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Zpr avodaj obce Návsí ~ Biulet y n gm in y Nawsie
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak.
Milí spoluobčané,
je za námi prázdninové období, které nás potrápilo nejen omezeními svázanými
s COVID-19, na jejichž základě jsme byli nuceni většinu kulturních akcí zrušit,
ale taky počasí se nám připomnělo z té chmurnější strany. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří přispěli k zvládnutí mimořádných situací, zvláště pak Sboru dobrovolných hasičů naší obce za profesionální a rychlou pomoc a taky pracovníkům
místního hospodářství, kteří byli vždy po ruce k dispozici a v plném nasazení.
V návaznosti na tyto mimořádné situace chci upozornit na povinnost, kterou
nám připomněla Správa silnic Moravskoslezského kraje a na kterou občas pozapomínáme. Povinnost údržby propustku příkopu a jeho čištění, zajišťuje majitel
pozemku, na který je vjezd ve vzdálenosti 2 m od propustku na každou stranu.

září / wrzesień

zdarma / darmowe

Mimořádnou událost prožili také členové Rybářského svazu Jablunkov
sídlící v Návsí u přehrad. V pátek 21. srpna pro ně nastala slavnostní a dlouho očekávána chvíle u příležitosti otevření komunitního centra. Musím
konstatovat, že tímto Rybářský svaz získal pro svoji činnost moderní a odpovídající zázemí. Přejeme jim, ať jejich energii, optimizmus a entuziasmus
nenaruší nešťastná událost na spodní hrázi rybníka, a i nadále pokračují
ve své úspěšné 135. leté tradici.
Dětem konečně začala škola po nejdelších prázdninách v historii, a tak
jim přeji, ať se jim ve škole líbí (nejen prvňáčkům), ať tam bez komplikací,
karantén a jiných omezení zvyšují své vzdělání. Učitelům přeji klid na práci,
a ať ten školní rok 2020/21 je opět rokem normálním, školním rokem od
září do června.
Závěrem se na vás milí spoluobčané obracím s velkou prosbou, nepalte
listí, trávu a jiné. Jediné takové ohniště dokáže leckdy znepříjemnit život
nejen sousedům. Pokud je to ve vašich silách a možnostech, využívejte
kompostéry nebo velkoobjemové kontejnery na bioodpad u Místního hospodářství, které budeme provozovat do doby, dokud náš zpracovatel bude
schopen tento odpad zpracovávat.
místostarosta

Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech:
pátek 2. 10. 2020 – od 14:00 do 22:00 hodin
sobota 3. 10. 2020 – od 08:00 do 14:00 hodin
V obci Návsí jsou zřízeny 3 volební okrsky:
okrsek č. 1 – budova místního hospodářství, klubovna I. 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 po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem ČR. Neprokáže‑li volič svou totožnost a státní
občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
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 do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise
však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci
svého volebního okrsku.
Požadavky na přenosnou volební schránku můžete nahlásit i předem na
obecní úřad tel.: 558 35 78 80 p. Turoňové nebo p. Lipus do 1.10.2020.

Tábor Awana 2020
Letos, jako již tradičně, jsme mohli
s dětmi z Návsí a okolí vyrazit na tábor klubu Awana do Horního Údoli
v Jesenikách v termínu od 12. – 22. 7.
Tábor jsme zaměřili na schopnost
přežití v přírodě a budování přátelství. Učili jsme se orientaci v terénu,
přípravě pokrmu, rozdělavání ohně,
první pomoc, získávání vody z přírody a spoustu dalších tábornických
aktivit. Biblické příběhy nám ukazovaly na důležitost a kvalitu přátelství
v našem životě. Snažili jsme se pomáhat jeden druhému, hrát čestně hry
a myslet na druhé víc než na sebe,
což je i naše heslo klubu Awana. Celý

táborový program byl velmi pestrý
a akční. Letos jsme zažili i pořádnou
bouřku a vyzkoušeli kvalitu našich
spacáku, protože ranní teplota jeden den spadla na celé 4 stupně. To
už i voda v řece byla teplá :-), když
mívá celých 12,7 stupňů. I přes nízkou teplotu nás hřál táborak, který
jsme uhlídali po celou dobu tábora.
Ten jsme si náramně užili, jak děti,
tak i parta vedoucích a už se těšíme
a vyhližíme další ročník.
Děkujeme za podporu a vstřícnost.
Za Awana klub
Tomasz Hlawiczka

