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Zpr avodaj obce Návsí ~ Biulet y n gm in y Nawsie
Krásné Velikonoce
plné jarní pohody
přeje kolektiv
Obecního úřadu Návsí

Milí spoluobčané
Třetí výzva kotlíkových
dotací, která odstartuje
v Moravskoslezském kraji
13. 5. 2019 příjmem žádostí,
skýtá s největší pravděpo‑
dobností poslední šanci, jak
pomocí dotace převést starý
vytápěcí systém na takový,
který bude vyhovovat poža‑
davkům zákona po roce 2022.
Zjednodušeně, co nás po roce
2022 čeká?
Od září 2022 bude možné
provozovat pouze taková za‑
řízení (nejen kotle, ale i kam‑
na a vložky s teplovodním
výměníkem o celkovém pří‑
konu od 10 do 300 kW), která
splňují emisní třídu 3. Staré,
dnes převážně používané kot‑
le emisní třídy 1 a 2 by ne‑
měly být po tomto termínu
používány. Na instalované

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
chwil pogodnych i spokojnych
spędzonych w rodzinnej atmosferze
życzą pracownicy Nawiejskiego urzędu gminnego

duben / Kwiecień

sálavé zdroje (např. krbová
kamna, vložky) s vodním vý‑
měníkem, které mají celkový
příkon zařízení do 10 kW, se
tyto změny nevztahují.

zdarma / wolny

Zákon o ochraně ovzduší taky stanovuje povinnosti provozovatele provádět

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

jednou za dva kalendářní roky revizi, zda‑li je stacionární zdroj instalován, pro‑

Obec: Návsí

vozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákona. Doklad o provedení

Způsob sběru: stacionární s přejímkou odpadů

této revize bude nutno předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou

Termíny sběru: Kontejnery budou přistaveny od 11:00 do 18:00 hodin

působností.
Emise z vytápění výrazně ovlivňují kvalitu ovzduší v naší obci. Výměnou starých
topných systémů získáme čistší a zdravější ovzduší pro všechny.

1. pololetí 2019

2. pololetí 2019

datum sběru

den

datum sběru

den

stanoviště kontejneru

20. 5.

po

2. 10.

st

Jasení u kulturního domu

20. 5.

po

3. 10.

čt

autobusové stanoviště

21. 5.

út

4. 10.

pá

Rogovec u obchodu

21. 5.

út

7. 10.

po

stolárna Křok

22. 5.

st

7. 10.

po

za restaurací Harcov

možné zajistit okamžitou údržbu. Chceme tímto poděkovat smluvním partnerům

23. 5.

čt

8. 10.

ůt

u pily

zimní údržby za zvládnutí této situace a poděkování náleží všem občanům za vstříc‑

24. 5.

pá

23. 10.

st

za žel. přejezdem na hranici kata‑
stru s Hrádkem (u nád. na sep.)

Z dění obce ~ duben
Zimní údržba
V lednu jsme si připomněli období kdy zima byla opravdovou zimou a za noc napadlo
až ½ m sněhu. Tato romantická ladovská nálada přináší do běžného života problémy,
kterým jsme už odvykli. Při celkové délce cest a chodníků přesahující 65 km není

nost a pochopení. Přes všechny problémy jsme nebyli nuceni vyhlásit kalamitní stav
jako v některých obcích. Náklady zimní údržby se vyšplhaly na 612 000 Kč.

UPOZORNĚNÍ:

Kácení a pročišťování ploch

V uvedených dnech se bude sbírat i textil, ale pouze ČISTÝ, VYPRANÝ, který
bude použit pro charitu. Speciální pytle na tento textil si můžete vyzvednout

Během února bylo provedeno vykácení a vyčištění plochy na Rogovci. Tento

na Obecním úřadě v Návsí.

prostor byl původně osazen monokulturou a již ve svém současném stavu půso‑
bil nevzhledně. Ve spolupráci se zahradním architektem se budeme snažit tento

PROVÁDÍME SBĚR TĚCHTO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:

prostor upravit tak, aby vjezd do obce působil příjemně a reprezentativně. Připra‑

Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny

vujeme velikonoční výzdobu, kterou nainstalujeme na Rogovci. Nedílnou součástí

a hydroxidy, čisticí a odmašťovací prostředky, oleje (mimo potravinářských),

budou výtvarná díla našich dětí.

fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie,
zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemkálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, led‑

Instalace umělé ledové plochy

ničky a mrazničky, hasicí přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače.
Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr objemných odpadů a pneumatik

Testovací provoz byl spuštěn 8. dubna v době od 13 do 19 hodin. Bruslení je zdarma.

