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Zpr avodaj obce Návsí ~ Biulet y n gm in y Nawsie
Je‑li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

Milí spoluobčané
Jarní období je netypicky
skoupé na dešťové srážky.
Lednové přívaly sněhu již
na povrchu dávno nejsou
znát a nízké hladiny potoků,
Olše, těsně nad úrovní sucha
tento stav dokresluje. Jestliže
v následujícím období nedojde k výraznějším dešťovým
srážkám, budeme zřejmě čelit suchu, a to meteorologové
předpovídají ještě teplejší
léto, než jsme zažili loni.
Dlouhotrvající sucho a ex-

Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.

květen / Maj

trémní teploty se v prvé řadě
projevují na vyprahlosti přírody do té míry, že je třeba
nejen lesy a travní porosty
chránit před jejich možným
vznícením, ale od středy
24. 4. 2019 platí výstraha
ČHMÚ na nebezpečí požárů
a zákaz plošného rozdělávání
ohňů v celé ČR. V druhé řadě
dochází k úbytku podzemních vod a mnohdy k vysychání studní. Tento stav nás
nutí k jisté reflexi a již teď bychom jsme se měli zamyslet
nad tím, zdali všedním pou-

zdarma / wolny

žíváním vody zbytečně neplýtváme. Je nezbytné zamyslet se nad nutností napouštění bazénu, zalévání trávníku, mytím aut a jiných činností, ke kterým používáme
pitnou vodu. Srážky nijak neovlivníme, ale každodenní spotřebu ovlivnit můžeme
a šetření vodou nám pomůže vydržet déle se stávajícími kapacitami.
Místostarosta

Z dění obce ~ květen
Výtání občánků
Ve středu 24. dubna a ve čtvrtek 25. dubna v zasedací místnosti Obecního úřadu
Návsí pan místostarosta Marian Waszut přivítal společně s Mgr. Romanou Molinek, předsedkyní komise Sboru pro občanské záležitosti do života nové náveské
občánky narozené v roce 2018.
O příjemné kulturní vystoupení se postaraly děti z mateřské školy Kaštánek
a polské mateřské školy. Následně rodiče 23 holčiček a 28 chlapečků se zapsali do
pamětní knihy obce Návsí.

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
▸ v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin
▸ v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin.
Pro volby do Evropského parlamentu byly zřízeny 3 volební okrsky se sídlem:
▸ okrsek č. 1 – budova místního hospodářství, klubovna 1. poschodí (vedle staré požární zbrojnice), Návsí, Pod Výtopnou č. p. 1027
▸ okrsek č. 2 – Obecní úřad v Návsí, zasedací místnost, Návsí č. p. 327
▸ okrsek č. 3 - Mateřská škola Kaštánek, elokované pracoviště Jasení, Návsí č. p. 344
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,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
Volič může již v těchto dnech zažádat obecní úřad na tel. 558357880 a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o přenosnou volební schránku.

Konec bruslení!
V kulturním areálu U kostela byl k 1. květnu ukončen zkušební provoz ledového
kluziště postaveného na víceúčelovém sportovním hřišti. Těší nás zájem o bruslení
na kluzišti pod širým nebem, a proto se na podzim můžete těšit na zahájení nové
bruslařské sezony. Než se začne znovu bruslit, můžou zatím náveské děti využívat
víceúčelové sportovní hřiště. Přejeme dětem radostné hraní.

