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Nádherné Velikonoce,
kouzelně se mějte,
všechny krásy jara
spolu si užívejte.

Milí spoluobčané,
takovou zimu už nepamatujeme několik let a mnohé strasti i radosti spojené
se zimou se nám připomněly v plné kráse. Nicméně jaro klepe na dveře už koncem února a na zimu nám všem zůstanou snad jen ty pěkné vzpomínky. Určitě
pěkné vzpomínky na letošní 17. únor bude mít náš rodák Adam Gawlas, který se

březen / Marzec
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stal druhým českým šipkařem v historii a vybojoval si profesionální kartu
organizace PDC, kterou vlastní pouze 128 hráčů na celém světě. Více o Adamově úspěchu uvnitř listu v exkluzivním rozhovoru pro náš zpravodaj. Dne
27. března začne v naší zemi sčítání obyvatel. Děje se tak jednou za deset let.
Poprvé bylo sčítání lidu na českém území v roce 1869. Od roku 1918, tedy
od vzniku samostatného Československa, se jich uskutečnilo devět. Určitou
změnou v dosavadním systému je předpoklad většího zapojení občanů do vyplnění sčítacího archu ve webovém formuláři, které je k dispozici od 27. března do 9. dubna. Můžete tak učinit na internetové adrese www.scitani.cz,
kde naleznete i podrobnější informace. Kdo se nezapojí elektronicky, bude
moci vyplnit papírový formulář. Komisaři se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčkají na Váš příchod před Vaším domem. Do domů vstupují
pouze ve výjimečných případech a jenom tehdy, pokud ho o to respondent
sám požádá, například kvůli omezené pohyblivosti. Pokud jste v karanténě
nebo máte příznaky nakažení koronavirem, buďte prosím ohleduplní. Řiďte
se nařízením krajské hygienické stanice a vyhněte se osobnímu kontaktu
se sčítacím komisařem. Ve sčítacích arších budou i dva nepovinné údaje.
To neznamená, že tento údaj je nepodstatný. Byla by velká škoda tyto údaje
ignorovat nebo uvést nějakou zvláštnost. Získané údaje poskytují informace
pro nastavování strategií rozvoje územních celků, potřeb a služeb. Pokud by
člověk uvedl národnost jinou než českou, polskou, slovenskou, maďarskou,
bude zařazen do národnosti jiných. Touto národností je například slezská,
moravská, gorolská… atd., tímto je výsledek sčítání mnohdy podstatně
zkreslen. Obdobná situace je i u uvedení náboženské příslušnosti. Jedna
z mnohých zajímavostí podle posledního sčítání z roku 2011. V České republice žije více než 15 000 rytířů Jedi z filmového světa Hvězdných válek,
nakolik je tato skutečnost spojená s historickou, kulturní nebo národnostní
příslušnosti k státu nebo územního celku, zůstává nezodpovězenou otázkou.
Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že mnozí můžete mít na vyplňování
nepovinných údajů rozdílný názor. Respektuji Váš názor, přesto Vás upřímně
prosím, abyste určili svoji náboženskou i národnostní totožnost. Je přirozené, že každý člověk odněkud vzešel a někam patří, proto přistupujme
k této věci zodpovědně. Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné
vyplnění hrozí pokuta až 10 000 korun! Proto buďte při vyplňování pečliví.
Vyplnění webového formuláře má trvat nějakých 15 minut a je mnohem
pohodlnější i vzhledem k současným opatřením vlády.
Závěrem Vám chci popřát krásné jarní období a snad se sílicím sluníčkem
se zlepší i všeobecná situace.
místostarosta
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Zastupitelstvo z pohledu diváka – březen
Březnové zasedání Zastupitelstva bylo informačně velmi bohaté.
Pokusím se vyzdvihnout jeho nejdůležitější a nejzajímavější body:
∞ Projekt Tělocvičny u Masarykovy základní školy – Obec již zažádala
o dotaci, která by mohla spolufinancovat realizaci nové tělocvičny. To, zda
s žádostí uspěje, však nebude mít na zahájení stavby vliv. První pomyslné
kopnutí by mohlo proběhnout už letos v dubnu, hned po Velikonocích.
∞ Na minulém jednání Zastupitelstva bylo avizováno navýšení ceny
za svoz odpadů o 100 % z důvodu stále rostoucích nákladů za odpady
a ztráty, kterou Obec kryla (za loňský rok to bylo 473 Kč na občana). To se
ovšem letos konat nebude. Ministerstvo aktuálně nedoporučuje zavádět
změny obecně závazné vyhlášky, jejíž platnost je celoroční. O navýšení
bude Zastupitelstvo jednat ještě v 2. pololetí letošního roku a případné
změny by tedy byly zavedeny od 1. 1. 2022.
∞ Naše seniory by mohla zajímat informace, že službu TAXI SENIOR
bude vykonávat nový pán taxikář, proto se budou potkávat s novou tváří.
∞ Další zpráva snad potěší cestující autobusu. Proběhne rekonstrukce
zastávek Goryl a Warcop.
∞ Novinkou, která vznikne v naší obci budou tzv. Z – Boxy Zásilkovny
(samoobslužná výdejní místa), která budou s největší pravděpodobností
umístěna na „Rogovci“ a v Jasení. V Jasení by k tomuto kroku mělo dojít
o něco později – až po rekonstrukci zastávky Goryl.
∞ Novou posilou technického týmu Obce bude zbrusu nový traktor,
který např. v zimě přispěje k lepší sjízdnosti místních vozovek.
∞ Podařilo se vyhodnotit žádosti individuálních dotací na podporu
kulturních, sportovních a jiných aktivit. Z rozpočtu Obce byla na jejich
podporu pro rok 2021 vyhrazena částka ve výši 500 tisíc Kč.
∞ Dalšími body Zasedání byly prodeje a odkupy pozemků podle požadavků nebo potřeb občanů. Schválen byl např. nákup části pozemku
u vlakového nádraží a dřevěného skladu (prodejna Netis) od Českých
Drah. Na místě je uvést, že Zastupitelstvo schválilo poplatek za žádost
o změnu č. 3 Územního plánu ve výši 2 000 Kč za pozemek (1000 Kč při
zařazení pozemku a 1000 Kč po schválení). Aktuálně je možné žádat
o změnu č. 3 Územního plánu do konce března 2021.
∞ V rámci diskuze padaly dotazy např. na chodník od křižovatky z Jasení
do Návsí. Aktuální stav je takový, že pan projektant vyhotovuje studii.
Další dotaz se týkal např. renovace chodníku na ul. Kaštanové. Tuto záležitost bude řešit stavební komise. Návrhů na řešení je několik – záleží

