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

Milí spoluobčané
Podzimní období, zvláště
v naších končinách se nám umí
odvděčit krásnými scenériemi
a pestře barevnými výjevy, které
dokáže pouze příroda podzimu,
která nás láká k vycházkám a oddechu. Období sklizně je již ve
finále, co bylo zaseto je sklizeno
a příprava našich políček a zahrad se dostává do zazimovací
fáze. Často však tento úkon je
spojován s nešvarem pálení staré
trávy, natě a jiných rostlin, které
při pálení svým dýmem způsobují doslova zamoření obce. Pro
tyto bioodpady máme u budovy
Místního hospodářství připravené velkoobjemové kontejnery, ve
kterých můžete tento bioodpad
zdarma ponechat. Tento odpad je
následně ekologicky zpracován.
Obracíme se na Vás s velkou prosbou: „Využívejte tohoto způsobu
likvidace, ať se nám v obci dýchá
a žije lépe“.
Od 1. 11. se připravuje spuštění provozu umělé ledové plochy
v kulturním areálu každodenním
režimu 17:00 do 21:00 hodin.
místostarosta

říjen / Wrzesień

zdarma / wolny

Povinné označování psů

Vtipnější vyhrává s Blafem

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České
republiky mikročipem.
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip
o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do
podkoží zvířete.
Mikročip je pouze pasivním noOd tohoto data bude povinné očko- sičem informace, neobsahuje žádný
vání psa proti vzteklině platné pouze vlastní zdroj energie. Aktivovat miv případě, že je pes označený mikro- kročip umí jen speciální čtecí zaříčipem. Štěňata musí být označena zení. Ceny jsou smluvní, pohybují se
mikročipem nejpozději v době prv- kolem cca 500,– Kč.
ního očkování proti vzteklině (tedy
Za psa bez označení bude od roku
nejpozději v půl roce věku).
2020 hrozit správní řízení s uložeMikročipem nemusí být označeni ním až 20 tisícové pokuty, protože na
psi, kteří mají jasně čitelné tetování psa bude pohlíženo, jako kdyby neprovedené před 3. 7. 2011.
měl platné očkování proti vzteklině.

Svozy popela v letošní topné sezóně
Vážení občané, v letošní topné sezóně 2019/2020 NEBUDOU probíhat zvlášť svozy popela. Popel bude
svážen ve stejných intervalech jako
běžný komunální odpad, a to z toho
důvodu, že se lidé nechovají ekologicky a spalují v kotlech i různé odpady
jako např. plasty aj.
Aby mohl být popel ukládán na
skládku zdarma a dále využíván je
nutné, aby splňoval dané parametry.
Jelikož vzorky popela nesplnily předepsané hodnoty, nelze popel dále
využívat a jeho uložení na skládku
je zpoplatněno stejně jako uložení
běžného komunálního odpadu. Tyto
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náklady se promítnou do rozpočtu
obce a může dojít k navýšení místního poplatku za komunální odpad.

V pátek 4. října se uskutečnil
v Kulturním areálu U Kostela první
ročník zábavně hudebního programu
„Vtipnější vyhrává s Blafem“. Na scéně se skloubily písně místní skupiny
Blaf s vtipy v podaní Karla Taciny
a Miroslava Byrtuse, a celý zábavný
program byl zakončen představím

ochotnické divadla z Jasení z humornou scénkou „U Drzynsgały po
wypłacie“. O občerstvení se postaral
spolek SRPŠ Návsí. Publikum přímo
pukalo smíchy a doufáme, že druhý
ročník bude ještě vtipnější a veselejší.
Děkujeme za úžasné páteční odpoledne.

Zájezd do Mikulova
Důchodci si uspořádali v úterý
24. 9. 2019 autobusový zájezd do
Mikulova. Zájem byl opravdu velký,
museli jsme si objednat větší autobus
pro 54 osob.
V Mikulově jsme navštívili zámek
Mikulov. Někdejší liechtensteinský
a později ditrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu tvoří
již několik století nepřehlednutelnou
dominantu Mikulova.

aktuality / nowości

nowości / aktuality

Po prohlédnutí zámku jsme navštívili také zámecký sklep s největší raritou muzea - obřím vinným sudem
z roku 1643, do kterého se vejde neuvěřitelných 101400 litrů vína (135
tisíc láhvi).
Počasí bylo nádherné, zájezd se
všem líbil. Naše další setkání bude
v listopadu na tradičních vepřových
hodech.
Jednatelka KD Alena Sekulová
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Měsíc září v mš Kaštánek

Co u nas słychać - wrzesień

Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád!
Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi. Protože se máme rádi!

