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Nošovický ZPRAVODAJ

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v této pro
všechny nelehké době přivítal při
čtení dalšího vydání Nošovického zpravodaje, který přináší do
vašich domovů aktuální informace.

pocházejících z okolních obcí
za neskutečnou výpomoc při
přípravě těchto prostor, tak
i za poskytnuté dary ve formě
oblečení, jídla, hraček. Mohu jen
potvrdit, že všichni běženci byli
velice vděční. Cítil jsem v prvních minutách jejich oddych,
že si mohou v lidských podmínkách odpočinout. Také jsem si
byl vědom, že jen ubytováním
to neskončí. Proto jsme od
14. března po dobu jarních prázdnin zajistili
ve spolupráci s vedením místní školy a paní
učitelky Mgr. Alice Sobkové výuku českého
jazyka pro dospělé i děti, za což jim velice
děkuji. Následně děti byly začleněny do výuky
v naši základní škole, v Základní škole v Dobré
a na Obchodní akademii ve Frýdku-Místku.
Pro dospělé jsme zajistili možnost získat práci
v podnicích nacházející se v našem katastru.
Samozřejmě jim budeme nápomocni i nadále,
ale nyní již záleží na nich samotných, jakým
způsobem se se vzniklou situací vypořádají
a jakým způsobem se budou etablovat do
života v naší obci.

Když jsem psal úvodník do předešlého čísla, tak jsem nepředpokládal, co všechno může v následující době nastat. Přestože
jsme měli informace, co se ve světě a zejména ve spojitosti s Ukrajinou začíná dít, nikdo
z nás nepředvídal, do jakých rozměrů se tato
geopolitická situace tak vyostří. Vůbec by
nás nenapadlo, že nakonec vyeskaluje v tento ozbrojený konflikt. Přesně před dvěma
lety jsme řešili začátek koronavirové pandemie a po dvou letech, kdy jsme si přáli, že
se situace konečně zklidňuje, započal tento
nesmyslný konflikt. Ano, nejen Evropa, ale
i převážná část světa tuto situaci podcenila.
Stále všichni věřili, že k ozbrojenému konfliktu na Ukrajině nedojde. Nestalo se tak a nyní
Evropa čelí největšímu válečnému konfliktu
po druhé světové válce se všemi navazujícímu důsledky.

Jak to vždy bývá, jen jedné věci se v obci
nevěnujeme. Jsem rád, že se nám během
této ne úplně komfortní době podařilo dokončit několik dalších investičních akcí. Prvně
jsme dokončili volnočasovou zónu u obecního bytového domu. Dílo se povedlo a jsem
přesvědčen, že bude hojně využíváno zejména v teplých dnech. Jen bych chtěl vyzvat
všechny návštěvníky, aby dodržovali pořádek
a pokud zde budou například opékat párky
nebo smažit vaječinu, aby po sobě vždy uklidili a nenechávali úklid jen na obecní pracovníky. Upozorňujeme, že i zde platí noční klid
bez výjimek. Sami víte, že se areál nachází
v zastavěné části obce, a proto zde ani žádná

