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Úvodní slovo
kosení travnatých ploch v majetku obce. Počasí bylo velice deštivé
a mnohdy jsme nemohli ani s kosením započat. Již jsme dokončili na
dvou místech kontejnerová stání,
a také v době omezeného provozu
rozšíření venkovní terasy v objektu Radegastova šenku. Před letní
sezónou bychom zde chtěli ještě
doinstalovat klimatizaci v hlavní
části restaurace. Zhotovitel stavby „Oddílná
kanalizace Nošovice“ započal s opravami poškozených konických betonových dílců pod
jednotlivými poklopy nebo jeho výměnami.
Tato oprava bude vyžadovat trpělivost nás
všech, z důvodů omezení dopravy v obci,
až do konce měsíce července. Taktéž jsme
si přebrali od společnosti Plzeňský Prazdroj
a.s. sportovní areál pod pivovarem. Zde již
běží příprava projektové dokumentace pro
realizaci výstavby technického zázemí obce,
která bude mít rukopis Ing. Arch. Zdeňka
Dohnálka ze Šumperku. Dokončena a připravena k realizaci by měla být do konce března
příštího roku. Podle rozsahu záboru pozemku posléze rozhodneme, jak využijeme jeho
další část. Pozitivní zprávou je, že se nám
podařilo vysoutěžit i projekční firmu na vybudování tří bytových domů v části Malých
Nošovic, které vzniknou rekonstrukcí domu
č.p. 115, demolicí domu č.p. 114 a využitím
dalších přilehlých pozemků, které jsou taktéž
majetkem obce. Projektová dokumentace
bude mít rukopis projekční společnosti ARPIK
Ostrava s.r.o., z Ostravy a termín odevzdání je vázán taktéž k poslednímu dni měsíce
března 2022. Po obdržení dotace na vozidlo pro jednotku SDH jsme učinili další krok
a provedli výběrové řízení. Výsledkem je dodání dodávkového vozidla značky MAN pro 9

Vážení a milí spoluobčané, přijměte
mé pozdravení při čtení dalšího vydání Nošovického zpravodaje, který přináší do vašich domovů aktuální informace ze života v naší obci.
V úvodu tohoto vydání nemohu
začít jinak, než závěrečnou rekapitulací, státem vyhlášeného
opatření na základě pandemického
zákona z důvodu výskytu Covid-19 v České republice. Musím říci, že jsme k dnešním
dnům vyšli se ctí, i když více než 15% obyvatel Nošovic touto nemocí onemocnělo.
Celkově od počátku výskytu Covid-19, tj.
od března 2020 bylo 163 obyvatel pozitivně testováno, nyní se nikdo s touto diagnózou nenachází doma a nikdo na ní neskonal.
V dnešní době odhadujeme, že je více než
30% obyvatel proočkováno druhou dávkou
vakcín schválených v České republice, což
hodnotíme velice pozitivně. Na území obce
se očkuje na dvou místech a to v očkovacím
centru, které se nachází vedle parkoviště
společnosti HMMC v PZ Nošovice a v ordinaci
obvodního lékaře MUDr. Pitříka na obecním
úřadě. Proto těm, kteří ještě váhají s tím, zda
se nechat očkovat doporučujeme, aby využili
této možnosti a nechali se v uvedených zdravotnických zařízeních očkovat. Stále platí, že
v případě potřeby či zájmu jsme na obecním
úřadě připraveni být nápomocni s registrací.
I po roce s touto pandemií musím poděkovat všem zodpovědným spoluobčanům, že
dodržovali přijatá opatření. Pro nikoho z nás
tato doba nebyla komfortní, ale výsledek se
dostavil a dnes můžeme říci, že se pozvolna
vracíme do normálu.
I přes pokračující omezení jsme se s pracemi
v obci nezastavili. Nejvíce času nám zabralo

2

www.nosovice.cz
to zpravodaje. Největší akcí bude kulturně
společenský den Nošovické slavnosti, který
organizujeme spolu s místními spolky dne 21.
srpna 2021 ve sportovním areálu. Minulý rok
nám tyto slavnosti vzhledem k epidemiologické situaci v zemi nevyšly, tak doufejme,
že tento rok je v řádném termínu uskutečníme. O ostatních plánovaných kulturních
programech vás budeme informovat v dalším vydání zpravodaje. Tímto si vás dovoluji
za všechny organizátory na tyto slavností
pozvat a doufám, že se vám budou připravované programy líbit.