Měsíc září máme úspěšně za sebou.
Většina dětí se už těší na nové kamarády a taky na nové zážitky v MŠ
Jasení i v Návsí. Obě školičky ožily
dětským smíchem a děti už mají za
sebou první zážitek z letošní akce mobilní nafukovací PLANETÁRIUM,
kde se pomocí příběhu a filmové
ukázky dozvěděly o hvězdách a vesmíru. Proletěli jsme celou galaxií
a poznávali všechny planety zblízka.
Toto poutavé promítání děti sledovaly se zatajeným dechem.
Společně jsme se taky na zahradách
mateřských škol rozloučili s létem,
v Jasení zábavnou sportovní formou
a v Návsí se děti loučily po námořnicku. Vyrobili jsme si čepice a celý
týden jsme si hráli na námořníky.
Jako správní námořníci jsme museli
nakonec splnit různé sportovní dis-

4

ciplíny a zvonečkem odzvonit létu na
námořnické lodi. Přálo nám k tomu
příjemné babí léto. Měsíc září jsme
zakončili „SOKOLNICKOU SHOW“,
která se uskutečnila na fotbalovém
hřišti v Návsí. Děti měly možnost
shlédnout dravé ptáky pod rukama
zkušených sokolníků, prohlédly si je
zblízka a pohladily si sovu.
Teď už se opět všichni těšíme na
nové zážitky v měsíci říjnu, kdy nás
čeká např. „bramborový den“, kde si
spolu opečeme brambory. Dále pak
divadlo „BERUŠKA“ a spoustu dalších
zážitků a tvoření.
Více fotografií a informací o dění
v naší MŠ Kaštánek najdete na
www.msnavsi.cz.
Tímto přejeme krásné podzimní
dny.
Kolektiv MŠ Jasení a Návsí

aktuality / nowości

Uśmiechnięci, pełni energii i entuzjazmu wkroczyliśmy w nowy
rok szkolny 2019/2020. Corocznie ta
uroczystość jest wyjątkowo ważna
dla uczniów klas pierwszych, którzy wstępują w nowy etap nauki.
Dziesięciu pierwszoklasistów z lekką nieśmiałością wkroczyło w progi
szkoły i zostało uroczyście pasowano
na uczniów nawiejskiej szkoły. Następnie każdy z nich otrzymał prezent - „BON PIERWSZOKLASISTY“.
Pod tą tajemniczą nazwą kryje się
plecak z kompletnym wyposażeniem, jakie potrzebne jest dziecku
w pierwszej klasie. W tym roku dodatkowo otrzymał każdy pierwszak
stypendium edukacyjne w wysokości
500 złotych, które przeznacone są
na opłaty związane z edukacją. Bon
Pierwszoklasisty 2019 wraz z Stypen-

nowości / aktuality

dium Edukacyjnym realizowany jest
za pośrednictwem Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie a projekt jest
finansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami za
granicą. Zaś Fundusz Rozwoju Zaolzia przekazał naszym najmłodszym
uczniom publikację Józefa Ondrusza
„Cudowny chleb“.
A więc dwa miesiące wakacji minęły, a przed nami dziesięć miesięcy
pracy, nauki, ale także zabawy.
Coroczną tradycją w naszej szkole jest organizowanie Święta Ziemniaka, zatem również i w tym roku
nadeszła pora na to święto. 19 października był dniem spotkania się
nas wszystkich w powiększonym gronie o miłych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Byli nimi uczniowie
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oraz panie z gródeckiej szkoły. Dzieci
z twarzami pełnymi uśmiechów i zadowolenia, brali udział w różnych
konkurencjach, zawodach sportowych i kwizach, w których głównym
bohaterem był ziemniak. Były między innymi rzuty ziemniakiem do
celu, obieranie ziemniaków na czas,
konkurs o najdłuższą ziemniaczanną
obierkę i inne dyscypliny. Pobyt na
świeżym powietrzu zrobił swoje, bo
apetyt dopisywał wszystkim, niektórzy uczestnicy rywalizowali nawet w
ilości zjedzonych pieczonych ziemniaków. Ziemniaki prosto z ogniska
były bezkonkurencyjne.
Kolejną ciekawą przygodą była wy-