Jak jsme se k tomu postavili v Nošovicích.
Ihned, jak započala migrační vlna, tak jsme
přijali taková opatření, abychom mohli nabídnout ubytování ve standartním prostředí
pro rodiny s dětmi a uzavření ubytovny nám
tuto možnost nabídlo. Připravili jsme svépomocí ubytovací kapacity ve druhém nadzemním poschodí pro maximálně 20 osob.
Vše se nám podařilo uskutečnit v relativně
krátkém termínu tak, abychom mohli 19 osob
ubytovat již 14. března. Chtěl bych jménem
obce poděkovat všem dobrovolníkům, převážně z místních složek, ale i dobrovolníkům
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výjimka být nemůže. Další dokončenou investicí v dubnu bude „odvodnění sportovního
areálu se záchytem dešťových vod“. Jsem
přesvědčen, že se nám tato investice s dlouhodobého hlediska vrátí tím, že nebudeme
muset k zavlažování zatravněných ploch ve
sportovním areálu používat vodu z řádu.
Obě tyto investiční akce by měly být částečně či plně hrazeny z dotačních zdrojů. Se
stavbou odvodnění byla spojena ještě jedna
malá stavební investice, kdy došlo k rozšíření
sportovního areálu o více než 100 m2 nově
vybudovaným oplocením a došlo k rozšíření
elektrorozvodů do zadní části areálu. Nyní
se oplocení nachází na přesně vymezených
hranicích areálu. Tuto akci si obec prováděla
svépomoci, svými zaměstnanci, kteří opět
odvedli skvělou práci. Další menší akci, kterou jsme prováděli svépomoci, bylo rozšíření dlažby u Obecního domu, která by měla
sloužit ke krátkodobému posezení a také by
měla sloužit k možnosti vystoupení školských
skupin v rámci rozsvícení stromu. Nepracovali jsme jen na stavebních investicích, ale
také na dalších, spojených s tvorbou jednotlivých projektových dokumentací. Jak
se nám postupně dobře vyvíjí situace nově
vytvářených PD – odkanalizování a výstavby
nových bytových domů v části Malých Nošovic či výstavba technického zázemí, tak
nyní řešíme i nemilou situaci, která se týká
odstoupení zhotovitele od smlouvy ve věci
vyhotovení PD pro KODUS, která měla být v
těchto dnech kompletně předána nám, jako
zadavateli a my jsme chtěli do září vybrat
zhotovitele stavby. Nyní techničtí odborníci posuzují stav dokumentace do doby
odstoupení a následně se budeme muset
rozhodnout, jak dále s touto situací naložíme.
Máme dvě možnosti, buď nový zhotovitel

naváže na dodělání dokumentace ve stavu,
kde skončila nebo budeme muset vyhlásit
výběrové řízení na zhotovitele kompletně
nové PD. Věc řešíme po právní stránce, protože zhotovitel nedodržel smluvní podmínky
včetně dodatků.
Co se týče kulturně-společenských obecních akcí, tak jsme dne 26. března přivítali
nové občanky narozené v uplynulém období
roku 2021. Rovněž jsem se zúčastnil výročních setkání místních spolků, kde jsem
z jednotlivých výročních zpráv dozvěděl
o jejich činnosti za uplynulé období. Jsem
za to rád, že místní spolky se tak aktivně
začleňují do života v obci, za což jim velice
děkujeme.
Ve čtvrtek 10. března proběhlo veřejné zasedání Zastupitelstva obce, na kterém jsme
projednávali tyto zásadní body:
• Hospodaření obce Nošovice
• Poskytnutí finančních darů neziskovým
organizacím
• Dodatek ke smlouvě o zajištění dopravní
obslužnosti MHD v obci
• Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce ke kotlíkovým dotacím
• Stanovení finanční náhrady za věcné břemeno k pozemkům obce
• Informace o investičních akcích a projektech
• Informace z mikroregionu
• A další
A na závěr bych Vám chtěl popřát, aby jste
si užili krásné jarní měsíce po delší době bez
jakéhokoliv omezení a hlavně ve zdraví.
Mgr. Jiří Myšinský, starosta

Facebook: www.fb.com/obecnosovice
Web: www.nosovice.cz
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Přistavení VOK Nošovice
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v těchto termínech:
25. 4. 2022 přistavení kontejneru – stanoviště Na Karlůvce
27. 4. 2022 odvoz
27. 4. 2022
29. 4. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště volnočasová zóna Malé Nošovice
odvoz

29. 4. 2022
2. 5. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště chata Povodí Odry
odvoz

2. 5. 2022
4. 5. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště bytový dům čp. 36
odvoz

4. 5. 2022
6. 5. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště Obecní dům (potraviny)
odvoz

6. 5. 2022
9. 5. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště obecní úřad
odvoz

9. 5. 2022
11. 5. 2022

přistavení kontejneru – stanoviště p. Jopková
odvoz

Do kontejneru můžete uložit starý nábytek, matrace, textil, koberce apod. Využijte této
nabídky a zbavte se všeho nepotřebného. Do kontejneru nedávejte prosím stavební suť,
pneumatiky. Svoz pneumatik proběhne zvlášť na podzim. Ledničky nebo televize odevzdejte při sběru nebezpečného odpadu.