Oznámení
Obec Návsí v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) má záměr:
Rada obce Návsí svým usnesením č. 99/1672 ze dne 10. října 2018 projednala a schválila zveřejnění záměru p r o n á j m u prostor sloužících podnikání, místnosti
o výměře 34,2 m2 v budově č. p. 511 Návsí, nacházející se na pozemku parc. č. 5137
k.ú. Návsí – bývalá prodejna papírnictví
Žádosti o pronájem mohou zájemci předložit písemně na Obecní úřad v Návsí.
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TAXI SENIOR Návsí
Služba je určená:
▸ pro občany s trvalým pobytem na
území obce Návsí, kteří dosáhli 65 let
a výše příp. jsou mladší 65 let, ale jsou
držiteli ZTP nebo ZTP/P.
Služba je zajišťována:
▸ každý pracovní den v kalendářním
roce v čase od 6.00 – 15.00 hodin
▸ na katastrálním území obce Návsí
na předem určená stanoviště:
� budova praktických lékařů, lékárna
(budova č. p. 499)
� interní ambulance (budova č. p. 24)
� pošta
� obecní úřad
� hřbitov
� sanatorium
Výše úhrady:
▸ 25 Kč za jednu jízdu v jednom směru
(bez ohledu na počet ujetých km)
▸ 50 Kč za jízdu v obou směrech
(bez ohledu na počet ujetých km)
Službu Taxi senior může občan využít
max. 8 krát v měsíci, a to v obou směrech (tj. 16 jízd v jednom směru).
Službu je třeba objednat nejpozději
1 den předem (podle aktuální potřeby
uživatele služby) na určeném telefonním čísle.

82 stromů zachráněno
Pokud je uživatel služby držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P, může se přepravit s maximálně jedním doprovodem,
přičemž doprovod hradí rovněž platbu
ve výši 25 Kč.
Po dohodě s pracovnicí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, lze navýšit
počet jízd v jednom směru, a to ze zdravotních důvodů (pravidelná rehabilitace,
infúze, převazy apod.) a na základě
předložených potvrzení o prováděných
lékařských ošetřeních tuto výjimku
udělit a přidělit „dodatkové jízdy“.
Co musím udělat, abych mohl službu
využívat?
▸ Podat si žádost o zavedení služby
Taxi senior na úseku evidence obyvatel, kontaktní osoba Grácie Šigutová,
tel. 558 340 974, evidenceobyvatel@navsi.cz
▸ Předložit občanský průkaz
▸ Předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P
Po podání žádosti obdržíte průkaz
Taxi senior, kterým se budete prokazovat při každé jízdě!
Bez předložení tohoto průkazu taxikáři, nelze službu Taxi senior využívat!!!

SRPŠ Masarykovy ZŠ Návsí srdečně zve na

👉 R A D OVÁ N K Y 👈
v sobotu 25. května 2019 v 14:00 hodin
v kulturním areálu U kostela.
Přijďte se pobavit a oddechnout si od každodenních starostí.
Kulturní program a občerstvení zajištěno.
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Jak už napovídá titulek článku, máme
za sebou soutěž ve sběru papíru. V prů-

Marie Foksová (2. B) a Vanesa Bocková (2. B). Celkem se nám ve spolupráci

běhu března nám naši žáci, jejich rodiče,
členové SRPŠ i ostatní občané Návsí přinášeli nepotřebný papír, kterým následně naši páni údržbáři plnili přistavené
kontejnery. Třemi nejlepšími sběrači
školy jsou tito žáci: Adam Bártek (6. B),

s firmou FCC Česká republika, s. r. o.
podařilo odevzdat k recyklaci téměř
5 tun papíru, což odpovídá více než 82
zachráněným stromům. Za vaše úsilí
vám tímto všem moc děkujeme!
V. Šnajdr (MZŠ Návsí)

Nejlepší sběrači odměněni
V sobotu 6. června 2019 nejlepší sběrači lesních plodů a starého papíru
vyrazili na dobrodružnou Výpravu do
podzemí. V průběhu dne cestovali vlaky
a trolejbusy, jezdili výtahem a eskalátory. Vyšplhali na hranickou propast, jejíž
zatopená jeskyně se řadí mezi nejhlubší
na světě. V Teplicích nad Bečvou probádali Zbrašovské aragonitové jeskyně
a přírodní rezervaci Hůrka. Ochutnali