info / info

3

na posouzení stavební komise, vyjádření Policie ČR a dotčených subjektů.
∞ Kaplička mezi Návsím a Jablunkovem byla předmětem dalšího dotazu
z řad přítomných občanů. Tato stavba však není majetkem Obce, proto
není v její kompetenci se jí zabývat.
Milí spoluobčané, toť vše z březnového zasedání. Děkuji panu místostarostovi za ověření obsahové správnosti.
Pavlína Turoňová

Testování na covid 19
Naše ambulance se zapojila do
antigenního testování COVID 19,
které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Testujeme pacientky naší ambulance a rovněž
veřejnost. Dle poptávky zajistíme
testování přímo ve firmách. Testovat je možné každého pacienta 1x
za 3 dny.
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Na testy je třeba se objednat na
tel. 605 904 282.
Pacient, který je u nás testován,
bude vybaven potvrzením o negativitě či pozitivitě testu.
Gynekologická ambulance Jablunkov MUDr. Jiří Bojko
Hasičská 171, 739 91 Jablunkov
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trefa do černého

Jsou věci, které se stávají jen výjimečně a o to jsou cennější. V exkluzivním rozhovoru pro náš obecní
zpravodaj se setkávám s teenagrem,
který zraje v mladého muže. Nedávno
vychýlil zemskou osu šipkařského
světa získáním prestižní karty PDC
(profesionální karta šipkové organizace PDC, opravňuje jeho majitele
následující dva roky objíždět dotované turnaje na Britských ostrovech
i jinde po Evropě. Může se tak pravidelně utkávat s nejlepšími hráči
planety a o poznání snadněji stoupat
světovým žebříčkem). Jeho raketový
start do šipkařské elity je pro mnohé
nepochopitelný, o to však je cennější.
Tento nenápadný, sympatický mladík
je Adam Gawlas z Návsí.
Kde Tě napadlo hrát šipky?
K šipkám mne přivedl soused Jakub Cieslar a je to dva roky a dva
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měsíce. Za dva měsíce jsem k narozeninám dostal od rodičů vlastní terč
a od té doby jsem začal trénovat. Na
mém prvním juniorském turnaji
jsem skončil čtvrtý ze šesti a to mne
hrozně naštvalo, protože nerad prohrávám, a tak jsem začal tvrdě trénovat. Tak asi osm hodin denně po dobu
jednoho měsíce. To mi sice pomohlo,
ale ty kroky vzestupu nebyly tím tréningem, ale spíš v hlavě. Srovnání si
priorit koncentrace a soustředění na
každou tu šipku, chtěl jsem výsledky.
No to je sice krásné, ale těch, co dostali nebo mají šipkařský terč je mnoho
a je mnoho taky těch, co se snaží hrát
a hrají s velkou vášní, energií a snahou, ale nedaří se jim nějak výrazně
prorazit nebo zvýšit svoji úroveň.
Hlavní fakt je, že šipky beru trochu jinak, nejsem jenom hráč, ale
jsem velký fanoušek šipek. Hodně se
dívám na různá videa na YouTube.
Nebo třeba na turnajích někdo prohraje, skončí a jde pryč. Já převážně
zůstávám a sleduji tu hru až do konce, postě to beru jinak a zároveň chci
dosáhnout těch úspěchů.
Byl jsem se podívat na turnaj, který
pořádali místní Aligators a samozřejmě jsem šipky taky zkoušel hrát, ale
i v tom maximálním soustředění mi
ty šipky pořád lítají ne tam, kam bych
zrovna chtěl.
K šipkám musí mít asi člověk vlohy.
Jako někdo má vlohy na fotbal a je
zručný s nohama, k tomu asi taky
patří a osobně si myslím, že každý
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může chytit šipky a ne každému se
povede bojovat o titul mistra světa.
Pro mnohé z nás jsou šipky vnímány
jako hospodská kratochvíle, ale možná, že i Tvůj úspěch nám mění náhled
na tento sport a pro mě osobně bylo
skoro šokem, když jsem zjistil, jaký ve
světě jsou šipky fenomén, na jaké se to
hraje úrovni, kolik lidí se tomu věnuje
a jakou to poutá pozornost a jakou
mají dneska šipky prestiž.
Ve světě to takhle funguje už nějakou dobu, za poslední roky popularita ještě výrazněji stoupla a je to
vidět i v Česku. Je to neskutečné, jak
to všechno vylítlo a jak to lidi sleduji
v televizi. Je to možná i tím, že dobře
se na to dívá, je to zároveň jednoduché i složité vzít šipku a hodit do
terče třeba tu 180-ku a lidi v té hale
začnou bouřit, teď kvůli omezením
ne, ale je to zajímavý sport.
Nemůžeme minout současná omezení, hlavně neúčast diváků a divácké
kulisy.
Omezení samozřejmě jsou a jsou
spojena nejen s turnaji, ale i cestováním, testování a izolací. Někomu
třeba diváci pomáhají k lepším výkonům a někomu naopak.
Už jsme zmínili fotbal a kdybych