Dovolená MUDr. Pitřík
Ve dnech 15. 4 – 29. 4. bude mít MUDr. Pitřík dovolenou.
V této době ošetří akutní případy MUDr. Olšarová ve své ordinaci
v Třanovicích tel: 602 580 196.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NA POŠTĚ V NOŠOVICÍCH
Od 1. dubna bude změněna otevírací doba
na České poště v Nošovicích.
PO

13:00 - 17:00

ÚT, ST

08:00 - 11:30

ČT, PÁ

13:30 - 17:00
4

www.nosovice.cz

Kominické služby
Obec Nošovice zajistila pro své občany kominické služby p. Sikory na
12. května. V případě zájmu se prosím objednejte telefonicky
na obecním úřadě (tel: 558 641 332).

Očkování psů
MVDr. Igor Sušovský, Horní Tošanovice 45,
tel. č. 602 560 492, 728 406 922.

napsáno nebo jim bylo u očkování sděleno,
zda musí přijít i v roce letošním, nebo stačí
vakcinace jednou za dva roky.

Ve středu dne 18. května proběhne
v obci Nižní Lhoty očkování psů proti vzteklině. Podle zákona o veterinární péči musí
být každý pes starší šesti měsíců vakcinován. Úhrada za očkování jednoho psa proti
vzteklině činí 150,- Kč (je možné i očkování
kombinovanou vakcínou v ceně 350,- Kč)
a je splatná ihned na místě. Pes musí mít
náhubek a musí být v doprovodu dospělé
osoby, která je schopna udržet psa při zákroku, nezapomeňte očkovací průkaz psa.

Pes, který není načipovaný, se může naočkovat, ale očkování není platné.
Očkování psů proběhne na těchto
místech:
16:50 - 17:00 hodin u křižovatky
(u p. Szczeczora) na Bukovicích –
obec Dobratice
17:15 - 17:30 hodin před budovou
Obecního úřadu Nižní Lhoty

Všichni, kteří byli v loňském roce na očkování
se svým psem, mají v očkovacím průkazu

Podpora od společnosti HMMC
I letos nošovická automobilka Hyundai pokračuje
s podporou nejen naší obce
v programu ,,Dobrý soused‘‘ a ,,Dobrý soused společně“. Peníze budou využity převáž-

ně na kulturně - společenské
akce v obci a na výsadbu
zeleně na ochranném valu
u nošovické průmyslové zóny. Tímto společnosti Hyundai za podporu velice děkujeme.

Plánovaná odstávka elektřiny
Dne 25. dubna od 7:30 do 15:00 hodin
je plánovaná odstávka elektřiny na č.p. 13, 124, 133, 276.
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Vítání občánků
Vítání malých občánků obce Nošovice proběhlo v sobotu 26. března na Obecním domě,
pod taktovku kulturní a sportovní komise
obce a starosty obce Jiřího Myšinského.

Přivítali jsme 11 malých občánků. Nechyběly
básničky, dárky, ale ani slib všech účastníků, že budou svým dětem těmi nejlepšími
rodiči.

Petice za obnovu dětského oddělení
v nemocnici ve Frýdku – Místku
Statutární město Frýdek-Místek nesouhlasí se zrušením dětského oddělení v místní
krajské nemocnici. Zajištění péče pro děti
nejen ve městě, ale v celém okolí Pobeskydí považuje za naprostou zásadní. Spolu se
zástupci okolních obcí a za podpory zdravotníků vyzývá Ministerstvo zdravotnictví,

Moravskoslezský kraj, Nemocnici ve Frýdku
-Místku, příspěvkovou organizaci a zdravotní
pojišťovny k nápravě a obnově oddělení pro
dětské pacienty. Pokud máte zájem o obnovu
dětského oddělení, petice k podpisu se nachází v místních potravinách a na obecním
úřadě.