Hlasovací lístky budou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí,
že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
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Krásných kulatých 200 let „oslavil“ náš kostel

chceme aktivně naplňovat. 229 let
od založení sboru i dvousté výročí
kostela jsou určitě krásná jubilea,
ale chceme žít přítomností a živou
vírou, jako naši předkové, kteří se
i v době, svobodnému vyznávání
evangelické víry nepříznivé, scházeli na tajných místech v hlubokých
lesích. Tradičně v den památky založení sboru chodíme společně na
místo, které se jmenuje „Kostelíky“.
Už dávno to není místo tajné a díky
kůrovci ani skryté v hustých lesích,
ale je to místo, které nám připomíná, co všechno museli naši předkové obětovat, jak obtížné bylo pro ně
se scházet u Božího Slova. Našemu
setkání v přírodě na Kostelíkách
počasí ještě přálo, ale na grilování

a posezení jsme se museli přesunout
opět do areálu u kostela. Ale ani déšť
nám radosti z krásného dne neubral.
Byl to požehnaný den. Nejen připomenutím minulosti, ale hlavně
povzbuzením do budoucnosti. „…
dnes musím zůstat ve tvém domě.“
Tuto větu říká v Lukášově evangeliu Ježíš celníku Zacheovi. A říká
ji i nám, abychom zůstávali v Boží
lásce.
Na letošní výročí jsme chystali velké oslavy, které jsme nemohli realizovat, ale i když naše setkání byla
o poznání skromnější, než jsme plánovali, jsme za ně Pánu Bohu vděčni.
Děkujeme i obci za možnost scházet se v areálu, moc si toho vážíme.
Hana Martýnková

Neděle 16. 8. 2020 byla výjimečným dnem. Každý rok si v tento čas
připomínáme výročí založení evangelického sboru v Návsí, letos to
bylo 229. výročí. Krásných kulatých
200 let „oslavil“ náš kostel a 120 let
si připomněl pěvecký sbor. Korona
opatření nám sice nedovolila sejít se
v kostele, ale mohli jsme využít areál
u kostela, který se zcela zaplnil.
Pozvaných hostů bylo několik. Kázáním posloužil host ze Slovenska,
senior Marián Kaňuch ze Žiliny,
který nás vybídl k tomu, abychom
hledali nové cesty a formy k setkávání, sdílení i předávání evangelia.
Přítomné pozdravil pastor Dariusz Madzia z Istebné i pastor Pavel
Taska ze sousedního sboru v Písku
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a s pozdravem přišla také paní starostka Lenka Husarová.
S hudebním dárkem přijel z Oldřichovic dechový kvartet. A krásným
zážitkem bylo vystoupení místního
pěveckého sboru pod vedením Filipa
Kasztury. Své stodvacáté narozeniny
sbor oslavil opravdu důstojně. Jejich
vystoupení se všem líbilo. Kdybychom nebyli na bohoslužbách, určitě
bychom si „vytleskali“ i přídavek.
Přejeme našim zpěvákům jen samé
čisté tóny a radost ze zpívání. Vždyť
zpěvem i hudbou můžeme chválit
Boha celým srdcem.
„Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu…“ Tyto verše přečetl v úvodu
bohoslužeb osmiletý Marek z knihy
Jozue. Verše jsou vyznáním, které

letní kino

info / info

info / info

Je tu začátek školního roku a doba
teplých letních večerů je za námi.
Taktéž i brány Kulturního areálu se
pomalu uzavírají. Po půl roce přísných omezení jsme se dočkali zadostiučinění v podobě čtyřech promítání
filmů. A co bychom to byli za Češi,
kdybychom nepodpořili tuzemskou
kinematografii? V rámci cyklu „Letní
kino“ jsme tedy shlédli čtyři nejnovější komedie včetně bestselleru Jiřího Vejdělka „Poslední aristokratka“.
Kvalitní projekci zajistil pracovník
Obecního Úřadu Návsí p. Petr Kurek,
o občerstvení se postaraly tým Sboru
hasičů Návsí, Spolku myslivců Návsí a také Sportovního klubu Návsí.