to měl fotbalovou hantýrkou přirovnat a přiblížit Tvůj současný úspěch,
k čemu ve fotbale bychom to byli
schopni srovnat? Pro mnohé to bude
obraznější.
Já moc fotbal nesleduji, ale je to
jako hrát tu nejvyšší ligu.
To znamená není to mistr republiky,
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ale je to Liga mistrů.
PDC, to, kde jsem se dostal, je nejvyšší šipkařská úroveň a tu kartu
vlastní jenom 128 hráčů z celého světa. Platnost této karty je dvouletá, ale
když má člověk úspěchy, tak se její
platnost prodlužuje.
Tak že je to Liga mistrů! Neskutečné!? Pro mě a asi i pro mnohé nepochopitelné. Samozřejmě ti patří
velká gratulace, a nejen v Návsí se
z toho těšíme a přejeme ti dlouhé trvání v tomto prestižním klubu, ať tě
to baví a naplňuje. Stáváš se pomalu
celebritou, vnímáš nebo pociťuješ to?
No zrovna dneska jsem šel s přítelkyní na procházku z Bocanovic
do Lomné a potkal nás pán s malým
synem a jen tak řek „ať se daří v šipkách“ a já jen děkuji, a nebo třeba
když v jablunkovsém Penny zdraví opravdu cizí lidé, protože známí
cca vědí co hraji a čeho jsem dosáhl.
Je to jasné a pochopitelné, když se
Tvůj úspěch objevil ve všech médiích,
prozatím Tě to moc neotravuje nebo
spíš je to příjemné.
Neotravuje mne to moc. Teď jsem
navázal spolupráci s bývalým mistrem republiky ve Squash. Když mne
někdo požádá o rozhovor, tak ho odkážu na něj a on vše potřebné vyřídí
a většinou jen hlasovou zprávou odpovím na otázky.
No teda super. O to víc mne těší, žes
přijal pozvání sem na Obecní úřad
a můžeme si takhle poklábosit. Vždy,
když jsi dosáhl nějakého úspěchu,
jsem si vzpomněl, že jsme se nejednou
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potkali v Náveském fitku a dali jsme
nějaká kila nahoru. Přispělo to byť
sebemenším dílkem k Tvému úspěchu.
Mělo nebo má pro úspěch v šipkách
vliv jiný sport?
Určitě všechno má svůj vliv a třeba
aktuální světová jednička hrával ve
Welsu profesionálně ragby a z ničeho
nic je mistrem světa v šipkách. Určitě
svalová paměť, ta síla, švih a to, co
do toho hodu vloží člověk, se projeví
hlavně tím, že třikrát to hodíš stejně.
Určitě všechno tomu pomáhá. Hlavně před zápasem se je třeba projít,
vyčistit si hlavu, za mne hlavní pro
úspěch je mentální příprava, což
zřejmě představuje 80% úspěchu.
Táhne Tě nebo láká ještě nějaký
sport, aktivita?
Sauna, není to sice sport, ale je to
super. No a teda moc času na jiné
aktivity nemám. Teď v úterý letím
do Anglie a budu tam 14 dni a pak
se tento cyklus bude nějak stále opakovat. Mám velké štěstí, že mne škola respektuje a vychází mi vstříc, já
taky dělám pro to maximum.
Vzpomněl jsi školu. Jsi v maturitním
ročníku se zaměřením na řídicí systémy, a tak po odmaturování z Tebe
bude?
Profesionální šipkař. No, ale škola mne fakt baví, je to skvělá škola,
skvělí učitelé a fantastický, úžasný
ředitel, fakt ředitel, jak má být. Baví
mne všechny předměty, ale zřejmě
tímto směrem nepůjdu.
Nevadí, Karel Gott byl taky vyučený elektrikář a čeho všeho v životě
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dosáhl. Ve světě je mnohými vnímán
a spojován s Českou republikou a pevně věřím, že i jednou Ty budeš takhle
spojován nejen s Českou republikou,
ale i s Návsím. Co bys závěrem chtěl
vzkázat všem těm, co se pokoušejí
o šipky nebo jiný sport?
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
mne podporují. Hlavně rodině, přítelkyni, protože ta podpora je důležitá. Kdybych ji neměl, tak by to určitě
bylo vidět na mých výkonech a kdo
chce hrát šipky a chce to dotáhnout
daleko, tak ať maká! Stačí koupit za
cca 1.500 Kč a šipky od 200 Kč po sběratelské třeba za 12.000.-Kč. Škoda,
že je teď všechno zavřené, protože je
nejlepší přijet do obchodu a vyzkoušet si vše.
Tvoje osobní šipky?
Standartní 21 g, se kterými jsem
začínal a používám je dodnes. Zkoušel jsem i 23 g, ale 21 jsou pro mě
nejlepší!
No závěrem Ti přeji, ať vše dobře
dopadne, tedy tak, jak si přeješ, ať se
Ti splní sny a přání.
P. S.: Setkal jsem se s mladým,
skromným, ale cílevědomým mladým
mužem, který ví, co chce v životě dosáhnout a jde si pevně za svým snem.
Celý rozhovor proběhl ve velmi pohodové a uvolněné atmosféře. Přeji
mu mnoho dalších úspěchů a ať ho
v životě naplňuje to, co ho baví.
místostarosta
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21. ročník TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY je za námi.

