firma k výstavbě veřejného fotovoltaického osvětlení u sportovního areálu. Na jeho
výstavbu přispěla společnost HMMC (Hyundai) částkou 50 000Kč. Celé dílo je za cenu
135 000Kč. „V dnešních dnech vybíráme
dodavatelé na výměnu světelných bodů za

Na každou investiční akci zahájenou v roce
2020 se podařilo zajistit spolufinancování
z jednotlivých dotačních programů. Díky
tomu se část investovaných peněz vrací
zpět do rozpočtu obce a může být tudíž
využita na další místní investice.

Den žen v klubu seniorů
Oslavu MDŽ jsme uspořádali 12. března v kulturním sále Obecního úřadu Nižní Lhoty za
účasti 46 členů našeho klubu a starostů
obou obcí. Předsedkyně klubu všechny přivítala, pak kronikář klubu s troškou vtipu poblahopřál ženám k svátku a pronesl přípitek.
Starosta obce Nošovice každé ženě popřál
a předal kytičku. Následovalo vystoupení
umělce Moravskoslezského divadla, pana Kolowrata, který převyprávěl svůj životní pří-

běh a mezitím zpíval a hrál na klávesy. Po občerstvení byly všem členkám klubu předány
zakoupené různé dárečky dle vylosovaného
čísla s tím, že nepřítomným ženám budou
tyto dárečky předány následně úsekovým
důvěrníkem. Zábava byla dobrá, ale již ne
tak spontánní jako obvykle, protože se šířily
zprávy ohledně epidemie smrtelného koronaviru, který postihuje především seniory.
Další naplánované akce jsme prozatím zrušili
kvůli pandemii koronaviru COVID-19 a nařízení vlády.
Čestmír Roman, kronikář klub

7

Nošovický ZPRAVODAJ

Rekonstrukce Radegastova šenku
Vyhlášený nouzový stav zasáhl
i do rekonstrukce Radegastova
šenku. Veškeré práce na uvedené rekonstrukci probíhaly
v rámci harmonogramu prací a všichni byli přesvědčeni,
že nic nebrání dokončení díla
v plánovaném termínu. Nestalo se tak a vyhlášený nouzový stav přiměl zhotovitele
požádat o přerušení prací na
neurčito.

A jak vše probíhá? Zhotovitel dokončil venkovní úpravy
budovy, ve venkovním meziprostoru dochází k zabudování jímky na tuky a jímky na
dešťovou vodu. Dochází k venkovním úpravám za obslužnou
budovou. Ve vnitřním prostoru
dochází k nanášení vnitřních
omítek a dokončení elektroinstalace a podlah. V gastro části
budovy je již vše připraveno
pro montáž technologického
vybavení. Ve spolupráci se
společností Pivovar Radegast
se prováděly přípravné práce
pro instalaci výčepní a tankové technologie, došlo k výběru dodavatele stolů, židlí,
televizních přijímačů, jevištní
a osvětlovací techniky, dodavatele venkovního posezení
tzn. všeho, co není předmětem
smlouvy o dílo. Ve spolupráci s generálním
projektantem a dozorem investora chystáme dokladovou část pro kolaudační řízení
tak, abychom stavbu po rekonstrukci v co
nejkratší době zkolaudovat.

Představitelé obce s tímto
krokem nesouhlasili a navrhli
kompromisní řešení v podobě
souhlasu s přerušením prací na
dobu od 23.března do 3.dubna. Zhotovitel souhlasil, ale
v pátek 3.dubna navrhl zahájení práce pouze částečně, od
6.dubna. Po četných návrzích
ze strany úřadu došlo i zde ke
kompromisu, k prodloužení
předání díla o 15 dnů však se souhlasem obce
s ohledem na pandemickou situaci dojde.
Předání dokončeného díla tak proběhne nejpozději do 30. června.
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Hasiči informují
25.4. SBĚR ŽELEZA V OBCI
přesunuto na podzim, přesný termín
uveřejníme v dalším zpravodaji

Milí spoluobčané,
tak jako Vás, tak i nás, dobrovolné hasiče,
zasáhlo dění v naší zemi s nákazou KORONAVIRU COVID - 19.

30.4. STAVĚNÍ MÁJE - zrušeno bez náhrady

V minulém čísle jsem Vás informovala o akcích, které pro tento rok plánujeme. Než byl
vládou ČR vyhlášen nouzový stav uspořádali jsme pro naše členky oslavu MDŽ, které
se zúčastnilo 24 členek. Tento rok pro nás
připravily členky Jarmila Juřicová a Martina
Kulhánková námořnický styl. Holky připravily
velmi chutné občerstvení, zábavu s hrou BINGO, tombolu, promítly nám fotky ze starých
akcí a nakonec jsme i tančili.