osob. Když už jsme u výběrových řízení, tak
vás chci informovat o výběru nájemce místní prodejny potravin. Z dvoukolového řízení
a ze čtyř žadatelů, kteří v řádném termínu
podali nabídku, vybrala výběrová komise
jako nejvýhodnější nabídku pana Rostislava
Stryji, současného vedoucího provozu Večerky Golasovský. Druhá v pořadí skončila
společnost Hruška. Nový nájemce uzavřel
ve stanoveném termínu nájemní smlouvu,
která ho váže k zahájení provozu koncem
měsíce září po dokončených opravách v objektu a jeho převzetí od obce. Obec se na
sklonku měsíce května zapojila do programu
separace dřevního odpadu v rámci ČR, který řeší dlouhodobý problém odpadového
hospodářství. Tento program je zastřešen
universitními pracovišti VÚT Brno a Mendelovou universitou Brno. Více o této iniciativě
a odpadovém hospodářství v obci naleznete
v další části zpravodaje. Poslední informací
k práci obce je, že v pondělí 21. června proběhlo v Obecním domě veřejné projednání
změny č. 2 Územního plánu Nošovice, které
bylo primárně zaměřeno na úpravy využití
pozemků u společnosti HMMC, tak i u pozemků v majetku obce, které souvisejí se
střednědobými i dlouhodobými investičními
záměry obce.

Naše Zastupitelstvo obce Nošovice se sešlo na veřejném projednávání ve středu 19.
května. K projednání mělo několik bodů,
které se týkaly:
• hospodaření obce, ZŠ a MŠ
• doplnění návrhu změny č. 2 Územního
plánu Nošovice
• poskytnutí finančního daru neziskovým
organizacím
• smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK - program zdravé stárnutí.
• zpracováváni strategického plánu obce
• informací o vyhodnocení veřejných zakázek
• uzavření dodatku smlouvy k dopravní
obslužnosti
• a dalším.

Co se týče kulturně společenského života
v obci, tak si vás dovoluji informovat, že
zejména na konec léta a na podzimní období
už připravujeme my i místní spolky akce, na
které jsme byli před pandemií zvyklí. O akcích
spolků vás budou informovat jejich představitelé samostatně ve svých rubrikách toho-

Na závěr chci všem občanům Nošovic popřát
příjemné a ničím nerušené prožití letních
měsíců a našim dětem pěkné a slunné prázdniny plné osobitých zážitků.
Jiří Myšinský, starosta obce

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Posezení s jubilanty
Ve čtvrtek 17. června přijalo naše pozvání 24 jubilantů, se kterými jsme se nemohli v loňském
roce setkat, z důvodu nařízených epidemiologických opatření. V restauraci Radegastův šenk
jsme poobědvali a strávili společně pěkné odpoledne.

Obec odmítla převzít dílo rekonstrukce
valu u průmyslové zóny
Obec zastoupena mou osobou dne 18. června odmítla převzít dílo rekonstrukce valu
u průmyslové zóny. Předmětné dílo vykazuje mnoho nedodělků a pochybení. Množství
kamení, neupravený svah dle zadání, chybějící travní zálivy a další byly důvody, proč
nebylo možné z mé strany dílo v tomto stavu
převzít. Mé rozhodnutí totožně potvrdil i zástupce investora, který v tomto případě byl
Moravskoslezský kraj.
Jiří Myšinský, starosta

Obědy pro seniory

UZAVŘENÍ POŠTY

V srpnu bude obec zajišťovat rozvoz obědů
pro seniory z restaurace Maryčka ve Vyšních
Lhotách. Cena obědu bude 85,- Kč. Prosíme
o potvrzení paní Vojkovské osobně nebo na
tel: 558 641 032.

Dne 1. 7. bude pošta
v Nošovicích uzavřena
4
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Změna ordinační doby DS Dobrá
MUDr. Iva Kučerová 16. 7. v pátek neordinuje. Nutné případy ošetří
DS Raškovice po telefonické domluvě do 10 hod. na tel.: 733 685 195

Obec přišla popřát školákům ke Dni dětí
Obec zastoupena starostou byla 1. června popřát ke svátku Dne dětí školákům, jak v mateřské škole, tak i dětem v základní škole.

Uctění památky padlých bojovníků
za druhé světové války
Obec si položením věnce na hrob obětem II.
světové války připomenula osvobození obce
Nošovice.
Za druhé světové války zahynulo třináct
nošovických občanů, jejichž vzpomínku připomíná s úctou starostou položený věnec
u památníku obětí v podvečer 4. května.
Jiří Myšinský, starosta

5

Nošovický ZPRAVODAJ

Nošovické
SOBOTA 21. 8. 2021
AREÁL ZA ZŠ OD 15 HOD.
PROGRAM:
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
ŠUBA DUBA BAND
KÁJA A BAMBULÁČEK
UKÁZKA KYNOLOGŮ

18:00
19:00
19:30
20:30
21:00

VOXEL
JUDO BESKYDY
ILONA CSÁKOVÁ
PIVNÍ SOUTĚŽ PRO DOSPĚLÉ
LUKÁŠ PIALA- ZPĚVÁK SK

22:00
22:30
23:15
23:30

RITMO FACTORY – BUBENICKÁ SHOW
OLYMPIC REVIVAL
OHŇOSTROJ
SKUPINA HEC

DOPROVODNÝ PROGRAM:

SKÁKACÍ HRADY | LEZECKÁ STĚNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ | FOTOKOUTEK | MALOVÁNÍ NA TVÁŘ | TETOVÁNÍ | KONÍCI

VSTUP ZDARMA ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ
OBČERSTVENÍ V PODOBĚ MÍSTNÍCH SPECIALIT ZAJIŠTĚNO
CELÝM PROGRAMEM VÁS PROVEDE NOŠOVICKÝ SHOWMAN TOMÁŠ NOVÁK

6

© KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

15:00
15:15
16:30
17:30
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Odpady a odpadové hospodářství v obci
stavebních, 2x ročně zajišťuje odvoz nebezpečného odpadu na 3 odběrných místech.
To je výčet všeho, co pro vás obec Nošovice
zajišťuje bezplatně. Nabídka těchto služeb
koresponduje s okolními obcemi. Vyjma obce
Nižní Lhoty je ve všech obcích zpoplatněna
cenou ve výši 440–700 Kč na osobu/rok.
Vzhledem k progresivně rostoucím cenám
za odpady se obec snaží zachovat pro své
občany tyto benefity i do budoucna, ale
nemůžeme si již dovolit zřizovat bezúplatně
další služby.

Obec Nošovice si vás dovoluje informovat
o zásadních věcech týkajících se odpadového
hospodaření v obci.

Co zajišťuje obec Nošovice,
týkající se odpadového
hospodářství v obci bez
jakékoliv spoluúčasti
nepodnikajících fyzických osob,
tj. občanů Nošovic:
Obec zajišťuje bezplatně pro své občany
odvoz domovního odpadu ve frekvenci 1x
za 14 dní. Dále zajistila pro každou nemovitost jeden kompostér. Dále se na katastru
obce nachází celkem 6 kontejnerových míst
pro tříděný odpad (plasty, papír, sklo – v každém místě, železo na dvou místech, oleje
na dvou místech, oděvy na jednom místě)
s různorodou frekvencí odvozu, kterou jsme
na základě dlouhodobého sledování upřesňovali od 1. ledna 2021 dodatkem se smluvním
partnerem. V minulém roce jsme nad výše
uvedený rámec vybudovali centrální místo
(za sportovním areálem) se 4 velkoobjemovými kontejnery pro BIO odpad (tráva,
větve), které nepravidelně dle potřeby
odvážíme (min. však jednou týdně, v tomto
období je frekvence odvozu vyšší). K tomuto
účelu jsme v roce 2020 nakoupili manipulační
vozidlo včetně kontejnerů s tím, že již dnes
můžeme deklarovat, že náklady na odvoz
a likvidaci tohoto odpadu se snížily více než
o 30 % oproti době, kdy nám tuto službu
zajišťovala smluvní společnost. Obec zajišťuje 2x ročně přistavení velkoobjemových
kontejnerů v 7 sběrných místech na odvoz
vyjmenovaných domovních odpadů vyjma

Co vedlo obec k centralizaci
místa na BIO odpadové
kontejnery (větve, tráva)
Důvod na centralizaci místa je jednoduchý.
Žádná domácnost, která měla v blízkosti
svých nemovitostí velkoobjemový kontejner
na BIO odpad, nesouhlasila s jejich umístěním v jejich blízkosti. Obec zase nesouhlasila s umístěním kontejnerů na pozemcích,
které nejsou v majetku obce. Důvodem je
nepořádek v okolí, zhoršená kvalita ovzduší
a životního prostředí, způsobena zapáchajícím tlícím odpadem.

Co obec nabízí občanům Nošovic,
kteří žádají 240 l kontejnery
na bioodpad (tráva, listí),
včetně svozu
Vzhledem ke dvěma dotazům z řad občanů,
kteří žádají odvozy od svých nemovitostí,
jsme přistoupili k předmětnému dotazu
u smluvního partnera. Nabídka zněla, že
pokud bude smluvním partnerem obec, tak
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Jak obec pracuje s odpady

lze zajistit svoz bioodpadu od nemovitostí
takto.

Co se týče tříděného odpadu (sklo, papír,
plast), tak obec spolupracuje dlouhodobě
se smluvním partnerem EKO-KOM, a. s.,
který je smluvním partnerem i pro ostatní
okolní obce. Dobrá zkušenost je v tom, že
nám dodává bezúplatně velkoobjemové
kontejnery a z množství produkce tříděného
odpadu nám přispívá v rozsahu 150-200 tisíc
korun do ročního rozpočtu obce. Zde musíme
převážné části obyvatelstva poděkovat za
třídění tohoto odpadu.

