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Ozve ‑li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Wrzesień kiedy ciepły, to październik skrzepły.
Milí spoluobčané,
s velkým zaujetím jsem letos sledoval začátek tohoto měsíce. Zvláště u dětí
školou povinných a to nejen prvňáčků bylo vidět v mnohé větší míře upřímnou
radost a nadšení ze začátku školního roku. Ještě slavnostnější atmosféru zažili
bývalí i současní žáci Masarykovy ZŠ u příležitosti 95. výročí otevření školy,
kterému byl 5. září věnován nedělní den otevřených dveří MZŠ. Slavnostní

září / WrzesieŃ

zDarma / DarmoWe

atmosféru tohoto jubilea skvěle dotvořila dechová hudba Jablunkovanka,
vystoupení žáků a skvělá tradiční kuchyně. Nadšené tváře nejen bývalých
žáků reprezentované všemi pokoleními dokumentují svědomitou letitou
práci všech, kteří se na chodu školy podíleli a podílejí. Tímto chci ještě
jednou popřát všem žákům, učitelům, personálu a vedení hodně úspěchů,
trpělivosti a skvělých výsledků.
Ve středu 8. září se většina zastupitelů zúčastnila prohlídky staveniště
Tělocvičny za účasti vedoucího stavby, bezpečnostního technika a stavebního dozoru. Práce na stavbě probíhají v souladu s harmonogramem. Náleží
se poděkovat všem, kterým tato výstavba poněkud komplikuje každodenní
život za trpělivost a pochopení. I nadále však nabádáme k mnohem větší
ostražitosti a pozornosti nejen v blízkosti stavby. Rozměrově velké stavební prvky jsou již usazeny, ale i nadále bude na stavbu pokračovat dovoz
relativně velkého množství materiálu a pohybu těžké stavební techniky.
Obecně probíhají rekonstrukce dvou autobusových zastávek „U Goryla“
a „Na Varcopě“, které by měly být výhledově zhruba do měsíce dokončeny.
Ve finální přípravě je ještě výstavba nové autobusové zastávky „ U Sznapky“.
Po jejím dokončení bychom měli v celé obci obnovené autobusové zastávky.
Sportovní dění obce, hlavně fotbalového klubu, značně komplikuje očekávaná rekonstrukce a výměna fotbalového povrchu hřiště. Doufejme,
že vše kolem této rekonstrukce konečně nabere ten správný směr a v co
nejkratší době se započne s hlavními pracemi.
Zato mladí hasiči v letošním roce válí a na soutěžích si získali přídomek
"žluté peklo". Je to výsledek dlouhodobé a svědomité práce SDH s dětmi
a mládeží. Tyto borce jsme měli možnost vidět 18. září na ploše naproti Požární zbrojnice v soutěži „Beskydský železný hasič“. SDH měli pro všechny
zúčastněné připravené občerstvení a pro děti překvapení.
Dne 25. září nás čeká sedmý ročník „Běhu na Filipku“, který si každoročně získává větší přízeň běžců. Tímto zveme všechny příznivce běhu nejen
k aktivní účasti ale i k vytvoření jedinečné atmosféry na trase běhu, kterou
známe třeba s velkých akcí World tour. Informace naleznete na poslední
straně zpravodaje.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům, kteří zajišťovali
„Náveské letní kino“, těm kteří přišli a všem organizacím, které zajišťovaly
občerstvení.
Vám občanům chci popřát krásné období současného babího léta a nadcházejícího podzimu. Dny plné zdraví, radosti a životní pohody.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:
pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin
sobota 9. října 2021 od 08:00 do 14:00 hodin
Volební místnosti
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
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.
Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
platným dokladem. Neprokáže‑l i
volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise

hlasování neumožní. Volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.
K zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti je volič povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební
komise.
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, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.
Požadavky na přenosnou volební schránku můžete nahlásit předem na obecní úřad p. Turoňové
nebo p. Lipus do 06. 10. 2021
tel.: 558 357 880.
majetkoprávní

místostarosta
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Recyklace potravinářských olejů

Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané
v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit?
Stačí je slít do obyčejné PET lahve a odnést do některé z označených olejových popelnic. Je to
snadné a navíc užitečné.
Pomá háte nejen předchá zet
ucpání odpadního potrubí, ale
zároveň se podílíte na snižování
emisí CO2.
Jak na to?
Do olejových popelnic můžete
třídit všechny kuchyňské oleje
a tuky – z konzerv, z marinád,
salátových zálivek, smažení, nakládané zeleniny či sýrů. A také
máslo, sádlo, výpek z masa.
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Předcházet vzniku odpadů

To vše může ještě dobře posloužit, a přitom vám neucpat odpady. Použité oleje a tuky stačí doma
slít do jakékoli PET lahve, kterou
jste zvyklí třídit. Plnou a dobře
uzavřenou lahev odneste do nejbližšího označeného kontejneru na
třídění oleje. V naší obci je nádoba
na recyklaci olejů a tuků umístěna
u budovy místního hospodářství
vedle hasičské zbrojnice. Mapu
kontejnerů najdete na www.tridimolej.cz/mapa, kde si vyhledáte
ten, který máte nejblíže.
Vyčištěný a recyklovaný olej se
opět stává hodnotnou surovinou.
Pokud olej recyklujeme, snižuje
se potřeba pěstovat olejniny pro
průmyslové účely, protože jeden
olej je použit dvakrát. Zabraňujete
ucpání potrubí u vás doma i ve veřejné kanalizační síti. V neposlední řadě tímto procesem dochází
k úsporám CO2.Dáváme odpadu
šanci být znovu užitečný.
Poznámka na závěr – do olejových popelnic patří pouze jedlý
odpadní olej a tuk! Nejsou určeny
pro motorové, hydraulické, technické ani žádné jiné průmyslové
oleje a maziva.
Děk ujeme, že tříd íte spolu
s námi!
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To je naše filosofie. Naše sběrné
kontejnery nabízí možnost odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty
a hračky k ekologickému využití.
Sesbírané věci přirozeným způsobem vracíme zpátky k lidem. Dáváme věcem druhý život a navíc
pomáháme potřebným. Díky našim
aktivitám získáváme prostředky,
kterými aktivně podporujeme neziskové a charitativní projekty.
Jaké věci lze dávat do našeho kontejneru?
Kategorie A
Jsou to oděvy, jejichž stav (kvalita) umožňuje jejich další využívání
k dalšímu nošení. Jejich život bude
pokračovat dál v původní podobě.
Naleznou dalšího nositele. Hračky,
módní doplňky i knihy dokážeme
vytřídit a dát jím druhou šanci.
Oblečení prosím zabalte do igelitových pytlů, aby nedošlo ke znečištění. Igelitové pytle se v naší
třídírně potom vytřídí do plastů.
Kategorie B
Oděvy, které již nelze využít
k původnímu účelu. Šatstvo v této
kategorii se dále rozčlení s ohledem na jejich materiálové složení.
Dále se může průmyslově zpracovat. Například rozřezáním, rozcupováním, případně jako příměs
do kartonů. Práce s touto skupinou
vyžaduje drahé technologie a je velice náročná na spotřebu energie.
Vznikne však nový výrobek.
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Kategorie C
Jsou to oděvy, které nebylo přes
veškerou snahu možno zachránit
a zařadit do skupin A a B. Šatstvo
se termicky zhodnocuje. To znamená, že slouží jako palivo v elektrárnách. Jedno kilo má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí. Z šatstva
tak vznikne světlo a teplo.
Co do kontejneru nepatří
Plesnivé, mokré či od chemikálií
zašpiněné hadry.
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Vítězství náveských barev
V průběhu standardního školního roku se žáci Masarykovy
základní školy pravidelně účastní mnoha soutěží, sportovních
turnajů a olympiád. Mnohdy se
umísťují na předních příčkách
regionálních, okresních, případně
krajských soutěží. Zlatým písmem
se do historie školy zapsalo například vítězství v česko-slovenské
sekci KWN a následná účast v celosvětovém finále školních televizí
v japonském Tokiu v roce 2019.
Školní televize NaStopě zde byla
oceněna za filmový snímek EMA.
Za zmínku stojí rovněž vybojovaná
účast chlapců v celorepublikovém
finále ve stolním tenise v roce 2020,
které se z důvodu covidové situace
nakonec neuskutečnilo.
Ve školním roce 2020/21 byly
téměř všechny soutěžní akce zrušeny, případně odloženy na následující školní rok. A přesto i v této
nelehké době jsme zaznamenali
několik důležitých vítězství.
Mimořádným vítězstvím bylo
zvládnutí školního roku po stránce vzdělávání. Značná část výuky
probíhala distanční formou, která
byla náročná pro všechny zúčastněné. Jak žáci a učitelé, tak i rodiče
si mnohdy museli sáhnout na dno
svých sil, hlavně psychických.
Významným vítězstvím bylo
složení přijímacích zkoušek a
téměř stoprocentní přijetí žáků
devátého ročníku na střední školy
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hned po prvním kole přijímacího
řízení. 43 žáků zamířilo ke studiu
na gymnázia či střední odborné
školy, 6 bylo přijato na učební obory. S trochou nadsázky se dá říct,
že každý devátý student 1. ročníku
gymnázia pochází z Masarykovy
základní školy Návsí. Co se úspěšnosti přijetí na střední školy týče,
jedná se o stav v posledních letech
pravidelně se opakující, což je potěšitelné a zároveň zavazující.
Dalším vítězstvím je stabilizace kvalifikovaného pedagogického
sboru a ustálení počtu žáků. Ve
školním roce 2021/22 jich evidujeme téměř čtyři stovky. Zde
poděkování míří k Vám, rodičům,
za Vaši důvěru, přízeň a podporu.
Za vítězství lze považovat i
výborné zázemí školy, na němž
se svými finančními prostředky významně podílí zřizovatel
školy, obec Návsí. V průběhu roku
se podařilo zahájit stavbu školní
tělocvičny, která by měla nahradit tu stávající z roku 1926. Zde
se patří poděkovat většině členů
zastupitelstva za schválení stavby
a sportovním klubům za podporu. Obrovské uznání a poděkování
však v této záležitosti patří paní
starostce Lence Husarové.
Výše zmiňované úspěchy ve velké
míře svědčí o kvalitní práci jak ze
strany většiny žáků, tak ze strany
všech pedagogických pracovníků
a dalších zaměstnanců Masaryko-
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vy ZŠ Návsí. Zaměstnanci školy a
žáci existují ve škole jako obrovská „spojitá nádoba“. Pokud si
navzájem rozumí, respektují se a
pomáhají si, tak mohou být nad-

