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Zpr avodaj obce Návsí ~ Biulet y n gm in y Nawsie
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky

W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry walne są w tym roku.
Vážení spoluobčané,
dovolím si na úvod parafrázovat citát Rudolfa Hrušínského z filmu „Rozmarné
léto“ „Tento způsob léta, v našem případě zimy, zdá se mi poněkud nešťastným…“ mnohé
z nás současný vývoj počasí vede k zamyšlení, co se to vlastně děje a je takovýto
stav normální? V datech českého hydrometeorologického ústavu můžeme vyčíst
celkem přesný popis počasí od roku 1961, kde byly u dokumentovány teplejší a sušší
zimní období. Historicky vždy docházelo a bude docházet k výkyvům počasí, což
potvrzují i mnohé pranostiky na příklad: „Když není konec ledna studený, únor to
dvakrát nahradí“ nebo „Ryje‑li krtek v lednu, končí zima v květnu“. Uvidíme s čím
nás letošní únor překvapí, avšak prozatím leden zimu připomíná jen zdánlivě.
Nedostatek a absence sněhové pokrývky nám výrazně všem usnadňuje běžný život.

únor / Luty

zdarma / darmowe

Nezapomínejme však na fakt, že je zima a může nasněžit, a když nasněží, tak
ať taky technika má k prohrnutí cest kde projet. Dosavadní absence sněhu se
určitě projeví v půdní vláze a množství podzemních vod. Částečným řešením
nedostatku užitkové vody se jeví alespoň využití dešťové vody. Státní fond
ministerstva životního prostředí pro takto smýšlející občany zřídil dotační
titul „dešťovka“, který poskytuje dotaci na řešení, záchyt, skladování a rozvod
dešťové vody k dalšímu využití. Mnozí občané si již s tímto faktem kutilsky
poradili mnohem dříve a mnohdy lépe a efektivněji, což se projeví nejen
ekonomickým dopadem při platbě vodného. Nadále pokračujeme v podpoře
programu na podporu zlepšení kvality ovzduší. Aktuální dotace z rozpočtu
obce pro kotlíkové dotace od roku 2016 činila k dnešnímu dni 1 108 201 Kč
a uspokojeno bylo 140 žadatelů.
místostarosta

Náveský kostel v novém šatu
„Miláčku, co kdybychom vymalovali
byt?“ – ptá se bezelstně manželka.
Manžel s panickou hrůzou v očích
odpovídá: „Ale vždyť jsme nedávno ma‑
lovali!“
„Nedávno? Koncem roku to budou
2 roky! Tomu říkáš nedávno?!“
Tento rozhovor je čistě fiktivní,
nikdy a nikde se neudál… A přesto,
co bychom si pomysleli, jak by asi
vypadal byt, který nebyl téměř 45 let
vymalován? Pozvali bychom do takové místnosti někoho ze svých přátel?
V našem náveském kostele jsme se
takto setkávali týden co týden, včetně všech důležitých životních oslav
a milníků.
Až nastalo pondělí 7. října Léta
Páně 2019. Jen jsme to malování vzali, jak se říká „od podlahy.“ Během
necelých 2 dnů se podařilo vyvézt
všechny lavice kostela, dočasné útočiště našly v prostorách bývalé Pily
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Návsí. Současně s přikrytím oltáře
a varhan se započalo s bouráním
staré podlahy kostela. Po odstranění dřevěné podlahy přišly ke slovu
krumpáče, sbíječky, lopaty, kolečka,
především pak obětavé ruce všech,
kteří se nebáli těžké práce. Během
10 dnů se podařilo vyvézt více než
150 tun zeminy, odstranit podloží do
hloubky 50 cm.
Tímto však práce nekončila. To,
co bylo vyvezeno, bylo potřeba zase
v určitém technologickém postupu
navézt zpátky. Svépomocně jsme provedli zhutnění a přípravu polštáře
pod podlahu z přírodního kameniva.
V této chvíli fa Worek zrealizovala
betonáž nové základové desky, která
je odizolována od stěn kostela.
Ještě před nanášením nových sanačních omítek bylo potřeba odstranit staré omítky prostoru sakristie
a následně i starou výmalbu kostela
až do výše prvního podlaží. Zároveň