Na tento ročník Tříkrálové sbírky budeme vzpomínat ještě dlouho.
Od začátku prosince jsme s napětím
sledovali vývoj epidemie koronaviru
a připravovali různé scénáře. Do konce jsme nevěděli, jak se to vše vyvine.
Jak jste si jistě všimli, poprvé sbírka
proběhla bez malých králů a bez koledování. Do schránek jsme roznesli
letáčky, na dveře jsme Vám napsali
požehnání C+M+B+ 2021 a pokladničky jsme rozmístili na obecních
úřadech, poštách, v obchodech, lékárnách, kostelech a také na horských
chatách. Dokonce jsme v Jablunkově
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na náměstí měli stánek – Královský
point, kde všichni kolemjdoucí mohli
vhodit dar do pokladniček. Bylo to
pro nás jiné a náročné, ale stálo to za
to. Děkujeme všem, kdo nám u sebe
umožnili umístit naše pokladničky –
bez Vás bychom nedosáhli takového
výsledku! Děkujeme Vám, kteří jste
mysleli na to, že letos nepřijdeme my
za Vámi, a vydali jste se hledat pokladničku… Díky Vaší štědrosti se
podařilo do 122 pokladniček vybrat
úžasných 700 777 Kč! Z vybrané částky zůstává Charitě Jablunkov 65 %,
které budou použity především na
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pomoc seniorům, lidem s mentálním
a kombinovaným znevýhodněním,
lidem se zdravotním znevýhodněním, osobám bez přístřeší, dětem
a sociálně potřebným rodinám, lidem v nouzi, se kterými pracujeme
v našich charitních službách.
Děkujeme Vám za vaši podporu.
Je to krásný dárek k letošnímu 20.
výročí Charity Jablunkov. Vidíme,
že Vám na nás záleží! Chceme Vám
poděkovat a proto za všechny dárce a dobrodince Charity Jablunkov
je a bude každý měsíc sloužena mše
svatá.
Věříme, že to bylo poprvé a naposled, kdy jsme po Novém roce nemohli navštívit Vaše domy s koledou.
Začátek roku bez tohoto tradičního
koledování (brodění se sněhem,

