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Úvodní slovo
lami dokončili celkovou úpravu okolí
obecního domu včetně vybudování
zpevněného stání pro automobily,
odstranění křovin a odstranění nevhodných vitrín, které jsme zaměnili za jednu uzamykatelnou. Taktéž
jsme dokončili napojení volnočasové
zóny v části Malých Nošovic na síť elektrické
energie. Naši pracovníci prováděli štěpkování
dřevin podle nahlášeného pořadníku žadatelů z řad občanů. Věnovali se i ořezu stromů, které zasahovaly do vedení veřejného
osvětlení podél místní komunikace v části
Malých Nošovic. Koncem listopadu se vrhli
na přípravu techniky pro zimní údržbu, která
byla již použita při napadání první sněhové
přikrývky. Dokončili jsme úpravu gastronomické místnosti v podzemních prostorech
Radegastova šenku, která nebyla součásti
díla rekonstrukce. Ostatní práce se již týkaly věcí, které mají spojitost s probíhajícími
kolaudačními řízeními staveb, které byly dokončeny v průběhu roku. Na odboru dopravy
Magistrátu města Frýdek-Místek jsme podali
žádost ke změně značení v obci Nošovice dle
studie, které se bude v příštím roce realizovat. V měsíci listopadu už probíhaly první konzultační schůzky. Závěrem této rekapitulace
bych chtěl poděkovat za práci, kterou pro
obec odvedl Adam Kroček, který z našich řad
nyní odchází. Přejeme mu, aby se mu v dalším
profesním životě dařilo. Nástupce za něj jsme
vybrali a doufáme, že jej adekvátně nahradí.

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás přivítal při čtení
posledního vydání Nošovického zpravodaje v tomto roce.
Úvodem nemohu začít jinak, než
vás informovat o epidemiologické
situaci v obci, která je spojena s výskytem
Covid-19. Tato pandemie ovlivňuje život nás
všech už od března tohoto roku. Situace
není jednoduchá ani v naší obci. Přírůstek
výskytu onemocnění má rostoucí tendenci i v této předvánoční době. Jestliže jsme
mohli na jaře říct, že se v obci vyskytovalo
onemocnění Covid-19 v řádu jednotek, tak
v listopadu a prosinci máme nárůst řádově
v desítkách. Jsem však přesvědčen, že tuto
nelehkou dobu společně překonáme a že se
nám v následujícím roce postupně vrátí život
v obci do normálu. Dovoluji si vás jménem vedení obce vyzvat, abyste s respektem k této
situaci dodržovali přijatá opatření, o kterých
vás pravidelně informujeme na webových
stránkách obce nebo na sociálních sítích. Za
to vám předem děkuji.
V první adventní neděli jsme mimo vánočního
stromečku rozsvítili i celou obec. V tomto
období jsme chtěli přinést něco nového, pozitivního. Něco, co by vás mohlo při procházce
obcí nebo jejím průjezdem potěšit. Proto
jsme se rozhodli doplnit výzdobu v celé naší
obci tak, abychom u nás mohli vnímat období
Vánoc ještě radostněji. Podle dosavadních
ohlasů to vypadá, že se záměr podařil. Dále
jsme v posledních dvou měsících dokončili
obměnu obecního mobiliáře na všech autobusových zastávkách. Okolí zastávek jsme
upravili před zimou tak, aby bylo především
funkční, zahradní úpravu budeme provádět
v jarních měsících. Dále jsme vlastními si-

Do nového roku jsme naplánovali další investiční akce, které jsme zařadili do návrhu
rozpočtu roku 2021, který máme od 26. listopadu schválený. Na sklonku roku přebíráme
do své správy objekt z části Malých Nošovic,
konkrétně se jedná o nemovitosti čp. 114
a 115 s přináležejícími pozemky. Kupní smlou-
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vy byly již podepsány a nyní jen čekáme, až
budeme na katastrálním úřadě zapsání jako
vlastníci. Celý objekt se bude rekonstruovat
a na místě by měly podle navrhovaného záměru vyrůst tři bytové domy s 18 bytovými jednotkami. K tomuto záměru budeme
po novém roce vybírat tvůrce projektové
dokumentace. Od počátku roku jsme chtěli
zahájit kroky vedoucí k výběru technického
dozoru stavebníka a zhotovitele výstavby komunitního domu pro seniory. Bohužel, podle
informací ze stavebního úřadu územní řízení
neprobíhá bezproblémově a bude muset dojít k podstatné nápravě ze strany zhotovitele
projektové dokumentace, který má proces
celého stavebního řízení smluvně na starost.
O to více jsme z této informace zklamaní,
protože z naší strany máme ke stavbě vše
připraveno, jen v březnu dojde k přeložce
vysokonapěťových sloupů na dotčeném pozemku. Jedna z investic v roce 2021 je i pořízení nového dopravního vozidla pro SDH. Pořízení je částečně hrazeno z dotačního titulu.
Ostatní výdaje v rozpočtu se převážně týkají
výběrů zhotovitelů projektové dokumentace
k výstavbě středu obce, k rekonstrukci sportovního areálu, k rekonstrukci propustků,
k výstavbě technického parku a další. Dále
se výdaje obce týkají výkupů nebo směn pozemků, které potřebujeme pro rozvoj obce.
Během roku 2021 dojde k vytvoření strategického plánu obce na období 2022-2027,
jehož součásti bude i dotazníkový průzkum
mezi všemi obyvateli obce. Na tvorbu tohoto
tolik potřebného dokumentu jsme si zajistili
převážné krytí ze strukturálních fondů (85%).
I v příštím období budeme zpracovávat projekty k nabídkám z programů evropských