Nadace ČEZ pomáhala s obcí
Nadace ČEZ poskytla příspěvek
k úhradě nákladů na schválený
projekt s názvem ,,Pomoc Ukrajině
- ubytování pro běžence v Nošovicích“. Tento příspěvek byl použit

na materiální vybavení ubytovny
v Nošovicích, kterou obec rekonstruovala pro tyto potřeby. Nadaci ČEZ velmi děkujeme za pomoc lidem v tak nelehké situaci.
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Oprava krajské komunikace č. III/4774 v obci
Dne 24. února proběhlo v objektu Správy
silnic SMK ve Frýdku-Místku jednání za přítomnosti náměstka hejtmana Ing. Radka
Podstawky, dalších sedmi zástupců kraje
a mne, týkající se stavu a opravy krajské
komunikace č. III/4774 v obci Nošovice.

zajistí výškové zaměření předmětného úseku komunikace v délce cca 550 m.
Na základě zaměření zadá SSMSK zpracování
dokumentace k opravě v nezbytně nutném
rozsahu, tj. k vyrovnání povrchu vozovky
v pravém jízdním pruhu ve směru Vyšní
Lhoty-Nošovice

Uvedené jednání nebylo pro mne jednoduché, protože zástupci kraje včele s náměstkem hejtmana byli přesvědčeni, že
uvedený stav vozovky zapříčinila výstavba
kanalizace v obci, a priori šli na uvedené
jednání s přesvědčením, že za stav vozovky
je zodpovědná obec.

Oprava bude provedena jako provizorní
vzhledem k předpokládaným dalším poklesům v místě uložení splaškové kanalizace
Po zpracování potřebných podkladů bude
svoláno další jednání k určení následného
postupu a dohodnuto financování. K tomuto jednání budou přímo na vozovce vyznačeny plochy k provedení vysprávek

Věděl jsem, že nebude u tohoto jednání
jednoduché hájit zájmy obce, proto jsem
věnoval přípravě mnoho času, abych se seznámil se všemi okolnostmi týkající se vlastní stavby a změn při výstavbě kanalizace
a následnému předání k užívání dotčené
komunikace, k dohledání všech dokumentů
s tím souvisejících a předávacích protokolů. Na uvedené jednání jsem byl připraven.
V tomto mohu poděkovat i TDS, který mi
byl nápomocen některé změny v provedení
vlastní stavby popsat a vysvětlit důvody,
proč k nim docházelo.

SSMSK prošetří u SmVaK možnost výměny
starého vodovodního řádu přiléhajícího ke
krajské komunikaci
Současný stav je takový, že do konce dubna 2022 bude předána SSMSK vyhotovená
PD na opravu komunikace. Dále mi bylo na
jednání přislíbeno, že uvedená komunikace bude opravena do 30. června 2022. Vše
ostatní je v režií Moravskoslezského kraje
a Správy silnic MSK.

Na jednání bylo dohodnuto:
Správa silnic MSK, středisko Frýdek-Místek

Jiří Myšinský, starosta

SK Nošovice – Lhoty informuje
Úspěch starší přípravky Nošovice/Dobrá
V sobotu 12. března jsme v Raškovicích odehráli závěrečný turnaj „Doplňkové finále KZL“
v kategorii SP r. 2011/12 s bilancí dvou výher a dvou remíz. Do tohoto turnaje jsme
se nominovali po odehrání základní části