cieczka do ZOO w Ostrawie. W poniedziałek 23 września pojechaliśmy,
zabierając z sobą grupką przedszkolaków, do ogrodu, gdzie panie przewodniczki w ciekawy sposób wzbogaciły
nasze wiadomości na temat zwierząt
żyjących w ogrodzie zoologicznym.
Bezpośredni kontakt ze zwierzęciem
sprawia, że wiadomości zdobyte podczas wycieczki na trwale zapiszą się
w pamięci dzieci. Wycieczka okazała
się nie tylko wspaniałym przeżyciem,
ale również atrakcyjną lekcją przyrody. Pogoda nam dopisała i my wróciliśmy do szkoły zmęczeni, ale pełni
wrażeń i radosnych wspomnień.
Romana Molinek

Kultúra v Návsí
Léto (bohužel, i to babí) je definitivně za námi, ohlédněme se proto
za uplynulou sezonou v Kulturním
areálu " U Kostela“.
První událostí, na které se občané
v areálu sešli, byl Velikonoční jarmark, který zároveň zahájil kulturní
dění obce. Následovala Májová veselice obohacená vystoupením skupiny Motus. Školní rok završila již po
druhé akce s názvem Náveský talent,
a díky promítání v rámci Letního
kina jsme měli možnost vychutnat si
opravdovou romantiku letních večerů. Pomyslnou třešničkou na dortu
se pak stal koncert ikony české country, zpěvačky Věry Martinové. Úcta
k tradicím naších předků - to jsou
Dožínky, pořádané poslední sobotu
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v srpnu. Iniciátorem této slavnosti se
stala firma Netis, která i v letošním
roce zajistila společně s OÚ Návsí
bohatý program včetně prohlídky
zemědělské techniky. Říjnové ochlazení nepříznivě ovlivnilo Podzimní
opékání s občany, avšak hudba skupiny Blaf všechny dokonale prohřála. Sezona v kulturním areálu byla
tímto oficiálně ukončena. Prostory
kulturního stánku letos naposledy
ožijí u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku a návštěvy Mikuláše.
Co dodat na závěr? Snad jen veliké
poděkování místním spolkům, organizátorům a všem zúčastněným.
Nechť je další sezona stejně tak
úspěšná jak ta letošní.
Renata Kantorová

aktuality / nowości

Když poruchy příjmu potravy ničí životy
Anorexie a bulimie. To jsou strašáci, které patří mezi nejčastější onemocnění mladých žen. Poruchy
příjmu potravy jsou velmi závažná onemocnění, která v nejhorších
případech mohou skončit i smrtí.
Možná v životě potkáte někoho, kdo
bude poruchou příjmu potravy trpět.
Budete vědět, jak mu vy sami, můžete pomoci? Věděli byste, na jakou
organizaci se obrátit? Nejste si jistí?
Tento článek vás nasměruje správným směrem.
Centrum Anabell pomáhá lidem
s poruchami příjmu potravy a jejich
blízkým. Neziskovou organizaci, která se jako jediná v ČR věnuje problematice komplexně, založila před
18 lety PhDr. Ing. Jana Sladká, která
se vedení organizace věnuje dodnes.
Nezisková organizace ročně poskytne
na 5 000 kontaktů. Práce tohoto centra má obrovský smysl, a pro mnoho lidí znamená první kontakt, kde
se dozví o možnostech léčby. Získají
především motivaci, která je nejdůležitější.
Kvalifikovaní odborníci centra
Anabell nabízí mnoho služeb. Svým
klientům se věnují s respektem a nikoho nesoudí. Každému se věnují individuálně, zachovávají mlčenlivost
a důvěrnost. Centrum Anabell navíc
své služby poskytuje bezplatně.
Poradenství je hlavní službou centra Anabell. Je určeno pro každého od
dvanácti let. K dispozici je klientům
sociální pracovník nebo psycholog,

