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Zpr avodaj obce Návsí ~ Biulet y n gm in y Nawsie

Vážení občané.
Fotíte nebo malujete? Chtě‑
li byste na titulní straně obec‑
ního zpravodaje Návsíčko
svým dílem vylepšit obsah
internetových stránek obce
nebo propagačních materiá‑
lů, pak neváhejte a posílejte
fotografie a kresby na e‑mail:
mistostarosta@navsi.cz. Foto‑
grafie a kresby by měly zob‑
razovaty Návsí a dění v obci.
Zaslané fotografie či kresby
budou zveřejňovány tematic‑
ky vzhledem k měsíci vydání.
Nejlepší fotografie a kresby
odměníme. Svým zaslaným
dílem udělujete svůj souhlas
s publikováním a zveřejně‑
ním v obecním zpravodaji
a na webových stránkách
obce Návsí.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.

březen / Marzec

místostarosta

zdarma / wolny

Z dění obce březen

Kniha o Návsí

Jarní čištění obce
Chodníky a malé komunikace jsou již čištěny od 4. 3. 2019 vlastní technikou.
Čištění komunikací smluvně zajišťuje firma Nehlsen Třinec v období druhé po‑
loviny března.

Vážení občané, obec Návsí nabízí

o spolcích, kultuře a sportu, o železnici,

k prodeji knihu „Návsí“ v českém jazy‑

o poštovním úřadě, o významných osob‑

ce a knihu „Nawsie“ v polském jazyce.

nostech. Kniha je doplněna obrazovými

V této první publikaci o Návsí na‑
leznete podrobné informace od počát‑

Prosba pro všechny občany obce! Zkusme přiložit ruku k dílu a dbejme na čistotu

ku obce až po současnost, informace

ve svém okolí a nespoléhejme na technické služby a pracovníky Obecního úřadu.

o místních názvech, zajímavých mís‑

Instalace umělého ledového kluziště v kulturním
areálu u kostela

tech, o školství, o náboženském životě,

přílohami, dobovými i současnými fo‑
tografiemi.
Knihu je možno zakoupit na Obecním
úřadu v Návsí za cenu 400 Kč.

Místní poplatek ze psa

Do konce března firma LIKE‑ICE nám nainstaluje umělé kluziště. O jeho otevření

Upozorňujeme všechny majitele pejsků, že místní poplatek ze psa je splatný

a provozní době budeme informovat mobilním rozhlasem nebo na internetových

každoročně do 31. března. Poplatek ve výši 120,– Kč za jednoho psa chovaného

stránkách obce. Doufáme, že i přesto, že jarní období bude více lákat k letním

v rodinném domě anebo 180,– Kč za jednoho psa chovaného v bytě. Uhraďte na

sportům, kluziště bude využíváno. Na kluzišti je možno používat normální brusle.

Obecním úřadě v Návsí, kancelář č. 5 místní poplatky, Petra Topalovová. Pokud

Program bezúročných půjček na výměnu kotlů
Obracíme se na vás, občany, kteří uvažujete využít dotaci na výměnu kotle
v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací a případně využít bezúročnou půjčku na dofi‑

nebude místní poplatek zaplacen včas a ve správné výši, bude vyměřen platebním
výměrem a může být navýšen až na trojnásobek.

Kulturní areál „U kostela“

nancování výměny kotle. K zapojení do této výzvy za Obec potřebujeme znát počet
potencionálních žadatelů, druh dotace a zda‑li máte zájem o čerpání bezúročné
půjčky. Níže vyplněný dotazník dodejte na Obecní úřad Návsí do 15. dubna.

V letošním roce 2019 se Obec Návsí rozhodla pořádat kulturní akce v Kulturním
areálu „U kostela“.
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCI 2019

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Adresa:
Tel.:

E‑mail:
TYP KOTLE

Kotel na biomasu automatický
nebo s ručním podáváním

Plynový kondenzační kotel

ANO - NE

ANO - NE

Tepelné čerpadlo
ANO - NE

mám zájem o čerpání bezúročné půjčky ANO - NE
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aktuality / nowości