aktuality / wiadomości

bylo nutné postavit lešení na pavlačích a také před samotným oltářem
do výše stropu.
Fa Worek dále provedla opravu
trhlin ve stropě a následně i hydroizolaci celé podlahy. Jsem nesmírně
vděčný i za možnost zrestaurování
nápisu kostela, který je dominantou
celé klenby. Úžasné zaslíbení Janova
evangelia: „Jam jest światłość świata;
kto mię naśladuje, nie będzie chodził
w ciemności.“
Jen namátkou - bylo nataženo více
než 200 m chráničky, provedena
elektrifikace celého kostela, nové
možnosti zvučení a také zakoupení
a instalace nového projektoru.
Po nezbytném vysychání omítek celou výmalbu jak zdí, tak i dřevěných
pavlačí provedla fa Konderla.
Položením nové vápencové dlažby a následně i modřínové podlahy
o tloušťce 45 mm získal náš náveský chrám novou tvář. Současně byly
opraveny stávající lavice, které se po

téměř 2-měsíčním „výletu“ mohly
znovu vrátit zpět.
Součástí projektu byla i instalace
nových kamenných parapetů, podezdívky pod okny, vyspravení prostoru pod varhanami a mnohé další.
Díky obětavosti a nasazení mnohých
sborovníků nově září lustry kostela,
je vyčištěn oltář, naladěny varhany.
Jak se vám nová „výmalba“ líbí,
to nechávám na vás. Já jsem osobně
vděčný za obrovské nasazení a spolupráci vás všech. Slovy aforismu Pavla
Kosorina: „Bůh je týmový hráč – když
něco dělá, tak zásadně ve třech.“ Myslím, že v duchu vzájemné pomoci
a podpory bylo vykonáno celé dílo
v našem náveském kostele.
Tímto bych ještě jednou rád poděkoval obci Návsí za štědrou dotaci,
díky které jsme se mohli pustit do
celého díla. Pánu Bohu patří chvála
a vám všem obrovský dík!
pastor Jan Fojcik

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

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

wiadomości / aktuality / gratulacje / blahopřání
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konkurz

Obálky života nejen pro seniory v nové distribuci

Rada obce Mosty u Jablunkova ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Mosty
u Jablunkova 750, příspěvkové organizace
Požadavky:
● 1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
● 2. znalost školské problematiky a předpisů
● 3. organizační a řídící schopnosti
K přihlášce přiložte:
● 1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom
včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším
vzdělání / maturitní vysvědčení)
● 2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
● 3. strukturovaný profesní životopis
● 4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu
max. 5 normostran
● 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců)
● 6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2020
Obálku označte slovy: „konkurz – neotvírat“. Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 31. 3. 2020 do 13:00 hodin. Na adresu: Obecní úřad Mosty
u Jablunkova, Mosty u Jablunkova č. p. 800, 739 98 Mosty u Jablunkova.
Případně podejte osobně na podatelnu Obecního úřadu Mosty u Jablunkova
(1. patro)
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aktuality / wiadomości

Městský úřad Jablunkov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nabízí
již od roku 2015 občanům Jablunkova
(a od roku 2018 i občanům okolních
obcí), „obálky života do lednice“.
Po vzoru námi vydávaných
„obálek života,“ se do této aktivity
zapojil také Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ten si o projektu shromáždil potřebné informace
(mj. od pracovníků odboru sociálních
věcí a zdravotnictví zdejšího úřadu,
kteří měli již zkušenost s touto činností) a vyzval i ostatní obce v kraji,
aby se do této chvályhodné aktivity zapojily. Výsledkem byla koncem
roku 2019 distribuce vlastní (krajské)
obálky pod názvem IN.F.OBÁLKA
(= Informace jako Forma Ochrany).
Obě tyto obálky plní stejnou funkci – slouží všem občanům, kteří o ni
projeví zájem, zvláště pak seniorům
a osobám žijícím osaměle. Obsahem
obálky je informační karta, která
by měla obsahovat souhrn údajů
o zdravotním stavu občana - jeho
nemocech, užívaných lécích, ale také
kontaktech na osoby blízké nebo pečující. O distribuci obou obálek byly
informovány složky Integrovaného
záchranného systému (tj. zdravotnická záchranná služba, policie ČR,