a domácích strukturálních fondů, u kterých
jsme v posledním období úspěšní a získali
jsme zde nemalé zdroje finančních prostředků pro rozvoj obce. Naši pracovníci se také
budou podílet na menších investičních akcích, které jsme započali a nedokončili v roce
2020 (stání na kontejnery v celé obci) a na
mnoha dalších převážně malých stavebních
a zahradních úpravách, které nám budou
zpříjemňovat život v obci.
Zastupitelstvo obce Nošovice se sešlo v tomto roce na posledním veřejném projednávání
ve čtvrtek 26. listopadu. K projednání mělo
několik bodů (o některých píšeme v další části
zpravodaje), které se týkaly:
• hospodaření obce,
• inventarizace majetku obce,
• ceník za odvádění odpadních vod (stočné)
pro rok 2021,
• stanovení výše nájemného u bytů ve
vlastnictví obce,
• prominutí dluhu na nájemném u nebytových prostor po dobu trvání nouzového
stavu,
• mimořádné odměny členům zastupitelstva obce,
• změna Organizačního řádu Obecního úřadu Nošovice,
• poskytnutí finančních darů neziskovým
organizacím a dalším.
Děkujeme občanům, kteří mají zájem o veřejné projednávání a těchto jednání se účastní.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Změna úředních hodin
na Obecním úřadě v Nošovicích
V roce 2021 dojde k následující změně úředních hodin obecního úřadu.
Pondělí

7:30 - 11:30

12:30 - 16:30

Středa

7:30 - 11:30

12:30 - 16:30

Omezení kontaktu s veřejností v době nouzového stavu a dočasná úprava rozsahu úředních hodin během měsíce prosince 2020: úterý od 8 do10 hodin a čtvrtek od 14 do
16 hodin. V případě naléhavého zájmu je nutno předem individuální telefonická domluva
s pověřeným pracovníkem na tel. č.  734 471 147.

Kalendář a popelnice na rok 2021
Kalendář obce na rok 2021, který má opět
pohlednicovou stylizaci s tématikou vázanou
k Radegastově šenku a jeho historii si můžete vyzvednout od ledna na obecním úřadě.
Zároveň si spolu s kalendářem vyzvednete
známku na popelnici, případně můžete zaplatit poplatek za psa. V kalendáři najdete mimo
jiné termíny svozu popelnic v části Nošovice

a Malé Nošovice, důležitá telefonní čísla apod.
Svoz komunálního odpadu je stálé bezplatný
a pro jedno č. p. je určena jedna známka
na popelnici. Od 4. ledna 2021 se mění svoz
komunálních odpadů a části separovaných
odpadů. V Nošovicích bude svoz v sudém
týdnu a v Malých Nošovicích v lichém týdnu.
Svozové dny zůstávají beze změny.

Svoz směsného komunálního, který vychází na pátek 1. 1. 2021 (Nový rok),
bude proveden v náhradním termínu, a to v sobotu 2. 1. 2021.

Informace k občanům chodí textovkami
V případě zájmu občana o informace ohledně obce a dění v ní např. zasedání zastupitelstva obce, změny otevíracích hodin na

poště, změny ordinačních hodin lékaře apod.
prosíme občany o registraci telefonního čísla
osobně na obecním úřadě v úřední hodiny.

Vánoční přání obecního úřadu
Starosta a zaměstnanci obecního úřadu přejí
všem občanům Nošovic krásné a klidné prožití vánočních a novoročních svátku v kruhu
rodinném a do nového roku 2021 vše dobré,

zdraví a aby ten rok následující byl pro nás
klidný minimálně tak, jak jsme byli zvyklí v letech předešlých.
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Pyrotechnika s rozumem
Bezpečná zábava pyrotechnika určitě patří
k oslavám nového roku, přesto zkusme být
k sobě, a zvláště pak ke zvířecím mazlíčkům,

tolerantní a ukončeme tyto hlasité projevy
zábavy v 1 hodinu po půlnoci. Děkujeme za
pochopení.

Pozvánka na představení Miroslava Donutila
Obec Nošovice ve spolupráci s MSK připravila pro občany Nošovic a širokou veřejnost kulturní představení
pana Miroslava Donutila,

které se bude konat 25. 2.
v sále Radegastova šenku.
O bližších informacích Vás
budeme informovat začátkem února.

Dobrovolníci provedli
výsadbu stromů na novém valu
Zejména ti, co pravidelně procházíte cestou
pod valem směrem ke hřbitovu, jste zajisté
zaregistrovali, že koncem měsíce listopad
došlo k výsadbě listnatých stromů na novém
valu a v aleji k Božím mukám.

o této výsadbě byla dopředu informována
a taky jsme si s dobrovolníky určili místo, kde
bychom přivítali, aby k výsadbě nových stromů došlo. O to více si vážíme tohoto kroku,
protože tito dobrovolníci si zasazené stromy
sami vypěstovali na svém pozemku.

Výsadbu provedli dobrovolníci z řad našich
občanů a my jim za to velice děkujeme. Obec

Celkově došlo k výsadbě více než 40 ks listnatých stromů.
V tomto roce došlo k výsadbě stromů z řad vás
občanů opakovaně. První výsadba proběhla na
jaře v blízkosti parkoviště
u Radegastova šenku.
Mgr. Jiří Myšinský,
starosta
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Změna ordinační doby MUDr. Ivy Kučerové
Ve čtvrtek 31.12. se v ordinaci DS Dobrá
- MUDr. Kučerová Iva neordinuje.
Nutné případy ošetří po telefonické domluvě
DS Raškovice MUDr. Mácová (tel.: 733 685 195). Děkujeme.

Dva roky Nošovic očima zastupitelů
Zastupitelé obce zvolení v roce 2018 odpovídali na krátkou anketu. Přečtěte si jejich odpovědi
na následující otázky.
Dotazník 1 : S jakou vizi jste nastoupil do Zastupitelstva obce?
2 : Po dvou letech činnosti se naplňují Vaše představy?
3 : Co bych chtěl v následujících dvou letech v obci vylepšit?

Mgr. Jan Heindrich Ph.D.
1. Nastoupil jsem s vizí využít potenciálu, jaký obec
Nošovice má, ke zlepšení
kvality života občanů.

3. V následujících dvou letech bude určitě
velká výzva popasovat se s omezeními a následky, jež ještě zřejmě přinese aktuální epidemiologická situace. Každopádně vylepšit
bych chtěl dopravně-bezpečnostní situaci,
k tomu určitě patří vybudování cyklostezky
a zlepšení možností pohybu mezi jednotlivými
částmi obce. Dále pokračovat v dobře nastavené cestě v budování míst setkávání, volnočasových a pohybových aktivit a zkrášlování
zeleně. A v neposlední řadě pomocí průzkumu
zjistit potřeby a přání občanů pro naplánování
dalších projektů.