z 18. místa ze 42. týmů. Lepší celkové umístění a tím i nasazení do hlavního finále nám
uteklo z důvodů marodky v prvním a druhém
kole. Všichni hráči byli na tento turnaj nahecovaní a šli za vítězstvím.
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V prvním, lehce nervózním utkání proti
celkově druhému Mošnovu, jsme udělali
dvě chyby v rozehrávce a ty soupeř dokázal využít, což nás stálo vítězství. Ve
druhém zápase proti Pustkovci začala přicházet herní pohoda a první výhra 2:0. Ve
třetím proti týmu ze Starého Města jsme
měli jasnou herní převahu, spoustu šancí,
ale nepodařilo se nám vstřelit gól. Pěkné
gesto přišlo po utkání od trenéra Starého
Města, kdy našim borcům vysekl poklonu
za krásnou hru. V posledním utkání proti
Sedlištím jsme věděli, že musíme vyhrát
rozdílem minimálně tří branek a to se nám
po drtivém výkonu podařilo splnit a vyhrát
4:0. Po sečtení všech výsledků jsme tento
turnaj vyhráli. Děti obdržely diplom, medaile a krásný pohár.

sdělíme, ať máte malé překvapení. Občerstvení samozřejmě zajištěno a budeme se
těšit na Vaši návštěvu. Akce je podporována
firmou HMCC z prostředků fondu ,,Dobrý
soused“ za což tímto vedení firmy děkujeme.

FOTBALOVÝ TURNAJ STARÝCH GARD
25. 6. 2022 pořádáme na hřišti v Nižních Lhotách tradiční turnaj starých gard za účasti
Dobré, Starého Města, Eintracht Triosport
FM a domácího celku.
Začátek turnaje v 13.00 hod., občerstvení
zajištěno.

Medvídci v ZOO.
V sobotu 26. března využila Medvíďata krásného slunečného dne a vydala se do ZOO Ostrava. Už jen cesta vlakem a trolejbusem byla
pro některé zážitkem, a což teprve samotná
ZOO! Kromě známých i neznámých zvířátek,
které se povětšinou vyhřívala na sluníčku se
děti vyřádily na prolézačkách, skluzavkách
a jiných lákadlech. Samozřejmě nechyběla
návštěva obchůdku s dárkovými předměty,
kde děti nakupovaly dárky sobě i rodičům.
Výlet byl zdařilý, všichni byli náležitě unaveni
a spokojeni.

Výsledky a střelecká listina:
• Nošovice „A“ - Mošnov „B“
Stříž 1x, Malyšek 1x

2:2

• Nošovice „A“ - Pustkovec „D“
Bielčík 1x, Moravec 1x

2:0

• Nošovice „A“ - Staré Město „D“

0:0

• Nošovice „A“ - Sedliště „A“
4:0
Mareček 1x, Bielčík 1x, Sobková 1x, Guniš 1x
Sestava: Malyšek (K), Bielčík, Mareček, Moravec, Guniš, Sobková, Stříž, Čuba (G)
Realizační tým: Malyšek Petr, kterému tímto
za vedení a výsledky v KZL DĚKUJEME
A CO CHYSTÁME?
Pokud nám to situace dovolí, rádi
bychom pokračovali s LETNÍM KINEM
v pátek 10. června opět na hřišti v Nošovicích
od 21.00 hod. s filmem, který Vám teprve

Renáta Komenská, vedoucí Medvíďat
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Hasiči zvou na akce
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Upozornění pro občany
Obec Nošovice informuje své občany, že se nyní v záchytném středisku
Správy uprchlických zařízení MV ČR
ve Vyšních Lhotech nachází komunita
osob, jejichž oprávněný či neoprávněný pobyt na území České republiky
se nyní prověřuje. Na základě rozhodnutí Vlády ČR, resp. MV ČR, která
této komunitě udělila statut osob
s dočasnou ochranou, má do doby
prověření umožněn volný pohyb. Na
základě výše uvedeného doporučujeme svým občanům, aby této komunitě, která se i v době Velikonočního

pondělí pohybovala v našem katastru
neumožnila vstup na své pozemky
a zároveň jim neposkytovala žádné
finanční či jiné prostředky. Vše mají
zabezpečeno v rámci Správy uprchlických zařízení MV ČR ve Vyšních Lhotech. Po konzultaci se zástupci MV ČR
a Policii ČR vás žádáme, abyste jejich
případný zvýšený výskyt v obci nahlásili na Policii ČR, obvodní oddělení
Nošovice, tel. 974 732 711. O této skutečnosti jsme informovali i občany
Ukrajiny, kteří jsou u nás v Nošovicích
dočasně ubytování.
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…jarní zprávy a zprávičky
z naší školy a školičky…
Vítkovice. V „Dětském světě“ si vzdělávací
- zábavnou formou vyzkoušeli různé druhy
povolání a taky si vyzkoušeli kouzlo vody.