Čtyřlístek v nejmenším kině v Ostravě.
Den to byl opravdu vydařený nejen na
dešťové srážky, ale i na zážitky a pestré
cestování.
V. Šnajdr (MZŠ Návsí)

dva léčivé prameny kyselky a výtečné
lázeňské oplatky. V pozdním odpoledni
se prošli kolem nejvyšší radniční věže
v ČR a navštívili filmové představení

Tři místa od světového finále
V březnu letošního roku se Patrick
Byrtus, žák devátého ročníku, zúčastnil
krajského kola Soutěže v cizích jazycích
v kategorii II. A – anglický jazyk. Svou
účast v Ostravě si vybojoval skvělým
vítězstvím v okresním kole ve Frýdku –
Místku koncem února 2019. Soutěžící
museli prokázat své jazykové znalosti
v konverzaci, v poslechu cizojazyčného

nowości / aktuality

textu a ve slovní zásobě. Mezi hodnotící
kritéria soutěže rovněž patřila mluvnice, výslovnost, plynulost a pohotovost
jazykového projevu a celkový dojem.
V konkurenci nejlepších angličtinářů
kraje obsadil skvělé čtvrté místo a jen
pouhá tři místa ho dělila od účasti na
světovém finále v Praze. Gratulujeme.
V. Šnajdr (MZŠ Návsí)
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Neboj se pomoci!

Kulturní areál U kostela

V rámci tematického týdne „První
pomoci“, který proběhl v březnu ve

úrazu? Kdy vytočit důležitá telefonní
čísla první pomoci? Na tyto otázky jsme

školní družině MZŠ Návsí, přijely za
dětmi záchranné vozy první pomoci.
Pan Michal Hawliczek a Jaroslav Geršl
předvedli dětem sanitní a hasičský vůz,
jejich vybavení, co se k čemu se používá
a nechyběl ani zvuk „houkaček.“
Ošetřit drobná poranění rukou, nohou není pro děti žádná věda, nanést
dezinfekci a zvládnout použít gázu
v místě rány si vyzkoušely děti teoreticky i prakticky. Kde všude číhá nebezpečí

našli odpovědi v knize, při vyprávění
vlastních zážitků, ale hlavně při názorné ukázce sanitního a hasičského vozu.
Velké poděkování patří panu M. Hawliczkovi a J. Geršlovi za jejich velmi profesionální přístup, trpělivost a sdělení
svých znalostí z praxe zvědavým dětem.
Fotogalerie k článku:
https://skolni‑druzina‑navsi.webnode.cz/
news/neboj‑se‑pomoci/

Velikonoční setkání rodičů s dětmi

Dne 17. 4. 2019 se v obecním kulturně
‑sportovním stánku otevřely dveře dětem z MŠ Kaštánek, Masarykovy ZŠ, ŠD,

navíc podtrhlo i docela teplé počasí, ledová plocha pro bruslaře, promítání pohádek, ale také kiosek s občerstvením,

PZŠ a jejich rodičům. Tato akce se nesla
v duchu tradice Velikonoc a všeho co
je s tímto radostným svátkem zeleně,
velikonočních zajíčků, beránků a zdobení krasliček spojené. Rodiče si pak
mohli zakoupit lákavé dobroty i rozkošné výrobky, které pro ně vyrobily děti
a obětavé paní učitelky. Příjemně prožité
odpoledne na zahradě kulturního areálu

o které se plně postaral SK Návsí z.s.
Poděkování patří p. Janu Lupienskému,
Danielovi Lasotovi, Danielovi Byrtusovi, Romaně Byrtusové, Pavle Kantorové,
Drahomíru Borskému a všem, kteří se
na konání „Velikonočního setkání rodičů s dětmi“ jakkoli podíleli.

