leden

Nošovický

únor

2021

ZPRAVODAJ
Důležité informace
čtěte na s. 4-5

Výběrové řízení
čtěte na s. 6

Včelky si zase
povídaly
čtěte na s. 8

www.nosovice.cz

Nošovický ZPRAVODAJ

Úvodní slovo
na všechna předkládaná nařízení, včetně předávání všech
aktuálních informací obyvatelstvu. V této činnosti budeme
nadále pokračovat i v následujících měsících. Každopádně
vás chci požádat, abychom si
všichni uvědomili závažnost
doby a snažili se s rozumem
dodržovat přijatá nařízení
i v dalším období, za což vám
předem děkuji.

Vážení a milí spoluobčané,
je mi velice líto, že jsme
byli nuceni z epidemiologických důvodů zrušit
přivítání nového roku
u obecního úřadu, a proto mi dovolte, abych vám
tímto způsobem úvodem
prvního vydání Nošovického zpravodaje tohoto
roku popřál zdraví, štěstí
a mnoho pěkných prožitků
v roce 2021.

Před vánočními svátky jsme
chtěli, jako každý rok navštívit naše seniory v domovech a v penzionech. I tato každoroční návštěva byla zasažena přijatými
opatřeními spojenými s epidemiologickou
situaci. Takže jsme se rozhodli zavézt dárky
do domovů a penzionů, kde jsou naši senioři
ubytování s tím, že jsme požádali sociální
pracovníky jednotlivých zařízení, aby dárky
předali i s pozdravem od nás a se vzkazem, že
všem přejeme pevné zdraví do nového roku.
Těsně před Vánočními svátky jsme obdrželi
i nemilou zprávu o tom, že nás 22. prosince
ve věku 92 let navždy opustil pán Václav
Petras, válečný veterán z druhé světové
války a zároveň i exředitel Pivovaru Radegast, který značnou část svého života spojil
s naší obcí. Manželce Evě a dceři Taťáně jsem
osobně kondoloval.

Jsme na počátku roku 2021 a nemohu konstatovat celosvětovou situaci jinak, než že se
nacházíme všichni v očekávání doby vítězství
nad koronavirovou pandemií. Lednová ani
únorová data o stavu pandemie, jak v ČR, tak
i v obci nám však světlo na konci tunelu nepřibližuje. Během tohoto období nám v obci
povyskočila data spojená s nemocí Covid-19
více než o 120 procent. Na určité období jsme
byli z tohoto důvodů nuceni uzavřít chod
mateřské školy. Bohužel nárůst pozitivních
záchytů u nás v obci neustává, ale neustává
ani jinde v republice tak, jak bychom si přáli. Slibované proočkování obyvatelstva taky
pokulhává, ale snad dojde v následujících
měsících ze strany státu k nápravě. Obecní
úřad nabídl všem seniorům 80+, že v případě
zájmu jsme nápomocni se zaevidováním do
očkovacího registru. Nápomocni jsme samozřejmě i pro seniory mladšího věku, pokud
bude o to z jejich strany zájem. Také jsme
přišli cestou nadřízených krizových štábu
s nabídkou zřízení očkovacího místa v obci
pro mobilní očkovací týmy. Pro tuto chvíli ani
orgány státu, ani orgány kraje o tuto nabídku
neprojevily zájem. V rámci krizového řízení
obce v této pandemické době reagujeme