utíkání před „domácími mazlíčky“
a zpívání se zamrzlou pusou) už nechceme víckrát zažít. Je to výjimečné
období v roce a tuhle krásnou tradici
nejde nahradit žádným ONLINEM!
Těšíme se tedy za rok – NAŽIVO!
Nestihli jste přispět? Nevadí. Online sbírka letos výjimečně pokračuje do 30. dubna 2021. Dar můžete
zaslat formou QR kódu, nebo online
platbou na www.trikralovasbirka.
cz, nebo zasláním darů rovnou na
účet naší charity: 1690974359/0800
pod variabilním symbolem 77708007.
Děkujeme!

Wanda Mider
Już Wielknoc w kalyndorzu
Tóż sie wszyscy radujymy
Co nejlepsze gospodarzóm
Dzisio z srca życzyć chcymy
Zdrowia! Zdrowia nejlepszego
Bo to przeca nejważniejsze
A do tego ździebko szczęścio
Życi bydzie hnet wiesielsze
Szynki fajnie łuwyndzónej
i to we swojim wyndzoku
Dobrze też wyrosolónej
To też trzeja mieć na łoku

Rok plný Božího požehnání Vám ze
srdce přejí klienti i pracovníci Charity Jablunkov.

Babóweczke pieknie łupiyc
By nie zrobił sie zokalec
Dać wanilki do postrzodka
Maku hrubo jak na palec

Zápisy dětí do 1. ročníku školního roku 2021 / 2022
Vážení rodiče, děti a přátelé školy, dne 8. dubna 2021 proběhne na Masarykově základní škole Návsí zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022.
Podrobnější informace o průběhu zápisu a vyplnění Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete od 1. dubna 2021 na webových stránkách
školy www.zsnavsi.cz.
Případné dotazy a možnost individuální konzultace na telefoním čísle
558 357 936 nebo 605 761 182.
Těšíme se na Vás.

