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Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.

Jeśli w sierpniu są dni jasne, będą wnet stodoły ciasne.
Milí spoluobčané,
pominu-li hlavní témata všech periodik, tak výběr tématu pro prázdninový
úvodník se stal pro mě opravdovým oříškem. Když už jsem byl skoro v koncích
a nebyl jsem schopen napsat ani řádku, zaposlouchal jsem se do zvuku obce.
Nejvíc jsou slyšet auta, hlavně z obchvatu, následně vlaky a pak mi něco začalo
scházet. Jsou přece prázdniny a já neslyším venku děti. Mm, možná je nevhodná
doba, a tak čekám k večeru. Občas některé z dětí projede na kole s rodiči, ale takové ty hlučné party, kde nic, tu nic. No, zřejmě bydlíme v lokalitě, kde dochází
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ke generační obměně a v okolí se z dětí stali puberťáci a mládež. Ti mají
logicky již jiné zájmy, než běhat po ulicích. Stejně mi to nedalo, a tak jsem
se vydal na průzkum okolí, zdali je někde jiná situace.
Možná jsem měl smůlu, nebo jsem na nesprávném místě v nesprávnou
dobu, ale situace byla obdobná. Po návratu domů jsem s určitou dávkou sentimentality začal vzpomínat na své dětství a dětství mé generace z přelomu
70. a 80. let. Prázdniny jsem vždy, co si jen pamatuji, trávil u babičky. Už
s několikadenním předstihem jsem stěhoval vše potřebné, i když pravda,
mnoho toho nebylo. Navíc babička bydlela jen 300 metrů od našeho domu,
ale babička je prostě babička, a proto to bylo vždy jiné než doma. Třebaže
jsem podstatnou část dne musel pomáhat, stejně jako mají vrstevníci, při
zemědělských pracích, a navíc se mnohdy staral o dvě krávy, přesto zbylo
spoustu času k aktivitám, dnes bych řekl skoro lumpárnám.
To, co jsme s kamarády prováděli by vydalo na román, a tak tady jen několik aktivit. Chodili jsme se koupat do potoků, ale i k řece Olši, kde břehy,
ale hlavně splavy byly v totálním obležení, prostě „hlava na hlavě“. Přicházeli
jsme od vody až k večeru, za což jsme nejednou schytali i výprask. Za špatného počasí jsme se scházeli ve stodole, kde jsme mastili katry a plánovali, co
zase provedeme. Velké zpestření nastalo, když přijel kamarád Vašek z Nýdku.
Jeho babička, emeritní důchodkyně, vlastnila dámské kolo ještě z 1. republiky a po celé 2 týdny jsme na něm projeli kdejakou díru. Když už jsme byli
starší, okruh působnosti se stále zvětšoval, a tak jsme se jednou rozhodli
navštívit kolegu ze třídy, který nám vyprávěl neskutečná storry o tom, jak
to žije v lese na Jasiyniorskim hřišti. Dodnes pamatuji tu neskutečnou nejen
fotbalovou atmosféru, a tak jsem se rozhodl, že pro vzpomínku se na místo zajdu podívat. Zde jsem zažil překvapení. Parta dívek, dvě na ponících
a dvě pěšky, dál v této krásné lokalitě prožívají tu atmosféru venkovských
prázdnin u babičky. Při všech těch vzpomínkách se mi nejen sentimentálně
zachvěla slza, ale objevil se taky ten
šibalský úsměv nezapomenutelných
vzpomínek. Proto přeji všem dětem,
které s největší pravděpodobností
tento úvodník číst nebudou, ať taky
ve svém dospělém věku a vzpomínkách mají na co vzpomínat a ať se jim
taky zaleskne slza v oku a poťouchlý
úsměv nad tím, co všechno ve svém
dětství zažili a vyvedli.
místostarosta
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Umělý vodní kanál a vodní nádrž u stavebnin