míru spokojeni. A spokojenost na
obou stranách je asi tím největším
vítězstvím, o které má cenu stále
bojovat.
V. Šnajdr

95. výročí Masarykovy základní školy Návsí

V neděli 5. září 2021 uplynulo již
95 let od otevření budovy Masarykovy základní školy Návsí. Toto
výročí jsme si připomněli v Dnem
otevřených dveří. Do školy zavítali
žáci a zaměstnanci školy, ti současní
i bývalí, rodiče, prarodiče a přátelé
školy. Všichni příchozí se mohli těšit
na kulturní program, který obstarali žáci školy a dechový orchestr
Jablunkovanka. Při prohlídce školy
si prohlédli kmenové třídy i odborné
pracovny a zavzpomínali na doby
minulé ve stálé expozici školního
muzea. Mnozí obdivovali výzdobu
a výtvarnou galerii školy, zhlédli
některé pořady školní televize TV
NASTOPĚ, případně si připomněli
jména svých spolužáků prostřednictvím výstavy absolventských triček.
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Pro nejmenší návštěvníky se rájem
her staly školní družiny. Stejně jako
před 95 lety jsme vydali limitovanou
edici výročních odznaků, které si
mnozí odnesli jako suvenýr. Třešničkou na dortu se stala ochutnávka krajových jídel, za kterou vděčíme skvělým kuchařkám ze školní
jídelny. Kdo přišel, viděl, ochutnal
a zavzpomínal. Kdo nepřišel, určitě
mohl litovat.
Závěrem se sluší poděkovat SRPŠ
a OÚ Návsí za podporu. Největší poděkování a uznání však patří všem
zaměstnancům za jejich perfektní
práci a za ochotu se podílet na chodu školy. Hlavně díky Vám všem si
naše škola udržuje vysokou úroveň
a kvalitní regionální renomé.
V. Šnajdr
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100. výroči úmrti ks. Seniora Franciszka Michejdy