Každý rok připadá 6. březen na Den jódu,
a tak si děti ze čtvrtého ročníku vyzkoušely
další metodu RWCT a to Skládankové učení,
kdy se pomocí expertních skupin navzájem
dozvídaly a učily základní poznatky o jódu.
Žáci zjišťovali, čím je pro nás užitečný, jaké
jsou jeho vlastnosti, kde se vyskytuje atd.
Také druháci bádali a povídali si o tom, v jakých potravinách jód najdeme a co způsobuje jeho nedostatek.

V expozici „Večerníček a království pohádek“
se podívali o několik desítek let zpátky do
doby, kdy se točily první, ještě černobílé pohádky. Viděli různé kulisy našich oblíbených
Večerníčků a nahlédli taky do kostymérny,
za kameru či zvukový dabing.

Ve škole proběhl druhý blok organizace preventivní ochrany Renarkon. Nižší ročníky se
věnovaly tématu volného času, povinnostem, koníčkům. Vyšší ročníky měly téma
kamarádství a začaly svůj program posloucháním příběhu, díky kterému se dostaly až
na pustý ostrov a musely se postarat sami
o sebe. Nakreslily si plánek ostrova a navrhly časový plán prvního stráveného dne na
opuštěném ostrově. Jednotlivé obrázky se
prezentovaly ve skupině. Poté se jednotlivci
dotazovali, zda mohou navštívit jinou část
ostrova a dostat se ke kamarádovi. Vše bylo
organizováno hravou formou.

Slohová výchova umožňuje učit se prožitkem a skrze něj více pochopit jednotlivé
slohové útvary. Dává příležitost skupinové
práci a vyvozování učiva pomocí spolupráce
s ostatními – víc hlav, víc ví. Žáci se v průběhu roku seznámili s vypravováním, popisem,
psali pozvánky, ve dvojicích tvořili plakáty na
zadané texty. S využitím pracovní činnosti
se dospělo až k inzerátům, vznikly třídní
inzertní noviny s rubrikou „zvířata“. Televize
z kartonu daly možnost natočit reklamy,
pracovalo se se slogany. Televizní rekvizity
jako kamera, mikrofony, apod. vypomohly
k vedení rozhovorů v rámci reportáží. Pracuje se s improvizací, žáci se učí nebát se předstoupit před ostatní, trénuje se spolupráce,
kladení otázek, formulace myšlenek, apod.

Ve středu 9. března se žáci prvního a druhého ročníku, spolu s dětmi z mateřské školy, vydali do Světa techniky v Dolní oblasti
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21. březen se spojuje se Světovým dnem
Downova syndromu. V tento den se ve
znamení oslavy lidské jedinečnosti nosí
dvě různé ponožky. Výzva je určena všem,
kteří chtějí projevit solidaritu a podpořit lidi
s Downovým syndromem. Zároveň rozšiřuje
vědomí o tom, že lidská individualita dělá
svět hezčí, zajímavější a inspirující. Taky děti
mateřské školy a žáci základní školy se se
svými učitelkami a panem ředitelem k výzvě
dvěma různými ponožkami připojili.

ukázku lidových hudebních nástrojů, krojů
a lidových tanců. Jeden taneček si mohli
zatančit.
Internet je fajn pomocníkem, ale může znamenat i hrozbu pro svého uživatele. Proto
existuje projekt „Kraje pro bezpečný internet“, který na svých stránkách nabízí žákům,
studentům, učitelům, rodičům, seniorům,
apod. řadu výukových videí, pracovních listů, které se týkají např. bezpečných hesel
na internetu, kyberšikany, on-line nákupů,
atd. Žáci 5. ročníku se se souhlasem svých
zákonných zástupců zapojili do soutěžního on-line kvízu internetové bezpečnosti
o věcné ceny, který slouží jako nástroj prevence rizikového chování na internetu.