Naše obec je neodlučně spojena
se zpracováním dřeva a pilařským
řemeslem. V době kdy elektrická
energie nebyla ještě tak dostupná
jako dnes, nebo technologicky nedostačující byla hlavní sílou pro pily
voda. Pro tento účel bylo v naši obci
zhotoveno velmi zajímavé vodní dílo,
kolem kterého dnes a denně chodíme
téměř bez povšimnutí, přitom je velmi zajímavou technickou památkou.
Konkrétně se jedná o vodní nádrž
(rybník) u stavebnin, který zejména
v zimním období a při vhodných meteorologických podmínkách a zamrznutí plochy se stal oblíbeným místem
pro bruslení nebo hokej. Historie
tohoto vodního díla už asi spoustě
z nás známa není. K velké škodě se
nedochovala technická dokumentace
a celek už je možno poskládat pouze ze střípků pamětníků, kteří toto
vodní dílo pamatují v provozu. Účelem toho to díla byla dodávka energie
pro technologii staré pily, která jak
je patrno z fotograﬁe se nacházela v
těsné blízkosti budovy Kosa.
Toto vodní dílo se skládalo z vodního jímání Kostkovského potoka a
Olše, umělého napájecího vodního
kanálu kterého stěny tvořily dřevěné
žerdě s fošnovým dnem, umělé vod-
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ní nádrže a vodních náhonů. Voda,
která se tímto shromáždila umožňovala provoz technologie primárně
pily. Následně vodní sílu využívala
stolárna dnes provozována Stolařstvím Michalík, kde se síla vodního
náhonu využívala nejen ve stolárně
ale i k zemědělským účelům. V suterénu dnešní restaurace u Kosa byl
umístěn elektrický generátor proudu. Vyústěním zpět do Olše v úseků
pod fotbalovým hřištěm celé toto dílo
bylo zakončeno. Celek bylo potřeba
několikrát ročně čistit od nánosů, což
díky své konstrukci hlavně fošnového dna čištění značně zjednodušovalo. Tímto soﬁstikovaným řešením
tehdy pila získala relativně stabilní
a dnes bychom řekli ekologický, bezemisní zdroj energie.
Je veliká škoda že takovou technickou památku nemáme více zdokumentovanou. Určitě na tehdejší
dobu to bylo řešení pokrokové, které umožňovalo provoz nejen pily
na místě vzdálenějším od vodního
toku a s regulací výkonu. Tímto se
obracíme na Vás s prosbou o jakékoli
doplňující informace nebo fotograﬁe
toho to díla. Byla by škoda kdyby dílo
takového rozsahu bylo zapomenuto.
MW
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Po naszich Beskidach pieszo i na kołach
czyli XIII Tradycyjno rowerówka

W niedziele 12 lipca 2020 Miejscowe Koło PZKO zaprosiło wszeckich
pezetkaowców i sympatyków na tradycyjnóm rowerówke, kiero sie mała
odbyć w sobote. Ale całóm sobote
loło, tak sie rowerówka przesunyła
na niedziele. Organizatorzy sie boli,
że bedzie mało ludzi, ale na kóniec
dziynki meilóm a telefónóm ludzi
było dość.
Jako dycki były 4 kategorie:
1. kategoria tzw. grupa wyczynowców (jak było szumnie na zaproszyniach napisane), to znaczy szarpoków, pod kierownictwym Bogusia
Czepczora wyjechała już o 8:30 od
boiska w Nowsiu przez Studzeniczny,
Wielki i Mały Połóm, Hadaszczok aż
na Kozubowóm a potym do Nowsio.
2. kategoria tzw. umiarkowanych
ze Stasiym Lisztwanym wyjechyła od
boiska o 9:00 przez Stedzieniczny,
dojechała na Hyrczawe o potym przez
bukowiecki zadki do Nowsio.
3. kategoria tzw. rodzinno, jak już
sama nazwa mówi, to byli przeważnie rodzice z dzieckami.
Kierownikym był Rodan Lisztwan.
Wyjechali o 11:00 a jejich trasa pro-
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Místní spolek chovatelů poštovních holubů Návsí