17. 4. 2019 OÚ Návsí pořádal v novém kulturně‑společenském areálu „Velikonoční
setkání rodičů s dětmi“, kterého se zúčastnila i naše MŠ Kaštánek.
Akce se odvíjela v duchu velikonočních tradic, sportovního i kulturního vyžití.
Protože toto setkání se uskutečnilo poprvé, MŠ si pro všechny děti, které mezi
nás přišly, připravila tvořivou práci formou výroby papírových kraslic (vystřihování a vlastní výtvarná tvorba).
Za jejich snahu byly odměněny velikonočními perníčky, které upekly děti ve
spolupráci zaměstnanců MŠ.
1. ročník je za námi a na další se těšíme.
Kolektiv MŠ Kaštánek Návsí

za Kulturní areál Renata Kantorová

*
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*) Holzplatz v budoucnu, studie.
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Floriánská májka

Mój tomik został wydany

Jako již tradičně, vždy v poslední dubnový den, probíhalo na ploše před bu-

Srdečně děkujeme členům sboru
a Obci Návsí za finanční podporu, rodi-

Jest to wprawdzie nieduża ilustrowana książeczka w twardych okładkach, ale

róciłam się o pomoc i radę do koleżanek
nauczycielek. Irena Pyszko, polonist-

dovou hasičské zbrojnice stavění Máje.
Těšili jsme se z hojného počtu dětí malých i větších, zároveň z aktivní účasti
rodičů.
Před samotným vztyčením májky ji
děti ozdobily stuhami, odměnou pro ně
bylo opékání párků na ohni a další malé
občerstvení.

čům a všem dalším, kteří se podíleli na
přípravě a hladkému průběhu celé akce.
Doufáme, že všichni byli spokojeni
a budeme se těšit na další, v pořadí již
čtvrtý ročník stavění Máje.

jeszcze przed rokiem nawet przez myśl
mi nie przeszło, że coś takiego może mi
się przydarzyć.
Po przejściu na emeryturę zaczęłam
aktywniej udzielać się w MK PZKO w
Nawsiu. Wprawdzie do chóru już nie
wróciłam, ale pracowałam z młodzieżą
a potem w Klubie Kobiet. Wtedy zaczęłam informować w biuletynie gminnym „Návsíčko“ o naszych imprezach,
wycieczkach itp. Pisałam też koleżankom rymowane życzenia na jubileusze.
Miałam jednak problemy z wysyłaniem
e‑maili. Zawsze musiał mi ktoś pomagać.
Kupiłam w końcu notebook i wnuczka
zaczęła mnie uczyć jego obsługi. Dzięki
temu dzisiaj piszę i wysyłam moje przyczynki do „Návsíčka“ i jabłonkowskiego
„Jabka“ samodzielnie.

ka, przeprowadziła korektę, zaś Blanka
Suszka, plastyczka, wykonała ilustracje.
Zasięgnęłam jeszcze informacji w wydawnictwie i pomysł zaczął się urzeczywistniać. Kosztowało mnie to dużo
starań i zabiegów.
Ci, którzy moją książeczkę już mają,
wiedzą, że zawiera ona krótkie opowiadania gwarowe oraz wiersze pisane językiem literackim. W swoich utworach
chciałam wyrazić przywiązanie do mojego kraju nad Olzą, podziw dla piękna
przyrody a także ocalić od zapomnienia
niektóre nasze zwyczaje i obrzędy. Czy
mi się udało, ocenią czytelnicy.
Większość egzemplarzy została już
sprzedana (cena 100 Kč), ale są jeszcze do nabycia – informacje pod tel.
731 779 731.

Panie z Urzędu Miejskiego w Jabłonkowie namówiły mnie, żebym wydała
swoje prace, których zebrało się już
sporo, w formie książkowej. Pierwszą
moją reakcją było „Nie“. Jednak później
pomysł nie dawał mi spokoju, więc zw-

Nie byłoby tych książeczek, gdyby nie
przychylność i życzliwa pomoc finansowa w postaci grantu Urzędu gminnego
w Nawsiu, za który serdecznie dziękuję.