2. Ano, představy se naplňují. Jednak to je splnění
většiny bodů, které jsme měli v programu,
ale i mnoho dalších mimoprogramových,
zejména investičních akcí, které přetvářejí
obec k lepšímu. Dlužno poznamenat, že bez
iniciativy a úsilí příslušných jednotlivců by to
nebylo možné. A zde patří velký dík především
našemu starostovi.

Ing. Radomír Mikoláš
1. Hlavní vizí, proč jsem
se rozhodl kandidovat
do Zastupitelstva obce
Nošovice, bylo posílení
pozice Malých Nošovic,
jak v oblasti zázemí, infrastruktury, tak v oblasti bezpečnosti.

2. Po dvou letech bych situaci zhodnotil slovy: hodně je rozpracováno a nyní je třeba
dotáhnout rozdělané. Zastupitelstvo z mého
pohledu pracuje jako celek, kterému se daří
nalézat společnou cestu při řešení nelehkých situací. Z pohledu Malých Nošovic se
podařilo zahájit výstavbu volnočasové zóny
v blízkosti bývalého Hotelu Nošovice, zatím
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Miroslav Kačmarčík

v testovacím režimu rozšířit frýdeckou MHD
až do Malých Nošovic, včetně rekonstrukce
zastávek a pořízení strategického objektu do
vlastnictví obce.

1. Být účasten u realizace dřívějších projektů
(Radegastův šenk, Kodus aj.) a dále se podílet
na uskutečnění vytyčeného programu zastupitelstva obce v tomto
volebním období.

3. Jak už jsem zmínil, hodně věcí je rozpracovaných a je třeba je dotáhnout. V části
Malých Nošovic se aktuálně chystá významná
výstavba, která by měla v dané lokalitě zdvojnásobit počet obyvatel. Domnívám se, že je
nezbytné, se na jaře sejít ve volnočasové
zóně a domluvit se na dalších plánech.

2. Podle mého názoru,
po dvou létech činnosti starosty a zastupitelstva jsou moje představy naplněny na
sto procent.

Na čem by se muselo rozhodně zapracovat
je bezpečnost. Průjezd ze zóny kolem souseda Chodura vnímám, jako nebezpečné
místo, které se musí vyřešit, další problém
je silnice 648, kde nám Policie ČR hází “klacky” pod nohy a nechce připustit v celém
úseku ke snížení rychlosti nebo dokonce
označení začátku a konce obce. Poslední
záležitost v oblasti bezpečnosti, je pěší
spojení s centrem Nošovic a Dobré. Chyba,
která se stala v minulosti (most přes D48
bez chodníku) se bude nyní velice draze
a složitě opravovat.

3. Podílet se na dalším rozvoji obce k prospěchu občanů všech věkových kategorii.

Lumír Vojkovský
1. Působením v zastupitelstvu obce chci
naplňovat předvolební
motto:
„Naslouchat a všemi
dostupnými možnostmi
a prostředky využít a realizovat náměty, nápady
a připomínky našich spoluobčanů směřující
ke zlepšení života v obci“.

V neposlední řadě, je to oblast kulturního
zázemí a odpočinkových míst. Lesy ČR začaly
v letošním roce obnovovat kověry v Nošovickém lese. Domnívám se, že je třeba v této
oblasti pokračovat a v jejích okolí doplnit
lavičkami, které zpříjemní procházku nebo
setkání se sousedy. Když už jsme u zkrášlování, v letošním roce jsme zahájili výstavbu
ohraničených stání pro kontejnery na tříděný odpad. Bohužel, celá akce nejde tak
rychle, jak bychom si přáli, jelikož je nutné
vyřešit majetkové vztahy k pozemkům pod
kontejnery. Věřím, že roce 2021 vyřešíme
kontejnery i zde v Malých Nošovicích včetně
jejích kapacitních dispozic.

2. Tím, že se snažíme plnit závazky, se kterými jsme šli do voleb jako celek a ne jako
členové té či oné strany, mají občané možnost posoudit „úspěšnost“ zastupitelstva za
uplynulé dva roky.
3. Naplňování volebního programu a rozpracované věci, připravované k realizaci na
příští dva a více let přispějí jistě k dalšímu
zkvalitnění života občanů naší obce. Tím se
určitě nebráníme návrhům našich občanů,
jak jsem uvedl v bodě 1. Je přece věcí občanů a ne jen zastupitelstva co a jak se bude
v obci realizovat.

Závěrem chci popřát, aby rok 2021 nám
všem přinesl snad již “normální” dobu bez
Covidových starostí.
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Jiří Juřica Dis.

v obci povedlo, ale některé věci jsou ještě
před námi.

1. Být platným členem zastupitelstva a přičinit se k naplnění volebního programu uskupení, za které jsem kandidoval.

3. Určitě mi velmi záleží na tom započít
stavbu komunitního domu pro seniory, připravit dostavbu volnočasové zóny v malých
Nošovicích s dostavbou menšího občerstvení a posezení. Dále by zde mohl vzniknout
i nějaký menší obchůdek s potravinami, který chybí zejména našim starším občanům.
Započít projekt startovacích domů (bytů)
pro mladé a docílit omezení rychlosti na
hlavním tahu malých Nošovic. Toto jsou ty
úkoly pro nás na další období. Samozřejmě
budeme řešit i další podněty našich občanů
tak, aby se cítili v naší vesnici dobře a spokojeni.

2. Ano. Jsme v zastupitelstvu dobrý kolektiv,
obec na tom není finančně špatně a práce se
daří. Myslím, že je to vidět.
3. Dlouhodobě mne trápí dopravní situace
v obci (překračování rychlosti, mnohdy vulgární cyklisté na chodnících) a rád bych se
taky zasadil, když ne o víc, tak alespoň o zpracování studie možností zachycování vody
v krajině. Ještě vzpomínám na rybník u pily,
potok, který jej napájel a rybníčky v „olšině“,
kde jsme hrávali hokej.