wadziła przez Potoki, Milików, Bełko w Gródku i Nowsi. Nejmłodszy
uczestnik mioł 3 roczki. Cieszymy
sie z tego, że było wiyncej dzieci niż
rodziców a wszecy wyśmioci i zdrowi
dojechali ku Dómu PZKO.
4. grupe tzw. pieszych miała na
starości Halinka Czudek. Nikierzi to
wziyli przez Filipke a nikierzi przez
Kostków. Kupa ich też prziszło prosto
z dómu.
Gospodarz domu pani Iza Nowacka
Marzeion pozbiyrała od wszeckich
wajca, nagotowała przed dómym
stoły, stołki, prezes Władek Heczko
prziwióz szumny kocioł, babki biły
wajca, Jasio Czudek miyszoł a jak była
wajecznica gotowo zaczło padać…
Ale to my sie schowali do naszigo dómu a posiadali se piyrszi roz
na nowe stołki, kiere my kupili aji
dziynki naszi gminie. Kupili my 100
nowych porzóndnych stołków a gmina nóm na to dała szuumny dar, za
co pieknie dziynkujymy. Wierzymy,
że bedóm co chwila zagrzote nie jyny
przez naszich członków.
Padało jyny na chwile, także po
deszczu była jeszcze wspólno zabawa. Połopowiadali my se, co kiery na
trasie ciekawego widzioł a nikierzi sie
z tego aji kapke prziuczyli.
Na zakóńczyni chcymy podziynkować gminie za grant na naszóm
rowerówke a myślymy, że ty korónki
poszły na dobróm rzecz.
Organizatorzy
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Chovatelé poštovních holubů
Místního spolku Návsí se i v roce
2020 zúčastnili prestižního závodu
poštovních holubů: „Cheb Krajkova
- Katowický memoriál“. Jednalo se
již o 24. ročník největšího a nejznámějšího závodu poštovních holubů
v rámci celé České republiky.
Více než 25 tisíc poštovních holubů
chovatelů z Čech, Moravy a Slovenska
vzlétlo v neděli dne 13. 6. 2020 z letiště Květná u Krajkové na Sokolovsku,
kdy holubi letěli do svých domovů
vzdálených od místa startu v rozmezí
od 250 do cca 500 kilometrů. Holubi
byli na místo dovezeni 15 speciálně
upravenými kamiony.
Závod se v našem Místním spolku již delší dobu letí jako Memoriál
pana Jana Czudka, který byl jedním
ze zakladatelů Základní organizace
chovatelů poštovních holubů Návsí.
Původně se měl závod uskutečnit
dne 14. 6. 2020 a to v neděli, ale kvůli
nepříznivé předpovědi počasí, kdy
se měly objevit velmi silné bouřky,
organizátoři závodu rozhodli o pře-
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sunutí závodu o den dříve, tedy na
den 13. 6. 2020. Co se týče samotného
závodu, holubi byli vypuštěni v čase
06:00 hod., ze vzdálenosti 449.79 km
(oblast Třinec) a to za slunečného počasí s polojasnou oblohou, což jsou
ideální podmínky pro závod poštovních holubů.
Z našeho Místního spolku Návsí se
závodu zúčastnilo celkem 12 chovatelů, s počtem 159 nasazených holubů. První holub byl v našem spolku
konstatován v čase 13:00 hod., kdy se
jednalo o holuba 16-0240-631 chovatele: Kantor Bronislav.
V soutěži družstev se v našim Místním spolku na prvním místě umístil
chovatel Kantor B., na druhém místě
Sikora R. a třetí místo obsadil Juzek
A. Vítězům srdečně blahopřejeme!!!
Za naši organizaci bychom tímto
chtěli poděkovat obci Návsí za sponzorský dar poskytovaný formou
tzv. grantu na ocenění vítězů jednotlivých kategorií.
Kantor Bronislav
Předseda Místního spolku CHPH Návsí
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Proč máme na Jablunkovsku Centrum pomoci sv. Rafaela