30.5. DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
		 O POHÁR STAROSTY OBCE
		 zrušeno bez náhrady

Naše mládež se i nadále připravovala na
soutěže, které měly proběhnout v následujících měsících. Bohužel 31.března přišlo
ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
opatření, které nám změnilo veškeré plány
jak na poli sportovním, tak na poli kulturním
v naší obci. Nařízení nám zakazuje pořádání
tréninků a veškerých soutěží s naší mládeží,
dorostem a dospělými. Dále jsme v rámci
opatření byli nuceni zrušit tyto akce:

18.7. HASIČSKÁ SOUTĚŽ
NOŠOVICKÝ KORBEL
zrušeno bez náhrady

30.5. KÁCENÍ MÁJE S OBECNÍM SMAŽENÍM VAJEČINY A TANCOVAČKOU
		 zrušeno bez náhrady
20.6. FESTIVAL HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK
MS KRAJE spojen s 95.výročím SDH
akce bude přesunuta na rok 2021

Velice nás toto rozhodnutí mrzí, ale respektujeme opatření SH ČMS a vlády ČR. Nyní je
potřeba omezit styk na veřejnosti a myslet
na své zdraví, které doufám všichni budeme
mít. Snad se vše brzy v dobré obrátí a potkáme se na další plánované akci.
Martina Pačísková, starostka
Sboru dobrovolných hasičů Nošovice

9

Nošovický ZPRAVODAJ

Zprávy a zprávičky ze školy i školičky
Bohužel v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky
k ochraně obyvatelstva z rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se dveře základní školy ve středu 11.března pro naše žáky zcela nečekaně uzavřely. Po oznámení této
novinky panem ředitelem se děti těšily z neplánovaných prázdnin. Nikdo z nich ale netušil, co
je následující dny a týdny čeká. Že školní povinnosti zůstanou, budou se muset připravovat
sami a kromě toho budou muset zůstávat doma, omezit setkávání s kamarády a spolužáky,
nechodit do kroužků. A tak si i naši žáci nakonec uvědomují, že ve škole by to přece jen bylo
lepší a ono i to učení by se v kolektivu třídy zvládalo líp. A hlavně by mohli chodit bez omezení
ven, na hřiště a do kina, jezdit na kole a chodit na pizzu a mezi své kamarády.

Projektový den s jódem
Ještě než se
nám škola zavřela, prožili
žáci projektový
den s jódem. Po
ročnících si rozdělili úkoly. Prvňáčci malovali
rybky a akvária,
druháci připravili jednohubky
s rybí pomazánkou, třeťáci
a čtvrťáci se zaměřili na výklad
o rybářství, dokonce s ukázkou rybářských
potřeb, a páťáci si připravili prezentaci o jódu

- jeho důležitosti a následcích nedostatečného příjmu. Účelem celého projektového dne
bylo dozvědět se o jódu co nejvíce a zažít
si jeho význam tak, aby se pro nás v každodenní stravě stal samozřejmostí. Ani ve
školce děti v tento den nezůstaly pozadu
a společně s paní učitelkou si o jódu povídaly
a společně si vyrobily a následně ochutnaly
rybičkovou pomazánku.

V budovách probíhá desinfekce
V současných dnech probíhá v celém objektu základní a mateřské školy dezinfekce všech
prostor a hraček. V rámci grantu Krizová pomoc 2020 obdržela obec od Nadace ČEZ
finanční podporu, za kterou pořídila pro mateřskou školu mimo jiné i dvě čističky vzduchu
Therapy Air Ion, které mimo jiné dokáží odstranit 99,99% virologických látek ze vzduchu.
Po dohodě se zřizovatelem je aktuálně plánováno pro děti otevřít mateřskou
školu v pondělí 11. května a dveře školy pro žáky v pondělí 25. května. Veškeré informace, které se stále ještě mohou změnit, očekávejte na stránkách
školy a v emailech zákonných zástupců.
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Březnový karneval
organizovali rodiče

Zápisy proběhnou
bez přítomnosti dětí

Protože v březnu byl čas masopustu, proběhl již tradiční maškarní karneval, který pro
naše děti a žáky zařídil Klub rodičů ve spolupráci se zřizovatelem školy, obcí Nošovice.

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení
nouzového stavu se zápis k povinné školní
docházce uskuteční v termínu 1. - 30. dubna
bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí
a jejich zákonných zástupců.

Zápis do MŠ Nošovice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2020/2021.
Zápisy budou probíhat v období 2.- 16. května,
bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Pokud již vyhlášená kritéria a průběh
zápisů nebudou odpovídat tomuto opatření,
budeme vás informovat ještě před samotným zahájením zápisu do MŠ Nošovice.
Doufáme a věříme, že se všichni těšíme a budeme mít radost, až se znovu vrátíme do
školních lavic.
Za ZŠ a MŠ Nošovice
Slováček Igor, Sklářová Jana
Veškeré informace o zápisu najdete
na webu www.zsnosovice.cz
Děkujeme rodičům za spolupráci
a trpělivost při plnění domácí výuky
žáků. Stejný dík patří celému pedagogickému sboru za přípravu domácí
výuky pro naše žáky a taky
kolegyním ze školky za přípravy
pro předškoláky.

Základní a mateřská škola oznamují
spuštění nových webových stránek.
Věříme, že se vám nové stránky budou líbit, budou přehlednější a najdete vše, co budete potřebovat.
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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.

Nabízím novou službu pro občany na území MAS Pobeskydí,
která je zaměřená

NA POZEMNÍ PR ÁCE VE STAVEBNICTVÍ
( zemní práce, výkopové práce, úpravy terénu )
Práce budou dělány strojně minirypadlem

Kontakt:
Jan Šigut

Tel: 777337876

Raškovice 210

E-mail: jsigut@seznam.cz

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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