wiadomości / aktuality

hasičský záchranný sbor a jednotky
požární ochrany).
Oba typy obálek si mohou občané Jablunkova, ale i okolních obcí,
zdarma osobně převzít na Městském
úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v kanceláři č. 208 a č. 210
v pondělí a středu v době od 8:00
do 17:00 a také v Senior Pointu v Jablunkově ve středu v době od 7:30 do
16:00.
Upozorňujeme občany, že je nutné
a nezbytné aktualizovat zdravotní
údaje v obálce dle současného zdravotního stavu (např. změna užívání
léků, výskyt nových alergií a nemocí,
cukrovka…).
V rámci prevence před nepředvídanými činy všudypřítomných „šmejdů“
informujeme, že nikdo z pracovníků
městského úřadu nedochází do domácností držitelů obálek, aby údaje
kontroloval nebo doplňoval.
Cílem distribuce obálek je především naděje na rychlou a efektivní
pomoc – vždyť co je víc, než zdraví. A věřte, obálka opravdu funguje a pomáhá. Má to smysl a je to
zdarma, tak proč toho nevyužít.
Těšíme se na Vás.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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B a r a n b u c!

Ujec z ciotkóm byli fajnóm poróm.
Ujec byli wysocy a ciotka, do sie powiedezieć, mali. Ujec mieli gładki,
blónd włosy a ciotka mieli ćmawe,
gynste a krynte. Byli każdy inakszi,
ale mieli sie radzi.
Wyszli se roz po połedniu na taki
kopiec przi lesie. Była tam łąka a na
ni sie pasły łowce.
Ciotka sie dziwali dołu, kaj je jejich
chałpa a ujec sie bawili z łowcami.
Dopalowali barana: „Baran buc“. Naroz słyszóm, że sie cosi robi. To ciotka stanyłi krziwo na kamyń, co go nie
było w trowie widzieć, stracili rownowagym i kulali sie dołu. Ujec sie dziwajóm – roz widać głowe, roz nogi.
Jak ciotka dolecieli, ujec sie pytajóm:
„Nima ci co Helynko?“ Jeszcze to nie
dopowiedzieli a naroz przilecioł ze
zadku baran i bucnył ujca z całej siły
a ci sie skulali za ciotkóm. Zaczyni
sie łobo strasznie śmioć a ciotka robili ujcowi “kiszki, liszki“ i prawióm:
“Wyśmiy‑ woł sie kocieł z garca, sóm
przigorzoł na pół palca“. Nic jim nie
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BÓg zapŁaĆ! KWesta Trzech KrÓli zakoŃczona!
było, pośmioli sie z tego, ujec jeszcze
pogrozili za baranym i szli chodniczkym ku lasu. „Ty Gustaw, tam wyszi
by miała być chałpa łod Zogatów. Nie
wylezymy tam?“ Na tóż ja.
Szli jeszcze dobrej pół godziny, aż
tam doszli. Chałpa stoła przi lesie
sama, ale mieli tam chlyw, stodółke, kolnie i porządnóm bude dlo psa
a tyn harwosił na cudzych. Przed
chałpóm był mały łogródek. Był tu
porządek i wszecko sie to pieknie
miyniło w słóneczku.
Prziszli blizi i wołajóm: „Zogatowie
sóm żeście tu?“. Piyrszi wylóz gazda
a za nim przicupkała gaździno. „Nale
witejcie, dyć nóm kocury pozdychajóm,
pójcie dali“ i ukozali na ławkym w
ciyniu.
Ujcowie posiadali a ujec sióngnyli
pod bok i prawióm: „Je cało ta pier‑
siówka, nic sie ji nie stało“ i poczynstowali. Zogatka zaś wyniysła dómowego chleba z masłym, kiszki na zapici
i dobrze poswaczili. Pomówili ło
kaj czim i połogldali gospodarkym.
Łowce też sie tam pasły, ale ujec tam
raczi nie szli. Wszecy byli radzi, że
sie widzieli a Zogatowie też łobiecali
sie stawić jak pudóm do dziedziny.
Było już ku wieczoru, na dół sie
szło lepi i ujcowie sie śpiychali ku
chałpie. Jak prziszli na tóm kympym
co przed tym to ujec prawióm: „Hela
jadymy?“ i kulali sie ze śmiychym
dołu jak małe dziecka. A tu aji pusa
była.
I.T.

aktuality / wiadomości
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Brzy vyjde nová kniha, která mapuje období
druhé světové války v našem regionu