Z kraje roku jsme ihned začali s plněním úkolů, které jsme si stanovili na rok 2021. Převážná část je zaměřena na přípravy studií
a projektových dokumentací k zamýšleným
stavbám. Nejvíce nás sužují potíže, které nastaly v územním řízení u komunitního domu
pro seniory. Zjištěné nedostatky dotčeným
stavebním úřadem týkající se projektové
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dokumentace byly tak závažné, že nás přiměly ke zpětvzetí podání a projektanti je
musí ve stanovené lhůtě odstranit. Termín
k odstranění závad byl stanoven do 30. září
2021. Stanovený termín je rovněž vázaný na
schválení změny č. 2 územního plánu obce.
Ostatní zadané studie se vážou na vybudování středu obce, vybudování tří bytových
domů v části Malých Nošovic a technického
zázemí obce. O všech dokončených studiích budete informování a budete moci se
ke studijním návrhům vyjádřit. I u těchto
zamýšlených staveb čekáme na schválení
změny č. 2 územního plánu obce. Obec
se také chystá zadat průzkum k možnosti
vybudování kanalizační sítě v části Malých
Nošovic. Tímto průzkumem chceme získat
jasné odpovědi na otázky, jaké máme možnosti technického řešení, jaké dopady by to
mělo na životní prostředí, jaké jsou jednotlivé náklady na vybudovaní a jaká je finanční
rentabilita. Jakmile průzkum zadáme, jeho
stěžejním bodem bude zjistit zájem jednotlivých domácnosti v části Malých Nošovic
k připojení na předmětnou kanalizační síť.

parkoviště, chodníku a dvou autobusových
zastávek u Radegastova šenku.
Co se týče menších plánovaných investičních akcí na rok 2021, tak jsme uzavřeli
smlouvu o dílo na akci „Oživení veřejného
prostranství obce“, týkající se úpravy ve
sportovním areálu včetně solárního nabíjecího panelu. Na tuto akci jsme si zajistili
finanční prostředky z evropských fondů,
kterými převážnou část nákladu pokryjeme. Totéž platí i u zahájené akce nákupu
dopravního prostředku pro JSDH Nošovice.
Jedná se o nákup devítimístného dodávkového vozidla, které má částečně nahradit
vysloužilé vozidlo určené k přepravě osob.
Poslední akci, na kterou jsme si zajistili finanční prostředky a je již v běhu, je vyhotovení nového strategického plánu obce
Nošovice na období 2021-2025, pasport
zeleně a pasport obecního mobiliáře. To
vše v součinnosti s DSO Regionu Slezská
brána. Součásti této tvorby bude i průzkum
mezi obyvatelstvem obce. O termínu konání
průzkumu budete včas informování
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace,
která je spojena s Covid-19 směřujeme organizaci kulturně-společenských akcí v obci
do druhého pololetí roku 2021. O termínech
konání budete vždy s předstihem informování.

Na sklonku ledna jsme obdrželi dvě pozitivní
informace. První z nich přišla z vedení společnosti Plzeňský Prazdroj a.s.. Podnik souhlasí
s prodejem části pozemku hřiště pod pivovarem naši obci. Veškeré náležitosti tohoto
odkupu budou předmětem projednání na
následujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce. Druhá je, že po devítiměsíčních
průtazích, které však nebyly zapříčiněny obcí
či zhotovitelem, jsme obdrželi ze speciálního stavebního úřadu rozhodnutí o kolaudačním souhlasu s plnohodnotným užíváním

Na závěr chci našim školákům popřát pěkné
a klidné prožití jarních prázdnin snad i ve více
rozvolněném prostředí.

Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY
V roce 2021 dochází změna úředních hodin obecního úřadu následovně.
Pondělí

7:30 - 11:30

12:30 - 16:30

Středa

7:30 - 11:30

12:30 - 16:30

V době vyhlášení nouzového stavu jsou úřední hodiny omezeny na
Pondělí	 
8:00 - 10:00
Středa

13:00 - 16:00

V souvislosti s vyhlášeným opatřením upřednostňujeme styk s veřejnosti písemnou
formou nebo na telefonních kontaktech  558 641 332 nebo  734 471 147, e-mail:
obec@nosovice.cz.

Kalendář a popelnice na rok 2021
Kalendář obce Nošovice 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 číslo popisné je určena
jedna známka na popelnici. Od 4. ledna 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.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 27. března na těchto místech:
Nošovice U lesa (dříve hotel Nošovice)

8:00 - 8:30

U obecního úřadu

8:00 - 8:55

Parkoviště za obecním domem

9:05 - 9:20

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.

