ZDARMA

ZÁŘÍ / WRZESIEŃ

POLOVINA ŽÁKŮ O PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLE
V průběhu letních prázdnin se na Masarykově ZŠ Návsí děly věci nevídané. Pro žáky zdejší školy byl zorganizován zdařilý prázdninový projekt zvaný
„Měsíc zájmů“. Jednalo se již o devátý ročník aktivit zaměřených na smysluplné využití volného času žáků na bázi příměstského tábora v období od
24. 7. do 15. 8. 2018. Každé úterý či středu si děti vybíraly z pestré nabídky
činností podle svých zájmů a uvážení.
Námořnický den, Den tvoření, Skautská abeceda, Výšlap na Hrčavu, Den
rekordů, Vesmírná mise, Švadlenky a kuchtíci či Rytířskou stezkou ve společnosti draka skrývaly aktivity zaměřené na poznávání přírody, historie, turistiku, rukodělné práce, sportování, hraní společenských her, koupání, malování či poznávání hvězdné oblohy.
Měsíc zájmů se těšil značné přízni jak u žáků (200 přihlášených), tak u
rodičů, kteří mohli bez obav svěřit své „ratolesti“ do rukou opravdu ochotných, skvěle připravených a na nápady bohatých pracovníků školy, kteří svůj
volný čas věnovali dětem od 1. do 7. ročníku.
Tímto bych rád poděkoval členům SRPŠ a OÚ Návsí za podporu projektu,
pracovníkům školy za poctivou a precizní práci, dětem za hojnou účast a
vesměs usměvavé tváře. Nezbývá než konstatovat, že již nyní se připravuje
další ročník „Měsíce zájmů“ na letní prázdniny 2019 a budeme rádi, pokud
jej děti a rodiče opět využijí. Šanci zúčastnit se budou mít všichni.
V. Šnajdr
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE NÁVSÍ
Zastupitelstvo obce Návsí na svém zasedání konaném dne 16. 4. 2018
usnesením č. 19/470 stanovilo na základě ust. § 67 a 68 odst. 1 zákona čís.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, pro další volební období 2018 2022 patnáctičlenné zastupitelstvo.
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech:
pátek 5. 10. 2018

– od 14.00 do 22.00 hodin

sobota 6. 10. 2018

– od 08.00 do 14.00 hodin

V obci Návsí jsou stanoveny 3 volební okrsky:
okrsek č. 1 – budova místního hospodářství, klubovna 1. poschodí
(vedle staré požární zbrojnice)
Návsí, Pod Výtopnou 1027
okrsek č. 2 – Obecní úřad Návsí, zasedací místnost
Návsí čp. 327
okrsek č. 3 – Mateřská škola Kaštánek, elokované pracoviště Jasení
Návsí čp. 344 - Jasení

Městský úřad Jablunkov příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.
§ 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaregistroval tyto
volební strany:
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Sdružení nezávislých kandidátů
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COEXISTENTIA
NEZÁVISLÍ
ANO 2011
Nezávislí pro Návsí
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Hlasovací lístek bude voliči distribuován nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího
lístku.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR; jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném
pobytu na území. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. K zajištění pořádku a
důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je volič povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, avšak pouze v rámci
svého volebního okrsku.
Požadavky na přenosnou volební schránku můžete nahlásit i předem na obecní úřad tel.: 558 357 880 p. Turoňové nebo p. Lipus do
04. 10. 2018.
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VČAS A AKORÁT
Včas a akorát aneb životní cesta
od dětství po zralost
Děti toho od rodičů nepotřebují mnoho. Přesto však v určitých vývojových fázích jsou na něco více citlivé. Jak třeba vzniká stud? Nebo kdy a čím
se buduje roztěkanost? A na čem vše stojí (a padá)? Proč je puberta někdy
bouřlivá? A co přichází se středním věkem?

