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Kolektiv obecního úřadu Návsí

Vánoční svátky plné lásky, pohody a pokoje,
v novém roce mnoho štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů
Vám přeje
kolektiv Obecního úřadu Návsí
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ITALSKÉ ZLATO PRO MELODII
Ve středu 24. října letošního roku jsme v podvečerních hodinách vyrazili
směr Itálie, do městečka Sacile, vzdáleného asi 80 km od slavných Benátek.
Našim cílem byla účast na 17. mezinárodním festivalu „Venezia in Musica”.
Počasí nám tentokrát moc přání nevyplnilo, ale tajné přání, které měla
každá z nás, o výhře na tomto festivalu, se vyplnilo do posledního puntíku.
V krásném italském městě Sacile, ležícím na severovýchodě Itálie, nás
přivítala pochmurná obloha, ale za to vlídná a pohostinná náruč organizátorů. V Sacile nás čekala dvě vystoupení. Jedno soutěžní před porotou a jedno
nesoutěžní, v podobě večerního koncertu.
Soutěžily jsme v naší kategorii ženských sborů jako první v pořadí v pátek odpoledne, v historickém sále Palazzo Ragazzoni. Příprava na tento festival byla poměrně náročná, kdy z mnoha rozličných důvodů jsme na zkouškách nebyly skoro nikdy v plném obsazení. Proto také patří poděkování paní
dirigentce dr. Aleksandře Zeman za trpělivost, kterou v tomto ohledu s námi
má. Ale navzdory těmto problémům se naše soutěžní vystoupení moc podařilo. Jury, v mezinárodním složení, nás nejvíce pochválila za provedení Chopinovy „Etiudy", a velmi se jim také líbilo celkové „znění” našeho sboru Melodia. A to jsou pochvaly, které se moc dobře poslouchají. Z našeho vystoupení jsme měly velmi dobré pocity, ale na výsledky jsme si musely počkat až
do následujícího dne.
Večer nás ještě čekal „Koncert přátelství" v Chiesa San Gregorio, v kapli v
Sacile. Pod patronát si nás vzal místní sbor Coro Livenza, kteří s námi také
ten večer vystupovali. Zpívání to bylo velmi radostné, už bez trémy, s výbornou akustikou a nadšeným obecenstvem. A po koncertě jsme zas byly nadšeny my, protože nás členové Coro Livenza odvezli do místní školní jídelny,
kde jsme dostaly neskutečně dobrou tříchodovou italskou večeři, kterou
jsme si po tak náročném dnu opravdu vychutnaly.
Ale ještě v pátek k večeru dostala paní dirigentka zprávu, že budeme zpívat i druhý den v divadle Teatro Zancanaro. Organizátoři si nás vyžádali na
dvě skladby při vyhlášení výsledků festivalu. Bylo to nečekané a byla to další
indicie k naději na dobré umístění...
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V sobotu dopoledne jsme vyrazily na výlet do asi 30 km vzdálených jeskyň. Viděly jsme překrásný přírodní útvar jeskyní a turistické stezky mezi
nimi. Stezku jsme si prošly, obdivovaly vodopády a dokonce si v jedné z jeskyní zazpívaly Vidi aquam, skladbu o vodě, která se zjevila, o pramenu, který
vyvěrá. Takže do tohoto prostředí jeskyně píseň velmi zapadla.

A nadešel slavnostní galavečer, vyhlášení výsledků festivalu v jednotlivých kategoriích a vyhlášení Grand prix festivalu. Už při zkoušce jsme zjistily, že jsme na podiu ve velmi dobré společnosti! My a sbory ucházející se o
Grand prix! Ale perfektně jsme se zhostily našeho vystoupení před všemi
soubory, byla to pro nás velká čest zahájit tento galavečer a odborná veřejnost nás odměnila velikým potleskem. A pak už jsme jen poslouchaly a moc
si užívaly vystoupení mladých zahraničních souborů, které ke svému zpívání
zapojují i pohyby rukou, nohou, těl… Samy bychom nevěděly, kterému ze
dvou finalistů Grand prix udělit.
Nakonec tu největší radost měl smíšený sbor ze Švédska. No a samozřejmě Melodia! Zlaté pásmo v kategorii ženských sborů, radost nevídaná a
upřímná. Odměna za naši práci. Odměna pro každou členku souboru, odměna pro paní dirigentku i naší manažerku sboru Lidii Lisztwan. A radovali se
pochopitelně i naši rodinní příslušníci, kteří byli na zájezdu s námi, ale také
ti, kteří zůstali doma a během chvilky se od nás výsledky díky sms dozvěděli.
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Sesypaly se na nás gratulace ze všech stran a my jsme si tyto chvíle moc
užily. A večer po vyhlášení připravili organizátoři pro všechny sbory společenské setkání s výbornou večeří a společným zpíváním. To byl také velký
zážitek.
Nastala neděle. Den, na který jsme se také moc těšily, protože jsme ho v
rámci zpáteční cesty měly strávit ve slovutných Benátkách s ostrovy Burano,
Murano. Nic nás ještě ráno u odjezdu ze Sacile nevarovalo. Nic nenasvědčovalo tomu, že se po náměstí Svatého Marka budeme procházet s vykasanými
kalhotami, po kolena ve vodě a s boty v ruce.
Celé natěšené jsme vyrazily do Benátek! Obloha se mračila a černila víceméně jako všechny předešlé dny. V teplém oblečení, dobré obuvi a s deštníky v ruce jsme nasedly na lodní benátskou dopravu a vyrazily za dobrodružstvím. Každá víceméně zažila něco jiného, protože jsme se rozdělily do malých skupinek, ale za sebe mohu napsat, že už na ostrově Burano, na naší
první zastávce, jsme zjistili, že je něco jinak, než jsme zvyklé. Střed městečka
byl pod vodou a nešlo se tam nijak dostat. Turisté se vraceli zpět do přístavu.
My také. S nadějí, vždyť to jinde bude lepší! A nebylo.
Na dalším ostrově Murano jsme se už musely vyzout, abychom se dostaly
do lodě a v Benátkách jsme se už neobuly vůbec, ba naopak bylo třeba hodně
rychle kasat kalhoty a dost vysoko! No zážitky neskutečné. Každý z nás se
alespoň snažil dostat na místa, která chtěl vidět. Někteří toho dosáhli, někteří to vzdali a zalezli raději do restaurací. Myslím, že nejšťastnější byla večer v
autobuse naše Lidka Lisztwan po zjištění, že jsme všichni účastníci zájezdu
živí a zdrávi zpět.
V pondělí v dopoledních hodinách jsme se vrátili domů. Plni dojmů a zážitků. A radosti z vítězství a s dobrou motivací pro další práci. A po přečtení
zpráv, co všechno natropilo počasí v Itálii i šťastní, že jsme to ve zdraví
všechno přežili.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat za přínos a práci pro
tento zájezd a sbor vůbec paní dirigentce dr Aleksandře Zeman a manažerce
sboru paní Lidii Lisztwan. Paní Mgr. lreně Rajské pak patří poděkování za
organizaci programu v Itálii, tlumočení a korespondenci s organizátory festivalu.
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V neposlední řadě patří velké poděkování Obecnímu úřadu Návsí a místní
skupině PZKO v Návsí za dlouholetou podporu činnosti našeho ženského
sboru Melodia.
A s Vámi, naší milí fandové a posluchači, se už těšíme na shledání u vánočního stromečku na koncertě plném koled v třetí adventní neděli
16. 12. 2018 v kostele v Návsí.
Závěrem mi dovolte popřát ústy celého sboru Melodia všem čtenářům
„Návsíčka“ krásné nadcházející Vánoce, plné lásky a rodinné pohody a do
nového roku 2019 pevné zdraví a spokojenost.
Jitka Bajuszová
členka pěveckého sboru Melodia