(pouze z osobních a dodávkových automobilů v množství do 5 ks). Mezi objemný
odpad patří díly nábytku, plastové díly a nádoby, matrace, sporáky, pračky aj.

Výměna svodidel na Rogovci

Pro občany a podnikatele, kteří jsou zaregistrováni v systému nakládání
s komunálními odpady obce a hradí místní poplatek, je sběr, svoz a zneškod-

Stará a nevyhovující svodidla byla vyměněna za nová společností Značky
Morava a.s, Krnov, a tak se tento úsek sinice stal bezpečnější a vzhlednější.

nění nebezpečných a objemných odpadů bezplatný.
Využijte příležitost a zbavte se nebezpečných a velkoobjemných odpadů!

místostarosta
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Zápis dětí do mateřské školy Kaštánek

Rybiorze
Kiejsi Łolza, jaaa to była rzyczka!

przed tatom wyzdradziło. Kamraci go

Czisto woda, radzi my sie w ni kom‑

ale uznali winnym i po swojimu mu

pali, pełno ryb, ni tak jako dzisio. Roz „podziynkowali“.

Mateřská škola Kaštánek Návsí, příspěvková organizace srdečně zve rodiče
k zápisu dětí pro školní rok 2019/2020
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Kaštánek Návsí,

downo, też taki dwa podrostki se chci‑

Bywoł też niedaleko Karol. To był taki

ul. Kaštanová 226 pro školní rok 2019/2020. O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdra‑

ały nachytać ryb na czorno. Mieli tam

mały pachołek a łun dłógo wydziyrżoł

votním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření

jakisi myrglas, hoczki i chytali. Potym

pod wodóm. Jak nurkowoł pod rozma‑

školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře

prziszeł ku wodzie jedyn jejich kamrat,

jitymi kamiyniami, tak wdycki wyniós

pro děti a dorost ustanovení § 34 odst. 6 školského zákona.

mioł nożik i wystrugowoł se piszczoł‑

za koszulóm pełno lalców a podustew.

kym. Naroz skiyl sie wzión, tu sie wzion,

Znali go już kamraci i roz sie założili,

Pořadí, ve kterém se děti přijímají:

stoł tu stary rybiorz. Chłapcziska jak go

że nie przepływie pod wodóm pobliski

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní

uzdrzili uciykli, ale tyn co se niedaleko

staw. „ Jelito, kopyto, płaci to“. Karol

docházky, jejichž vzdělání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné.

strugoł nie uciyk, bo ani hned rybiorza

sie nadychnył, zanurził sie i nie było

2. děti, které dovrší do 31. 8. 2019 4 let věku

nie widzioł, ani ryb nie chytoł. Rybiorz

go. Kamraci czakajóm skoro w połówce

(§ 34 odst. 3 školského zákona)

sie ale puścił do niego: „Gdo to byli ci

wystyrczi głowym, ale Karola ni ma. Ku

3. děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou 3 let věku.

dwo co „pytlaczili?“. „Jo nie wiym“ za‑

kóńcu stawu już było we wodzie peł‑

4. děti s celodenní docházkou

piyroł chłapiec, chociaż dobrze wiedzioł.

no tych zielónych rzyns. Za chwilym

5. děti mladší 3 let, které do 31. 8. 2019 dovrší 2 let.

Rybiorz widzioł, że sie nic nie dowiy, tak

z wody cosi lezie. Był to Karol, ale na

go chycił za pleco i mówi: „Jo znóm two‑

nim pełno tej zielonej trowy. Zakład

Počet dětí, které je možno přijmout

jigo tatym, idymy za nim i uwidzimy“.

wygroł, ale łod tego czasu mu wszecy

Budova MŠ ~ ul. Kaštanová 226 - 24 dětí

Kludził go ku chałpie i tu sie wszecko

mówili – Wodnik.