nowości / aktuality

který s nimi probere jejich trápení.
Do poradny klienti nemusejí přicházet sami. Doprovod klienta může být
přítomen u celého sezení, nebo na něj
může počkat v prostorách poradny.
Poradny Kontaktního centra Anabell jsou rozmístěny ve třech částech
republiky, a to v Praze, Brně a v Ostravě.
Jestliže klient nemá možnost navštívit jedno z Kontaktních center, je
možné si domluvit schůzku s terénní
pracovnicí. Ta se může uskutečnit
třeba v přírodě, v oblíbené kavárně
klienta nebo u něj doma. Ne každý je
odhodlaný řešit své problémy osobně.
Centrum Anabell nabízí služby i pro
klienty, kteří chtějí zůstat v anonymitě. Mohou se s odborníky spojit
telefonicky díky lince Anabell nebo
své problémy probírat s odborníky
nebo peer konzultanty prostřednictvím e‑mailu či skypu.
A kdo jsou to vlastně peer
‑konzultanti? Jedná se o osoby, které si tím, co klienti právě prožívají,
sami prošli. Lidé s vlastní zkušeností
s poruchou příjmu potravy mohou
dodat mnoho naděje, protože to sami
zvládli.
S peer konzultanty je možné se spojit prostřednictvím e‑mailu, webových stránek Anabell, ale je možné
se s nimi setkat v rámci Svépomocné
skupiny, kterou vedou. Svépomocnou skupinu navštěvují lidé, kteří
řeší stejné problémy. „Svépomocná
skupina je hrozně důležitá v tom,
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že klientky mohou vzájemně sdílet
svou zkušenost, s čímž pak přichází
uvědomění, že v tom nejsou samy.
Skupina tak plní i velkou podpůrnou
funkci. Také si mohou vyslechnout,
co třeba pomáhá jiným lidem v cestě
k úzdravě. Skupina je vhodná pro
kohokoli, kdo chce změnit svou situaci nebo hledá třeba i další motivaci.
Momentálně máme také pravidlo od
15 let (z projektových důvodů). Skupinu vede peer konzultant, který tam
vlastně přináší sebe a svou zkušenost,“ vysvětluje Kateřina Sloviaková.
Poruchy příjmu potravy se bohužel
často týkají dětí. A protože je v léčbě
u dětí potřeba spolupráce celé rodiny,
Anabell poskytuje Rodinnou terapii.
Centrum Anabell má v nabídce
další služby jako jsou Skupinové
programy následné péče, Rozvojový
kurz nebo Nutriční poradnu. Právě
nutriční poradkyně pomáhají klientům pochopit zásady zdravé výživy,

ale nejen to. „Jde především o zapracování těchto zásad do běžného
života. Jedno sezení stačí pouze pro
získání základních informací, ale
jsou důležitá i návazná sezení, kde
se pak nutriční terapeut s klientem
zaměřují na to, jak tyto zásady aplikovat do běžného života,“ upřesňuje
Kateřina Sloviaková.
Informace o všech službách Anabell najdete na www.anabell.cz.
Anabell se neustále posouvá dopředu, pořádá nejrůznější akce,
workshopy a konference, usiluje
o destigmatizační aktivity v souvislosti s řešením poruchy příjmu
potravy. Nezisková organizace ročně
poskytne na 7 000 kontaktů zhruba
2 000 osobám. Práce tohoto centra
má obrovský smysl, a pro mnoho lidí
znamená první kontakt, kde se dozví o možnostech léčby. Získají především motivaci, která je v dalších
krocích k uzdravení se nejdůležitější.