Seminář a beseda s Mgr. Milenou Mikulkovou

VČAS A AKORÁT
„Profesionalita – souvislosti – praxe – nadhled a humor“
To vše Vás čeká na setkání s Mgr. Milenou Mikulkovou. Máme tu čest ji
přivítat u nás v Knihovně Návsí dne 11. 10. 2018 v 17.00 hodin s přednáškou „VČAS A AKORÁT“ na podporu rodičovských a partnerských kompetencí
v rámci projektu „Rodičem SNADNO“.
Sociální pedagožku, vztahovou poradkyni, lektorku a koučku Milenu Mikulkovu z Moravy znají lidé v Česku a na Slovensku z jejích jedinečných seminářů, besed, veřejných vystoupení či z médií. Absolventka Filozofické a
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně již v průběhu studia pracovala v pedagogicko-psychologické poradně a věnovala se prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. K jejím koníčkům patří sbírání citátů. Těmito
moudry zhuštěnými do několika málo slov obohacuje svá vystoupení a probouzí tím zájem a touhu po skutečných hodnotách i u svých posluchačů. Provozuje soukromou poradenskou praxi.
Je autorkou publikací „Hlavu vzhůru, rodiče!“, „Hlavu vzhůru, chlapci!“
atd.
http://www.projektrodina.cz/
Více o lektorce naleznete na: http://www.vztahove-poradenstvi.cz/omne
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HODNOCENÍ TURNAJE VE FOTBALE
Vážení sportovní přátelé.
V sobotu 11. 8. 2018 se za podpory obce Návsí na hřišti u pily uskutečnil
turnaj pro děti a mládež z blízkého okolí. Sportovní klub jakož to organizátor
turnaje podpořil účastníky bohatým občerstvením a věcnými cenami.
Akce se zúčastnily 4 týmy dorostenců, kde se utkali v systému 1. vs 2. a
3. vs 4. Pak poražený s poraženým a vítěz s vítězem. Počasí nám příliš nepřálo, ale na finále se umoudřilo. Věřím, že si mládež užila krásné sportovní dopoledne.

Výsledky:
SK Návsí : TJ Sokol Mosty

0 : 10

TJ Písek : TJ Oldřichovice

1:0

O 3. místo:
TJ Oldřichovice : SK Návsí

4:3

Finále:
TJ Sokol Mosty : TJ Písek

5:1

Děkujeme všem za účast a podporu při této akci. Sportu zdar a fotbalu
zvlášť.
p. Lupienski
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KDO ČTE, USPĚJE
Čtenářství se rozvíjí především v rodině. Pokud rodiče nekupují knihy,
nevodí děti do knihoven, nemluví s nimi o postavách, děti si mnohdy ani neuvědomí, jak je četba úžasná. A naopak, rodiče, kteří s dětmi nečtou, nechápou, jaký problém je nedostatečná sečtělost.

Jaké knihy číst podle společnosti Celé Česko čte dětem (výběr):
Děti 6 – 8 let
Zdeněk Svěrák: Jaké je to asi v Čudu
Arnošt Goldflam: Tatínek není k zahození
Astrid Lindgrenová: Děti z Bullerbynu
Bratři Grimmové: Pohádky bratří Grimmové
Pavel Šrut: Lichožrouti, Lichožrouti se vracejí

8 – 10 let
Karel Šiktanc: O dobré a zlé moci
Jan Werich: Fimfárum
Martina Drijverová: České dějiny očima psa
René Goscinny: Nové patálie malého Mikuláše
Clive Staples Lewis: Letopisy Narnie
10-12 let
Hugh Lofting: Příběhy doktora Dolittla
Eduard Štorch: Lovci mamutů
Jaroslav Foglar: Hoši od Bobří řeky
Vojtěch Steklač: Boříkovy lapálie
Joanne K.Rowlingova: Harry Potter
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12 – 14 let
J. R. R. Tolkien: Pán prstenů
Jules Verne: Tajuplný ostrov
Sue Townsendová: Z deníku Adriana Molea
Jack London: Bílý tesák
Louis Pergaud: Knoflíková válka
Od 15 let
Michal Viewegh: Báječná léta pod psa
Jerome David Salinger: Kdo chytá v žitě
Henryk Sienkiewicz: Quo vadis?
Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby
Khaled Hosseini: Lovec draků, Tisíce planoucích sluncí
Anne Franková: Deník Anne Frankové