Pozor! Plánovaná odstávka dodávky elektrického proudu
1. - 2. 3. 2021 - stejná lokalita. Více informací na stránkách obce Nošovice.
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INFORMOVANOST
OBČANŮ

Tříkrálová sbírka
Výnos z Tříkrálové sbírky 2021 v obci činil
19 323 Kč. Na sbírku kromě našich občanů
přispěli i zaměstnanci HMMC a pivovaru
Radegast. Všem, kteří přispěli moc děkujeme.

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.

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

Od 1. února dochází ke změně objednávání
pacientů na PCR testy k vyšetření Covid-19
v lékařem nebo operátorem call centra KHS
doporučeném termínu.

Nově bude systém objednávání fungovat
tak, že lékař nebo Krajská hygienická stanice
zadá žádanku v celostátním systému ÚZIS.
Pacient, jemuž byla tato žádanka vystavena
(pacient nedostane žádanku fyzicky, dostane pouze informaci od lékaře, že žádanku
vytvořil) se může rezervovat k odběru na
libovolném odběrovém místě v termínu, který je volný, případně se dostavit k odběru

Odběrová místa ve Frýdku-Místku:
Spadia Lab, a.s. Frýdek-Místek,
telefon 558 900 321
Nemocnice ve Frýdku-Místku,
telefon 558 415 399.

Informace MUDr. Ivy Kučerové
Změna ordinační doby na dětském středisku Dobrá - MUDr. Kučerová Iva
Čtvrtek 4. března se neordinuje.
Nutné případy ošetří na dětském středisku Politických obětí
(Místek u bývalého autobusového stanoviště)
po telefonické domluvě MUDr. Devečková - tel.: 558 434 835
Prosíme, abyste se i nadále ke všem vyšetřením telefonicky objednávali.
Tel.: 603 581 000

5

Nošovický ZPRAVODAJ

Oznámení

o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici
Obec Nošovice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici řidič, zaměstnanec obce
Místo výkonu práce:
Pracovní poměr:
Pracovní úvazek:
Nástup do práce:
Platové zařazení:

obec Nošovice
HPP dle zákoníku práce
40 hodin týdně, tj. úvazek 1,0
1. 4. 2021, případně dle dohody
dle zákona č.262/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě do 5. platové třídy, platový stupeň dle délky
doložené praxe s možností osobního hodnocení

Požadujeme:
- min. ÚSO ukončené výučním listem
- základní znalost práce na PC, Internet
- řidičské oprávnění sk. B, (T, C – výhodou)
- způsobilost k právním úkonům
- trestní bezúhonnost
- zdravotní a fyzickou způsobilost odpovídající pracovnímu zařazení
- oprávnění k obsluze motorové pily výhodou
- časová flexibilita (občasná práce o víkendech a svátcích), spolehlivost, pečlivost,
- organizační schopnosti
- zájem o dění v obci
Popis práce:
- obsluha zahradních strojů a jejich příslušenství,
- práce s křovinořezem
- údržba splaškové kanalizace obce včetně čerpacích stanic (zajistíme školení)
- údržba budov ve vlastnictví obce
- běžná údržba vzhledu obce
- úklidové práce při údržbě chodníků a místních komunikací včetně zimní údržby a plužení
- drobné dílenské a stavební práce
- další pomocné práce dle aktuálních potřeb obce
Benefity:
- Sociálně- pracovní příspěvky (na stravování, penzijní připojištění apod.)
Uchazeči o pracovní pozici zasílejte prosím své profesní životopisy, případně doplněné motivačním
dopisem na adresu: obec@nosovice.cz nebo doručte na Obecní úřad Nošovice do 15. března 2021.
Po posouzení nabídek budou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu jednání.
Obec Nošovice si vyhrazuje právo bez udání důvodů toto výběrové řízení zrušit.
Bližší informace na telefonním čísle 558 641 332
V Nošovicích dne 9. 2.2021