Budova MŠ ~ č. 344 Jasení - 6 dětí

I.T.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Nawsiu informuje, iż

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého
stupně, popřípadě dětí dle § 16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v sou‑
ladu s právními předpisy.

Zapisy dzieci do przedszkola

Termín zápisu: 9. 5. 2019 v době od 15:00 - 17: 00 hod v MŠ ul. Kaštanová 226

odbędą się we wtorek 7. 5. 2019
od godz. 8:00 do 15:30 w naszym przedszkolu.

Potřebné dokumenty:
▸ rodný list dítěte

Nasze przedszkole oferuje:

▸ občanský průkaz zákonného zástupce

▸ rodzinną atmosferę w klasie

▸ doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

▸ indywidualne podejście do każdego dziecka

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitosti požadovaných správním řádem.

▸ nauczanie j. angielskiego
▸ prężnie i sprawnie działającą Macierz Szkolną

Důležité upozornění:
Zákonný zástupce dítěte odevzdá do konce dubna do MS žádost, kterou najdete

Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na wszystkich

na stránkách naší mateřské školy www.msnavsi.cz v odkazu aktuality nebo si ji

przyszłych przedszkolaków!

můžete osobně vyzvednout přímo v MŠ.
Mgr Anna Zwyrtek
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Vynášení Mořeny v mš Kaštánek

Edison ve škole

První jarní den v kalendáři je za námi

vali jí na rozloučenou. Do školky jsme

děvčata národním tancům, Mahdy (po‑

a abychom jaru pomohli převzít otěže

se vraceli s lítem ‑ větvičkou ozdobenou

cházející z města Depok na ostrově Jáva)

přírody, vynášeli jsme symbol zimy ‑

barevnými stužkami ‑ symbolem jara.

sportoval s žáky při indonéských hrách

Mořenu, jak k řece v Návsí, tak k potoku

Tuto jarní tradici udržujeme v MŠ

a Christine (studentka ze Šanghaje) ve

v Jasení. Děti se zapojily do její výroby

Kaštánek již dlouho, děti se vždy těší

výtvarné výchově přibližovala žákům

‑ tělo vytvořily z chleba a ruce z rohlíků,

a k řece se ještě mnohokrát vrátíme. Tře‑

čínské písmo. Jejich výuka probíhala

aby z ní měla užitek i zvířátka. Sukýnka

ba příště, kdy budeme pozorovat čapí

výhradně v anglickém či ruském jazyce,

a vlasy byly z lýka a zdobily ji korále

hnízdo a změny probouzející se přírody.

z výdutků vajec. Ta se povedla! A jak

Více fotografií o dění v MŠ Kaštánek

Na přelomu února a března 2019 jsme

verzaci a k učení se cizím jazykům. V od‑

byla těžká. Měli jsme co dělat, abychom

můžete zhlédnout na našich webových

na Masarykově ZŠ Návsí přivítali zahra‑

poledních hodinách zahraniční studenti

ji donesli na most a hodili do řeky, ať si

stránkách www.msnavsi.cz.

niční studenty z daleké Indonésie, Číny

putovali po okolí a poznávali tradice

a Ruska v rámci projektu Edison pořá‑

a zvyky našeho kraje.

plave! Vyprovázeli jsme ji se slovy říka‑
dla: „Zimo, zimo, táhni pryč!“ a zamá‑

kolektiv mš Kaštánek

VALNÁ HROMADA SK NÁVSÍ Z. S. - pozvánka

což pozitivně motivovalo žáky ke kon‑

daného studentskou organizací AIESEC.

Bližší informace a reportáž z pobytu

Prostřednictvím fotografických pre‑

studentů k vidění na stránkách školy

zentací seznamovali naše žáky s živo‑

www.zsnavsi.cz v sekci Kanál školní TV

tem, kulturou a tradicemi svých zemí.

či ve Zprávičkách ČT: D ze dne 7. 3. 2019.