17. 4. JARMARK

27. 7. Vystoupení Věry Martinové

18. 5. Májová veselice

8. 8. Letní kino

27. 6. Náveský talent

15. 8. Letní kino

11. 7. Letní kino

31. 8. Dožínky

a vystoupení Petra Borkovce

4. 10. Opekání s náveskými občany

25. 7. Letní kino

6. 12. Mikuláš

Touto cestou chceme oslovit obecní spolky ve věci zajištění občerstvení
na těchto kulturních akcích. Případný zájem o spolupráci při zajištění
bufetu uvedených akcí, pište na email: kulturniarealnavsi@seznam nebo
volejte na mob.: 734 201 210 (správce).

nowości / aktuality
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CO SŁYCHAĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ?
POPOŁUDNIA Z RATOWNIKIEM
Miesiąc luty w nawiejskiej szkole był

grażających zdrowiu lub życiu. Nauczyły

pod znakiem bezpieczeństwa. W trzy

się podstaw udzielania pierwszej pomo‑

wtorkowe popołudnia w świetlicy szko‑

cy, manipulacji z rannym i robienia opa‑

lnej dzieci spotykały się z ratownikiem

trunków. Bardzo ważnym elementem

medycznym z Polski panią K. Jurczak

było również przypomnienie numerów

i strażakiem panem M. Tomicą. Podczas

alarmowych, jak również tego, w jakich

tych spotkań dzieci dowiedziały się, jak

sytuacjach należy z nich korzystać.

postępować w różnych sytuacjach za‑

BAL PIŻAMOWY
Sezon balowy już zakończył się. Również w naszej świetlicy szkolnej ostatniego
dnia lutego odbył się balik piżamkowy. Dzieci przebrane w swoje piżamy bardzo
dobrze się bawiły, tańcząc i grając w różne gry. Podczas baliku dzieci mogły się
posilić przygotowanym przez siebie smacznym ciastkiem.
L. Gubała
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Hej kochani – WIOSNA IDZIE!

Mamy marzec. Każdy z utęsknieniem
wypatruje słoneczka. Wprawdzie zima

W kilku zdaniach pani dr Ottowa

kowcu, a nabyte umiejętności wykorzy‑
stywaliśmy przez całą zimę.

ję za wskazówki i odpowiedzi na moją

powiedziała nam, dlaczego nie mamy

mini – ankietę. Przypomnieliście mi pio‑

rozpieszczać wnuków słodyczami i nie‑

senki, zabawy, gry, o których już dawno

odpowiednimi owocami, bo… Ale co jest

zapomniałam. Dziękuję za każdą radę

lepsze? Z mojej strony pani doktor ser‑

i uwagę. Na pewno skorzystam z wielu

decznie dziękuję za wykład.

z nich.

Najstarszą osobą na spotkaniu był

Jak widać karnawał mieliśmy pełen

nie była zbyt długa, a osobiście myślę, że

Oprócz tego przeżyliśmy prawdziwie

Dziadek Łupiński, który także włąc‑

atrakcji i mile będziemy wspomi‑

była „TAK W SAM RAZ“, ale wszystkim

balowo tegoroczny karnawał. Już bal

zył się do dyskusji. Nauczycielem jest

nać każde wydarzenie. Wracamy do

nam co nieco dokuczyła. Ja już jestem za

rodziców inspirował nas do ćwiczeń w

się całe życie, więc dziękujemy Mu za

codzienności, ale już teraz cieszymy się

stara na śniegowe igraszki i w zimowe

tanecznych rytmach. Przy dźwiękach

dydaktyczne wskazówki. Wszystkie

na następne, oryginalne dni. Wprawdzie

wieczory najbardziej mnie zadowoli

magnetofonu potańczyliśmy polki, wal‑

dzieci miały uśmiech na twarzy, kie‑

wszystko wymaga pracy, ale „bez pracy

herbatka z rumem. Nie wszyscy jednak

czyki, makareny i co tylko.

dy zobaczyły swoją Babcię, czy Dziadka.

nie ma kołaczy“.

muszą podzielać moje zdanie. Kto chce,
niech wariuje na stoku.