Przed tym dać to kole pieca
Niechać – aż do wyrośnięcia
Babka bydzie isto pulchno
Jako dupka niemowlynco
Śmiergust niech je jak sie patrzi
Nie szporować w tym dniu wody
Taki kiejsi był łobyczaj
I każdy był rześki – zdrowy
Mokry śmiergust dobrze wróży
Tóż sie dziołchy radowały
Kiedy chłapcy całóm kupóm
Sikowkami polywali.
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poezja / poezie
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Obyčejní polní ptáci
V malém městečku Nové Anglie žil
kdysi pastor George Thomas. Jednoho
rána, bylo to na Velikonoční neděli,
přinesl do kostela starou zrezivělou
klec pro ptáky a postavil ji na kazatelnu. V reakci na udivené tváře
posluchačů začal vyprávět…"
Včera ve městě jsem potkal malého
chlapce, který nesl tuto klec. V ní se
krčili tři vylekaní ptáci a třásli se
zimou i strachem. Zastavil jsem se a zeptal se ho: „Co to tam máš, chlapče?“ „Jen několik obyčejných ptáků,“ odpověděl chlapec. „A jaké máš s nimi
plány?“ - zeptal jsem se. „Vezmu si je domů a trochu si s nimi budu hrát,“
odpověděl. „Trošku je poškádlím, vytrhám jim pár pírek, abych je polekal.
Určitě se budu dobře bavit!“ „A když tě to začne nudit, co potom, co s nimi
uděláš?“ „No máme doma kočky,“ řekl malý chlapec, „ty mají rády ptáky, asi
je pak dám kočkám na hraní…“
Pastor chvíli mlčel a pak se zeptal. „Kolik bys za ty ptáky chtěl, chlapče?“
„Cože? Vy byste je chtěl? Vždyť jsou to jen obyčejní polní ptáci. Ani nezpívají
a také nejsou ani nijak zvlášť krásní…“
Pastor však trval na svém. „Kolik?“ Udivený chlapec si řekl o 10 dolarů.
Pastor sáhl do kapsy a vyndal 10dolarovou bankovku. Podal ji chlapci a ten
okamžitě zmizel. Farář vzal klec a opatrně ji zanesl na konec aleje, kde byly
stromy a tráva. Otevřel dvířka klece a jemně povzbuzoval ptáčky, aby uletěli.
To vysvětlovalo, proč stála klec toho dne na kazatelně. Potom začal vyprávět…
„Jednoho dne spolu rozmlouvali satan a Ježíš. Satan se právě vrátil z ráje
a chlubil se. „Teď se mi podařilo získat celý svět, všechny lidi. Připravil
jsem pro ně past, nalákal jsem je. Věděl jsem, že nebudou mít sílu odolat.
Mám je všechny!“
A co s nimi zamýšlíš dělat?“ - zeptal se Ježíš.
„No, mám v plánu si s nimi nejdřív chvilku pohrát. Naučím je ženit se
a vdávat a pak se zase rozvádět. Naučím je nenávidět a vzájemně se vykořisťovat. Naučím je pít alkohol, kouřit, nadávat… Naučím je vynalézat zbraně
a bomby, vzájemně se zabíjet. To bude zábava!“ - odpověděl satan.
A co uděláš pak,“ zeptal se Ježíš.
„Všechny je zničím!“ řekl pyšně satan.
„Kolik za ně chceš?“ - zeptal se Ježíš.
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pro děti / dla dziecI

„Přece bys o ně nestál! Nemají žádnou cenu. Jsou k ničemu, nač bys je
chtěl? Ty si je vezmeš a oni Tě budou nenávidět, budou Ti nadávat a plivat
po Tobě. A nakonec Tě zabijí! K čemu by ti byli dobří?“
„Kolik?“ - zeptal se opět Ježíš.
Satan se podíval na Ježíše a posměšně řekl: „Chci Tvou krev, Tvé slzy
a Tvůj život.
Ježíš řekl: „Dokonáno!“ A zaplatil požadovanou cenu.
Pastor zdvihl klec, otevřel dvířka a odkráčel z kazatelny…

Nejen pro děti připravila katechetka Ivona Szkanderová

dla dzieci / pro děti
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Daňové přiznání

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na
1. dubna 2021. V případě, že bude
přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na
3. května 2021. Občanům, kterým
přiznání zpracuje a podá daňový
poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2021.
V těchto lhůtách je daň z příjmů
fyzických osob také splatná.
Za elektronicky podané přiznání
se považuje také přiznání vyplněné a občanem podané pomocí aplikace na www.daneelektronicky.cz
bez elektronického podpisu nebo
jiného ověření identity odesílatele,
za podmínky, že bude finančnímu
úřadu do 5 dnů doručen vytištěný,
řádně rukou podepsaný e‑tiskopis,
který se vytvoří automaticky po
odeslání přiznání. E‑tiskopis lze
finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením
do sběrných boxů, umístěných na
územních pracovištích finančního
úřadu.
Všechny tiskopisy (včetně tiskopisů interaktivních) jsou k dispozici zde. Tiskopisy jsou v papírové
podobě k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad
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však osobní návštěvu územních
pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.
Od 28. února 2021 je možno přiznání vyplnit a elektronicky podat
také pomocí portálu Moje daně.
Podrobné informace naleznete na
www.financnisprava.cz nebo na
stránkách ministerstva financí zde.
K telefonickým dotazům ohledně
tohoto portálu je zřízena speciální
infolinka 225 092 392.
Kompletní informace o tom, kdo
musí přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na
nejčastější dotazy naleznete zde.
Vzhledem k epidemiologické situaci letos nemohou zaměstnanci
územních pracovišť Finančního
úřadu pro Moravskoslezský kraj
v průběhu března vyjíždět za občany do obcí a na minimum je omezena také možnost osobních konzultací k vyplnění přiznání, které lze
v budovách územních pracovišť realizovat jen v případech předběžného telefonického sjednání termínu
osobního jednání se zaměstnancem
územního pracoviště. Územní pracoviště v Orlové, v Českém Těšíně,
v Bohumíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí a ve Fulneku jsou pro veřejnost z epidemiologických důvodů
zcela uzavřena.
Finanční úřad proto prosí občany, aby k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená
telefonní čísla a e‑mailové adresy.