Všem přeji krásné a ničím nerušené vánoční svátky a do nového roku hlavně dobré
zdraví.

Martina Pačísková
1. Zastupitelstvo byla
pro mne nová výzva,
chtěla jsem přiložit ruku
k dílu pro rozvoj naší
krásné obce a zaměřit
se zejména na kulturní
dění v obci a být nápomocna při pořádání
všech kulturních akcí ať
už jako starostka dobrovolných hasičů tak
jako zastupitel obce.

Mgr. Igor Slováček
1. Z předchozího působení v obecním zastupitelstvu si do současného volebního období
zastupitelstva přenáším
pracovní výzvy v rámci
zajišťování a vytváření
společensko-kulturních
akcí pro obec Nošovice,
potažmo pro naše spoluobčany a širokou veřejnost. Významným úkolem, který je mou
prioritou je udržení výborné spolupráce a komunikace mezi základní a mateřskou školou
s obci Nošovice jenž je zřizovatelem.

2. Né vždy se zavděčíme všem občanům,
ale snažíme se pokaždé najít jednohlasné
řešení ve všech projektech a situacích, které v rámci zastupitelstva řešíme. Já osobně
v rámci kulturně sportovní komise se zaměřuji na kulturní akce včetně skladby programu Nošovických slavností, čemuž věnuji
spoustu času a prozatím byly všechny akce
ať už obecní nebo hasičské, které zastřešuji
zase s členy SDH hodnoceny občany velmi
kladně, což je pro mě tou největší odměnou. Myslím, že každý občan vidí za dva roky
kus práce, který se nám jako zastupitelstu

2. V polovině období můžeme společně se
všemi členy společensko-kulturní komise sdělit, že jsme se snažili připravit a realizovat
pestrý výčet aktivit jako např. „Nošovické
slavnosti“ , setkávání se seniory, vítání občánků, atd. S otevřením nového Radegastova šenku byl záměr nabídnout širokou škálu
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kulturních vystoupení. V tomto kalendářním roce vše narušilo hygienické opatření
vyhlášené vládou z důvodu zamezení šíření
Covid-19 a mnoho akcí jsme museli zrušit či
odložit na neurčito.

3. Dále se podílet na velebení obce, zaměřit
se na dopravní bezpečnost v obci společně
se záměrem vybudovat kvalitní cyklostezky.
Obec Nošovice zviditelnit kulturními akcemi
pro návštěvníky z blízkého okolí.

Radim Nikl
našeho volebního programu, úspěchem bylo
dokončení přestavby Radegastova šenku, neúspěchem je, že se nám přes veškerou snahu
nepodařilo vyřešit problematickou dopravní
situaci v obci.

1. Občanům Nošovic jsme
před volbami našim volebním programem představili
jasnou vizi, co a jak bychom
v obci chtěli dělat. Vytýčili
jsme si splnit mnoho cílů
a díky práci celého zastupitelstva se nám to daří.

3. Vyřešit zlepšení dopravní situace v obci,
připravit vizualizaci a pokud možno i podklady pro projektovou dokumentaci výstavby
nové hasičské zbrojnice, zahájit výstavbu
komunitního domu pro seniory.

2. Myslím si, že již teď, v polovině volebního období se nám povedlo splnit většinu

Nošovice přivítaly své malé občánky
V sobotu 12. prosince proběhlo vítání malých
občánků v sále Radegastova šenku. Za zvýšených hygienických opatření jsme přivítali devět občánků obce Nošovice narozených koncem roku 2019 a v roce 2020. Vše probíhalo
pod taktovkou kulturní a sportovní komise
obce a starosty obce Jiřího Myšinského. Nechyběly básničky, dárky pro novorozeňata,
ale i slib jejich rodičů, že budou svým dětem
těmi nejlepšími rodiči.
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Na osvětlení fotovoltaickými světly
nám přispěla společnost HMMC
Obec Nošovice děkuje společnosti Hyundai
Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) za
poskytnutí finanční podpory při výstavbě veřejného osvětlení místní komunikace u hřiště.
Tento projekt jsme spolu se zástupci společnosti HMMC vytvářeli s tím, že využijeme alternativní zdroje k napájení světelných bodů.
K napájení elektrickou energií byla vybrána
technologie fotovoltaických panelů. Společnost HMMC poskytla finanční podporu ve
výši 50 tis. Kč, celková investice byla ve výši
150 tis. Kč

Rozsvícení Vánočního stromečku
Zahájení předvánoční doby
v obci je spojeno s rozsvícením vánočního stromu. Bohužel
nám epidemiologická situace
nedovolila, abychom tuto kulturně-společenskou akci provedli, jak jsme byli za účasti nás
všech z předešlých let zvyklí.
Přesto jsme v předvečer první
adventní neděle vánoční strom
rozsvítili.

Děkuji Skupině ČEZ za podporu
při rozsvícení našeho krásného
vánočního stromečku.

Mgr. Jiří Myšinský,starosta

Novoroční ohňostroj
Pokud nám to epidemiologická situace v regionu dovolí, tak na pátek 1. ledna 2021 v 18
hodin připravujeme na parkovišti u Obecního úřadu přivítání nového roku s přípitkem,
jehož součásti je „Novoroční ohňostroj“.
Při té příležitosti si vás dovoluji na událost

pozvat. V případě, že nám situace nedovolí
osobní přítomnost veřejnosti v dostatečném
počtu, tak akce proběhne v omezené míře.
O všech případných změnách vás budeme
informovat.
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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.

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.