8 lutego mieliśmy własny KARNA‑
WAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW. Pod‑

Tak czy siak przyszedł marzec a z nim

ziwiam rodziców za inwencje, pomysły

radosna pora roku – czyli WIOSNA. Pcha

i wykonanie masek. Zdjęcia można zoba‑

się do nas drzwiami i oknami. Prawie

czyć na naszych nowych stronach inter‑

dzisiaj 4 marca, koleżanka wyczytała

netowy www.pzsnavsi.cz. Zaglądnijcie,

z gazet, że na wiosnę każda z nas (ko‑

a zobaczycie!

biet – o mężczyznach nie było mowy),

Drugim ważnym, a może jeszcze waż‑

powinna przesegregować garderobę.

niejszym wydarzeniem było spotkanie

Szare, czarne, bure ciuchy schować

z DZIADKAMI. Już tradycyjnie odbyło

głęboko do szafy (a najlepiej wyrzucić),

się zakończenie karnawału, czyli w

a wyciągnąć ciuszki (najlepiej kupić

tłusty czwartek. Byłam mile zaskoczona

nowe) w wesołych kolorach. Koniecznie

tym, że tyle Babć i Dziadków przybyło do

mamy mieć bluzki, apaszki, sukienki w

naszego przedszkola. Widać, że kochacie

kolorze żółtym, różowym, pomarańc‑

swoje wnuki, a one odwzajemniają to

zowym, seledynowym… Zróbmy więc

uczucie. Świadczy to o dobrych relacjach

sobie przyjemność, a świat będzie ko‑

w naszych rodzinach.

lorowy!

Wszystkim również bardzo dzięku‑

Pozdrawiam zatem wszystkich i znów
kiedyś do zobaczenia.
Pani Babcia oraz pracownicy przedszkola

Specjalnie dla Was, drodzy Dziad‑

Dla nas przedszkolaków te zimowe

kowie i Babcie, przedszkolacy ćwiczy‑

miesiące wcale nie były smutne. Każde

li usilnie małe przedstawienie. Każdy

dziecko lubi śnieg, więc zimowych zabaw

z nich chciał Wam coś pokazać. Dzię‑

mieliśmy sporo. Im większe opady śnie‑

kujemy za gromkie brawa i pochwały.

gu, tym więcej radości. Już 7 stycznia

Przy wspólnej kawie, herbacie i pączku

rozpoczęliśmy kurs narciarski w Bu‑

roztrząsaliśmy sprawy pokoleniowe.
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Muszę przyznać, Wasze wnuki bardzo
Was kochają.

aktuality / nowości

nowości / aktuality
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Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2019 / 2020

Naši nejmenší v zimě nezaháleli

Vážení rodiče, děti a přátelé školy.

Jablunkov, TJ Písek, SK Návsí, TJ Nebory
a SC Smilovice.

Dne 4. dubna 2019 proběhne na Masarykově základní

První tři kola se odehrála ve sportov‑

škole Návsí zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020.

ní hale SC Smilovice systémem „každý

K zápisu dětí je možno se dostavit ve čtvrtek od 8 do 18h.

s každým“. Finálové kolo se odehrálo

Zápis bude probíhat zábavnou formou a opravdu se není

v sobotu 2. 3. 2019 ve sportovní hale

čeho obávat.

STARS v Třinci.

Přijďte, rádi vás uvidíme a opravdu se na vás těšíme.

KONEČNÉ POŘADÍ:

Přineste s sebou občanský průkaz zákonného zástupce

1. FK Fotbal Třinec A

a rodný list dítěte.

Členové klubu TJ Nebory letos zor‑

Případné dotazy na tel. čísle: 558 357 936.

Výroční schůze Klubu důchodců Návsí

2. SC Smilovice

ganizovali 2. ročník zimní halové ligy

3. 1. FK Spartak Jablunkov

mládežnické kopané.

4. TJ Nebory

Tohoto přípravného turnaje s názvem

5. SK Návsí

Třinecko‑Jablunkovsko‑Těšínská liga se

6. TJ Písek

Dne 19. 2. 2019 se sešli členové Klubu

Po oficiální části schůze jsme dostali

v kategorii mladší přípravka – ročník

7. FK Český Těšín

důchodců Návsí na výroční schůzi v po‑

oběd, kávu a zákusek. Pro pobavení jsme

2010 a mladší zúčastnily i naše naděje

8. FK Fotbal Třinec B

hostinství u Mrozka.

si přichystali oblíbenou tombolu, zahrát

z SK Návsí.