Centrum pomoci sv. Rafaela je místem setkání – můžete se zde setkat
při kávě a také při výběru něčeho
hezkého na sebe za velmi nízké ceny.
V příjemném kolektivu se zde můžete
naučit vytvořit něco hezkého v klubu tvořících maminek atd. Centrum
je otevřeno všem, především lidem
v obtížné životní situaci.
Nejčastějšími klienty centra jsou
rodiny s dětmi. Často jde o samoživitele, pro které je výchova dětí velice náročná. Těmto lidem se snažíme
pomáhat různými způsoby. V letních
měsících pořádáme programy pro
děti, výlety pro maminky s dětmi
a mnoho dalších aktivit. Jedním z důležitých projektů je nákup školních
pomůcek. Každým rokem Charita
Jablunkov organizuje beneﬁční závod
„S koloběžkou pro charitu“ v rámci
Jablunkovského jarmarku. Výtěžek
z akce jde na nákup školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých ro-
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din z Jablunkovska. I když je letošní
akce z důvodu koronaviru zrušena,
školní pomůcky budou. Podařilo se
nám na ně získat ﬁnanční prostředky
z jiných zdrojů. Poskytnutím pomůcek chceme pomoci rodičům a ulehčit
dětem start do nového školního roku.
Většina dětí srovnává svoje oblečení,
pomůcky, telefony atd. s ostatními
dětmi. My se snažíme tyto rozdíly
zmírnit. Nechceme, aby děti od nejútlejšího věku zažívaly diskriminaci kvůli ﬁnančnímu zázemí rodiny.
Letos také připravujeme projekt,
v rámci kterého budou mít sociálně znevýhodněné děti z Jablunkovska možnost teplého oběda i v době
prázdnin. Chceme jim tak zajistit
vyváženou stravu a eliminovat riziko deﬁcitu a pomoci tak i rodičům
samoživitelům, kteří často chodí do
práce.
Do těchto programů se může přihlásit každý, kdo je ve ﬁnanční tísni.
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Nebojte se ozvat!
Mezi naše klienty patří také lidé
bez domova, senioři, lidé zadlužení
a lidé s různými problémy. V Centru
pomoci sv. Rafaela pomáháme lidem
nalézat řešení z obtížné situace. Pokud jim neumíme pomoci, alespoň
je vyslechneme. Cílem je pomáhat
tak, aby si lidé dokázali pomoct sami.
Když pomáháme, vyžadujeme také
dodržování určitých základních pravidel, bez kterých nelze fungovat,
to vše ale s lidskostí, pochopením
a důstojností. Samozřejmostí je u nás
mlčenlivost.
Pokud chcete podpořit Centrum
pomoci sv. Rafaela, stavte se na kávu
nebo si přijďte vybrat nějaké oblečení
do našeho šatníku. Můžete nás také
podpořit dobrovolnictvím v centru
(hlídání dětí, doučování, vedení setkání nebo pomoc v šatníku).

Pokud jste sami v tísni, nebojte se
na nás obrátit (telefonicky 733 592 289
nebo osobně). Jsme tu pro Vás. Buďte si jistí, že žádný problém pro nás
není příliš malý ani příliš velký, žádná otázka není hloupá otázka, a nikdy není pozdě na nový začátek. Od
července máme otevřeno v pondělky
a středy od 8:00 do 17:00 a v úterky
a čtvrtky od 8:00 do 14:00 hod.
Na setkání s Vámi se těší celý team
pracovníků Centra pomoci sv. Rafaela.

Vítání občánků
Letošní vítání občánků se uskutečnilo 17. června v Kulturním areálu
„U Kostela“. Počet obyvatel naší obce
se rozšířil o třicet jedna nových členů
(deset holčiček a dvacet jedna chlapečků). Děti z Mateřské školy „KAŠTÁNEK“ a žáci Polské základní školy
Návsí připravili krátký program,
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jenž vykouzlil úsměv na tváři všem
rodičům, dědečkům a babičkám.
Po krátkém projevu místostarosty
a předsedkyně pro občanské sdružení malí občané obdrželi symbolický
dárek od vedení Obce. Na závěr celé
slavnosti se pak rodiče dětí podepsali
do pamětní knihy obce Návsí.
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Těsně za tebou…

tatínek, „a pak si odpočineme.“ Michal je rád, že si můžou konečně chvilku
odpočinout. Ale potom to teprve začne. Cesta je čím dál užší, mezi kamením
sotva k rozeznání. Už tu nejsou žádné stromy ani keře, jen skály, které se
kolem tatínka, strýčka a Michala tyčí přímo vzhůru. A na druhé straně
spadají příkře dolů. Stoupání je namáhavé a nebezpečné.
Strýček Jenda vytáhne z batohu lano a přiváže ho Michalovi kolem pasu.“
Jen opatrně,“ říká. Ale Míša je už úplně utrmácený, kameny se mu pletou
pod nohama… Najednou mu bota sjede, Míša zakopne a lano se napne.
Zároveň však ucítí tatínkovu ruku na svých zádech. Zachytila ho, podržela
a pomohla najít zase správný směr. „Jsem hned za tebou,“ šeptá tatínek, „ty jsi
zapomněl?“ Opravdu samým strachem si Michal na tatínka ani nevzpomněl.
Ale teď dostane zase odvahu. A tatínek mu pomáhá až do cíle – na vrchol.
„Tady je ale krásně, člověk si na ty mraky může přímo sáhnout!“ rozplývá
se Michal. Vidět je tak daleko, spoustu kilometrů dolů do údolí. Je opravdu
hrdý. A jak je dobře, že je tady tatínek a že mu vždycky pomůže!
Někdy zapomínáme na to, že Pán Bůh je v naší těsné blízkosti, vždy připraven pomoct, když je to nutné… Jak je dobře, že je nám to v Bibli vždy
znovu a znovu připomínáno.
„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj
Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“
(Izajáš 41,10)
Nejen pro děti připravila katechetka Ivona Szkanderová