Zároveň vás však musíme upozornit na dodržování zákonných ustanovení a dopravního

Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Změna ceny vodného a stočného
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2021 takto:
• Voda pitná (vodné) 43,52 Kč/m3 (bez DPH) 47,87 Kč (vč.10% DPH)
• Voda odvedená (stočné) 38,66 Kč/m3 (bez DPH) 42,53 Kč (vč.10% DPH)
Placená inzerce

Ceník za odvádění
odpadních vod
pro rok 2021
Zastupitelstvo obce Nošovice na svém zasedání dne 26. 11. 2020 usnesením 13/7 schválilo cenu stočného za odvádění odpadních
vod vodním dílem Oddílná kanalizace Nošovice ve výši 36Kč/m3 včetně DPH
Ceník je platný pro rozhodné období odečtu
stavu měřidel od 15. 12. 2020 do 15. 12. 2021.
Obec Nošovice je plátcem DPH.
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Region Slezská brána
žeb, ale i při účelném, efektivním a zároveň
hospodárném využívání těch dosavadních.
Aktivitami projektu bude rovněž možnost
pořízení pasportů majetku měst a obcí:
pasporty veřejného osvětlení, hřbitovů,
veřejné zeleně a mobiliářů. Tyto odborné
dokumenty budou praktickými podklady
pro správu majetku obcí, umožní rychlý
přehled i snadnější plánování oprav a údržby. Obce a města si v rámci projektu pořídí
mobilní rozhlas a modernizují obecní webové stránky.

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská
brána získal z OP Zaměstnanost dotaci na
projekt Komunikační nástroje, strategické
dokumenty a pasporty pro potřeby měst
a obcí Regionu Slezská Brána, registrační
číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/001473
1. Základními pořizovanými výstupy této
aktivity bude Strategický plán DSO Region
Slezská brána na období 2021–2025, Komunikační strategie Regionu Slezská brána
a jeho obcí pro období 2021–2025 a Komunitní plán rozvoje.

Projekt přinese rovněž nemalou úsporu finančních prostředků městských a obecních
rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů
je hrazeno z dotačních fondů EU.

V rámci našich měst a obcí dojde konečně
i k sjednocení úrovně rozvojových dokumentů pro lepší plánování společného rozvoje
a umožní správně identifikovat aktuální potřeby nejen sociálních služeb v jednotlivých
obcích, aby se tak účinně naplánovala spolupráce obcí DSO nejen při zavádění nových slu-

Doba realizace projektu je od 1. 7. 2020 do
30. 6. 2022.
Přejme projektu nejen dobrý start, ale
i hladký průběh a úspěšné dosažení všech
plánovaných cílů!
Petr Baďura, předseda DSO RS

Nošovická spolupráce s Adámkovou vilou
Obec Nošovice navázala spolupráci s Adámkovou vilou, Domovem se zvláštním režimem, z. ú. pro potřeby zajištění umístění
svých občanů. V případě zájmu vám bližší
informace poskytneme na obecním úřadě.

uživatele s ohledem na respektování jejich
maximální samostatnosti, důstojnosti, soukromí a intimity.
Cíle poskytované služby:
- podpora soběstačnosti a samostatnosti,
- důstojnost a kvalitu života každého klienta
- prevence osamění a podpora rodinných
vztahů a společenských kontaktů.

Poslání služby: Posláním DZR je poskytovat
zdravotně ošetřovatelskou péči a sociální
pomoc seniorům, kterým psychický a fyzický stav neumožňuje život v jejich přirozeném prostředí a jejichž rodinní příslušníci
nejsou schopni tuto péči zajistit. Služba je
plánovaná individuálně dle přání a potřeb

Zásady poskytované služby
- individuální přístup,
- ochrana a respektování lidských práv,
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- respektování svobodné volby klienta,
- aktivizace,
- profesionalita poskytovaných služeb.
Komplexní služby zahrnují:
- ubytování včetně úklidu,
- poskytování celodenního stravování,
- praní, žehlení, drobné opravy prádla,
- pomoc při osobní hygieně,
- pomoc při zvládání běžných úkonů, péče
o vlastní osobu,
- pomoc při uplatňování práv a zájmu při
obstarávaní osobních záležitostí,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředí,
- aktivizační činnosti,
- sociálně terapeutické činnosti,
- fakultativní služby.
Cílová skupina
1. dospělí od 55-64 let
2. mladší senioři od 65 - 80 let
3. starší senioři nad 80 let
Více informací o poskytovaných službách
na www.adamkovavila.cz
Placená inzerce
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„Bezpečný domov“
Pilotní projekt: cílem projektu je zavedení
bezpečnostních SOS tlačítek Senzoor do
spolupracujících obcí: Dobratice, Dobrá,
Krásná, Morávka, Nošovice, Pražmo, Raškovice (v některých obcích již je testovací
tlačítko využíváno např. Raškovice, Pražmo,
ale i jiné obce mimo sdružení obcí povodí
Morávky).
Do výše uvedených obcí jsme připraveni
předat testovací SOS tlačítka Senzoor pro
zvýšení bezpečnosti starších osob v jejich
domácím prostředí.

o tom ostatní osoby informovány SMS. Pokud hovor nikdo nepřijme, jsou o tom rovněž informovány všechny kontaktní osoby.

Naším cílem je podpořit seniory v jejich snaze o aktivní a bezpečný život.

SOS tlačítko pro přenos dat využívá nízkoenergetické bezdrátové rádiové sítě,
a proto tlačítko nevyžaduje žádné dobíjení,
baterie vydrží rok. Rádiový signál má širší pokrytí než běžné signály mobilních sítí
a taktéž vysokou prostupnost v budovách,
garážích, sklepech či autech. V případě, že
by přeci jen bylo stisknuto tlačítko na místě,
kde signál není k dispozici, odešle se zpráva s voláním o pomoc okamžitě, jakmile je
signál obnoven. Dostupnost tlačítka je ze
strany centrály kontrolována několikrát
denně. Pokud nastane výpadek, je situace
prověřena technicky a kontaktován buď
držitel tlačítka nebo hlavní kontakt.

Cílem je umožnit seniorům zůstat co nejdéle doma a zároveň zvýšit pravděpodobnost, že si senioři přivolají pomoc v případě,
že např. upadnou v koupelně – tlačítko na
ruce či na krku může reálně snížit rizikovost
v náhlé nepříznivé situaci. Jde především
o rychlou reakci ze strany rodiny či osobní
asistence. Cílem je vzbudit v pečovaném pocit jistoty v krizové situaci, kdy by se mohlo
stát, že zůstane sám a bez poskytnutí pomoci. Pomoc poskytuje buď rodina, asistent
sociální péče (např. soused, sousedka) nebo
v případě osamocených občanů pracovník
osobní asistence.