Organizátorům z TJ Nebory nezbývá

Přivítali jsme nové členy klubu, paní

nám přišel pán Durstin s pánem Mar‑

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 druž‑

než poděkovat za vzornou organizaci

starostku Lenku Husarovou a vedoucí

tynkem. Do tomboly přispěli všichni

stev: FK Fotbal Třinec A, FK Fotbal Tři‑

a popřát hodně elánu při pořádání dal‑

DPS paní Zdeňku Kurkovou.

zúčastnění členové a tito sponzoři:

nec B, FK Český Těšín, 1. FK Spartak

ších ročníků.

Hodnotili jsme svou práci za uplynulý

Stolařství ~ pán Křok, AB obuv ~

rok, všechny akce, které jsme pořáda‑

paní Byrtusová, Řempo ~ pán Schöber,

li a předkládali plány práce a akcí na

Istalmont ~ pán Kokeš, Kadeřnic‑

tento rok.

tví nad poštou ~ paní Kluzová, Café

Pokladní paní Mlynková seznámi‑

Lamica ~ paní Pindurová, Květinka ~

la všechny o hospodaření s finanční‑

paní Heczková, Květinka ~ paní Kaleto‑

mi prostředky - příjmech a výdajích

vá, Drogerie Návsí ~ paní Ester, Nádraž‑

v roce 2018.

ní restaurace ~ pán Mazur, Řeznictví

Tímto děkujeme Obecnímu úřadu za
granty, které nám poskytl.
V letošním roce chceme uspořádat
zájezd do Mikulova, zájezd po Polska,
výlet do blízkého okolí, oslavu Dne ma‑

Rogovec ~ pán Sikora, Výrobna koláčů
a zákusků ~ paní Měchová, Kikiriki ~
pán Očko, Rybářské centrum ~ pán Šin,
Restaurace u Mrozka.
Všem sponzorům srdečně děkujeme.

tek, tradiční smažení vaječiny a ke konci
roku „zabijačkové hody“.
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Jednatelka KD Alena Sekulová
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Zimní turnaj SK Návsí – semifinálová část

Očkování psů v obci Návsí

V sobotu 2. 3. 2019 se uskutečnila semifinálová utkání dlouhodobého přípravného

Oznamujeme všem chovatelům psů, že mohou využít se svými pejsky (staršími

zimního turnaje mužů, který letos již po dvanácté zorganizoval SK Návsí.

6 měsíců), povinné očkování proti vzteklině, které se bude konat na níže uvedených

VÝSLEDKY:

svodech ve středu 1O. dubna 2019:

9.00 – ŠK Čadca Horelica : TJ Sokol Mosty – 0 : 3 (kontumačně)
11.00 – TJ Kysučan Ochodnica : TJ Tatran Oščadnica – 4 : 3

8.15

Návsí — Harcov u obchodu

13.00 – TJ Olešná : TJ Slovan Podvysoká – 2 : 1

8.30

Návsí — Dąmbek

15.00 – SK Návsí : FK Polom Raková – 0 : 3

9.00 Návsí — Rogovec u obchodu

Tato utkání určila dvojice, které se utkaly v sobotu 9. 3. 2019 o konečné pořadí.

9.30

Návsí — u drogerie Sikorová

VÝSLEDKY:

9.45

Návsí — Kostkov u p. Sobaly

9.00 – FK Polom Raková : TJ Sokol Mosty – 4 : 0 (utkání o páté místo)

10.00 Návsí — pila

11.00 – ŠK Čadca Horelica : SK Návsí – 0 : 3 (kontumačně, utkání o sedmé místo)

10.30 Návsí — Jasení u Kulturního domu

13.00 – TJ Tatran Oščadnica : TJ Slovan Podvysoká – 5 : 2 (utkání o třetí místo)

10.45 Návsí — Jasení u Mateřské školky

15.00 – TJ Olešná : TJ Kysučan Ochodnica – 1 : 3 (finále)

17.00 Návsí — u drogerie Sikorová (parkoviště)
Očkování je povinné dle § 5 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a dle § 29
vyhlášky č. 117/1987 Sb., federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči
o zdraví zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Očkování bude hrazeno majitelem
psa částkou 130 Kč na místě. Bližší informace tel.: 558 369 012 nebo 602 728 828,
MVDr. Jan Bojko.