"Evropský polytechnický institut, soukromá vysoká škola v Kunovicích
nabízí pro zájemce se základním nebo středním vzděláním, kteří chtějí
změnit svoji současnou profesi na práci s dětmi, roční studium Asistent
pedagoga. Bližší informace na www.edukomplex.cz nebo na tel.č. 606 301
224. Stále je ještě možné se ke studiu přihlásit."
Prof. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA
prorektorka pro profesní studium a celoživotní vzdělávání
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
https://edukomplex.cz | epi@edukomplex.cz
IČO: 634 683 52 | tel.: +420 572 548 035
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Starzik
Haniacko żiło jyny z mamóm. Taty
ni miało. Było to dziywczyn wiesiołe,
zaradne aji robotne.
„Jaki do tańca, taki do rużańca“.
Było mu szesnoście roków. Kąsek pola
miały z mamóm przi lesie a wedla
mieli pole Lojzkowi tatowie. Mama
łod Haniacka pumogała Lojzkowym
tatóm, bo uni tego mieli kupa.
Haniacko po robocie nejraczi szło
gónić z Lojzkym, ale łuno wymyślało
co bedóm robić.
Mówi Lojzkowi:“ Grómy gdo dali
dochynie kamyniym“. Lojzek był silniejsi i wygroł.
Teraz gdo tu piyrszi prziniesie
mrowca. Naszła go Hanka. Gdo piyrszi gąskami wzkrzesie jiskrym. To
sie podarziło Lojzkowi. A gdo zno
wiyncej pieśniczek? Wygrała Hanka. I tak sie wroz radzi bawiywali.
Roz jóm Lojzek przi zabawie dogónił,
chycił, ściskoł i nie chcioł puścić, ale
una sie mu wyrwała i uciykła. Potym
po krótkim czasie Lojzek narukowoł,
bo był starszi i już sie mu patrziło
nastómpić na wojnym.

Jak sie wrócił do chałpy, zaś zachodził za Hankóm. Kaj jóm widzioł to
ku ni szeł, ale una go wymijała. Roz
zaszeł za nióm ku chałpie, że jóm pozwie ku muzyce, ale mama mówiła,
że już poszła. Szeł do gospody i widzioł czymu go wymijała. Tańcowała
z Juróm. Tyn był z drugi dziedziny i
strasznie sie Hance podoboł.
Lojzek poszeł za jejóm mamóm Tereskóm coby sie wypytoł czi dłógo
wroz chodzóm, czi to je na ważnie.Mama prawi: „Pój dali Lojzek“.
Wszecko mu powykłodała. Prziniysła
na smutek Lojzkowi poczynsnóm i
wroz popijali. Tereska była jeszcze
gryfno babka. Lutowała go i pocieszała, aż sie Lojzek w gorzołce łośmielił
i Tereskym pościskoł.
Hanka sie wydała za Jurka. Tereska została sama. Teraz jóm Lojzek
chodził pocieszać.
Lojzkowi było z Tereskóm dobrze
a ji dwa razy. Hanka urodziła chłapca. Tereska teraz była starkóm. Na
dziedzinie sie nic nie utaji. Kamraci
zaczyni Lojzka nazywać starzikym.
I.T.

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

Życzymy dużo zdrowia i szczęścia
wszystkim jubilatom obchodzącym
we wrześniu swoje urodziny.

aktuality / nowości

nowości / aktuality
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SK Návsí – dorostenecký fotbal

SK Návsí – tenisový turnaj ve čtyřhře 2019

Po několikaleté odmlce se v polovině srpna do podzimní okresní soutěže zapojil tým našich dorostenců, a zatím si naše naděje vedou nad očekávání dobře.
V aktuální tabulce patří našim dorostencům 4. místo a jistě můžeme vyslovit
spokojenost s předvedenou hrou i tréninkovou morálkou.
Velké poděkování mimo hráčů patří trenérům Janu Lupienskému a Danielu
Byrtusovi i členům realizačního týmu.
Přehled výsledků:
1. Návsí - Sedliště 0:0 (0:0)
2. Kozlovice - Návsí 1:3 (1:0)
Branky SK Návsí: 47. Boščík Jakub, 54. Krpec Šimon (vl.), 72. Labaj Samuel
3. Návsí - Oldřichovice 0:0 (0:0)
4. Nošovice/Raškovice - Návsí 1:4 (0:2)
Branky SK Návsí: 20. Bilko Šimon, 31. Lipowski Adrian, 58. Boščík Jakub,
66. Boščík Jakub
5. Písek - Návsí 2:3 (0:1)
Branky SK Návsí: 24. Skarke Adam, 71. Bilko Šimon, 77. Lipowski Adrian
6. Návsí - Tošanovice 7:0 (3:0)
Branky SK Návsí: 3. Lipowski Adrian, 27. Bilko Šimon, 44. Chrascina
Filip (pen.), 48. Lipowski Adrian, 64. Bilko Šimon, 82. Samuel Byrtus,
87. Szkandera Šimon
7. Mosty - Návsí 7:4 (2:4)
Branky SK Návsí: 1. Lipowski Adrian, 21. Lipowski Adrian, 31. Lipowski
Adrian, 33. Szotkowski Kryštof (vl.)
8. Návsí - Hukvaldy 3:3 (1:2)
Branky SK Návsí: 33. Bilko Šimon, 50. Pyszko Tomáš, 65. Kolesa Samuel
9. Hrádek/Milíkov - Návsí 2:5 (0:2)
Branky SK Návsí: 7. Lipowski Adrian, 15. Szkandera Šimon, 47. Pyszko
Tomáš, 73. Lipowski Adrian, 76. Chrascina Filip
V podzimní části soutěže zbývá odehrát tato utkání:
1. Neděle 13. 10. 2019 12:30 Návsí – Nýdek
2. Sobota 19. 10. 2019 11:15 Vendryně – Návsí
3. Neděle 27. 10. 2019 11:30 Návsí – Jablunkov
4. Neděle 3. 11. 2019 11:00 Čeladná – Návsí
Srdečně zveme všechny příznivce náveského fotbalu a doufáme, že nám
naši dorostenci předvedou pěknou podívanou.
Petr Sztefek
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Sport / sport