„Trnitá cesta k Dunkerque“ je
název nové knihy bystřického kronikáře PhDr. Petra Majera, která vyjde
na jaře, kdy si připomeneme 75. výročí konce 2. světové války v Evropě.
Navazuje na jeho předchozí knihy,
které vyšly v edici nazvané: „Velikost
každého národa spočívá v tom, jak
uctívá památku svých hrdinů“. Kniha mapuje složité období v našem
regionu, které dosud nebylo komplexně zpracováno. Smyslem bylo
zaplnit mezeru v novodobé historii
a poukázat na opomíjený, často však
velmi zkreslený pohled na obyčejné
vojáky z Těšínska, kteří nastoupili
vojenskou službu do Wehrmachtu
a ke konci války zběhli, nebo byli
zajati, dobrovolně se přihlásili do
ČSOB a bojovali proti nacistickému
Německu. Poprvé tak bude veřejnosti knižně představen seznam všech
vojáků z Těšínska, kteří bojovali na
západní frontě 2. sv. války ve Francii u přístavního města Dunkerque
v letech 1944-45. Zhruba jde o 1900
občanů z obcí a měst od Bohumína po
Mosty u Jablunkova. V knize je ro-
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zebrána situace na Těšínsku v době,
kdy bylo začleněno do německé Říše
v letech 1939 – 1945, násilná germanizace místního obyvatelstva vydáním Deutsche Volskliste a povinností
z toho plynoucích těch, kteří ji přijali, u mužů především služby v německé armádě. Je třeba zdůraznit, že šlo
v naprosté většině o nedobrovolnou
službu, kdy tzv. Deutsche Volksliste
III, slezskou národnost přijali rodiče
těchto vojáků z existenčních důvodů.
Kromě vzniku Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, jsou zde
uvedeny životní osudy 37 válečných
veteránů, kteří u Dunkerque bojovali
a se kterými se autor v posledních 25
letech setkal. Jsou podrobným popisem toho, jak ve skutečnosti těžce
nesli tíhu této války nejen oni, ale
i jejich rodiny, jak se museli vyrovnávat vnitřně i navenek s tím, že
žili od roku 1938 do konce války ve
třech státech. Dále je v knize seznam
43 vojáků, kteří u Dunkerque padli
a jsou pochováni ve Francii a Belgii.
Celkem 52 občanů obce Návsí bylo
příslušníky Čs. samostatné obrněné
brigády ve Velké Británii. Z tohoto
počtu se po válce domů nevrátil vojín
Jan Szlauer.
V knize je zařazena řada dobových
fotografií z rodinných alb těchto vojáků, mnohé z nich dosud nebyly
zveřejněny.
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„Věci nejsou vždy takové, jakými se na první pohled zdají…“
Dva andělé na cestách se zastavili,
aby strávili noc v domě bohaté rodiny.
Rodina byla nevděčná, drzá a odmítla
anděly nechat v místnosti pro hosty.
Místo toho byli andělé ubytováni ve
studeném sklepním pokoji. Když si ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl
díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší
anděl zeptal proč, starší odpověděl: „Věci
nejsou vždy takové, jakými se na první
pohled zdají.“
Další noc si šli odpočinout do domu
velmi nuzného, ale pohostinného farmáře
a jeho ženy. Poté, když se s nimi manželský pár podělil o trochu jídla, co měli,
řekli andělům, aby se vyspali v jejich
posteli, kde si dobře odpočinou.
Další ráno po svítání našli andělé farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich
jediná kráva, jejíž mléko bylo jejich jediným příjmem, ležela mrtvá na poli.
Mladší anděl se rozzuřil a ptal se staršího: „Jak se to mohlo stát? První muž
měl všechno a ty jsi mu pomohl,“ obviňoval ho. „Druhá rodina měla málo,
ale byla ochotná podělit se se vším, a ty jsi dovolil, aby jim zemřela kráva…“
„Věci nejsou vždy takové, jakými se na první pohled zdají“, odpověděl
starší anděl. „Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře
ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý chtivostí a neochotou
sdílet štěstí, utěsnil jsem tu stěnu, aby poklad nemohl nikdy najít. Když jsme
další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal
jsem mu místo ní krávu…“
„Věci nejsou vždy takové, jakými se na první pohled zdají…" Často je to
tak, že neznáme všechny souvislosti. Ale to se ukáže až časem.
„Včerejšek je historie.
Zítřek je tajemství.
Dnešek je dar.“
(Převzato z netu; katechetka Ivona Szkanderová)
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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. 1/2020 a konče prosincem
č. 11/2020, náklad 1200 ks. Zodpovědná osoba: Marian Waszut. Neprošlo jazykovou úpravou.

pro děti / dla dzieci