AKCE S HASIČI V MŠ KAŠTÁNEK
Ve školce nás navštívili hasiči. Nejdřív nás seznámili s prací hasičů po
stránce teoretické, předvedli různé pomůcky a přístroje a naučili nás čísla
záchrany. Také dětem vysvětlili, jak se chovat v různých krizových situacích
a při požáru. Děti si mohly vyzkoušet různé hasičské přilby a masky a za odměnu dostaly omalovánky a pexesa s touto tematikou.
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Další den následovalo praktické cvičení hasičů, do kterého jsme se zapojili také my. Všechno začalo hned ráno po svačince, kdy se školkou začal linout (neškodný) kouř. Hned nato se ozvala siréna a děti se musely urychleně
evakuovat z budovy. Podle pokynů z předešlého dne jsme se seřadili, spočítali a procházeli kouřovou clonou, přes kterou nebylo vidět. Venku jsme se
shromáždili na jedno místo.
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Poté začala akce hasičů - záchrana dvou dětí (statečných dobrovolníků),
které v MŠ zůstaly s jednou paní učitelkou. Oba odvážlivce, Marušku a Tomáška, hasiči za velkého potlesku přihlížejících z „hořící“ školky zachránili a
zkontrolovali.

Potom si děti prohlédly vybavení hasičských aut, které jim svým odborným výkladem hasiči přiblížili, svezly se autem a vyzkoušely si hašení
proudnicí.
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Za zprostředkování vydařené akce
děkujeme veliteli Záchranného hasičského sboru panu Davidu Sadowskému a celému týmu Hasičského záchranného sboru z Jablunkova a
Návsí. Ještě jednou velké díky.
Kolektiv MŠ KAŠTÁNEK

OSLAVY KONCE ROKU
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také přichází řada nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde
bez obstarání tzv. zábavné pyrotechniky.
Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak ji obsluhovat a skladovat.
Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraněním nebo
škodám na majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu (nikdy ne v
blízkosti topení, kamen nebo jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je
vhodné odklidit z balkonů veškerý hořlavý materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku z oken
svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé petardy a nesahejte na
ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. Uvědomme
si, že zvířata velice bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když např. pes má oproti člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach,
agrese nebo pokusy o útěk našich domácích mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich veselých silvestrovských oslav.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
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NOWY ROCZEK
Na polanym pod lasym,
zaśnieżónom, biołóm,
wyszeł starzik chwiejnym krokym
z posiwiałóm brodóm
Mo na głowie baranicym
a na plecach guniym,
idzie słaby, coroz wolni,
podpiyro sie kijym.
Z drugi stróny tej polany
chłapiec bieżi mały,
podskakuje se z radościóm,
taki pastyrziczek śmiały.
„Tu ci łoto chłapcze dowóm
mojóm baranicym,
sóm w ni same dobre rady
z całej łokolice.“
O, starziku, dziynka za to,
podle was tu bedym rządził.
Pochladóm se prawej cesty,
abych nigdy nie pobłóndził.
A tu zwóny bijóm na kościołach,
pominył sie Roczek stary.
Pastyrziczek – NOWY ROCZEK
zaczón swoje gazdowani.
I.T.
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Přejeme mnoho zdraví a štěstí
jubilantům, kteří oslaví v měsíci
prosinci své narozeniny.
Życzymy dużo zdrowia i szczęścia
wszystkim jubilatom obchodzącym
w grudniu swoje urodziny.

P L A C E N Á

I N Z E R C E

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. 1/2018 a konče prosincem č. 12/2018, náklad 1200 ks.