Všem jmenovaným patří vřelé díky.
Pevně věřím, že se COVID-19 nedotkne následující sezony v Kulturním
areálu a my se budeme moci opět bavit naplno.
Renata Kantorová
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Dům č.p. 501
Když listuji v knize o Návsí, napadají mě otázky týkající se historie jednotlivých stavebních objektů,
které tvoří zástavbu v obci. Vše má
svůj příběh. U příležitosti 70. výročí kolaudace domu, o kterém chci
napsat, se mi povedlo shromáždit
dost ověřených, ale i neověřených
informací, o které bych se s vámi
chtěl podělit.
Pozemek pro stavbu byl získán
z konfiskátu, který byl součástí
majetku rodiny Thomanů, posléze
v majetku národního správce, poručíka zahraniční armády Jiřího
Kajzara. Nacházel se zde sad, (dle
leteckého snímkování z roku 1937)
který sahal až k státní silnici.
O podporu stavby zažádal Železniční bytový fond Olomouc v prosinci 1946 tehdejší ONV v Českém Těšíně s původním záměrem výstavby
domu o osmi bytových jednotkách.
Dalším řízením pak došlo k redukci
v počtu bytů na šest. Projektu a vytvoření rozpočtu se ujal ateliér, Šlapeta a Lička“, stav. společnost Třinec.
Za nejasných okolností vstupuje
do věci MNV Návsí, kdy byl předsedou Ladislav Káňa. V té době začíná
boj o úvěr současně i o stavební povolení, ke kterému se vyjadřovali nejen sousedé, ale i armáda. Souviselo
to se směrnicí, která přikazovala,
aby nově budované stavby v blízkosti nádraží splňovaly podmínku
leteckých krytů (zpevněné stropy
sklepů, dva východy z nich aj.).
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K 18. 10. 1947 bylo vydáno stavební
povolení. O úvěr bylo usilováno za
pomoci intervencí - cituji: „Stavba
bude sloužiti zaměstnancům ČSD,
tedy lidem sociálně slabším, avšak
v prostředí velmi zdravém…nutnost
udělení podpory lze jen vřele doporučiti, ve výši pokud možno největší…“ - konec citací. Bytový fond
byla obdoba bytového družstva, kdy
v tomto případě budoucí nájemníci
poskytovali kauci 20 000 Kč ve staré
měně, avšak v nové měně v r. 1953
jim bylo vráceno pouze 1 500 Kčs.
Úsilí vynaložené pro získání nejen
úvěru, ale i materiálu - vždyť bylo po
válce a do Prahy hodně daleko, muselo být neskutečně veliké. Stavby se
ujaly Čs. stavební závody‑n.p. závod
pro pozemní stavby Opava. Z koordinačních listů lze vyčíst, s jakými
problémy se stavba potýkala, nebyly
cihly, nebyl cement, vápno, železo,
ale byl termín. Dle značně zmatené
korespondence v závěru stavby nelze zásadně dovodit přesné datum
kolaudace, žádost o kolaudaci byla
podána 25. 3. 1950 s tím, že stavba
byla předána k 1. 3. 1950. Dům už
však byl obýván a kolaudační řízení
proběhlo až v únoru 1951 po mnohočetných intervencích.
Až do doby odkoupení bytů do
osobního vlastnictví v roce 2003 byly
byty najímány s dispozičním právem
ČD (ČSD), což vysvětluje i dodnes
vzájemně ohleduplné vztahy obyvatel, kteří pracovali ve směnném

historie / historia

provozu. Za dobu sedmdesáti let se
v domě vystřídalo dvacet osm nájemníků, příjmení Chromčák, Zajíček,
Oberbichler, Linhart, Pavlík, Krupa,
Sikora, Pyszko, Heczko – strojvedoucí a výpravčí -jen pro připomenutí
několik jmen pro pamětníky. Mnozí
se odstěhovali do novostaveb, někteří za prací, někteří dožili.
No a my, co tu zatím zůstáváme…
Vedlejší vchod č. p. 500 má jinou
historii. Je o dva roky mladší a byl

určen státním zaměstnancům.
Staré zaniká - nové vzniká - vzpomínky zůstávají neúplné a pamětníci mizí. Děkuji děvčatům z obecního
úřadu za zpřístupnění archiválií,
bez nichž by se mi nepovedlo tento
článeček napsat. Poděkování patří
i již nežijícímu sousedovi, panu Antonínu Sikorovi, z jehož vzpomínek
jsem rovněž čerpal.
Břetislav Hartl