Mgr. Jiří Myšinský, starosta
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„Být vidět se vyplatí“
Kam umístit reflexní prvky? Ideální místem je
pohybující se část těla blíže ke středu vozovky.
Čím více prvků chodec má, tím více je pro
řidiče vozidla viditelnější. Dnes se již vyrábí
oděvy s všitými reflexními prvky, které ovšem
ne vždy pokryjí dostatečnou plochu a jsou
dobře vidět.
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo
cyklistů, je třeba také apelovat na řidiče. Ze
stejného důvodu, muže právě chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má řidič za nepříznivého počasí neočištěné mlhovky.
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto
klíčovou skutečnost užití reflexních prvků
za snížené viditelnosti připomínají chodcům
pravidelně v rámci kampaně „ Nebuďte neviditelní“.
Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
13. listopadu 2020

Se stávajícím zimním obdobím je stále aktuální téma viditelnost v provozu. Co je třeba
si připomenout a jak se bezpečně pohybovat
na vozovkách?
Každé město nebo obec má svá tmavá místa, kam nedosáhne pouliční osvětlení. Zákon
ukládá chodci povinnost užití reflexních prvků
mimo obec či město. Aby mohl řidič včas reagovat, měl by Vás vidět z dálky.
Reakční doba řidiče se odhaduje na dvě sekundy, přičemž
vozidlo ujede ještě poměrně
dlouho vzdálenost. Velkou roli
v tomto hraje jednak oblečení chodce, stejně tak počasí.
Obecně se da říci, že osobu
v bílém oblečení můžete vidět
na vzdálenost 55 m, ve žlutém
oblečení na vzdálenost 37 m,
v červeném oblečení na vzdálenost 18 m. V případě užití reflexních prvků lze chodce spatřit až na vzdálenost 200 m, což
je adekvátní doba na včasnou
reakci řidiče vozidla.
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…krátké zprávy a zprávičky
z naší školy a školičky…

Bohužel jsme třetí lednový týden začali karanténou a museli jsme naši školku na několik dní uzavřít. Naštěstí vše dobře dopadlo
a 19. ledna jsme mohli opět děti přivítat.
Napadl nám sníh a děti si mohly vytáhnout
boby, stavět sněhuláky a užívat si sněhu.
Aby nám bylo v mateřské škole veseleji, přijel
nám zahrát a zazpívat p. Zábranský se svou
„Veselou kytarou“.
Do školy po vánočních prázdninách nastoupili
jen žáci první, druhé a třetí třídy. Měli před
sebou čtyři týdny pilného učení a snažení.
Prvňáčci si své první vysvědčení hrdě převzali
ve čtvrtek 28. ledna, protože se v prvním
pololetí snažili, dostali všichni zasloužené
samé jedničky.
Žáci čtvrté a páté třídy se nadále vzdělávají
distančně a své vysvědčení si vyzvednou po
návratu do školy. Všichni pevně věříme, že to
bude, co nejdříve.
V mateřské škole po Vánocích na děti čekalo
malé novoroční překvapení ve formě veselého sportovního vstupu do tříd.
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Předškoláky čeká zápis do 1. třídy, a proto
neleníme a stále se učíme něčemu novému,
co by měl správný předškolák před vstupem
do 1. třídy znát. Připravujeme konzultační
schůzky pro rodiče předškoláků.

Od 1. března všechny školáky čekají jarní
prázdniny, ale bohužel vzhledem k situaci,
která je teď kolem nás, se na ně snad poprvé
nikdo netěší.

Za ZŠ a MŠ Nošovice Igor Slováček a Jana Sklářová

Senioři netrpělivě čekají, až se zase
sejdou na nějaké akci
Členové našeho Klubu seniorů v maximální
míře dodržují vládní opatření ohledně současné pandemie koronaviru. Nescházejí se
a nenavštěvují, přestože by tak rádi činili.
Přesto se někteří z nás bezkontaktně, spíše
na dálku, shledávají na individuálních procházkách, buď kolem potoka, nebo kolem
nově osázeného valu u automobilky. Pokud
to situace dovolí, rádi bychom v měsíci
březnu u příležitosti MDŽ uspořádali výroční schůzi, kterou jsme loni nemohli vykonat,

avšak pouze v tom případě, že neporušíme
žádné vládní opatření.
Pokud schůzi spojenou s MDŽ uspořádáme,
budou členové klubu o termínu konání informováni prostřednictvím úsekových důvěrníků.
Doufáme a těšíme se na zlepšení současné
nezáviděníhodné situace.
Čestmír Roman, kronikář klubu
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Včelky si zase povídaly
Obyčejně se ozýváme až v předjaří, ale letos
chceme udělat výjimku, abyste Vy, lidé, měli
více času na přemýšlení a přijetí novoročních
předsevzetí, co udělat v roce příštím lépe,
a zároveň jak nám včelkám chcete pomoci.