Narodil se 3. října 1848 v Albrechticích v rod ině rolní ka
Franciszka Michejdy. Byl nejstarší ze sedmi sourozenců. Absolvoval evangelickou školu v Albrechticích. V letech 1862-1867
studoval na německém evangelickém gymnáziu v Těšíně. Následně
studoval teologii na Fakultě evangelické teologie ve Vídni, později
na doplňujících studiích v Lipsku a Jeně. Po ukončení studia byl
od roku 1871 vikářem v Bílsko-Bělé,
později v Brygidowie u Stryje a v
roce 1874 se vrátil na Těšínské Slezsko. Zde byl nadále pastorem evangelické církve v Návsí až do konce
svého života. Po první světové válce se stal seniorem evangelických
církví Těšínského Slezska.
Franciszek Michejda aktivně
působil a podporoval několik
spolků a vzdělávacích sdružení.
Spoluzaložil časopisy "Przyjaciela
Ludu" a "Dziennika Cieszyńskiego" a působil jako redaktor čtvrtletníku "Przeglądu Politycznego" a
časopisu "Rolnika Śląskiego". Byl
předsedou Společnosti evangelické
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výchovy v Těšíně. Jako evangelický duchovní byl významým pols k ý m n á r o d n í m b u d it el e m
na Těšínsku. Zemřel 12.února 1921
roce.
V rámci oslav 230. výroči založeni Slezké církve evangelické augsburského vyznání v Návsi, Obecně
prospěšná společnost Koexistence
o.p.s. Č.Těšín, s podporou obce
Návsi, uspořádala vědeckou konferenci k 100. výroči úmrti Ks. Seniora Franciszka Michejdy. Součástí
konference byla vystava „ Czy Ks.
Franciszek Michejda doprowadził
lud do Ziemi Obiecanej“ připravená
Dokumentačním centrem Kongresu Polaku v ČR, které autorem byl
mgr. Marian Steffek
Na konferenci kterou moderoval Dr.ing. Stanislaw Gawlik, vystoupili Pastor Stanislav Piętak
z přednáškou na téma „ Působnost
evangelických sborů po 1. světové
válce na Těšínském Slezsku“, Pastor Jan Fójcik z referátem „Historie evangerlického sboru v Návsi“.
Pani Barbara Pino-Michejda přednášela na téma „ Život, působení
a výsledky práce Seniora Franciszka Michejdy“. Marcin Gabryś
kustod Muzeum protestantizmu
v Těšině zveřejníl pozůstalosti a
soukromou korespondenci , která
se nacházi v archivu Muzea.
Zpestřením konference byly hudební vložky v podáni Anny a Leszka Kaletových a Beaty Kantor.
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Vyvážíme žumpy a septiky
na Frýdecko-Místecku
Buďte odpovědní k životnímu prostředí!
Respektuje legislativu a neriskujte pokuty!
Volejte profesionály s platným osvědčením!
Sdílejte vývoz se sousedem a ušetřete za dopravu!

Jak?

Kanalizačním vozem
SmVaK Ostrava

Kdy?

Konkrétní data
pro jednotlivé obce
na druhé straně letáku

Za kolik?