Historie školy pod Stožkem.
Měsíc září neodlučně spojujeme
s nástupem dětí do škol, a tak připomeňme si ve zkratce možná už pro
mnohé zapomenutou historii školy
pod Stožkem.
Po rozpadu Rakousko‑Uherského
mocnářství a vzniku Československa
vznikaly snahy o zřízení českých expozitur Základních škol i v odlehlých
lokalitách nově vzniknuvšího státu.
Nejinak tomu bylo i v Návsí lokalitě
Zimný pod Stožkem. V roce 1927 byly
tyto snahy úspěšně završeny otevřením expozitury I. České obecní školy
v Návsí a zahájeno vyučování v pronajaté místnosti soukromého domu
p. Skupienia.
Z důvodu nevyhovujících vyučovacích podmínek bylo dne 20. 11. 1934r.
započato s výstavbou nové školní budovy, která byla předána k užívání
1. 12. 1935r.
Slavnostní otevření proběhlo pod
patronátem okresního hejtmana

historia/ historie

pana vrchního rady politické správy J.Gely, za účastí představitele
Sokolské župy Těšínské J.Čapka, poslanců ostravského kraje, školních
inspektorů a členů místní správy dne
17. 5. 1936r.

Za období činnosti expozitury
v létech 1927-1961 se zde vystřídalo 30 učitelů a jedna učitelka. Tato
celkem velká fluktuace učitelského
sboru jen zdůrazňuje, jak nelehké
působiště místní expozitura představovala. Jen se můžeme domnívat,
co museli zdejší učitele zakusit, když
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přicházeli do takhle rázovitého kraje učit děti, pro které byla čeština
cizím jazykem a mezi sebou všichni mluvili „po naszymu“. V období
1938-1941 místní škola přešla pod Polskou správu a vyučovalo se pouze
polsky. Právě v těchto letech dosáhla
škola nejvyššího počtu žáků a to 90!
(chodily zde všechny školou povinné
děti). Za běžného působení expozitury zde chodily pouze děti, které rodiče přihlásili do české školy. Ty, které
přihlásili do polské, chodily do školy
Nýdku Hluchové nebo na Bahenci.
V 1941r. přešla škola pod německou

KIEROWNIKOWI

správu. I když se započalo s vyučováním samozřejmě v německém jazyce,
záhy byla činnost přerušena a škola
uzavřena až do konce 2 sv. války. Po
ukončení války se opět škola otevřela
žákům, avšak počty místních obyvatel a tímto i dětí klesaly, až rozhodnutím Školního úřadu z 1961r. se zdejší
expozitura pro nízký počet žáků (10)
a nepříznivé vyhlídky uzavřela.
Pokračování příběhu budovy školy
v příštímvydání.
MW

Władysław Młynek
Urwałach kwioteczko
hore na gróniku
i Wóm go przinoszę,
panie kierowniku.
≈
Weźcie se go proszę,
z mojej małej ręki,
bo są w nim zaklęte
wszystkich dzieci dzięki.
≈
Dzięki za nauki
prowdziwie tatowe.
Dzięki za pieśniczki
i za naszóm mowe.
≈
Dziękujóm Wóm wszyscy,
wielcy aji mali,
coście z serca swego
do serc naszych dali.
≈
Isto to kwioteczko
weźniecie se przeca,
dyć Wóm go dowómy
z dziecięcego serca.
≈
A jesi my kiedy
kapke Was gniywali,
tóż nóm to przeboczcie,
dyć my jeszcze mali.
≈
Winszuję Wóm zdrowio,
szczęścio i radości
aże do sto roków,
do drugi młodości.