Tatínek, Michal a strýček Jenda se dívají užasle vzhůru. Obdivují mohutnou horu, která se tyčí přímo před nimi. „To půjdeme až támhle nahoru?“ ptá
se Michal a má trochu strach. Vyspal se na to sice dobře, nohy má odpočaté
a taky dneska pořádně snídal. Ale vystoupit na takovou horu, to chce
pořádnou dávku odvahy.
Michal, strýček a tatínek stojí na úpatí hory. Pěšina se vine mezi nízkými
borovicemi nahoru. První půjde strýček Jenda, potom Michal
a jako poslední tatínek. Ten dává pozor, kdyby třeba Michalovi uklouzla
noha, nebo kdyby zakopl, aby ho mohl hned zachytit. Strýček Jenda si píská
do kroku, a batoh mu přitom vesele poskakuje na zádech. Ale čím déle ti
tři stoupají nahoru, tím více pociťují únavu. Strýčkovo pískání postupně
utichá, tatínek funí a Míšovi těžknou nohy. „Ještě kousek,“ povzbuzuje
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prO DĚti / Dla Dzieci

Přejeme mnoho zdraví a štěstí jubilantům,
kteří těchto dnech slaví své narozeniny.
Życzymy dobrego zdrowia i szczęścia jubileuszom,
którzy w dzisiejszych czasach obchodzą urodziny.

Dla Dzieci / prO DĚti / GratUlacJe / BlaHOpŘánÍ
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Okolo Hradiště
Dne 7. 7. 2020 jsme uspořádali zájezd pro seniory do okolí Uherského
Hradiště. V Modré u Velehradu jsme
se prošli proskleným tunelem, který
vede pod hladinou rybníka. Kolem
nás plavali lipani, kapři i vyza velká.
V oboře kolem rybníka žijí pratuři,
kteří jsou součástí unikátní expozice
Živá voda.
Po této zastávce jsme pokračovali
na Velehrad, který se nachází v jednom z nejmalebnějších koutů Slo-

vácka. Je významným duchovním
centrem, místem častých církevních
poutí, shromáždění a cyrilometodějských oslav.
Po prohlídce Velehradu jsme se
ještě zastavili u památníku Velké
Moravy.
Výlet se nám všem moc líbil, počasí
nám přálo, bylo příjemně teplo. Na
další zájezd, který se uskuteční v září
do okolí Krnova, se už moc těšíme.
Jednatelka KD Sekulová

Příměstský tábor – 2020
Letos, koncem prvního měsíce prázdnin (27. 7.–31. 7. 2020), se
v rámci příměstského tábora okolí
zdejší evangelické fary proměnilo
v jednu velkou vysokohorskou
výpravu. V té se skupinka malých
„výletníků“ snažila za pomoci svých
vedoucích vystoupit na Vrchol. Všem,
téměř 60účastníkům výpravy, se nakonec společnými silami podařilo pomyslný Vrchol zdolat. Poutavé biblické příběhy učily každého účastníka
tábora, že všechno, co nás v životě
potkává, má svůj smysl. Je jen na nás,
abychom se ho snažili objevit.
Během zajímavého týdne děti také
podnikly výlet i do blízkého okolí
a mohly tak poznávat nejen přírodní
krásy naši hezké obce Návsí. Samozřejmě nechyběl ani táborák
a spousta táborových her, soutěží,
olympiáda atd…
Věřím, že na letošní tábor budeme všichni s vděčností vzpomínat,

10

přestože jsme ho prožívali s různými opatřeními, kvůli době „korona-virové“.
Tímto bychom rádi poděkovali
i obci Návsí za ﬁnanční podporu tohoto tábora.
Ivona Szkanderová – katechetka

KUBOTA 130 LET = 130 SLEV
STiHNĚTE TO !!!

KUBOTA
SEKAČKY

KUBOTA
MALOTRAKTORY
všestranný pomocník

KUBOTA pro velké zahrady, obce, areály.
Nízká spotřeba, vysoká spolehlivost, profesionální technika.
Showroom Střítež u Frýdku-Místku | MiTRENgA a.s., tel.: 602 710 182
www.kubotamorava.cz

Taxi-senior
Hledáme řidiče 5-6 hodin denně.
Vhodné pro studenty od 21 let a seniory
kontakt 608 620 590
inFO / inFO

płatna reklama / placená inzerce /
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placená inzerce / płatna reklama
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