info / info

Územní pracoviště
finančního úřadu

E‑mailové adresy pro pří-

ÚP Ostrava I,
ÚP Ostrava II
ÚP Ostrava III
ÚP Opava
Úp Hlučín
ÚP Bruntál
Úp Krnov
ÚP Nový Jičín
ÚP Kopřivnice
ÚP Frýdek‑Místek
ÚP Třinec
ÚP Karviná
ÚP Havířov
FÚ - sídlo

podatelna3201@fs.mfcr.cz
podatelna3202@fs.mfcr.cz
podatelna3203@fs.mfcr.cz
podatelna3216@fs.mfcr.cz
podatelna3211@fs.mfcr.cz
podatelna3205@fs.mfcr.cz
podatelna3214@fs.mfcr.cz
podatelna3215@fs.mfcr.cz
podatelna3213@fs.mfcr.cz
podatelna3207@fs.mfcr.cz
podatelna3218@fs.mfcr.cz
podatelna3212@fs.mfcr.cz
podatelna3210@fs.mfcr.cz
podatelna3200@fs.mfcr.cz

jem dotazů veřejnosti

Linky pro zodpovídání
dotazů k dani z příjmů
fyzických osob (DPFO)
596 150 111
596 705 111
596 905 111
553 681 111
595 021 111
554 792 111
554 695 111
556 788 111
556 882 111
558 605 111
558 382 111
596 304 111
596 495 111
596 651 111

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních
úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
Ing. Petra Homolová tisková mluvčí

Přejeme mnoho zdraví a štěstí jubilantům,
kteří těchto dnech slaví své narozeniny.

Życzymy niezawodnego zdrowia i szczęścia
solenizantom, którzy w tym okresie
obchodzą swe urodziny.

info / gratulacje / blahopřání
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Pramínek

Mladí ochránci přírody oddíl Pramínek, při národním registru pramenů a studánky v Praze, který se
věnuje ochraně fauny a ﬂory, vyukovým programům pro ZŠ, MŠ, DDM
a širokou veřejnost
Oddíl MOP Pramínek byl založen
v únoru 2016 u ČSOP v Praze, dále
u MOP v Praze a při Národním registru pramenů a studánek v Praze.
Pramenitá voda je stále vzácnější pro lidské zdraví. Činnost oddílu
Pramínek je zaměřen na péči, záchranu, zadržování vodních zdrojů v krajině, úpravu a údržbu, historickou
paměť krajiny.
Zaměřujeme se na hledání a mapování pramenů a studánek v našem regionu Jablunkovska, od obce
Vendryně, Bystřice, Nýdek, Hrádek,
Milíkov, Košařiska, Návsí, Jablunkov, Písek, Písečná, Bukovec, Hrčava,
Mosty u Jablunkova, Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, které jsou
oddílem zaregistrovány do Národního registru pramenů a studánek, na
Mapách. cz, Tourmapy, Google mapy.
Fotodokumentace všech 400 pramenů našeho regionu je v Národním
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Hurá do školy

registru pramenů a studánek v Praze
www.estudanky.eu.
Oddíl je zapojen do projektu
„zachraňme studánky“
Studánky potřebují každoroční péči a údržbu, ochranu. Námět
pro kolektivy, rodiny s dětmi, jednotlivce, ke vztahu k přírodě. Oddíl
se podílí na péči o přírodu v našem
regionu Jablunkovska v akcích Den
země, Minuta pro zemi, Čistíme
Beskydy, Poděkuj horám, ukliďme
Česko, ukliďme svět.
Jdeme s dětmi ven - les je hrou - poznávání, získávání a upevňování
znalostí. Využití přírodních prvků
v krajině, přírodovědná ochrana,
enviromentální osvěta, ekologická
výchova, interaktivní stanoviště, biotopy, ekosystém, ochrana mokřadů,
vodního ptactva.
Plno turistických zážitků při putování za prameny a studánkami našeho regionu Jablunkovska.