GRZEGORZ KAWULOK – POKRÝVAČSKÉ,
Vítěz turnaje – TJ Kysučan Ochodnica

KLEMPÍŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE

KONEČNÉ POŘADÍ:

Stavby a rekonstrukce střech
Střešní krytiny za super ceny

1. TJ Kysučan Ochodnica
2. TJ Olešná
3. TJ Tatran Oščadnica

GRZEGORZ KAWULOK

4. TJ Slovan Podvysoká
5. FK Polom Raková

43-476 JAWORZYNKA 780 TEL.: +48 506 101 024

6. TJ Sokol Mosty
7. SK Návsí
8. ŠK Čadca Horelica
Všem zúčastněným týmům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.
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Kam s tím

„Proč učíme náboženství na školách?“

Zima končí, a že letos bylo sněhu, darmo mluvit. Ale je tu sluníčko, které sněhu

Naše společnost se i přes zcela zjevný

vysvědčení z první republiky, vyprávěl

dá co proto. Radujeme se, že už je teplo, krásné slunné dny nás nutí vyjít ven na

ateismus a nezájem o náboženství hlásí

mi, že jeho maminku jako první zají‑

zahradu, do okolí. Přestoale zima nám zanechala nepořádek, plno papírků, sáčků,

ke „křesťanskému odkazu.“ Nejspíše si

mala známka z náboženství. Z té doby

různé obaly. To všechno jsme si ale udělali sami. Jaro nám to jen odkrylo. Tak co

pod touto frází představuje každý něco

se i tradují průpovídky o katechetech,

s tím? Každý kolem svého domku si uklízí a máme ještě toho víc. Nashromáždili

jiného, ale je pravdou, že křesťanství

kteří používali častěji rákosku než vlíd‑

jsme toho přes zimu až až. A na jaře to vyhodíme. Otázka zní: Kam s tím? Popel‑

hrálo vždy velmi důležitou roli v našich

né slovo, ale můj dědeček tuto smut‑

nici máme plnou, do kontejnerů modrých, žlutých a zelených se odpad nevejde,

dějinách, i když tato role nebyla vždy

nou zkušenost neměl. V dobách totali‑

tak ho hodím na zem.

úplně pozitivní. Křesťanství utvářelo

ty bylo náboženství vyučováno mimo

Ale pozor, přede mnou nápis „Zákaz sypání odpadů pod pokutou“. Ale co, stejně

hodnoty, zvyky i názory v naší kultuře

školy – na farách, v rodinách. A ani to

mě nikdo nevidí. On to někdo posbírá, ano, on to někdo posbírá!. Ale než to odve‑

v době dávno minulé, ale má určitý vliv

nebylo bez problémů, tu dobu mnozí

zou zaměstnanci obce, kteří to ale dělat nemusí, protože NEHLSEN to neodveze,

i dnes. O křesťanství se děti učí i v ji‑

pamatujeme. Na státních školách bylo

tak to stačí po obci rozházet vítr a psi tuláci.

ných předmětech. Na hodinách českého

vyučování náboženství obnoveno po

Proč to všechno? Vždyť obec nám dává možnost se zbavit objemného odpadu 2x

jazyka je to něco málo o Bibli, v děje‑

roce 1989. V dnešní době je evangelic‑

do roka a sběrných míst je myslím dostatek pro tak malou obec jako je Návsí. Tak

pise jsou důležitým tématem husitské

ké náboženství vyučováno hlavně na

prosím, nedělejme si nepořádek v naší krásné obci. Je to tak jednoduché a času

války, v občanské nauce to bude určitý

školách v našem kraji, v ostatních kra‑

to moc nezabere. A pak, až rozkvetou stromy a tráva se zazelená, můžeme se

etický kodex atd. Jako katechetka bych

jích je evangelický katecheta ve škole

s klidem a rukou na srdci procházet obcí, že i my jsme přispěli k tomu, aby bylo

ale dětem ráda předala více, než jen tato

spíše výjimkou. Vyučování katolického

kolem čisto a uklízeno.

historická fakta nebo morální a etické

náboženství se účastní v celé republice

hodnoty.

asi 4,5% dětí navštěvujících základní

Věřte, že ten pocit je nádherný a nic nás to nestálo, jen trochu času a zamyšlení
nad sebou samým.
Spoluobčan Návsí

minianketa

Jaký bude rozdíl mezi tím, když bude

školy (to je asi 40 000 dětí). Dětí, které

o Bibli mluvit učitel českého jazyka a ka‑

navštěvují hodiny evangelického nábo‑

techeta? Ten velký rozdíl je ve vztahu.