Proč realizovat projekt „Bezpečný domov“

Na jakém principu tlačítko funguje:

Kdykoliv může klient jedním zmáčknutím
SOS tlačítka oznámit větší či menší nouzi,
například pád nebo akutní zdravotní komplikace.

SOS tlačítko lze použít na přivolání pomoci
tím, že ho na dvě sekundy stiskneme. V té
chvíli se postupně rozešle na předem zadaná telefonní čísla (max. pět – nastaví osobní
asistent – rodina, přátelé, sousedi apod.)
zpráva o stisknutí tlačítka a současně začne centrála obvolávat v zadaném pořadí
tato čísla. V případě, že je hovor centrály
se zprávou o volání o pomoc přijat, jsou

Co získá klient:
• větší pocit bezpečí
• bude samostatnější a nezávislejší
• získá dobrého pomocníka, pokud má nějaký zdravotní problém
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• získá rychlejší pomoc v případě krizové
situace

• Každých 8 hodin hlášení o funkčnosti zařízení Senzoor centrále

• po hospitalizaci se rychleji vrátí do běžného života

• Kontrolu stavu baterie s upozorněním na
nutnost její výměny

• získá samostatnost a zmenší obavy svých
blízkých

Budoucnost:

Ceník k jednání:
• Pořizovací cena SOS tlačítka je do 1480 Kč
(o ceně stále jednáme).
• Měsíční platba za služby je 70 Kč.
Jednorázová pořizovací cena je 1480 Kč.
Obsahuje:
• Zařízení SOS tlačítko

Do budoucna (v případě, že bude o SOS
tlačítka zájem), tak zřídíme registrovanou
sociální službu tísňové péče § 41 zákona
108/2006 Sb.
Náplní registrované sociální služby tísňové
péče by mělo být:
• zajištění rychlé pomoci při stisknutí SOS
tlačítka

• Baterii s výdrží 1 rok (uvnitř tlačítka)

• zajištění podpory zkušených asistentů
7 dní v týdnu, 24 hodin denně

• Základní příslušenství (pro zavěšení na krk
nebo umístění na ruku)

• pravidelná komunikace se seniory, sociální
pracovník – základní sociální poradenství

Poplatek 70 Kč za služby na 30 dnů zahrnuje:

• realizace okamžité pomoci při ohrožení
bezpečí seniora

• Možnost spravovat až 5 příjemců, kteří
budou dostávat SOS zprávy
• Nonstop provoz Senzoor centrály, která
zpracovává SOS zprávy

• hlídání kvality připojení a stav baterie
koncového zařízení
• do budoucna bude tlačítko vybaveno GPS
Bc. Radka Pechová Černohorská
Tel: +420 724 379 168

• SMS oznámení s žádostí o pomoc
• Automatické hovory s žádostí o pomoc
• Potvrzující SMS o přijetí hovoru s žádostí
o pomoc

Tříkrálová sbírka 2021
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie rozeznívá
na začátku ledna domácnosti mnoha z nás.
A to díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České republice. A co je vlastně její
podstatou? Na to odpověděl ředitel Charity
Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka je vyjádřením lidské vzájemnosti a pospolitosti, kterou jsme schopni jako lidé vytvářet.

Sbírka je synonymem pomoci potřebným
a vzájemné solidarity jak v časech dobrých,
tak i v těch ne úplně veselých. Všechny tyto
dobré vlastnosti máme podle mého názoru
v sobě, což se ukazuje nejen na této sbírce,
ale i nyní v ‚časech koronavirových‘. Stejně tak
symbolizuje Tříkrálová sbírka vytváření společenství, potkávání se. I když setkávání bude
v příštím roce asi trochu jiné než doposud.“
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Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci
s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými
organizacemi. Díky vaší štědrosti a obětavé
práci koledníků se nám v předešlém ročníku
podařilo celkem vybrat 2 374 608 Kč, z toho
35 963 korun ve vaší obci.

kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. „Využití plánujeme obdobné jako
v loňských letech. Mimo opravy a rekonstrukce v pobytových zařízeních vedoucích
ke zvýšení kvality života klientů a podpory
volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti
a mládež, chceme koupit potřebný vůz pro
Salvii – domácí zdravotní péči, která zajišťuje
i mobilní hospicovou péči a zajistit nové zooterapeutické aktivity pro klienty. Stejně tak
vnímáme aktuální situaci a jeden z našich
záměrů pamatuje na možnou realizaci protikovidových opatření v příštím roce, protože
bezpečí našich klientů a pracovníků je pro nás
velmi důležité téma. Veškeré záměry naleznete na našich webových stránkách,“ doplnil
Martin Hořínek.

Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli současné situaci spojené s šířením koronaviru
a vládními omezeními jiná. Odlišnosti přiblížil
ředitel Charity Frýdek-Místek: „Kvůli koronavirovým opatřením bude sbírka v mnohém
odlišná. I když pracujeme s různými variantami a scénáři, nikdo nemůže přesně říci, zda
bude možné a jak bude vypadat koledování
Tříkrálové sbírky v roce 2021. Koledování,
roznášení Tříkrálového požehnání dům od
domu spojené s vybíráním příspěvků na podporu charitního díla a pomoc potřebným – to
je základ Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato
největší sbírková akce v republice proběhne,
dozná však změn. Koledování v příštím roce
bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny
déle. Máme připraveny alternativní možnosti
pro koledování, Tříkrálové požehnání, možnosti přispět, pokud nebudou moci koledníci
vyjít v rozsahu, na jaký jsme zvyklí. Ač jsme
to nepředpokládali, velká část sbírky se díky
restriktivním opatřením přesune do on-line
prostoru. Budoucnost je zatím tak trochu
zahalena mlhou, proto doporučujeme sledovat naše webové stránky nebo sociální sítě,
kde budou zveřejňovány aktuální informace.“

Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do
24. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových
pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní aplikaci, příspěvkem na účet nebo pomocí
dárcovské DMS.
Více informací o sbírce najdete na webových
stránkách Charity Frýdek-Místek nebo www.
trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová
koordinátor Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek

Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a pomoci potřebným ve vašem regionu? Může tak
učinit ve své mobilní bankovní aplikaci pomocí
QR kódu nebo příspěvkem na sbírkový účet
66008822/0800 VS:77708004.