Například Elvina (žijící v Baškiriji) učila

V. Šnajdr

Seznam akcí pořádaných Hasiči Návsí v roce 2019
KDY: v pátek 10. 5. 2019
Kroužek Malí Hasiči : duben ‑ září 2019

KDE: klubovna SK Návsí – hřiště U pily
PREZENCE: 17.

00

hod

Stavění májky: 30. 4. 2019 v 16:00 hod před hasičskou zbrojnicí v Návsí
Závody v požárním sportu: 23. 6. 2019 od 14:00 hod na hřišti u pily v Návsí

PROGRAM:

Závody v požárním sportu: 29. 9. 2019 od 13:00 hod Čierne Vyšní konec

• zahájení

Závody v požárního sportu, kterých se zúčastní naši malí hasiči:

• zpráva o činnosti klubu za minulé období
• prezentace jednotlivých oddílů
• volba nového výboru

18. 5. 2019

12:00

Mosty u Jablunkova ~ Beskydský železný hasič

• úhrada členských příspěvků za rok 2019

15. 6. 2019

9:30

Dolní Lomná ~ Pohárová soutěž mladých hasičů

• diskuze, občerstvení zajištěno

30. 6. 2019

13:00

Bukovec‑hřiště ~ Pohárová soutěž

Srdečně zve výbor SK Návsí z. s.

06. 7. 2019

16:00

Mosty u Jablunkova ~ Pohárová soutěž

13. 7. 2019

10:30

Písečná ~ Pohárová soutěž mladých hasičů

V případě neúčasti, prosíme o zaslání členského příspěvku ve výši 500,‑ Kč na

20. 7. 2019

15:00

Písek ~ Pohárová soutěž mladých hasičů

bankovní účet 35‑7704050227/0100, variabilní symbol použijte vlastní rodné číslo.

27. 7. 2019

13:00

Karpentná ~ Pohárová soutěž mladých hasičů

Děkujeme.

17. 8. 2019

10:00

Milíkov ~ Pohárová soutěž mladých hasičů
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Medián
Rádi bychom vás informovali o šetře‑
ní Vaše práva - řekněte nám, co je pro

47. Zjazd Gwiaździsty
šetření. Dotazování ve většině případů
trvá 45 minut.

Organizatorem tegorocznych zawo‑

Szymon uplasował się na pięknym 11.

dów w slalomie i w biegu na nartach była

miejscu, a Tobiáš zdobył wspaniałe 8.

vás důležité!, která šetří česká nezávislá

Samotná obec Návsí byla vybrána ná‑

PSP w Wędryni. Impreza ta jak corocznie

miejsce. A jak nam poszło w biegach?

výzkumná společnost MEDIAN, s. r. o.,

hodným výběrem, kdy pravděpodobnost

miała miejsce w Mostach k. Jabłonkowa.

Bardzo dobrze. W tym roku największy

Praha, v rámci velkého evropského šet‑

výběru je dána samotnou velikostí obcí.

W sobotę 2 marca 490 młodych spor‑

sukces odniósł Samuel Mitrenga z kl. 2.,

ření, které zaštiťuje Eurofond (Evropská

V rámci České republiky bylo tedy vy‑

towców, ich rodziców i sympatyków ZG

który wywalczył fantastyczne medalowe

nadace pro zlepšení životních a pracov‑

bráno 100 základních lokalit.

zapełniło teren pod mosteckim stokiem

2. miejsce i Jiří Morcinek, który wybie‑
gał miejsce 11.

ních podmínek).

Tazatel navštíví vybrané domácnosti

narciarskim. Pomimo niesprzyjających

Výzkum má za cíl shromáždit infor‑

ve Vaší obci přibližně na konci dubna

warunków śniegowych tak nartostrada,

Naszą szkołę reprezentowało również

mace o zkušenostech a názorech lidí

roku 2019. Dotazování probíhá převážně

jak trasy biegowe były wspaniale przy‑

trzech przedszkolaków: w biegach poka‑

týkajících se základních lidských práv.

osobním rozhovorem, ale některé části

gotowane do zmagań sportowych.

zała się Miriam Sarah Mitrenga (7. m.).