ZÁJEZD KLUBU DŮCHODCŮ NÁVSÍ
Naši nejvýchodnější obec republiky Hrčavu jsme s Klubem důchodců navštívili v úterý 14. srpna. Sešlo se nás 25 členů a společně jsme jeli autobusem.
Na Hrčavě vznikla malá rodinná pražírna, která z různých odrůd arabiky
praží Hrčavskou kávu. Originální chuť této výborné kávy jsme ochutnali a
opravdu je výborná. Po prohlídce malé pražírny jsme šli na Trojmezí, kde
jsme si dali placky nebo klobásky a v tom velkém horku nám chutnalo i pivo.
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v dřevěném kostelíku z roku
1936 a v lesíku u studánky s léčivou vodou. Byl to krásný výlet a všem se
moc líbil.
Jednatelka Klubu důchodců
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HO! HO! HO! ZA NAMI DALSZE
GOROLSKI ŚWIYNTO
Latóś sie nóm tyn Gorol, tym razym już 71., zaś przełokropnie wydarził.
Pogoda nimógła być lepszo. Słóneczko przipiykało, z ludzi sie loło a aji w budach sie szwarnie loło. Cały jabłónkowski Lasek Miejski zaś na 3 dni ożył a
wszelijakimi specjałami zawónioł.
Oprócz pocieszónego żołóndka sie ale głównie nasze serca pociesziły –
bogatym programym i szumnymi pieśniczkami i tańcami. Mógli my podziwiać nejrozmajtsze stroje ludowe z całego świata.
W niedziele nóm zaś nasze miejscowe koła ukozały ni jak to było we
świecie, ale jak to było u nas na góraliji. Nikiere wozy alegoryczne ukozały,
jako sie wyndziło, nikiere jako sie chlyb piykło a nikiere jako sie pod pierzinóm „piykły“ małe goroliczki. A nasz nawiejski wóz był pełny takich małych goroliczków, kierzi z całych pluc śpiywali nasze ludowe pieśniczki. Mało
Melodyjka przedstawiła to, na czym już naszym praprzodkóm zależało. Coby
nóm w Beskidach nigdy nie zaginyło śpiywani.
Naszi gminie zaś dziynkujymy za zapómoge na wyprywiyni tego wozu.
H. Lisztwan

Přejeme mnoho zdraví a štěstí
jubilantům, kteří oslaví v měsíci
září své narozeniny.
Życzymy dużo zdrowia i szczęścia
wszystkim jubilatom obchodzącym
we wrześniu swoje urodziny.
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I N Z E R C E

WELCOME TO ENGLISH IN NÁVSÍ 2018 - 2019
Nabídka konverzačních kurzů anglického jazyka:
1. Začátečníci /Elementary/
2. Mírně pokročilí /Pre-Intermediate/
3. Pokročilí / Intermediate/
Výuka anglického jazyka od října do června vedená zkušenými lektory.
Aktivní konverzace a příjemné klima zajištěny.
Bližší informace: p. Vladimír Šnajdr /MZŠ Návsí / tel. 605 761 182

GRZEGORZ KAWULOK - POKRÝVAČSKÉ
KLEMPÍŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
- stavby a rekonstrukce střech
- střešní krytiny za super ceny
GRZEGORZ KAWULOK
43-476 JAWORZYNKA 780
TEL.: +48 506 101 024
Periodický tisk samosprávného územního celku obce Návsí s názvem Návsíčko, vydává Obecní úřad
Návsí, se sídlem Návsí čp. 327, MK ČR E 12338, vydáván vždy v polovině daného měsíce, číslován vzestupně
dle daného měsíce počínaje lednem č. 1/2017 a konče prosincem č. 12/2017, náklad 1200 ks.
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