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem
danými pravidly tak, aby byla maximalizována
její transparentnost. Každá Charita například
sepisuje tzv. záměry, tedy dokumenty, ve
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Poutě a mše svaté v roce 2021
Farní kostel sv. Jiří Dobrá:
Velká pouť
- neděle 25. 4. v 8.00 a 10:30
Krmáš
- neděle 12. 9. v 8.00 a 10:30

Krmáš
Silvestr

- neděle 17. 10. v 10:30
- pátek 31. 12. v 15:00

Kaple Navštívení Panny Marie Nižní
Lhoty:
Velká pouť
- neděle 30. 5. v 10:30
Krmáš
- neděle 24. 10. v 10:30

Filiální kostel sv. Antonína Prašivá:
Velká pouť
- neděle 13. 6. v 10:30
Další mše sv. - červenec a srpen
- každá neděle v 10:30
- každá středa v 17:45

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.
Marek Kozák

Senioři své akce přesunuli
Ve druhé polovině letošního roku
jsme měli naplánovanou řadu akcí,
které již byly zajištěné. Například zájezd do vinného sklípku nebo zájezd
do ostravského divadla. Dále jsme
připravovali výroční schůzi spojenou
s Mikulášem a předáváním dárečků
jubilantům. Všechny naplánované
akce nám však koronavirus zhatil. Na listopadové výborové schůzi jsme se dohodli,
že všechny akce plánované do konce roku
rušíme s tím, že pokud to bude možné, tak

je uskutečníme v příštím roce, kde
mimo jiné máme naplánovaný zájezd
do Prahy.
Výbor klubu seniorů Nošovice – Nižní
Lhoty tímto přeje všem členům klubu a zároveň všem občanům Nošovic
klidné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2021 hodně pevného
zdraví, hodně radosti a co nejvíce hezkých
okamžiků se svými blízkými.
Čestmír Roman, kronikář klubu

Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
pomalu se chýlíme ke konci roku 2020, který
z hasičského pohledu nehodnotím příznivě.
Situace kvůli pandemii COVID 19 nám doslova
překazila všechny naše plánované akce, které
pořádáme v průběhu roku jak pro naše mladé hasiče a členy SDH, ale také pro občany
naší obce. Musíme být ale pozitivní a doufat
v to, že rok 2021 bude pro všechny daleko
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lepší a my budeme moci uskutečnit všechny
akce, které pro Vás po celý rok připravujeme
a některé z nich jsou již dlouholetou tradicí.
Každoročně pořádáme pro naše mladé hasiče
vánoční besídku s malou odměnou pro děti za
jejich píli po celý rok. Ani toto nám vládní nařízení se zákazem stýkání osob ve větším počtu
neumožnilo uspořádat a proto jsme rozhodli,
že děti odměníme hodnotným balíčkem, které

Nošovický ZPRAVODAJ
jim přinese před dveře jejich domovů hasičský
Mikuláš. Tak se také stalo 5. prosince v podvečer a Mikuláš obešel celkem 42 našich mladých
hasičů od těch nejmenších ve věku 3 let, až
po ty nejstarší. V závěru bych ráda jménem
Sboru dobrovolných hasičů Nošovice vyjádřila poděkování za celoroční přízeň a podporu
Obci Nošovice v čele s panem starostou Mgr.
Jiřím Myšinským, dále spolupracujícím složkám v obci a místním podnikatelům a firmám.
Dále bych ráda poděkovala výboru SDH a všem

aktivním členům za práci, kterou vykonávají
zcela dobrovolně.
Dovolte mi, abych Vám všem občanům popřála radostné prožití nadcházejících vánočních svátků v kruhu rodiny a do nového roku
2021 štěstí, pohodu, spoustu úspěchů, ale
hlavně dobré zdraví, které je v dnešní době
velmi důležité.
Za SDH Nošovice – Martina Pačísková

Rádi bychom oznámili, že jsme dosáhli na schválení a poskytnutí dotace Moravskoslezského kraje
na podporu dobrovolných hasičů v roce 2020.
Poskytnuta dotace byla ve výši 42.100 Kč. Za tuto dotaci jsme pořídili:
- Elektronickou časomíru
20.990 Kč
- 2x sklopný terč
19.720 Kč
- Rozdělovač pro 100m překážek
5.270 Kč
- 2x savice pro požární útok
11.804 Kč
- Tašku na sportovní náčiní
1.999Kč
Na zbylé částce se podílel sbor z vlastních finančních prostředků.
Touto cestou děkujeme Moravskoslezskému kraji za možnost čerpání těchto finančních zdrojů
na podporu naší sportovní hasičské činnosti.

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 00 Ostrava

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nošovice
Martina Pačísková – starostka SDH
Nošovice 3
739 51 Nošovice
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Novoroční přání hokejistů

Zprávy a zprávičky z naší školy a školičky
Když 13. října přišlo nařízení vlády o okamžitém uzavření všech základních škol, nikdo
nečekal, že se toto uzavření z plánovaných
pár týdnů protáhne na déle než měsíc. Žáci
přešli na distanční výuku – formu vzdělávání na dálku – samostatné studium probíhalo prostřednictvím e-mailové komunikace se zákonnými rodiči případně žáky.
Bylo vytvořeno výdejní místo k předávání
pracovních listů a učiva. Naše škola ihned
zahájila patřičné kroky a hned jak to bylo
možné, spustila softwarovou platformu
od Microsoft Office „Teams“. Paní učitelky
prošly několika hodinovým školením tohoto
programu, kde se seznámily s technikou
a možností, jak s programem pracovat. Žákům byly přiděleny a rozeslány přihlašovací
údaje a během několika dnů se mohli žáci
se svými učitelkami alespoň na dálku slyšet
i vidět. Pro všechny to byla nová zkušenost
a prostřednictvím Teamsu jsme zažili i několik veselých příhod.