Na základě dat, která budou sbírána ve

může vyplnit přímo respondent. Otázky

A to uczniowie, którzy wzięli udział w

W bardzo silnej konkurencji slalomowej,

všech 28 členských státech, bude možné

se týkají problémů v České republice,

zawodach: W slalomie odważnie zapre‑

bo aż 48 zawodników stanęło na starcie

porovnat povědomí o lidských právech

služeb v oblasti bydliště nebo osobních

zentowały się dziewczyny: Karolina Ha‑

w kategorii chłopcy: przedszkole + 1. kl.,

napříč Evropskou unií. Abychom zís‑

zkušeností s porušováním práv či dis‑

jduk, Natalia Karch i Dominika Hajduk

zajęli piękne miejsca René Morcinek

kali reprezentativní obrázek za celou

kriminací. Odpovědi jsou zcela anonym‑

z kl. 1., Dorota Jaroš z kl. 2. i Karolina

(13. m.) i Nataniel Kluz (14. m.).

Českou republiku, je důležité dotazovat

ní, všechny údaje budou použity pouze

Karch z kl. 5. Najlepszymi slalomowca‑

Wszyscy uczestnicy ZG popisali się

členy náhodně vybraných domácností.

v rámci souhrnných údajů a je vylouče‑

mi wśród chłopców z naszej szkoły oka‑

śmiałymi wyczynami i pięknymi wy‑

Některé domy/ byty ve Vaší obci byly ná‑

no jakékoli zneužití osobních informací.

zali się Adam Karch z kl. 4., Szymon

nikami. W klasyfikacji ogólnej spośród

hodně vybrány, aby se jeden ze členů do‑

Svou účastí ve výzkumu se domácnosti

Martynek z kl. 1. i Tobiáš Kluz z kl. 2.

25 szkół zajęliśmy 12. miejsce.

mácnosti zúčastnil tohoto výzkumného

k ničemu nezavazují.

Zimní příprava dorostenců SK Návsí

Narta Beskidzka
W sobotę 9 marca na mosteckiej nartostradzie odbyły się następne zawody –

Naši dorostenci v zimním období sehráli několik přípravných utkání s těmito výsledky:

Narta Beskidzka. Troje uczniów naszej szkoły również wzięło udział w tych zawo‑

SK Návsí : TJ Bystřice – 2 : 3

dach. Byli nimi: Dorota Jaroš (11. m.), Jiří Morcinek (13. m.) i Tobiáš Kluz (7. m.).

SK Návsí : TJ Sokol Mosty – 1 : 4

Brawo wszystkim sportowcom!

SK Návsí : 1.FK Spartak Jablunkov – 4 : 3

Amalia Kawulok

SK Návsí : ŠK Čierne (SK) – 1 : 5
V přípravném zimním turnaji nastoupili Tomáš Pyszko, Jakub Boščík, Šimon

Pozvánka na výstavu

Bilko, Jakub Pyszko a Adrian Lipowski v utkáních mužů a do budoucna se jeví
jako velký příslib.

Srdečně zveme na vernisáž výstavy „Na staré pile“. K vidění budou historické

I když naši dorostenci zatím nehrají žádnou soutěž, byli uvolněni na hostování
do okolních klubů, kde mají možnost trénovat, hrát zápasy a výkonnostně růst.
Podle slov trenéra našich mužů dostanou nejlepší z nich opět možnost zahrát
si za muže v některých dalších přípravných utkáních.
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aktuality / nowości

fotografie a dokumenty z archivu bývalé pily v Návsí. Přijďte v pátek 10. 5. 2019
v 17:00 h zavzpomínat a popovídat si o historii tohoto místa - sami se rádi poučíme
od pamětníků.
Výstava se uskuteční v ateliéru Uutěrky sídlící v nové budově na „Holzpltzu“.

nowości / aktuality

9

Vyhodnocení turnaje Sportovně střeleckého klubu Návsí - Jarní turnaj 2019.