Vy lidé si dáváte do nového roku i dobrá
a moudrá předsevzetí – prosíme, dejte si
do nich i taková, jak pomůžete přírodě, sobě
a nám včelkám a vysejte na své zahradě
alespoň záhon kytiček, který nejen ozdobí,
oku lahodí, ale i provoní. Sokoli, skauti i děti,
zkuste pro nás včelky udělat něco, co nás
všechny potěší. Ti hodní včelaři slibují, že
za úspěšný pokus Vás odmění skleničkou
medu a my včelky „přísaháme“, že jim ten
med nasbíráme a zároveň Vás pozveme na
jeho točení. To, že je med zdravý, už věděli
staří Egypťané i Římané. Zkuste se o tom
přesvědčit i Vy. Před ranní hygienou si dejte
čajovou lžičku medu, nechte rozpustit v ústech a spolkněte. Med má antioxidační a antibakteriální účinky, kterých se tu bakterie
leknou. Kéž bychom Vám lidem tím pomohli
i s koronavirem. A co propolis? Ten rovněž
obsahuje antibakteriální látky, používá se
i k výrobě léků, pomáhá proti virům a parazitům. Takže o nemocech jako angína, chřipka
se dozvíte jen z tisku. Jestliže se budete řídit
našimi radami a budete zdraví, pošlete třeba
fotku Vašeho záhonku kytiček, abychom Vás
mohli odměnit tou skleničkou medu.

Koncem roku děláme jakousi uzávěrku, co se
nám podařilo, co jsme chtěli udělat a na co
jsme třeba i zapomněli. Tak jako se každý rok
opakují roční období, tak i naše činnost je
na těchto obdobích závislá, zvláště na jaře.
Nejdříve Vám však musíme povědět, jaký
pro nás včelky byl ten rok uplynulý. Minulý
rok nebyl pro nás moc příznivý, ale věříme,
že ten příští bude lepší. Nejdřív vše pěkně
rozkvetlo a z toho jsme měly velkou radost,
ale do toho přišly v některých regionech
mrazíky, a co se nám nepodařilo rychle nasbírat, bylo pryč. Ze začátku jara jsme byly
ještě slabé a vylíhlo se málo našich sestřiček,
proto nám během zimy hodně rojů uhynulo.
Po jarním květenství přišly deště a prudké
změny teploty a my jsme neměly co sbírat.
Lípa dala letos opět jen trochu a nebyla ani
medovice. Medovice je šťáva, kterou hlavně
jehličnany vypouštějí po napadení mšicemi.
To je pak ten tmavý med, který obsahuje
více fruktózy, minerálních látek a stopových
prvků. Než ty špatné zprávy ukončíme, tak
je tu ještě jedna. Slyšely jsme, že chcete
rušit parky a vybudovat na nich třeba parkoviště a jiné. Možná se to dá vyřešit i jinak.
Mějte na paměti, že na žádné asfaltové ploše nebo parkovišti rostlinky nevykvetou.
My včelky tomu nerozumíme, ale vy lidé
zkuste vymyslet něco jiného a lepšího, ať
nám zeleně neubývá, spíše naopak. O to Vás
moc prosíme. Pomůžete tím i sobě. Važme
si přírody, která nám prostřednictvím nás
včeliček kromě opylování dává i dary, které
jsou důležité pro Vaše zdraví!