Během jarních prázdnin, kdy si naši žáci užívali
svého volna od školních povinností, zorganizovalo vedení školy týdenní kurz základních
frází českého jazyka, kterého se zúčastnili,
jak dospělí tak i děti z Ukrajiny. Tohoto nelehkého úkolu se profesionálně zhostila p. uč.
Sobková. Během dalšího týdne jsme na naši
školu, po podání řádné žádosti, přijali čtyři
ukrajinské děti do 1., 2. a 5. ročníku.

Na konci října proběhla ve 4. a 5. ročníku
(v rámci přírodovědy) RWCT lekce na téma
„PŮDNÍ INŽENÝŘI“. Tato lekce se věnovala žížalám a jejich přínosu pro úrodnost půdy.
Náhoda tomu chtěla, že byl ve stejný čas
paní vychovatelce věnován vermikompostér s kalifornskými žížalami. Chopili jsme se
této příležitosti, složili kompostér, nasadili do
něj žížaly a začali je krmit biologicky rozložitelnými zbytky z našich domácností. 12. 4.
nastal ten historický okamžik a poprvé jsme
se mohli těšit z činnosti žížal, kdy jsme stočili
žížalí čaj a mohli jej využít k zalití rostlin ve
třídě. Doufejme, že se bude dařit žížalám
v naší třídě i nadále a budou produkovat více
žížalího čaje a sklidíme i první vermikompost.

Starší žáci naší školy v pátek 8. dubna 2022
v rámci projektu „Keď tradícia v dreve ukrytá ožívá“ navštívili základní školu v Turzovce
a zúčastnili se semináře a tvořivých dílen
pod názvem „Čarovná studnička“. Žáci si
poslechli seminář o lidové hudbě, zhlédli

V polovině dubna proběhly pro rodiče třídní
schůzky.
Pro nové školáky ve škole po dvou letech
ve čtvrtek 21. dubna připravili prezenční
zápis do 1. třídy.
V mateřské škole se děti připravovaly na příchod jara – na Velikonoce. Vyráběly Moranu,
kterou jedno slunečné dopoledne hodili do
řeky, malovali vajíčka, sadili oves, pekli beránka. Pro zachování tradic, si připomněli
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Základní škola a mateřská škola Nošovice vyhlašuje zápis k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2022/2023
ve čtvrtek 5. května 2022 v budově
MŠ v době od 15.00 – 17.00hod.

a prožili modré pondělí, šedé úterý, škaredou středu a zelený čtvrtek. O ostatních
velikonočních dnech a zvycích si aspoň četli
a povídali.
V březnu se celý týden věnovali knihám,
vyráběli si své vlastní pohádkové knížky
a záložky navštívili místní knihovnu a předškoláci spolu s žáky první třídy přespali
v mateřské škole při akci pod názvem „Noc
s Andersenem“.

K zápisu je třeba dodat Rodný list dítěte
a Vyjádření lékaře o řádném očkování
dítěte – od tohoto vyjádření jsou osvobozeny děti, které dosáhnou pátého roku věku
do zahájení povinné školní docházky (povinné
předškolní vzdělávání). Formulář si můžete
vyzvednout v MŠ denně od 6.30 – 16.00h
nebo stáhnout na www.zsnosovice.cz

Předškoláci se pilně připravovali k zápisu do
1. třídy a už se moc těší, až v září zasednou
do školních lavic. Aby je paní učitelky ještě
více navnadily, začali společně 1. třídu jednou týdně navštěvovat.