Minianketa:
Ptali jsme se dětí prvních a a druhých tříd, co by si přály, aby vniklo na velké

doprovodem.

louce místo bývalé pily a děti nám psaly a kreslily

Účast na letošním Jarním turnaji byla
docela početná, takže jsme se museli na
palebných postech střídat a boj o první
místa byl docela napínavý. Nakonec ale
první tři místa obsadili tradičně jedni
z našich nejlepších střelců a to členové
Troszok, Kubík a Jochymek. Za svůj vý‑
kon obdrželi diplom a drobnou věcnou
V neděli 3. března 2019 se členové na‑

cenu. Ostatní byli spokojeni alespoň se

šeho sportovně střeleckého klubu, jejich

svými rovněž solidními výsledky a hlav‑

příbuzní, známí a hosté opět sešli na

ně s dobrou a kamarádskou pohodou,

Jarním turnaji SSK Návsí na střelnici

která na střelnici a v našem klubu vždy

Borek v Třinci. Tentokrát se střílelo

vládne.

v nové části střelnice, která lépe vyho‑

Teď už se zase můžeme těšit na další

vuje požadavkům na bezpečnost střel‑

střelecké závody klubu, které na jaře

by. Zatím zde však ještě nejsou zřízeny

budeme organizovat vždy v první neděli

samostatné kóje pro jednotlivé střelce,

v měsíci na střelnici v Třinci jakož i na

které by lépe vyhovovaly pro soustředě‑

návštěvu veletrhu IDET v Brně, který je

ní na střelbu. Snad se jich časem také

zaměřen na vojenskou, policejní a hasič‑

dočkáme. Možná by to mohla urychlit

skou tématiku a po kterém zavítáme na

i naše účast na pracovních brigádách

návštěvu ve vinném sklípku s řízenou

organizovaných v rámci střelnice, při

ochutnávkou moravských vín. U toho

kterých každoročně naši členové také

nebude chybět vyprávění vtipů, dobrá

pomáhají.

hudba i zábavné společenské hry a každý

Samotná soutěž probíhala opět v kli‑

má možnost si zakoupit i nějaké kvalitní

du a dobré náladě, kterou tentokrát pod‑

víno pro svou domácí spotřebu. Tohoto

pořila i hezká hudba. Náš střelecký klub

zájezdu se mohou zúčastnit nejen členo‑

si totiž za vlastní finanční prostředky

vé klubu, ale i jejich rodinní příslušníci

pořídil výkonný přenosný reproduktor

nebo známí a přátelé klubu. Na všechny

s mikrofonem, který usnadní vedoucí‑

akce našeho klubu se velmi těšíme a sr‑

mu střelby velení při střelbě a rovněž

dečně zveme i další zájemce.

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

umožňuje zpříjemňovat přestávky při
střídání na palebných postech a při sčí‑

Za SSK Návsí

tání výsledků střelby pěkným hudebním

JUDr. Ludvík Žabka - jednatel
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Cítím se jako Evropanka

Zlínská rodačka Martina Dlabajová chce pokračovat v práci europoslankyně

mladých lidí. Ve výboru pro zaměstna‑

budou. Pokud se však soustředíme na

nost a sociální věci ale bojuji hlavně za

odlišnosti a nebudeme hledat kompro‑

jednotný evropský trh, protože v sou‑

misy, nikam se neposuneme. Chceme‑li

Martina Dlabajová (1976) pracuje od roku 2014 jako česká europoslankyně, zvolená

časnosti je Evropa rozdělená v mnoha

společnou budoucnost, musíme na ní

jako nezávislá za hnutí ANO. V květnových volbách do Evropského parlamentu bude

oblastech. Postoje některých ekonomic‑

společně pracovat.

kandidovat jako č. 2 a její hlavním cílem je podpora jednotného evropského trhu. Jak

ky silnějších zemí posilují opětovné

vidí svou práci, co konkrétně se jí podařilo a proč kandiduje znovu, to shrnula Martina

vytváření bariér mezi východem a zá‑

Martina Dlabajová

Dlabajová exkluzivně v příspěvku pro naši redakci:

padem. Určité rozdíly mezi členskými

(www.dlabajova.eu)

státy tu existovaly vždy a vždy existovat
Kdybych se měla charakterizovat

legy z různých zemí i politických frakcí,

jedním slovem, vybrala bych si slovo

pochopení složitého soukolí Evropského

EVROPANKA.

parlamentu a jeho procesů, to je totiž

Co možná nevíte o Martině Dlabajové?

běh na dlouhou trať.