Na závěr Vám my Vaše včelky přejeme do
nového roku, abyste byli zdraví, a abyste
pomohli nám včelkám. My za to slibujeme,
že nasbíráme hodně medu. Když náhodou
píchneme, znamená to, že jen upozorňujeme, že jste na svá novoroční předsevzetí
zapomněli.
Se včelkami rozmlouval a včelky to svým
bzučením dosvědčují člen ZO ČSV Dobrá u FM.

JUDr. Miroslav Dobeš
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„Komunikační nástroje, strategické
dokumenty a pasporty pro potřebu DSO
Region Slezská Brána, jeho města a obce“
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb umožní správně identifikovat
aktuální celospolečensky zvýšenou poptávku
i možnosti nabídky těchto služeb v jednotlivých obcích, aby se tak účinně naplánovala
spolupráce obcí DSO nejen při zavádění nových služeb, ale i při účelném, efektivním
a zároveň hospodárném využívání těch dosavadních.

Projekt DSO Region Slezská brána podpořený
z OP Zaměstnanost (z prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa) se zaměřuje na posílení
strategického řízení zapojených obcí i samotného DSO Region Slezská brána. Základními
pořizovanými výstupy této aktivity bude
Strategický plán DSO Region Slezská brána
na období 2021–2025, Komunikační strategie
Regionu Slezská brána a jednotlivých jeho
obcí pro období 2021–2025 a Komunitní plán
rozvoje sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí 2022–2027.
Díky nově vytvořeným, případně aktualizovaným strategickým plánům tak dojde k vytvoření systému strategického řízení města
a obcí, tj. průběžné práci s programy rozvoje
tak, aby byly oporou vedení obce a zastupitelstva. Bez odborníků při zpracování těchto
dokumentů hrozí riziko, že místní lidé „nedohlédnou za humna“ a program rozvoje se
nestane prorůstovou rozvojovou koncepcí,
ale budou vnímány pouze krátkodobé aspekty. Důležité je i použití metod aktivizace
obyvatel a posílení komunitního plánování.
V rámci RSB dojde konečně i k sjednocení
úrovně rozvojových dokumentů pro lepší
plánování společného rozvoje.

Dalšími aktivitami projektu bude pořízení
pasportů majetku obcí: pasporty veřejného
osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů. Tyto odborné dokumenty budou výbornými podklady pro správu majetku obcí,
umožní rychlý přehled i snadnější plánování
oprav a údržby.
Projektová aktivita Pořízení a rozvoj komunikačních nástrojů v sobě obsahuje (pro obce,
které projevily zájem) pořízení mobilních
rozhlasů a modernizaci obecních webových
stránek.
Jedním z dílčích cílů projektu je také „zvýšit
kompetence, odborné znalosti a dovednosti
zaměstnanců obcí“ v oblasti výkonů činností
v přenesené i samostatné způsobilosti dle
oboru jejich činností. Kromě šesti odborných
školení je v projektu plánován i výjezd za
příklady realizované dobré praxe k partnerským regionům.
Doba realizace projektu je od 1. 4. 2020 do
31. 3. 2022.

Komunikační strategie umožní zlepšit komunikaci obcí v rámci svazku i navenek, aktualizuje elektronickou komunikaci DSO i způsob
zajištění kompatibility s aktuálně používanými nástroji.

Přejme projektu nejen dobrý start, ale i hladký průběh a úspěšné dosažení všech plánovaných cílů!
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Poutě a mše svaté v roce 2021
Farní kostel sv. Jiří Dobrá
Velká pouť
- neděle 25. dubna v 8:00 a 10:30
Krmáš
- neděle 12. září v 8:00 a 10:30
Filiální kostel sv. Antonína Prašivá
Velká pouť
- neděle 13. června v 10.30
Další mše sv.
- červenec a srpen
- každá neděle v 10:30
- každá středa v 17:45
Krmáš
- neděle 17. října. v 10:30
Silvestr
- pátek 31. prosince v 15:00
Kaple Navštívení Panny Marie v Nižních Lhotách
Velká pouť
- neděle 30. května v 10:30
Krmáš
- neděle 25. října v 10:30
Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě
p. Marek Kozák

Placená inzerce

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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