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání MŠ Nošovice pro školní rok
2022/2023

V dubnu se vybrané děti zúčastnily Mistrovství školek Raškovice 2022 pod záštitou
Slezské brány. Na sportovní dopoledne se
sjelo 13 okolních mateřských škol. Děti soutěžily v sedmnácti disciplínách a přijely moc
spokojené.

• Povinné předškolní vzdělávání ze spádové oblasti, které k 31.8. 2022 dosáhnou
5 let věku.
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• Předností přijetí dítěte ze spádové oblasti, které před začátkem školního roku
dosáhne nejméně 4 let věku

• Přijetí dítěte, jehož sourozenec již MŠ
Nošovice navštěvuje, které dosáhne nejpozději 31.12.2022 3 let věku

• Předností přijetí dítěte ze spádové oblasti, které před začátkem školního roku
dosáhne nejméně 3 let věku

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května
nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za
účelem strpení pobytu na území ČR podle
§33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců
na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve
spádové oblasti. Pro tyto cizince bude termín
zápisu určen na webových stránkách školy.

• Přijetí dítěte, které před začátkem dosáhne 5 let věku, ale není ze spádové
oblasti

Činnost Klubu seniorů Nošovice - Nižní Lhoty
Výroční schůze spojena s oslavou MDŽ
Již dvě minulé výroční schůze jsme zrušili
z důvodu pandemie koronaviru. Ani tentokrát se schůze nekonala v pravidelném termínu na konci roku, která by byla tradičně
spojena s Mikulášem a předáváním dárků.
Rovněž jsme měli zrušené oslavy MDŽ. Protože se teď v březnu mírně koronavirové opatření uvolnilo, tak jsme okamžitě 10. března
uspořádali výroční schůzi a spojili ji s oslavou
MDŽ. Schůze se zúčastnilo 62 členů našeho
klubu a z pozvaných hostů také starosta
obce Nošovice, starostka obce Nižní Lhoty a předsedkyně sboru hasičů Nošovice.
Předsedkyně našeho klubu všechny přivítala
a minutou ticha uctila památku dvou zesnulých členů klubu, kterými byli pan Vladislav
Kohut a pan Josef Babica. Poté zhodnotila
činnost klubu za minulé období, připomněla
všechny akce, které se nám podařilo uspořádat a hlavně vyzdvihla velmi úspěšné zájezdy do Prahy a vinného sklepa. Pak přednesla
výhled činnosti na příští období, zmínila se
o humanitární pomoci našeho klubu obcím
zasaženým ničivým tornádem, přivítala tři
nové členy, kteří se do našeho klubu přihlásili, a poděkovala kronikáři klubu panu Čestmíru Romanovi za dlouholetou činnost, který
se rozhodl ze zdravotních důvodů ukončit

činnost ve výboru klubu. Poděkovala všem
členům výboru za celoroční práci a obecním
úřadům za vstřícnost k našemu klubu. Pak
jsme poblahopřáli 11 jubilantům a předali
jim dárkové balíčky. Všem členkám klubu
jsme poblahopřáli k svátku žen a předali jim
kosmetický balíček. Byla přednesena zpráva o hospodaření klubu a zpráva o úspěšné
revizi pokladny. Následovala diskuze, na které se přizvaní hosté pochvalně vyjadřovali
k činnosti našeho klubu, a poté pan starosta
obce Nošovice poblahopřál ženám k svátku
a každou z nich obdaroval nádhernou růží.
V diskuzi se k činnosti výboru našeho klubu
pochvalně vyjádřila i paní Jana Dobešová.
Následoval přípitek a bohaté občerstvení,
včetně vynikajících zákusků, které napekla
paní Marie Kubicová. Potom jsme losovali
o dárky, které přinesli členové klubu do tomboly. Nastala volná zábava, přičemž někteří
členové svým vyprávěním vtipů rozesmáli
ostatní. Dobře jsme se pobavili a byli jsme
spokojeni.
Nejbližší plánovaná akce:
21. dubna si půjdeme od 15.00 hodin zahrát
bowling do Radegastova šenku v Nošovicích.
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