Orientační ceny v tabulce
na druhé straně letáku

Objednávejte
na bezplatné lince 800 292 400
nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb
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Pražmo
Střítež
Komorní Lhotka

22 238
090 Kč
Kč
1
695
Kč

2945
797KčKč
Kč
402
22

1 201
399
Kč
1
1 473
Kč Kč

Morávka
22 780
484ze
Kč žump,3septiků
3488
192KčKč
Kč a akumulačních
1 300
596
Kč jímek
Ceník
vývozu
Vendryně,
Smiloviceodpadních vod
1
892
Kč
2
600
1
Hrádek
Kč
1 744
Kč Kč

Ceny vývozu pro jeden
dům
2 978
534rodinný
Kč
3686
241KčKč
Kč
Kč
32
2
090
Kč
797

Krásná
Košařiska
Řeka

Sdílený vývoz
1jeden
621
Kč
1 843
Kč rodinný
Cena pro
dům
1
399
Kč

20.
října Lhotka
18.Návsí
Komorní

3
077
Kč
5m
23do
238
Kč3

3do
KčKč
10
m33
2784
945

1 892
Kč
10 Kč
m33
1do473

Písečná
Ropice
Dobrá
Hrádek

13 669
201 Kč
Kč
2
780
Kč

43
1376
909KčKč
Kč
488

2 188
Kč Kč
955
Kč
1 744

Bukovec
Střítež
Nošovice
Košařiska

1 978
695
Kč
349 Kč
2

3 866 Kč

4 2574
402KčKč

057 Kč
32 686

2 287
Kč Kč
1 201

Hrčava Smilovice
Vendryně,

15 051
892 Kč
Kč

5 2758
600KčKč

205 Kč
32 784

2 879
Kč Kč
1 300

Poznámka: Ceny jsou orientační, uvedeny
bez DPH;
15 %Kč
Řeka
2 090
Kč sazba DPH
2 797

Dobratice
Písečná

793 Kč
31 669

501 Kč
42 376

1 188
399
Kč
251 Kč
2

Komorní
Lhotka
Vyšní
Lhoty
Bukovec

21 866
238
Kč
793 Kč
3

2 574
945
Kč
501 Kč
4

1 287
473
Kč
251 Kč
2

Hrádek
Raškovice
Hrčava

21 051
780
Kč
793 Kč
5

32 758
488
Kč
501 Kč
5

1 879
744
Kč
251 Kč
2

Košařiska Ceny jsou orientační, uvedeny
2 978
32 686
Pražmo
090
797
Poznámka:
bez Kč
DPH; sazba DPH
15Kč
%

1 843
399 Kč

Nižní
Návsí Lhoty

497 Kč
31 077

Způsob sběru: stacionární s přejímkou odpadů
Termíny sběru: viz tabulka; od 11:00 do 18:00 hodin

029 Kč
1 843

103 Kč
1 892

Návsí
32 077
3 784
1 892
Morávka
484 Kč
192 Kč
596 Kč
Objednávejte na bezplatné lince 800 292 400 nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb
Písečná
32 669
43 376
2
Krásná
534 Kč
241 Kč
1 188
621 Kč
Bukovec
20. října

3do
866
Kč3
5m

4 574
do
10 Kč
m3

2do
287
10 Kč
m3

Hrčava
Ropice

51 051
201 Kč

51 758
909 Kč

2 879
955 Kč

Poznámka:
bez Kč
DPH; sazba DPH
15 Kč
%
Střítež Ceny jsou orientační, uvedeny
1 695
2 402

1 201 Kč

Tenisový turnaj čtyřher SK Návsí 2021

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů - Návsí

Objednávejte na bezplatné lince 800 292 400 nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb
Vendryně, Smilovice

1 892 Kč

2 600 Kč

1 300 Kč

Řeka

2 090 Kč

2 797 Kč

1 399 Kč

Komorní Lhotka

2 238 Kč

2 945 Kč

1 473 Kč

Hrádek

2 780 Kč

3 488 Kč

1 744 Kč

Košařiska

2 978 Kč

3 686 Kč

1 843 Kč

Návsí

3 077 Kč

3 784 Kč

1 892 Kč

Písečná

3 669 Kč

4 376 Kč

2 188 Kč

Bukovec

3 866 Kč

4 574 Kč

2 287 Kč

2. pololetí 2021
datum
sběru

den

stanoviště kontejneru

29. 9.
29. 9.
30. 9.
1. 10.
4. 10.
4. 10.
5. 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.)