ženství na základních školách v našem

Učitel představí Bibli po stránce histo‑

kraji (včetně dětí z Církevní školy Třin‑

Ptali jsme se dětí: „Kdyby se z areálu bývalé pily na "Holzplatzu" stal park, co

rické a jazykové, ale pro katechetu není

ci) je 900. Náboženství v MŠ navštěvuje

byste tu rády viděli?" Děti nám psaly a kreslily obrázky. Tady jeden za všechny.

Bible pouze historická kniha či sbírka

asi 560 dětí, ale v MŠ se těchto setkání

Děkujeme a těšíme se na další.

různých legend a pověstí, ale živé Boží

účastní i děti katolického vyznání.

Slovo, které nás může proměňovat a for‑

Vyučující náboženství na státních

movat. Také na hodinách náboženství

školách mohou být takovým prostřed‑

potřebujeme dětem předat faktografické

níkem mezi sborem a školou. Nejen pro

informace o křesťanství, o Bibli, církvi,

děti, které vyučují, ale i pro ředitele

církevních svátcích… ale dětem nelze

a učitele. Dobré vztahy se školou jsou

tyto informace vnutit. Máme na této

pro obě strany přínosné. V našem sboru

cestě poznávání být dětem průvodci,

máme velmi dobré vztahy se všemi ředi‑

kteří respektují jejich osobní vůli.

teli a ředitelkami škol, kde náboženství

Když mi můj dědeček ukazoval svoje

vyučujeme. Děti ze škol i školek přichází

Uutěrky
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na prohlídku kostela, připravujeme pro

mohou už samy rozhodnout, jak ve svém

ně vánoční i velikonoční program na

životě víry budou pokračovat. Setkávání

faře. Na noční prohlídku půdy a věže

na hodinách náboženství je ale důležité

kostela přišly děti, které se se školní

i pro ty děti, se kterými se pravidelně

družinou účastnily „Noci s Andrsenem“

setkáváme ve sboru. Sice hodně příběhů

a byl to pro ně silný zážitek. Školy vyu‑

znají, modlí se doma s rodiči, ale jako

žívají našeho sborového domu Emaus na

katechetka je mohu povzbudit k tomu,

adaptační pobyty, děti ze školky si chodí

aby se nebály a nestyděly ve škole o Bohu

hrát na nádvoří. Před několika lety jsem

mluvit a často tyto děti přivádějí i své

nabídla škole program „Husovy stopy“,

spolužáky na hodiny náboženství.

který přibližoval dětem život a dílo Mi‑
stra Jana Husa a těší mě, že „husí stopy“

Proč je tedy důležité učit náboženství
na školách?

s hesly jako „láska, pokora, víra, naděje“

Protože máme úžasnou možnost co

jsou stále nalepené na školní chodbě. Za

nejvíce dětem předat svědectví evan‑

tři roky se po těchto stopách prošlo už

gelia, ukázat jim na Boží lásku, která

několik stovek dětí.

k nám lidem přišla v Ježíši Kristu.

Na hodiny náboženství přichází jed‑
nak děti, které se pravidelně účastní

Protože můžeme trávit čas s dětmi,
které do sboru rodiče nepřivádějí.

sborového života se svými rodiči, ale

Protože můžeme být v mnoha oblas‑

velké procento tvoří děti, které do sboru

tech partnery a prostředníky mezi ško‑

nechodí. Pro tu druhou skupinu dětí

lou a sborem (církví).

jsou hodiny náboženství často jediným

Protože… Děti by odpověděly „pro‑

místem, kde se mohou něco dozvědět

tože můžeme“. A měly by pravdu. Jsem

o Pánu Bohu, mohou slyšet někoho se

Pánu Bohu velmi vděčná za to, že do

modlit a často se také samy k modlitbám

škol a školek můžeme přicházet a s dět‑

připojují, naučí se modlitbu Otče náš,

mi trávit čas.

základy věrouky… Tyto děti provázíme

Hana Martýnková

náboženstvím až ke konfirmaci, kdy se

katechetka v sboru SCEAV v Návsí

Přejeme mnoho zdraví a štěstí jubilantům, kteří oslaví
v měsících březnu své narozeniny.
Życzymy dużo zdrowia i szczęścia wszystkim jubilatom
obchodzącym w marcu swoje urodziny.
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