Robert Karch
Starosta SDH Návsí

Noc s Andersenem ve školní družině 29. března 2019
Pro letošní 8. ročník Noci s Andersenem, na který se přihlásilo 105 dětí
ze ŠD, byla inspirací spisovatelka Marka Míková a kniha Žvejkačky. Společné
čtení, soutěžení o největší bublinu, nejdelší žvýkačku, luštění a sportovní hry

naučili třeťáky ve své grafické dílně základní vazbu knih a zdůraznili význam
nářečí. Vystoupení klaunů bylo veselým
zpestřením celého odpoledne. Nejstarší
děti, díky p. K. Kozielkovi, měly zajištěno sportovní vyžití v areálu Vitali-

na hřišti byly veselým začátkem celého
programu. Pozvaní hosté zapojili děti
do pestrých činností např: drátkování

ty Vendryně. Nechyběla stezka odvahy
a předčítání pohádek a příběhů na dobrou noc. Velké poděkování patří všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu
celého programu, rodičům za přípravu
bohatého občerstvení a všem dětem ze
školní družiny MZŠ Návsí, díky nim se
celým dnem nesl ve škole smích, radost
a zvídavost! Rovněž děkujeme maminkám, které přišly ve večerních hodinách
dětem přečíst na dobrou noc a Boženě
Jurzykowské za poutavé vyprávění nejen
o partyzánech.
Fotogalerie:
https://skolni‑druzina‑navsi.webnode.cz/
Vychovatelky školní družiny

(p. Matuszná), tvoření s vlnou (p. Padyšáková), florbal (p. Mucha, Viktor
Mucha, Rychlik Rostislav), výroba letadel ze dřeva (p. Sikora), funny english
(p. Kaleta - Strumienská), stolní tenis
(Šimon Szkandera, Samuel Byrtus, Jan
Zwyrtek) box (p. Kurek a p. Zemanek)
a kuchtění (p. Benková, p. Gavendová,
p. Nieslaniková). Nejmladší děti společně se spisovatelkou Lenou B. Freyovou
se ponořily do kouzelného příběhu, druháci vyřešili záhadu a podle indicií objevili cestu k pokladu. Manželé Krkoškovi
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Irena Tacina

Szanowni Nawsianie!
Wtorek 2. kwietnia był dla mnie bardzo, ale to bardzo miłym dniem. Po kilkunastu latach rozłąki ze szkołą zostałam
zaproszona do sali lekcyjnej. Nauczanie
początkowe było dla mnie zawsze miłym
zawodem, hobby i pasją. Tam się czułam
dobrze, a nawet bardzo dobrze.

nowości / aktuality

Ale wracając do tematu prawie 2. kwietnia pani dyrektor Romana Molinková
zaprosiła nas na lekcję pokazową. Nas
‑to znaczy: nauczycielki przedszkola,
naszych starszaków oraz ich rodziców.
Dla nas była to lekcja nietypowa, bo
dla przedszkolaków a w szkole.

9

Zarówno rodzice (wszystkie mamy
oraz jeden ojciec) jak i uczniowie stawili
się w komplecie.
Już samo siedzenie w ławce szkolnej

przypadku najwięcej osób wybrało,
PIĄTKĘ‘', ale można było jeszcze zdecydować się na, TULI‑TULI‘' lub, TANIEC‘'.
W trakcie lekcji trochę, truchlałam‘'

First responder systém v MSK - základní informace
Zdravotnická záchranná služba MSK
chystá spuštění tzv. first responder sys-

volník v Moravskoslezském kraji. Kurz
obsahuje pět vyučovacích hodin a jeho

jest dla przedszkolaków frajdą. Aż się
dziwiłam, że siedzieli równo, nikt się
nie huśtał na krześle i nie był znudzony.
Wytrzymali tak naprawdę całe 45min.
Oczywiście, że lekcja nie polegała tylko na siedzeniu w ławkach przez całą
godzinę, ale była wypełniona różnymi
zadaniami dydaktycznymi, ruchowymi,
czy wychowawczymi, ale tak wyglądać
ma nauczanie w każdej szkole.
W czasie kiedy nasi starszacy uczyli
się, rodzice mogli skorzystać z, małego
coś nie coś‘', a przy tym pilnie obserwować swoje pociechy. Ja też zostałam
jednym z obserwatorów, a myślę, że najpilniejszym, bo wszystkie dzieci były,
MOJE‘'. Razem z nimi przeżywałam każdy element nauki. Byłam zaangażowana równocześnie jako nauczyciel, uczeń