Po operaci jsem se podíval
na jizvu a konstatoval, že jsem
sešit. Ihned mě převezli na
psychiatrii.

Přeje oddíl MOP PRAMÍNEK
- Horní Lomná

info/ info

info / płatna reklama / placená inzerce / Żart / Vtip
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NETIS,a.s.! JSME TU PRO VÁS! STÁLE AKTUÁLNÍ!
Od 24. března 2021 prodej kohoutů a kuřic ∞ V květnu prodej krůt a brojlerů.
JABLUNKOV – potraviny FABOSS

ČERSTVÉ MLÉKO Z AUTOMATU: TŘINEC – zdravá výživa BIONEBIO
Hradčany

ROZVOZ OBĚDOVÉHO MENU

NOVĚ PRODEJ SUCHÉHO PEČIVA A MALÝCH BALÍKŮ SLÁMY

• Každý pracovní den výběr ze dvou polévek a třech hlavních chodů

110,-KČ

•Čas rozvozu mezi 10 – 13h dle domluvy
•Hygienicky baleno v jednorázových krabičkách
CENA JE KONEČNÁ
• Možnost platit stravenkami
•(polévka, rozvoz a jednorázové obaly)

Objednávky přijímáme do

Jídelníček na každý týden
najdete na našich webových stránkách

! ! ! VEL MI LE VNÉ! ! !
Potravinové soudky použité o objemu 50 l s hrdlem, plastové a plechové sudy 200 l. Nádoba 1000 l s výpustným ventilem („kubikovka“)

VELK Ý V ÝB ĚR
osiv, hnojiv, obilovin, šrotů, konzumních, drobných a krmných brambor, zeminy, od 8. 3. 2021 prodej certifikovaných sadbových brambor

10 hodiny ranní na tel.:

602 819 720

www.hospudkanarynku.com
Prodejna NETIS, a. s. Třinec, Frýdecká
(naproti 112) ∞ tel. 777 753 654
Po‑Pá 7.00 - 17.00
So 7.00 - 12.00

MASOVÁ KORÝTKA
•Cena 300,-/1KG
•Objednávka 3 dny předem
Také je možnost si objednat vepřovou kýtu, kolena a další...

Najdete nás na adrese

VÍCE INFORMACÍ NA TEL: 602 819 720
nebo na
Hospůdka Na rynku

Mariánské náměstí 19,
Jablunkov 739 91

na
Hospůdka Na rynku
placená inzerce / płatna reklama
18nebo
VÍCE INFORMACÍ NA TEL: 602 819 720

Prodejna NETIS, a. s. Bystřice (bývalé
JZD) ∞ tel. 602 524 778, 558 352 360
Po‑Pá 7.00 - 17.00
So 7.00 - 12.00
Prodejna NETIS, a. s. Návsí
(bývalé JZD) ∞ tel. 777 753 656
Po‑Pá 7.00 - 15.00

Prodejna NETIS, a. s. Český Těšín, Tovární
(u Sikorového parku) ∞ tel. 777 753 659
Po‑Pá 8.00 - 16.00
So 7.30 - 12.00
Prodejna NETIS, a. s. Jablunkov (bývalý
Hotel Horal, u hřbitova) ∞ tel. 607 033 262
Po‑Pá 7.00 - 17.00
So 7.00 - 12.00
Prodejna NETIS, a. s. Návsí (u vlakového
nádraží) ∞ tel. 727 963 196
Po‑Pá 7.30 - 16.00
So 7.30 – 12.00

Zakoupené zboží je možné odvézt firemními auty, popřípadě si zboží
objednat na telefoním čísle: 777 753 656
płatna reklama / placená inzerce
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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. 1/2021 a konče prosincem č. 11/2021,
náklad 1200 ks. Zodpovědná osoba: Marian Waszut. Neprošlo jazykovou úpravou.

placená inzerce / płatna reklama / tiráž