Nabídka na zajištění pravidelného svozu biologicky rozložitelných odpadů z hnědých bio
nádob o objemu 240 l s minimální četností
svozu 1 x za 14 dní v období od dubna do
listopadu kalendářního roku.
Podmínka je stanovena v minimálním počtu žadatelů, která byla stanovena na množství 10 zájemců v blízké
lokalitě.
Předpokládané ceny v r. 2021 při počtu
10 ks (50 ks) svážených nádob:

Nyní obec dostala nabídku být součástí pilotního programu na likvidaci dřevního odpadu.
My jsme tuto nabídku akceptovali s tím, že
chceme být jeho součásti. V čem to spočívá.
My přistavujeme dvakrát ročně velkoobjemové kontejnery na domovní odpad vyjma
sutin. Pakliže uzavřeme smlouvu a staneme
se smluvními partnery v tomto programu,
tak budeme přistavovat kontejnery na separování dřevního odpadu (lůžka, nábytek,
stoly, židle apod.). Poté dojde ke klíčovým
procesům opětovného zpracování druhotné
dřevní hmoty mechanickou dezintegrací, tzv.
drcením, mnohačetným třídění až po finální
roztřískování. Finální roztřískování je rozhodující proces, který má vliv na efektivní
a ekonomické zpracování recyklátu. Efektivní
a ekonomické zpracování recyklátu závisí na
kvalitní primární kategorizační separaci. Primární kategorizační třídění má rozhodující
vliv na výkupní cenu recyklátu a tím pádem
i na ekonomický přínos obcím potažmo zpracovatelům tohoto druhotného dřevního
odpadu. Ekonomický přínos je tím větší, čím
jsou detailněji definovány a popsány jednotlivé kategorie nikoli třídění v kategorii „dřevo
– spalovna/skládkování“. Nastavení parametrů jednotlivých kategorií bude jednoznačně

Jeden svoz bio nádob 240 l			
320 Kč (88 Kč)
Zajištění odběru a využití (skládkovné)
560 Kč/1 t odpadu
Pronájem 1 ks bio nádoby 240 l		
45 Kč/1 ks/měsíc
Předpokládaná
cena stanovena na 1 svoz
při min. počtu
10 zájemců
415 Kč
Předpokládaná
cena stanovena na 1 svoz
při min. počtu
50 zájemců
180 Kč
V případě, že žadatelů bude menší počet
než 10, smluvní partner tuto službu do obce
nezavede. V případě zájmu o zajištění služby
je nutné kontaktovat Obecní úřad v Nošovicích, tel. 558 641 332, Ing. Regínu Staňkovou.
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definované, přehledné s důrazem na maximální využitelnost recyklátu při výrobě dřevních panelů, popř. k výrobě dalších výrobků
z tohoto recyklovaného materiálu. Výhoda
tohoto programu pro naši obec bude opět
ta zpětná vazba ve smyslu příjmu do rozpočtu obce.

pravidelně porostou až do roku 2027, tak
připravuje další iniciativu v projektu s dalšími subjekty včetně univerzitního pracoviště, který spočívá v ekologické likvidace
domovního odpadu. Zde jsme však na
počátku, takže informace k této problematice budeme poskytovat až posléze.

Aby obec minimalizovala rostoucí náklady se
skokovým navýšením cen za odpady, které

Jiří Myšinský, starosta

Odpady a odpadové hospodářství v obci
Obec Nošovice stále spolupracuje s firmou EKO-KOM, a.s. a za rok 2020 obec vytřídila a předala k využití 83,170 tun odpadu a tím obdržela 174 775,50 Kč.

Obec Nošovice
00577049

93,746 tun
1 652 619 MJ
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Novinky v knihovně
Místní knihovna v Nošovicích nezastavila
svoje služby čtenářům ani v době lockdownu. Čtenáři měli možnost si objednávat
knihy i časopisy telefonicky nebo e-mailem
a vyzvedávat si je přes výdejové okénko,
jak nám to umožňovaly předpisy. Provoz
knihovny je stále omezen epidemiologickými
předpisy, ale je to podobně, jako v obchodech. Knihovna je otevřena každé úterý
od 13 do 17 hodin.

Pokud byste si rádi v naší knihovně půjčili
nějakou novou knihu, kterou tady nemáme,
nebo byste chtěli, aby v naší knihovně byl
další časopis, napište na naši e-mailovou
adresu: knihovnanosovice@seznam.cz nebo
zavolejte na telefon 725 506 935