czy nasze dzieci coś umieją, czy będzie wstyd, ale moje obawy pierzchły bo
okazało się, że umiemy uważać, słuchać,
odpowiadać i wiemy wszystko co trzeba. Lekcja przebiegała bardzo sprawnie.
Oczywiście, że było to zasługą nie tylko naszych zdolnych dzieci, ale przede
wszystkim prowadzącej. Pani dyrektor
ma bardzo dobre wykształcenie pedagogiczne, więc umiała sprytnie pogodzić
elementy rozrywkowe z nauką.
Prawie na tym polega nauczanie.
Szanowni Nawsianie!
Z czystym sercem mogę Wam polecić
naukę w naszej szkole ZŠ a MŠ s pol. jaz.
vyuč. Návsí. Ręczę za to, że nasi nauczyciele są kompetentni i dobrze uczą.
Jesteśmy szkołą przyjazną dla uczenia.
U nas uczeń jest najważniejszy. Twor-

tému na území Moravskoslezského kraje. Jde o zapojení školených zachránců
do poskytování první pomoci pacientům
v ohrožení života na místě události, a to
ještě před příjezdem posádky ZZS. Systém je již využíván úspěšně nejen v zahraničí, ale i v několika prvních krajích
České republiky.
Jedinečnost myšlenky spočívá v propojení záchranné služby s vyškolenými
zachránci, kteří jsou v dosahu místa
události, na němž se nachází pacient
ve stavu ohrožujícím život. Operační
středisko je v indikovaných případech
aktivuje prostřednictvím speciální
mobilní aplikace. Vyškolený zachránce,
je‑li právě poblíž, tak může poskytnout
základní první pomoc dříve, než posádka ZZS, vyjíždějící ze vzdálenějšího

obsahem je seznámení se s aplikací pro
přijetí výzvy, základy první pomoci
v podobě zástavy masivního krvácení,
uvolnění dýchacích cest či správného
vedení základní neodkladné resuscitace
s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Nedílnou součástí je
také seznámení dobrovolníků s etickým
kodexem poskytování první pomoci či
zvládáním stresových situací. Kurz je
ukončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní
absolventi obdrží certifikát a jsou zařazeni do systému s unikátními přihlašovacími údaji platnými pro jedno mobilní
zařízení.
V nejbližší vlně budou ve stejném
rozsahu pro činnost first responderů
připravováni dobrovolníci ze základních
složek IZS. Později dále členové ostat-

a nawet hospitator. Nie udzieliło mi się
tylko zdenerwowanie, bo muszę przyznać, że pani dyrektor, jako prowadząca,
umiała wprowadzić miłą i przyjemną
atmosferę.
Już wstępne powitanie (jeszcze przed
wejściem do klasy) było dla mnie miłym
zaskoczeniem. Muszę Wam zdradzić, że
w naszej szkole nie witamy się tradycyjnym chóralnym, DZIEŃ DOBRY PANI
NAUCZYCIELKO‘', nie stoimy sztywno
w ławkach, ale witamy się przy wejściu,
a mamy do wyboru trzy sposoby.
Jeden z nich można sobie wybrać
według własnego uznania, widzi mi
się lub aktualnego humoru. W naszym

zymy zegraną rodzinę.