Když v pondělí 18. listopadu došlo k částečnému uvolnění, se za přísných hygienických
podmínek mohli žáci první, druhé a třetí
třídy vrátit do školních lavic. Dle ohlasů,
úsměvů a nadšení žáků, bylo vidět, jak se
na sebe všichni těšili a byli rádi, že už zase
můžou do školy. Ve škole byl upraven rozvrh
hodin tak, aby se mohli žáci prvních třech
ročníků vzdělávat prezenčně a žáci čtvrtého
a pátého ročníku nadále distančně. V pondělí 30. listopadu se do školních lavic vrátili
i žáci čtvrté a páté třídy.
Pro rodiče jsme v úterý 24. listopadu uskutečnili online třídní schůzky.
Ve snaze zavést běžný provoz ve škole jsme
za dodržení hygienických podmínek uskutečnili první blok preventivního programu
„Renarokon“. Jiné dopoledne jsme se po
skupinách zúčastnili oblíbeného „Muzikohraní“, kde žáci měli možnost seznámit se
s netradičními hudebními nástroji.
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V důsledku zavedených opatření jsme
v tomto školním roce nemohli uskutečnit
naši velkolepou, hojně navštěvovanou „Mikulášskou besídku s vánočním jarmarkem“.

Tato akce podporovaná společností Hyundai
proběhla pouze předáním dárečků samotným Mikulášem, čertem a andělem před
budovou školy.

V prosinci jsme zorganizovali dva projektové dny mimo školu. Žáci prvního ročníku
navštívili výrobnu svíček v Olomouci a žáci

druhého a třetího ročníku shlédli Paskovský
zámek s výstavkou dřevěných modelů kostelíků a kapliček.

V rámci projektového dne se žáci druhé
a třetí třídy rozhodli namalovat a obrázkem potěšit domov důchodců ve Frýdku
-Místku.

Ani v družině žáci nezaháleli a s paní vychovatelkou vyráběli tradiční vánoční dekorace
a svícny. Napekli si vánoční cukroví a medové perníčky a tím nám provoněli celou školu.
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V posledních předvánočních dnech si budou
připomínat tradice a čekat na Ježíška.
Zatím co se základní škole na pár týdnů zavřely dveře na několik západů, naše mateřská škola fungovala dál. Docházelo víc jak
dvě třetiny dětí a paní učitelky pro ně připravovaly dny plné zábavy, úkolů a zážitků.
V pondělí 2. listopadu si děti společně vydlabaly dýni, plnily Halloweenské úkoly, některé
děti přišly ve stylových kostýmech.
V týdnu kolem 11. listopadu, jsme se zaměřili na tradice kolem sv. Martina. Připomněli
jsme si legendy a povídky o sv. Martinovi,
zpívali písničky, vyráběli koníky, zasněžili si
školičku, napekli svatomartinské rohlíčky
a podkovy, s průvodem jsme se prošli školou a podělili všechny naše zaměstnance.

V dalších dnech jsme dětem připravily projektový den s policií, kdy děti poznávaly dopravní značky, skládaly je z částí, malovaly
semafor a završením bylo setkání s policií
ČR na našem dopravním hřišti.
Jindy jsme se s dětmi vypravili k řece Morávce, kde jsme do košíčku společně nasbírali
plno různě velkých kamínků, které jsme si
umyli a připravili na další projektový den,
kdy si každý svůj kamínek namaloval. Dalším úkolem této akce, bude kamínek odnést
kamkoli do světa.
V listopadu letos poprvé za námi přijelo divadélko s krásnou pohádkou O třech
medvědech. Jiné dopoledne jsme strávili
v duchu muzikohrátek, kdy si děti mohly
vyzkoušet různé etnické nástroje, zahrály
si na nástroje i na svá těla, vlnili se v tónech
hudby a závěrem se zrelaxovali. Díky společné akci s MAP Pobeskydí pod názvem „Na
Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme“,
nás přijeli navštívit lesní pedagogové, se
spoustou zajímavých informací o zvířatech
našich lesů. Přinesli na ukázku kožešiny, růžky, taky vycpané zvířátka.
Za přísných hygienických podmínek se děti
mohly vyfotit na vánoční fotografie.
První chvíle sněhu jsme s dětmi strávili na
zahradě, kde se stavěli sněhuláci, hrála koulovaná a malovalo se do sněhu.
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Přestože nám letos nebyla umožněna Mikulášská besídka s nadílkou a jarmarkem, Mikuláš, čert a anděl k nám cestu nezapomněli
a po roce nás přijeli navštívit. Letos dokonce
dvakrát, jednou jen přes okno, kdy nám zástupci firmy Hyundai alespoň zamávali pod
okny a balíčky dětem poslali a podruhé nás
Mikuláš s čertem přišli potěšit osobně.
Poslední předvánoční dny budeme v mateřské škole ještě péct cukroví, vyrábět
dárečky rodičům, malovat obrázky našim
seniorům a samozřejmě si budeme připomínat zvyky a tradice, budeme zpívat koledy
a hlavně se budeme těšit a čekat na Ježíška,
který k nám snad v úterý 22. prosince po
roce zase dorazí.

a dveře školy i školky se pro všechny
otevřou v pondělí 4. ledna.
Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Nošovice za celoroční odvedenou práci, zřizovateli za podporu a rodičům
za trpělivost a pomoc při distanční výuce.
Přejeme Vám všem:
„Pod stromečkem balík zdraví, vzácný
poklad jak se praví. Lásku, štěstí, žádné
hádky, spokojenost hezké svátky. Hromadu dárků, co srdce pohladí, rodinu,
přátele, jež nikdy nezradí…
Věřme a přejme si, aby ten následující
rok 2021 byl mnohem lepší, zdravější
a klidnější!!!

Vánoční prázdniny našim dětem a žákům začnou ve středu 23. prosince
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Za ZŠ a MŠ Nošovice Slováček Igor
a Sklářová Jana

www.nosovice.cz

Novoroční přání myslivců
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Inzerce
Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?
Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,
nebo Vám stromeček uřízneme my.
Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje
od 1. 12. 2020

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK
cena od 400,-

Najdete nás u domu č. p. 43
Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend)
Kontakt: JanCarbol@seznam.cz, nebo 602 741 231
Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA
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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