Dne 31. 8. 2019 se konal za příznivého počasí tradiční tenisový turnaj SK
Návsí ve čtyřhře.
Akce proběhla na tenisových kurtech v Hrádku za účasti 12 párů z našeho
regionu.
Výsledky:
1.místo: Martin Kostelenec, Martin Čmiel (Hrádek)
2.místo: Hynek Firla, Tadeáš Lakota (Třinec)
3.místo: Marcel Heczko, Jaroslav Kobielusz (SK Návsí)
Rád bych poděkoval všem zúčastněným a organizátorům za podporu této
vydařené akce.
SK Návsí‑oddíl tenisu: Radim Martynek

Nový farář Alfred Volný
Představujeme čtenářům Návsíčka
nového faráře jablunkovské farnosti
pana Alfreda Volného.
Otec Alfred není v jablunkovské
farnosti poprvé. Vlastně se sem vrací
po dvaceti letech.
D.K.: Prozraďte nám, pane faráři,
odkud pocházíte a kdy jste se ocitl
v Jablunkově poprvé?
A.V.: Narodil jsem se 16. července 1958, pocházím z třítisícové vesnice Štěpánkovice v okrese Opava,

je to asi 4 km od Kravař ve Slezsku.
Jsem prostřední ze tří dětí, mám
starší sestru a mladšího bratra. Rodiče už jsem pochoval. Po maturitě
na Střední ekonomické škole v Opavě
jsem pracoval 14 let na ekonomickém
úseku ve dvou zemědělských družstvech v Kravařích a Oticích. Teprve po sametové revoluci mě napadla
myšlenka, stát se knězem. Bylo to po
návštěvě mého strýce, který působil
jako misionář 60 let v Brazílii.