stanoviště. Takový včasný zásah může
být nesmírně důležitý a zvyšuje naději
pacienta na přežití.
Realizace systému first responderů
je plánována v několika fázích. Zdravotnická záchranná služba již vyškolila
vybrané dobrovolníky z vlastních řad.
Prošli celým testovacím provozem a následně budou využiti v rámci spuštění
systému. Současně s testováním mobilní aplikace byl systém upravován pro
plné využití zdravotnickým operačním
střediskem.
Souběžně byla připravena osnova
a náplň kurzu First responder ZZS
MSK, kterým musí projít každý dobro-

ních složek IZS, kteří v Moravskoslezském kraji fungují: Český červený kříž,
Vodní záchranná služba, Horská služba,
stejně jako zařazení členové jednotek
požární ochrany obcí. V poslední vlně
budou osloveni dobrovolníci pracující
ve zdravotnických povoláních. Lékaři
a nelékařský zdravotnický personál
s kvalifikací dle zákona 96/2004 Sb. (sestry, záchranáři, řidiči zdravotních dopravních služeb, laboranti, sanitáři, aj.).
Záchranáři v rámci Moravskoslezského
kraje předpokládají postupné vyškolení
několika set osob.
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Pozdrawiam serdecznie
wszystkie babcie i dziadków p. Babcia.

aktuality / nowości

info / info

PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK
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TJ Dolní Lomná z.s.

MÁJOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ 2019
24. 2. 2019 Istebnianski Bruclik, Kubalonka PL. Zlato vybojoval Kantor D.

Vynikající výsledky sportovců z Návsí
v běhu na lyžích.
Lomňanský oddíl běžeckého lyžování sčítá přes 30 sportovců, z toho 7 je
z Návsí a pětice z nich se aktivně podílí
na skvělých výsledcích. Je to Jochymek
Lukáš, Kantorová Justyna, Kantor Damian, Kawuloková Teresa a Rusnok
Zuzana.
Zimní závodní sezóně předcházelo
letní soustředění v polských Tatrách.
Ti starší si vyzkoušeli běžecký areál na
kolečkových lyžích v Novém Městě na
Moravě. Následovala série krajských
přespolních běhů a na první sníh všichni vyrazili do Rakouska na Tauplitzalm.
31. 12. 2018 Liga regionalna Kubalonka, PL: 5. místo Kantorová a 6. místo Jochymek, 6. 1. 2019 – 4. místo Kantor D.
12. 1. 2019 Krajský Přebor, Nová
Ves u Rýmařova: 2. místo Kantorová,
5. místo Jochymek, 7. místo Kawuloková
a 4. místo Rusnok.
3. 2. 2019 Krajský Přebor, Pustevny:
2. místo Kantorová, 4. místo Jochymek,
3. místo Kawuloková a 2. místo Kantor.
23. 2. 2019 City cross Vítkovice, výkony našich sportovců mohli sledovat
diváci v přímém přenosu na ČT sport,
nejlepšího výsledku dosáhl svým druhým místem Kantor D.
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Starší žáci se zúčastnili tří celorepublikových závodů a to: 26. - 27. 2. Český
Pohár v Jablonci nad Nisou, 8. – 10. 2.
MČR Vrchlabí a 2. - 3. 3. Č. P. + HNT v Novém Městě na Moravě.
Nejlepších výsledků se podařilo dosáhnout Kantorovi, který se stabilně
umísťoval mezi 13. - 14. místem, Kawuloková mezi 20. - 30. místem.
16. - 17. 3. 2019 Mistrovství Slovenska - Štrbské Pleso, distanční běh volnou
technikou nejlépe sedl Kantorovi, který
vybojoval skvělé 3. místo! Rovněž vynikajícího umístění a to 12. místo získala
jeho sestra Justyna. Gratulujeme!
Dorosteneckou kategorií mezi jinými reprezentovala Zuzana Rusnok.
Zúčastnila se 19. - 20. 1 Č. P. v Jablonci
nad Nisou, 1. - 3. 2. MČR v Novém Městě na Moravě, 16. - 17. 2. Č. P. na Zadově
a 23. - 24. 3. MČR na Horních Mísečkách
a mezinárodního závodu 9. - 10. 3. SLAVIC CUP na Kubalonce, PL. Většinou její
umístění v této kategorii se pohybovala
kolem 20. místa.
Jsme rádi, že můžeme připomenout
úspěchy našich mladých sportovců a zároveň vyslovit uznání, neboť si nedokážeme představit, jak těžké musí být
skloubit vrcholový sport se studiem.
Děkujeme Obci Návsí za částečnou
podporu těchto mladých sportovců.
Více informací a foto na:
www.tjdolnilomna.cz