Do knihovny se stále nakupují nové knihy
nebo přicházejí knihy z takzvaných cirkulačních souborů. To znamená, že se na nákupu
jedné knihy podílejí 3 knihovny. Knihy pak
mezi knihovnami cirkulují vždy na ½ roku,
nakonec knihy zůstávají v jedné z nich, podle
rozpisu. Tento systém tady funguje už od
60. let minulého století, aby obce ušetřily na
nákladech na knihovny a funguje stále dobře.
Na nákup pro menší knihovny obcím také přispívá ze svého rozpočtu krajský úřad v Ostravě, knihy nakupují v regionální knihovně
v Dobré a rovněž je nechávají cirkulovat po
menších knihovnách. Proto mají naši čtenáři
neustále nové knihy. Cirkulační soubory k nám
vozí na začátku každého čtvrtletí. Novinky do
stálého fondu se vozí každý týden.
Protože je ve zdejší knihovně zájem i o časopisy, rozšířila se nabídka titulů o nové týdeníky i měsíčníky. Můžete si půjčit: Epochu,
Flóru pro zahrádkáře, Interview, Krásny
rok, Ona ví, Recepty príma nápadů,
Receptář, Rozmarýna, Střelecká revue,
Zahrada prima nápadů, Zahrádkář,
Zdraví, Vlasta, Tina, Story, Glanc, 100+1
a po děti Čtyřlístek a Barbie. Pro děti se
nakoupily elektronické Albi tužky a k nim
několik knih a globus světa, které si můžete
půjčovat domů.

Informace o nových knihách najdete na naší
webové stránce: https://www.knihovnanosovice.cz/ nebo přímo v online katalogu:
https://dobra.knihovny.net/lanius/nosovice/baze.htm. Knihy si můžete objednávat
přímo z katalogu. Čtená se přihlásí svým
číslem čtenářského průkazu ve formátu
502232 a PIN je datum narozeni ve formátu
RRMMDD – 951210 (10. 12. 1995).
Studenti mohou využít o prázdninách literaturu z doporučené četby. Pokud kniha
není v naší knihovně, objedná se v knihovně
v Dobé, ve FM nebo v některé vědecké
knihovně. Každý týden se vozí knihy z jiných
knihoven pro naše čtenáře. V roce 2020 to
bylo celkem 17 knih, v roce 2021 to už bylo
33 knih za 5 měsíců.
Začíná doba dovolených, hodně lidí si na
dovolenou přibalí i dobrou knihu nebo časopis, možná je najdete v naší knihovně. Možná
potřebujete vytisknout letenky nebo vouchery na dovolenou, využijte také možnost
levného tisku z barevné inkoustové tiskárny
a laminování dokumentů do velikosti A3.
Barevný text - tisk A4 za 1,- Kč, celobarevný obrázek A4 za 5,- Kč.
Přeji všem čtenářům i nečtenářům krásné
léto a přijďte do knihovny.
Marie Mališová
Knihovnice MK Nošovice
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Činnost Klubu seniorů Nošovice - Nižní Lhoty
Konečně jsme se po dlouhé přestávce, kterou způsobila pandemie koronaviru mohli
sejít. Uspořádali jsme smažení vaječiny na
hřišti sportovního areálu za školou. K velké
radosti se nás sešlo 61 členů našeho klubu.
Tuto radost přišel s námi sdílet i starosta
Nošovic, který nás přišel podpořit a přitom
nám nastínil výhled činnosti obce na příští
období. Vaječina z 339 vajec byla výborná,
všem chutnala, avšak nejdůležitější byla skutečnost, že se všichni mohli vidět a popovídat
si po tak dlouhé době, kdy jsme byli takřka

uzavřeni ve svých domovech. Jubilantům,
kteří dosáhli jubilea v druhé polovině minulého roku jsme poblahopřáli a předali dárkové balíčky. Jubilantům z první poloviny
letošního roku poblahopřejeme na půlroční
schůzi, která se bude konat dne 13. července
v Radegastově Šenku. Na tuto schůzi máme
přizvaného flašinetáře pro zpříjemnění
zábavy. Smažení vaječiny proběhlo za krásného počasí a všichni byli spokojeni. K další
činnosti klubu připravujeme zájezd vlakem
na prohlídku Prahy.

Placená inzerce
Prodavač/ka
Pro naši nově otevíranou prodejnu potravin v Nošovicích
hledáme kolegu/ni.
Praxe v oboru vítána. Nástup možný od září 2021.
Kontakt: tel. 608 933 932
e-mail: obchodnosovice@seznam.cz
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Zprávy od hasičů
Konečně nastala doba, kdy jsme mohli zahájit
tréninky s našimi mladými hasiči. Čekali jsme
kolik dětí se nám po tak dlouhé době vrátí
a bude mít chuť zase naskočit do hasičských
disciplín a děti nás mile překvapily a přišli
skoro všichni, zároveň přišli i děti nové.