Sport / sport / rozhovor / wywiad
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Shodou okolností ze Štěpánkovic
také pocházel pan děkan Josef Hanzlík, který zemřel v roce 1960 a odpočívá na jablunkovském hřbitově.
Ta nejstarší zdejší generace si na něj
nejspíše vzpomíná. Je to jakási shoda, ale já v ní vidím potvrzení toho,
že nic není náhoda. Ve zdejší farnosti
jsem působil v letech 1999 až 2002.
V té době tu byl pan farář páter Evžen Kalisch. Takže jsem se sem vrátil
po 20 letech.
D.K.: Kde jste působil během té
doby?
A.V.: V roce 2002 po odchodu
z Jablunkova jsem byl ustanoven do
funkce ředitele konviktu v kněžském
semináři v Olomouci. To je školní
zařízení, které připravuje kandidáty kněžství na studium teologické
fakulty. Mladí lidé tu stráví celý rok
a během něho zváží, zda si zvolili
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správnou cestu. Působil jsem zde
17 let a mým úkolem tedy bylo formovat kandidáty kněžství.
V kněžském semináři jsem byl také
celou dobu s páterem Janem Szkanderou, rodákem z Bukovce. Také on se
letos po 14 letech vrací do pastorace.
A zatímco já jsem nyní v blízkosti
jeho rodiště, on působí ve farnosti
Kravaře ve Slezku, takže blízko toho
mého.
D.K.: Nebude to teď pro vás velká
změna? Přece jen věnovat se skupině
studentů a několika tisícům věřících
mi přijde jako trochu jiná práce…
A.V.: Ano, bude to teď naprosto odlišná práce! Ale za dobu těch 17 let,
kdy jsem byl v semináři, jsem neustále vyjížděl do farností. V olomoucké
i ostravsko – opavské diecézi chybí
totiž tolik kněží, že jsem pravidelně nejen o nedělích, ale i o prázdninách a svátcích zastupoval kněze ve
farnostech. Zpovídal jsem, oddával,
křtil i pohřbíval a tím pádem jsem
nebyl tolik vzdálen od reality. A co
považuji za velké plus: Při těch výjezdech jsem sloužil zhruba na 600 místech. Není to běžná praxe, ale u mě to
tak opravdu bylo. Poznal jsem mnoho
měst i vesnic a vím, jaká je kde situace. Mám díky tomu velký přehled
o farnostech.
D.K.: Zbude vám teď čas na nějaké
záliby? Co vás vlastně baví?
A.V.: V deseti letech jsem se naučil hrát šachy a ta hra mě natolik
uchvátila, že jsem jí věnoval snad
tisíce hodin. Tolik se mi líbila! Bylo

rozhovor / wywiad

to takové logické, tvůrčí, a nehrozilo
tam zranění. Ale od dítěte mě bavily
takové sporty jako fotbal, hokej, tenis, stolní tenis, cyklistika. Asi nejšťastnější jsem byl, když jsem mohl
hrát tenis. Tehdy nebylo moc kurtů
a museli jsme často prosit, aby nás
pustili si zahrát. Dnes je tenisový
kurt téměř v každé obci a stává se,
že na něm málokdy někdo hraje. To
je mi vždycky moc líto. S přibývajícím věkem i kily se moje možnosti
sportování omezovaly a ve svých 61
letech jsem spíše nadšený sportovní
fanoušek.
Baví mě také poznávat nová místa
a lidi. Každé setkání s jiným člověkem mě nějakým způsobem obohatí.
Jsem společenský, nevyhledávám samotu. To jen v případě, že už jsem
hodně unavený…
D.K.: Co vy a polština?
A.V.: Okres Opava sousedí na severu s Polskem a hlučínský dialekt je
podobný tomu „po vašimu“. Slýchal
jsem ho od dětství, a proto rozumím
i zdejšímu nářečí a polskému jazyku. Dokážu v polštině vše přečíst,
ale aktivně mluvit je o mnoho těžší.
Přestože v ní dělám chyby, budu se
snažit ji co nejrychleji a co nejlépe
zvládnout.
D.K.: Nechci se vás dotknout, ale
není v 61 letech čas myslet spíše na
odpočinek?
A.V.: Mnozí lidé takto uvažují, ale
služba kněze není omezena věkem.
Jen si uvědomte, že papež František
byl zvolen v 76 letech a dali mu na

wywiad / rozhovor

bedra celosvětovou církev. I když jablunkovská farnost je největší v České republice rozlohou i počtem lidí,
kteří praktikují víru, co je to proti
tomu, co má na starosti papež…
D.K.: Co je pro vás aktuálně nejdůležitější?
A.V.: Je třeba čas, abych do všeho
postupně pronikl. Teď se dovídám
mnoho nových informací, seznamuji
se s novými lidmi. Žiji zkrátka v jiném regionu. Jablunkovská farnost
má 11 obcí. Lidé si neuvědomují, jaký
je to kolos, kolik problémů z tolika
oblastí. Nečekal jsem v 61 letech tak
obrovský úkol, ale beru to jako výzvu. Ještě že je tu tolik aktivních pomocníků, laiků ochotných pomoci.
Toho si nesmírně cením. Škoda, že
bez náhrady odešel z farnosti páter
Jan Bosco OFM, který bude působit
v Chorzowě. Zůstalo nás pět kněží,
z toho páter Vojtěch Žvak je novokněz
a musí nejdříve získávat zkušenosti.
Jsem vděčný páteru Kiwakovi, že
mi předá opravené kostely, faru i farní zahradu a nebudu muset tolik času
věnovat objektům. Budu se moci více
věnovat pastoraci lidí. Uvědomuji si,
že tady chodí nejen 3 000 lidí do kostela, ale jsou i tisíce těch, kteří jsou
pokřtěni a do kostela nechodí a další
tisíce lidí, kteří pokřtěni nejsou. Já
zodpovídám za všechny. Celý život
mě provází věta z evangelia, která mě
motivuje: „Bůh nechce, aby zahynula
jediná z jeho maličkých.“
D.K.: Děkuji za rozhovor.
Dana Kohutová
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Demonta T, s.r.o.