Přejeme mnoho zdraví a štěstí jubilantům,
kteří těchto dnech slaví své narozeniny.
Życzymy dobrego zdrowia i szczęścia jubileuszom,
którzy w dzisiejszych czasach obchodzą urodziny.
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Tenisový turnaj čtyřher SK Návsí 2020

kolem něj: kousek větve, možná nějaký lístek, a dál jen velké prázdno.
Neví nic o lidech, kteří jsou kolem nás, ani o místě, kde se nacházíme.
Kdyby lezl tady po té větvi až úplně na konec, tady na tu špičku, možná
byjste na něj rádi zavolali: Stát! Dál už ne, to bys spadl!
Tak nějak je to i s námi. Ani my dnes nevidíme, co bude zítra, co
všechno nás v novém školním roce čeká. Jsme na tom podobně jako ten
brouček na větvi.
Náš Bůh ale vidí mnohem dál než my. Ví dopředu jaký bude zítřek,
příští den, celý příští školní rok, dokonce celý náš život.
A když se v něm vyskytnou nějaké překážky, Bůh je tady a ví o nich.
O všem má dokonalý přehled!
Proto je moc fajn, že s ním můžeme každý den a celý rok mluvit. Bude
nám radit, těšit nás, varovat, ukazovat nám správnou cestu.

Dne 29. 8. 2020 se konal za příznivého počasí tradiční tenisový turnaj
čtyřher SK Návsí. Akce proběhla na tenisových kurtech v Hrádku za
účasti 12 párů z našeho regionu.
Výsledky:
1.místo: Martin Kostelenec, Jindřich Szkandera (Hrádek)
2.místo: Luboš Mitrenga, Martin Branc (Hrádek)
3.místo: Hynek Firla, Adam Kujawa(Třinec)
4.místo: Pavel Kantor, Radim Martynek(SK Návsí)
Za SK Návsí bych rád poděkoval všem zúčastněným, organizátorům a obci
Návsí za podporu této vydařené akce.
Radim Martynek
SK Návsí‑oddíl tenisu

Nový začátek
V hlavě máme ještě prázdniny, které nám přinesly určitě spoustu
zážitků. Napjatě také vyhlížíme nový školní rok. Někteří z nás přijdou
poprvé do školy.
Někteří přecházejí na jinou školu. Někdo dostane nové učitele nebo se
začne učit nové předměty.
Vždycky, když nás čeká něco nového, míváme takové zvláštní šimrání
kolem žaludku, trochu se bojíme, protože nevíme přesně, jaké bude to,
co nás čeká. Tak to leckdo prožívá i na začátku nového školního roku –
nejen vy děti, ale představte si i někteří dospělí, hlavně rodiče školáků.
Přinesla jsem dneska ukázat jednu větvičku. Představte si, že by na té
větvi seděl malý brouček. Co by kolem sebe viděl?
Ten brouček je proti nám hodně malý, takže vidí jen to, co je blízko
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sport / pro děti / dla dzieci

Bůh jde s tebou
do nového školního roku - bude s tebou každý den…
katechetka Ivona Szkanderová

dla dzieci / pro děti
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Uutěrky kurzy leden-srpen 2020

Kurzy pro děti byly letos dost omezené zákazy všeho druhu v důsledku
COVID-19. Začátkem roku ještě vše
klapalo hezky a byli u nás třeťáci
vyrobit si linorytové pexeso s tématikou lidského těla. V březnu jsme
pak otevřeli široké téma „Animovaný
film“. Začalo se s prvním rozkreslováním pohybů na dlouhých papírových
pásech, které se promítaly na Praxinoskopu. Ukázali jsme si i několik
flipbooků – veselých sešitků, pomocí
kterých se dá animace nejen procvičit
ale i promítnout – víte jak to funguje? Zeptejte se třeťáků!
Další workshop „sítotisk na textil“
už mohl probíhat jen v omezeném
počtu, zato ale se ho poprvé zúčastnili i zájemci z vyšších ročníků ZŠ.
Tiskli jsme na stará vyřazená prostěradla, ubrusy, polštáře. Ty jsme dále
stříhali. Z drobných plátýnek jsme
pak šili roušky pro všechny blízké
i vzdálené.
Na konci léta jsme zcela nečekaně
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a téměř mimo náš obor uspořádali
v tělocvičně kurz gymnastiky a parkouru. My ale víme, že jednotlivé
obory se mezi sebou hezky prolínají,
a tak jak se dá v přírodopise využít knih vazba pro výrobu herbáře,
zkoušeli jsme si dokumentární fotku
v průběhu gymnastiky. Celá čtyřdenní akce chytla příjemně táborový
charakter. Každé ráno jsme se scházeli už před půl osmou v počtu 12.
Začínalo se před snídaní, svižným
během do lesa, kde následovala rozcvička v ranní rose a hurá na ovesnou kaši s medem. Po krátké pauze
se šlo do tělocvičny. Cvičitelka Diana
ovládá hlavně gymnastiku a tak děti
postupně učila koordinaci pohybů,
zkoušela se různá náčiní - přeskok
přes kozu, šplh a pomocí bederního
pásu na lanech i těžší gymnastické
a parkourové skoky. Rondát, skok
plavmo, aerial, flik, side flip, back
flip, front flip…tím že se používaly i trampolíny a obrovské žíněnky,