(dopoledne mladší + starší, odpoledne muži
+ ženy)
Po více než roce se na Vás budeme těšit
a věříme, že nás přijdete podpořit.
Za SDH Nošovice,
Martina Pačísková,
starostka

S rozvolněním začaly i postupové Okresní
a Krajské soutěže a s radostí Vám mohu oznámit, že Nošovice sklidily
první úspěchy.
29. května se konalo
okresní kolo v požárním sportu, kde náš
sbor reprezentoval náš
dorostenec Filip Kaloč.
Filip svou pílí a pravidelnými tréninky vybojoval
první místo a zajistil si
tak postup na Krajské
kolo, které se konalo
6. 6. v Opavě. Ve svých
třech disciplínách
obhájil celkově krásné
2. místo. Filipovi gratulujeme, děkujeme za
jeho přístup k tomuto
sportu a jsme na něj
hrdí. Zároveň patří
poděkování i trenérce
Petře Komenské za Filipovou přípravu.
A teď co nás čeká
v nejbližších měsících:
28. 8. – Ukončení prázdnin s pohádkovým lesem
4. 9. – Nošovický korbel s večerní zábavou
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Z ČINNOSTI SK NOŠOVICE-LHOTY
Po úspěšných projekcích agentury Kino na
cestách, kdy jsme místním i přespolním nabídli, ve spolupráci s obcí Nošovice, v loňském
roce filmy Muž na střídačku a 3Bobule, chceme s touto aktivitou pokračovat i letos. První
filmovou projekci TERORISTKA jsme v rámci
akce „kulový blesk“ uspořádali v pátek 18. 6.

opět ve Sportovním a společenském areálu
v Nošovicích.
Poděkování patří automobilce HYUNDAI,
která prostřednictvím projektu DOBRÝ SOUSED přispěla částkou 10.000,-Kč k financování
této akce.
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Předprázdninové zprávy
a zprávičky z naší školy a školičky
…na den, kdy nám učitelům zase dovolí otevřít dveře základní a mateřské školy, jsme
čekali pět týdnů. Pondělí 12. dubna začalo
velikým otazníkem a neznámem, protože nás
čekalo tes-tování na Covid 19 jak dospělých
a tak dětí a žáků. Myslíme ale, že se můžeme všichni pochválit. I když jsme se obávali,
nevěděli, zvládlo se vše na jedničku a postupem času, nám testování přišlo samozřejmé.

se známky a probíralo se nové učivo. Žáci
byli moc rádi, že zase mohli usednout do
svých lavic, že se vidí se spolužáky a paní
učitelkou na živo a ne jen přes obrazovku
počítače.
Ve čtvrtek 22. dubna proběhl ve škole Den
Země. Žáci přišli v nádherných maskách
(stromy, řeka, rozkvetlá louka, paní lesa,
žába, jelen, myš, kočka, vlk, medvěd, uhlí,
beruška, oheň, zeměkoule, koloušek). Po
módní přehlídce v kostýmech si zahráli na
zahradníky a na-chystali semínka ke klíčení
(cizrnu, hrách, čočku, fazole, ředkvičky, řeřichu), k semínkům vyrobi-li popisky a semínka
zavlažili.

Do základní školy se vrátili všichni žáci do
všech tříd. Do mateřské školy mohli nastoupit pouze předškoláci, děti učitelů a IZS. Rozjezd všeho nebyl jednoduchý. Vrátit žáky
a děti znovu do zaběhnutého školního systému, dodržovat přísná hygienická pravidla, zabránit jakémukoli se potkávání tříd
a skupin nebylo jednoduché. Ale díky skvělé
spolupráci všech zaměstnanců, rodičů, žáků
a dětí se nám to podařilo.

Tématu Dne Země se věnujeme průběžně
během celého dubna, hovoříme a diskutujeme na téma životní prostředí, dramatizujeme pocity přírody, když ji někdo ničí, otevřeli
jsme otázku třídění odpadů i tu, kde všude
a jak se dá šetřit.

Ve škole se dali plně do učení, do opakování
všeho, co se učilo na distanční výuce, sbíraly
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V pátek 30. dubna proběhl v naší škole Den
Čarodějnic. Děti dorazily v úžasných kostýmech, které všem spolužákům předvedli
a následně si je ohodnotili. Nejlepší masky
získaly pamětní diplom. V jazykové výchově
žáci pracovali s textem a kreslili čarodějnici dle čteného návodu. V rámci pracovních
činností vyrobili krásné malé čarodějky,
využili práci s přírodním materiálem i textilem. Venku pak vařili kouzelný lektvar podle
čarodějnické básničky. Povídali si o léčivých
a jedovatých bylinkách.

školy a děti školky si ve venkovním prostředí prohlídly 10 různých dravých ptáků. Žáci
si mohli některé z nich pohladit, chytit do
bedny, paní učitelky dokonce nosit na ruce
a jako návnadu jim nabídnout čerstvé maso.
Součástí exhibice byly různé druhy sov, poštolka, orel stepní puštík, sokol a sýček.
Ve čtvrtek 17. června se žáci všech ročníků
ZŠ Nošovice vypravili na školní výlet do Dinoparku. Autentičtí dinosauři mnoha druhů
byli na každém kroku, také na nás mrkali,
hýbali ocasem, hlavou, vydávali zvuky. Součástí prohlídky druhohor byla také kouřící
sopka, jezírko se zamilovanými dinosaury,
paleontologické hřiště, pravěký hurikán,
líhnoucí se dinousauří mláďata, Dinobludiště a mnoho dalších atrakcí. Ve velkém vedru
jsme se osvěžili pod dinosauřím hnízdem.