Městský úřad Jablunkov

odbor životního prostředí a zemědělství

provozovna Návsí 71
tel. 606 022 657

Vás srdečně zve na přednášky - prezentace na téma

LIDÉ A VLCI V BESKYDECH
které se budou konat v prostorách jablunkovské radnice dne: 30. 10. 2019 v době od 1500 hodin

Pozvání přijali a se svoji přednáškou - prezentací vystoupí:

-

prof. RNDr. Petr Koubek, CSc. – vědecký pracovník, Akademie věd ČR, Ústav biologie obratlovců, pracoviště Brno
RNDr. Dana Bartošová – Správa CHKO Beskydy
Mgr. Michaela Běčáková – Správa CHKO Beskydy
Ing. Lenka Peichlová – Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ing. Peter Beleš, PhD. – znalec a myslivec, Slovenská republika

Přednášející se ve svých přednáškách - prezentacích zaměří především na to:
- proč se v naší přírodě, a tedy také v Beskydech, začínají čím dál častěji vyskytovat
velké šelmy, včetně vlků,
- proč a jak jsou velké šelmy legislativně chráněny,
- jak by se měli lidé všeobecně k velkým šelmám a tedy i k vlkům stavět a chovat,
- jak se k velkým šelmám mají chovat chovatelé ovcí, koz případně skotu,
- jak by si měli tito chovatelé svoje chovy před útoky velkých šelem zabezpečit,
- na co a za jakých podmínek mají tito chovatelé v případě útoku velkých šelem na chovaná zvířata nárok.
Velký prostor bude věnován rovněž zodpovězení dotazů z publika.

Vstup je zdarma

Výkup a zpracování
železného šrotu,
bar. kovů a papíru,
výkup autobaterií,
zpětný odběr
elektrozařízení
Otevírací doba:
Po,st 8:00-11:30 12:00-15:30
Út,čt 8:00-11:30 12:00-16:00
Pá
8:00-11:30 12:00-15:00
www.demonta.cz
e-mail: info@demonta.cz

I zde může být vaše reklama!
Gynekologická ambulance Jablunkov s.r.o
A6 82x123 mm
484 Kč s DPH

MUDr Jiří Bojko oznamuje:
Posílili jsme náš tým o MUDr Davida Heczka.
Ordinační Hodiny:

A5 166x123 mm
968 Kč s DPH

A7 82x59 mm
242 Kč s DPH

A8 41x59 mm
121 Kč s DPH

A8 41x59 mm
121 Kč s DPH
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Dr. Bojko
Pondělí 8-12 13-15
Středa 13-16
Čtvrtek 8-12 13-16
Dr. Heczko
Úterý 8-12 13-15
Pátek 8-12 /na objednávku/
Nadále přijímáme nové pacientky. tel: 558 357 530

volejte na 558 357 880, nebo pište na podatelna@navsi.cz.

placená inzerce / płatna reklama

płatna reklama / placená inzerce
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Pracovali jste anebo pracujete v České republice či na Slovensku? Chcete získat
informace o svých důchodových nárocích v České nebo Slovenské republice?
Odborníci z České správy sociálního zabezpečení a Sociálnej poisťovne vám poradí.

OSSZ Frýdek-Místek

Místo:

Palackého 115

Frýdek-Místek

21. 11. 2019

Termín:

čtvrtek 9-12 hod a 13-16 hod
Přihlašování:

tel.: + 420 558 604 718
e-mail: ludmila.polakova@cssz.cz

Nezapomeňte si s sebou přinést doklady o pojištění
a občanský průkaz nebo cestovní pas.



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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placená inzerce / płatna reklama