Od roku 2015 je patronkou Českého hnutí Speciálních olympiád, které sdružuje

Evropská unie je pro mne jedinou zá‑
rukou udržení míru a rovnováhy v Ev‑

Co vlastně v Evropském parlamentu

ropě. Dokud budou lidé cestovat, studo‑

konkrétně dělám? Jako místopředsedky‑

vat a podnikat napříč Evropou, nebude

ně Výboru pro rozpočtovou kontrolu se

naše země o krok pozadu za ostatními.

věnuji kontrole využívání rozpočtu Ev‑

Budu o tom s lidmi diskutovat a pře‑

ropské unie. V roce 2014 jsem byla první

svědčovat je a nikdy nepřestanu. Pro

českou zpravodajkou účetní závěrky Ev‑

mne jiná varianta než Evropská unie

ropské komise v celkovém objemu 142,5

zatím neexistuje.

miliard EUR. To byla opravdu velká vý‑

Práce poslankyně Evropského parla‑

zva! Na koberečku jsem měla všechny

mentu mě zajímá a naplňuje. Studovala

evropské komisaře a tuto zkušenost po‑

jsem evropskou integraci na univerzitě

važuji za zcela zásadní a přelomovou.

v Padově v Itálii v době, kdy naše země

Aktuálně se zabývám také přípravou

ještě nebyla v EU. Učila jsem se cizí ja‑

nového víceletého rozpočtu Evropské

zyky v naději, že budeme jednou všichni

unie. V současné době se jedná o jednu

Evropané. Jsem vděčná, že už je to prav‑

z nejdůležitějších legislativ, která bude

da. Pokud mohu svou prací evropské

mít také významný dopad na ČR.

integraci pomáhat v praxi, je to vlastně

Získala jsem „evropského Oskara“ za

splněný sen. Ráda bych ve své práci po‑

oblast sociálních věcí a zaměstnanosti,

kračovala v dalším mandátu, protože

zejména za svůj projekt motivačních stá‑

po té první pětiletce se teprve začíná

ží s názvem PročByNe? (www.procbyne.

dostavovat synergický efekt z prvních

cz), který našim studentům pomáhá pl‑

let usilovné práce. Začíná se to všech‑

nit profesní sny. Stínováním ministrů,

no spojovat dohromady a byla by škoda

špičkových manažerů či mistrů řemesla

zkušeností nevyužít. Osobní vazby s ko‑

už prošlo v ČR i v zahraničí téměř 80

12

placená inzerce / płatna reklama

a podporuje mentálně postižené sportovce.
Její nejoblíbenější knihou je Malý princ. Sbírá jeho vydání v různých světových
jazycích a její kolekce má nyní přes 250 výtisků.

Přejeme mnoho zdraví a štěstí
jubilantům, kteří oslaví v měsíci
dubnu své narozeniny.

Życzymy dużo zdrowia i szczęścia
wszystkim jubilatom obchodzącym
w kwietniu swoje urodziny.

płatna reklama / placená inzerce /
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Najdete nás na nové adrese
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KROUŽEK MLADÝ HASIČ

Baví tě hrát si na hasiče?
Nechceš se raději stát opravdovým mladým
hasičem? Neváhej a pojď mezi nás!
Čeká tě spousta výletů, her a zábavy. Naučíš
se novým znalostem jako je zdravověda,
topografie, vázání uzlů a mnoho dalšího.
Kroužek začíná od 18. 4. 2019 každý čtvrtek v 15:30 v hasičské zbrojnici v Návsí.
(Dle počasí)

Kroužek je pro všechny zájemce ZDARMA!
Periodický tisk samosprávného kraje územního celku obce Návsí s názvem Návsíčko, vydává
Obecní úřad Návsí, se sídlem návsí č. p. 327, MK ČR E12338, vydáván vždy v polovině daného
měsíce, číslován vzestupně dle daného měsíce počínaje lednem č. 1/2019 a konče prosincem
č. 12/2019, náklad 1200 ks. Zodpovědná osoba: Marian Waszut. Neprošlo jazykovou úpravou.
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