kultura

měla jsem místy dojem, že vidím víc
dětí letících vzduchem než nohama
na zemi. Podvečery pak patřily posilovacím, protahovacím a relaxačním
cvikům, které už probíhaly přímo
u nás doma.
Diana Křivánková je matka pěti
dětí a od mládí se věnuje gymnastice
a zdravé výživě. Kdysi provozovala
gymnastiku i závodně. Díky nadšení
svých starších synů pro prkour začala své gymnastické kurzy obohacovat
o prvky parkouru. Učí se od svých
dětí a ony se učí od ní. Její lekce nejsou o hecování a skákání z betonových panelů, ale spíše o postupném
poznávání a posouvání hranic svého těla. Její žensky citlivý‑mateřký
přístup zároveň nebrání dětem ani
v těch nejodvážnějších kouscích.
Děti vedle ní cítí svobodu, ale zároveň dokážou pochopit, že je potřeba
postupovat krok za krokem. Díky vel-

kultura

ké svobodě, kterou děti v tělocvičně
dostaly, se zároveň učily zodpovědnosti. Mám dojem, že svoboda/zodpovědnost spolu velmi úzce souvisí
a s velkou svobodou přichází jaksi
automaticky i velká zodpovědnost,
poznání vlastních hranic, nepřeceňování se, ohleduplnost k druhým.
Mám dojem, že se obecně o děti
moc obáváme a někdy je až nesmyslně ochraňujeme nejrůznějšími zákazy a příkazy. Ony pak díky tomu
nemůžou v sobě rozvinout dostatek
zdravé zodpovědnosti za sebe i ostatní. Tak i o tomhle byl náš srpnový
parkour…
Za vstřícnost a finanční podporu
při realizaci těchto kurzů děkujeme
Obci Návsí a dále pak řediteli školy
V.Šnajdrovi za možnost využití tělocvičny.
Grafická dílna Uutěrky
Pavla Krkošková Byrtusová
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Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů - Návsí
Způsob sběru: stacionární s přejímkou odpadů
Termíny sběru: viz tabulka; od 11:00 do 18:00 hodin

Kdy si konečně opravíš
tu známku z biologie?

2. pololetí 2020
datum
sběru

den

stanoviště kontejneru

30. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.
5. 10.
5. 10.
6. 10.

St
St
Čt
Pá
Po
Po
Út

Jasení u kulturního domu
autobusové stanoviště
Rogovec u obchodu
stolárna Křok
za restaurací Harcov
u pily
za žel. přejezdem na hranici katastru s Hrádkem
(u nád. na sep.)

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 na Obecním úřadě v Návsí.

Nevím mami, paní učitelka poslední
dobou nedá notes z ruky.

Stavební práce: Realizace domů na klíč, zámkové dlažby.

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů:
Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje (mimo potravinářských), fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a
autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemkálií, rtuťové teploměry,
léky a léčiva, ledničky a mrazničky, hasící přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače. Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr
objemných odpadů a pneumatik (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.
Pro občany a podnikatelé, kteří jsou zaregistrováni v systému nakládání
s komunálními odpady obce a hradí místní poplatek, je sběr, svoz a zneškodnění nebezpečných a objemných odpadů bezplatný.
Využijte příležitost a zbavte se nebezpečných a velkoobjemných odpadů!
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info / info

Żart / vtip / płatna reklama / placená inzerce
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placená inzerce / płatna reklama
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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.
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