Objednávejte na bezplatné lince 800 292 400 nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb

Dne 28. srpna 2021 se konal za příznivého počasí tradiční tenisový tur5 051 Kč
5 758 Kč
2 879 Kč
naj čtyřher SK Návsí.
Poznámka:
Ceny jsou orientační,
uvedeny bez
DPH; sazba
15 % za účasti 11 párů z naAkce proběhla
na tenisových
kurtech
v DPH
Hrádku
šeho regionu.
Výsledky:
1. místo: Jan Szkandera(Mosty u Jabl.), Boguslaw Rajski(Návsí)
2. místo: Pavel Kantor, Radim Martynek(SK Návsí)
3. místo: Hynek Firla, Marek Lakota(Třinec)
4. místo: Jiří Brus, Igor Gluza(Třinec)
Objednávejte na bezplatné lince 800 292 400 nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb
Za SK Návsí bych rád poděkoval všem zúčastněným, organizátorům a obci
Návsí za podporu této vydařené akce.
Radim Martynek SK Návsí‑oddíl tenisu

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

Hrčava

10

info / info / sport / sport

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

info / info / gratulacje / blahopřání
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Tichý svět
Pořád se ptáte “CO?” a stále nerozumíte?
� Už Vás nebaví neustále se doptávat?
� Přestáváte slyšet zvonění Vašeho mobilu?
� Jak rozpoznat začínající ztrátu sluchu?
� Špatně rozumíte v hlučném prostředí.
� Všichni říkají, že máte televizi příliš nahlas.
� Slyšíte, ale nerozumíte.
� Slyšíte zvuky (bzučení, syčení, hučení), které nikdo jiný neslyší.
� Musíte se dívat lidem na obličej, abyste lépe rozuměli.
� Sluchová ztráta postihuje osoby v každém věku. Přijďte se poradit do
Tichého světa.
Cítíte se izolovaní od rodiny, přátel, blízkých? Nevíte si rady? Ztráta sluchu
není konec světa.
Organizace Tichý svět poskytuje sociální služby osobám se sluchovým
postižením.
� Můžeme Vás podpořit:
� V pochopení Vaší aktuální situace.
� V hledání možností, jak situaci řešit.
� V komunikaci s Vaším okolím.
� Ve výběru vhodného lékaře ve Vašem okolí.
� Ve výběru vhodného typu pomůcek.
� Při podání žádosti o příspěvek na kompenzační nebo zvláštní pomůcku.
� V napojení na jiné služby a specialisty.
� Při nácviku práce s Vaším telefonem, počítačem apod.
� V řadě dalších oblastí.
� Obraťte se na nás. Naše služby jsou zdarma a mohou být poskytovány
i anonymně.

Mgr. Bc. Alena Hegerová
alena.hegerova@tichysvet.cz
702 158 110 / tichysvet.cz

12

info / info

pozvánka / zaproszenie
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ODTAH HORNÍK
CELÁ ČR TEL.: 733/219000

autohornik@seznam.cz
-Odtahy a převozy
-Výkup autovraků za hotové
-Převozy do Vašeho servisu
-Odvoz malých bagrů a strojů

Stojí Vám na zahradě nepojízdný vrak,???
Odvést auto do servisu, na výstavu veteránů, závody???
VOLEJTE!!!
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placená inzerce / płatna reklama

płatna reklama / placená inzerce
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PĚSTITELSKÁ PÁLENICE DOLNÍ LOMNÁ

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ V SEZONĚ 2021/2022

VOLEJTE 602 777 897


ČK-,021

120,-KČ
imaknevarts a itsovotoh v ezuop abtalP •

• Platba pouze v hotovosti a stravenkami

053
350

350

ESG Dolní Lomná s.r.o., www.gorollza.cz, Dolní Lomná 338, tel. 602 777 897, 739 91 Dolní Lomná, gorollza@gorollza.cz

• Platba pouze v hotovosti a stravenkami

120,-KČ

16

placená inzerce / płatna reklama

płatna reklama / placená inzerce
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BĚH NA FILIPKU
7. ROČNÍK

25. 9. 2021

start : od Obecního úřadu

cíl : Chata na filipce

...............................délka trati 2 a 6 km

prezence: 8:30»9:30 ! start v 10:00

ORGANIZÁTOR: Obec Návsí ve spolupráci s Masarykovou základní školou

18

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