V úterý 25. května 2021 zavítala na naši školu
společnost Sokolníci Jaroslava Oszeldy. Žáci
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vyrobily přáníčko a nazpívaly písničku, kterou
jsme maminkám poslali e-mailem.

V mateřské škole v dubnu po otevření
rozdělili zaběhnutou třídu do dvou skupin.
Musely se upravit pravidla a chod mateřské školy. Naštěstí veškeré změny proběhly
hladce a všichni se mohli pustit do práce.
Kromě opakování a vzpomínání na distanční
výuku jsme společně otvírali nová témata.
V dubnu jsme se v projektovém týdnu věnovali DNI ZEMĚ a čtyřem živlům - vodě,
vzduchu, zemi a ohni.

Ve spolupráci s MAS Pobeskydí (Místní akční
skupina) a díky našemu dopravnímu hřišti
byla naše mateřská škola zapojena do výzvy
Bezpečně po silnici aneb dopravní školička.
Ve dvou projektových týdnech jsme se
věnovali dopravě a bezpečnosti v silničním
provozu. Navázali jsme spolupráci s policií
ČR, na našem dopravním hřišti jsme přivítali
televizi Polar a pozvali jsme k nám postupně
prozatím šest okolních mateřských škol. Děti
si k nám přijely vyzkoušet, jak to funguje
v silničním provozu, poznávaly značky, řídily se pravidly a semaforem. Na závěr této
dopravní aktivity chystáme koncem června
jedno společné dopoledne, kdy se k nám sjedou již zapojené mateřské školy a všichni
prožijeme společné dopoledne plné úkolů,
značek a jízd na koloběžkách. Každá mateřská
škola si mimo něčeho na památku odveze
dvě koloběžky.

Poslední dubnový den se mateřská škola
proměnila v ráj čarodějů a čarodějnic, děti
tančili v kruhu, učily se zaklínadla, čarovali
a vydali se stezkou najít pravou čarodějnici
a naloupat si z chaloupky perníčky.

Květen byl věnován svátku maminek, kdy děti
zdobily pro svou maminku plátěnou tašku,
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V červnu proběhlo společné focení tříd školy i školky. Předškoláci a odcházející páťáci
se vyfotili na své tabla. Předškoláky jsme
17. června společně s pedagogickým sborem
a panem ředitelem slavnostně pasovali na
školáky.

Od půlky května byl svět zase krásnější,
protože se do mateřské školy mohly vrátit
všechny děti. Červen jsme zahájili dnem dětí
– nazvali jsme si tyto dny jako dny radosti
a nechaly jsme děti volit, co by rády dělaly.
Samotný den dětí jsme strávili na zahradě,
kde nás čekalo spoustu úkolů a taky samozřejmě spousta odměn.

Pro přihlášené děti je pod záštitou MAS
(Místní akční skupina) Pobeskydí připraven
příměstský tábor. Letos ve třech turnusech,
v době od 12.–30. 7. 2021.

Školní rok 2020/2021 bude ukončen ve středu 30. června 2021,
předáním žákům vysvědčení. Mateřská škola svůj chod uzavře
v pátek 16. července.
Do školy a školky se opět vrátíme ve středu 1. září 2021.
Přejeme VÁM krásné a slunečné prázdniny.
Odpočiňte si, užívejte sluníčka, relaxujte, čerpejte síly
a dávejte na sebe pozor!!!
V září se těšíme, věříme a přejeme si,
aby to bylo bez jakéhokoli omezení a zákazů.
Za ZŠ a MŠ Nošovice Slováček Igor a Sklářová Jana
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Cyklistická sezóna začíná
Mrazivé dny jsou snad za námi. Sníh ze silnic
je pryč a ranní teploty jsou také stále příjemnější. Není divu, že cyklisté jsou na cestách
stále častějším jevem.
Ale i o kolo je třeba řádně pečovat. Před první jarní vyjížďkou po dlouhé zimě by každý
cyklista měl navštívit nejprve specializovaný
servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou
do stavu, ve kterém může bezpečně vyjet
na cestu. Někteří cyklisté si své kolo servisují
sami, a tak je třeba po zimě připomenout
povinnou výbavu jízdního kola:
•
•
•
•
•

přední odrazka bílé barvy,
zadní odrazka červené barvy,
dvě na sobě nezávislé brzdy,
oranžové odrazky ve výpletu kol,
oranžové odrazky na obou stranách pedálů