sport / sport

Vyhráli jsme celkem 6 medailí z patnácti možných a tímto jsme vybojovali
Pohár Masarykovy ZŠ Návsí za 1. místo
v hodnocení škol podle medailí v tomto
Májovém šachovém turnaji.
Gratulujeme všem vítězům!
Na turnaji obdrželi žáci 9. tříd za devítiletou reprezentaci naší školy v šachových turnajích poděkování a prázdninový balíček. Přejeme jim do dalších
let hodně úspěchů a to nejen v šachu.

Ve čtvrtek 2. května 2019 se v Masarykově ZŠ Návsí uskutečnil tradiční Májový šachový turnaj. Turnaje se zúčastnilo
63 šachistů z pěti českých a polských
škol našeho regionu. Bojovalo se v pěti
věkových kategoriích. Každý z hráčů
musel absolvovat 7 patnácti minutových
zápasů, což při vysoké nutné míře soustředění není žádná legrace.
Jistě Vás zajímá, jak žáci z Masarykovy ZŠ hráli.
V kategorii 2. - 3. tříd si vybojoval
1. místo Adam Bulawa ze 2.A, 2. místo
Štěpán Kurek rovněž ze 2.A.

Děkujeme Obecnímu úřadu Návsí za
Grant, z něhož bylo možno obdarovat
vítěze krásnými medailemi i cenami
a také šachisty občerstvit při vyčerpávajících zápasech.
Děkujeme tímto i Cukrárně Kolesa za
finanční příspěvek a jako vždy na tomto
turnaji za vynikající šlehačkové věnečky.
Děkujeme i za finanční příspěvek SRPŠ
při MZŠ Návsí.
Pátý ročník Májového šachového turnaje je za námi a nezbývá se těšit na
další turnaj v roce 2020.
Všem šachistům a našemu Májovému
šachovému turnaji zdar!

V kategorii 6. - 7. tříd se na 2. místě
umístil Patrik Rusz ze 6. A a na 3. místě
Sebastian Nieslanik ze 6. B.
V kategorii 8. - 9. tříd stříbro na 2. místě vybojoval Patrick Daniel Byrtus z 9. B
a bronzové 3.místo David Pyszko z 9. B.
Na 4. místě byl Honza Zvrtek z 9. B.

sport / sport
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PODVEČER S NÁVESKÝMI TALENTY
GRZEGORZ KAWULOK – POKRÝVAČSKÉ,

Máte nevšední talent a chcete ho předvést Náveské veřejnosti?
přihlaste se, prosím, na kulturní vystoupení

KLEMPÍŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE

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

Życzymy dużo zdrowia i szczęścia
wszystkim jubilatom obchodzącym
w maju swoje urodziny.
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placená inzerce / płatna reklama

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Druh vystoupení:
Kontakt na zákonného zástupce:

karta zaproszenie / pozvánka

TALENT

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

Organizuje Obec Návsí. Neváhejte přihlásit i někoho, kdo takovým talentem oplývá.
My ho rádi oslovíme. Přihlášky zasílejte na email podatelna@navsi.cz nebo písemně
doručte na Obecní úřad v Návsí do 31. 5. 2019.

NOVŠANSKÝ

GRZEGORZ KAWULOK

"PODVEČER S NÁVESKÝMI TALENTY"

Přihláška

Stavby a rekonstrukce střech
Střešní krytiny za super ceny
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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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