Přestože toto je povinná výbava jízdního
kola, kolo doplňujeme také o:
• světlomet s bílým světlem a zadní svítilnu
červené barvy

A závěrem pár připomenutí:
cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou,
cyklista nesmí vozit předměty, které by
znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo
ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu, na jízdním kole se na vozovce jezdí při
pravém okraji vozovky, jen jednotlivě za
sebou, vjízdním kolem se rozumí i koloběžka,
pro kterou tak platí stejná pravidla jako pro
jízdu na jízdním kole, je-li zřízen jízdní pruh
pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li
na křižovatce s řízeným provozem zřízen
pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro
cyklisty, je cyklista povinen jich užít, cyklista
jedoucí na jízdním kole je také považován
za řidiče a platí pro něj stejná pravidla jako
pro řidiče motorových vozidel, takže tak
jako nepatří alkohol za volant, nepatří ani
za řídítka jízdního kola
Cyklistická sezóna tedy může začít……nezapomínejte však, že i cyklista je účastníkem
silničního provozu a proto je třeba být obezřetný a dodržovat dopravní předpisy.

A to zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za
mlhy nebo deště. Při snížené
viditelnosti je vhodné použít také reflexní prvky. Mladší
cyklisté by neměli zapomínat
na povinnost užívat za jízdy
ochrannou přilbu. Tuto povinnost ukládá cyklistům do
18 let zákon. Přesto, i pokud
jste starší, používejte při jízdě ochrannou přilbu, může
Vám zachránit život.
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Placená inzerce

SLOKOV kovo a.s.
Kovodělská 794
Moravský Písek
PSČ 696 85
tel. 518 387 606, 607
tel./fax. 518 387 605
variant@slokov.cz
www.slokov.cz

ČESKÝ VÝrObcE tEpLOVOdních KOtLů

VARIANT SL D
Odhořívací kotle

Přestavbová sada
DAKON-SLOKOV

nEž 50LEtOu trAdicí

nA tuhá pALiVA S VícE

PYRO THERM
Zplyňovací kotle

DOTACE

Klasické kotle na hnědé uhlí
a dřevo* . Ekodesign. Výkon 18kW,
23kW, 27kW, 33 kW, 39kW.
Lze používat i po roce 2022.

VARIANT SL A

Automatické kotle

KOTLÍKOVÁ

DOTACE

Kotle na hnědé uhlí* nebo pelety.
Ekodesign. Výkon 27kW, 33kW

Výhody kotlů
slokoV

kotle slokoV sl-e a sl-d
• Kotel plní kritéria třídy 4 + ekodesign pro uhlí
• Doplňkové palivo je dřevo
• Výkon dle typu kotle 18, 23, 27, 34 a 39 kW u SL-D a 20, 27
a 33 kW u SL-E
• Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
• Velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé
sesouvání paliva do ohniště
• Malé rozměry a nízká hmotnost kotle, elegantní vzhled
• Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samotížné
otopné soustavy
• Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov, bez nutnosti úprav
připojení v kotelně
• Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
• Léty prověřená kvalita českého výrobce
• Nenáročná obsluha a čištění kotle

ZplynoVací kotle:
• Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189
• Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajistí dlouhou
dobu hoření, minimální množství popele
• Silný odtahový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný
provoz, kotelnu bez kouře
• Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
• Kotel standardně vybaven chladící smyčkou proti přetopení
= nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalinovým termostatem =
automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva
• Žárobetonové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C
• Léty prověřená kvalita českého výrobce
• Nenáročná obsluha a čištění kotle

autoamtické kotle:
• Snadná obsluha
• Vysoká účinnost dosahující až 90 %, nízká spotřeba paliva
• Perioda přikládání po 3–5 dnech (zásobník paliva má dostatečnou
kapacitu)
• Certifikovaným palivem pro SL22A a SL33A jsou dřevní pelety
• Vysoká kvalita zpracování, ověřená konstrukce
• Nízká spotřeba elektrické energie, snadné nastavení řídící jednotky
• Možné řízení pokojovým termostatem, zaručující vysoký komfort
obsluhy
• Snadná údržba hořáku a čištění kotle
• Malé rozměry kotle, možné levé a pravé provedení násypky

tel.: 518 387 606, 607 Ɩ tel.: 518 387 605 Ɩ variant@slokov.cz Ɩ www.slokov.cz
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Přestavbová sada
DAKON-SLOKOV

Moderní kotle pro spalovaní
kusového dřeva dosahující těch
nejlepších parametrů. Ekodesign.
Výkon15kW, 20kW, 25kW, 30kW.

VARIANT SL E
Odhořívací kotle

Klasické kotle na hnědé uhlí.
Ekodesign. Výkon 20kW, 27kW,
33kW. Lze používat i po roce 2022.

tel. 518 387 606, 607 Ɩ variant@slokov.cz Ɩ www.slokov.cz
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