NÁVSÍČKO
Zpravodaj obce Návsí
Biuletyn gminy Nawsie
ZDARMA

ČERVENEC, SRPEN - LIPIEC, SIERPIEŃ 2017

10 LET FOTBALU V NÁVSÍ V JEHO NOVODOBÉ HISTORII
Za překrásného počasí jsme 24. 6. 2017 od 9.00 na hřišti u pily oslavili
10 let fotbalu v Návsí.
Tato akce byla určena především naší mládeži, na své si ale přišli i starší
příznivci.
Přípravka sehrála dvě utkání s týmy TJ Sokol Mosty a TJ Tatran Oščadnica. K vidění byly skutečně krásné fotbalové okamžiky - nejen díky naší odchovankyni Karolíně Kozielkové. Tato slečna předváděla kousky á la Zinedine Zidane a doslova tančila mezi o hlavu většími hochy ze Slovenska.
Nakonec přípravka družstvo TJ Sokol Mosty porazila 5:0 a naopak družstvu TJ Tatran Oščadnica podlehla 3:7.
V 11:00 proběhlo utkání žáků také s TJ Tatran Oščadnica, které skončilo
remízou 2:2.
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Fotbalový den dále pokračoval utkáním trenérů a hráčů – současných i
bývalých s výsledkem 9:7 pro starší členy.
V 16.00 odehrála krásné utkání plné zajímavých okamžiků naše stará garda. První poločas prohrála s TJ Krásno nad Kysucou 0:1, ve druhém poločase
se vzchopila a i přes neproměněný pokutový kop a převahu hostů dokázala
utkání otočit na 2:1.
Tento výsledek domácí neudrželi a nakonec se oba týmy rozešly smírně
s výsledkem 2:2.

Tuto celodenní akci doprovázela spousta dalších atrakcí zejména pro děti.
Skákací hrady, prohlídka požární techniky SDH Návsí, i pěna na hřišti, kterou
pro děti členové SDH Návsí vytvořili.
Po celý den bylo k dispozici bohaté občerstvení a večer se konala zábava
pro širokou veřejnost.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem mým kolegům, kteří se
mnou tvoří fotbalovou historii v Návsí. Nesmírně si cením jejich obětavé práce, kterou pro naši mládež vykonávají.
Velké poděkování patří Obecnímu úřadu v Návsí, p. Martinu Sikorovi,
SDH Návsí, Hospůdce Vojan, Velkoskladu Kadlubiec, Hospůdce u Karlosa,
Cukrárně Kolesa, p. Buzášovi, p. Hartlovi a všem, kteří se na této oslavě podíleli organizačně nebo ji podpořili svojí účastí.
Jan Lupienski
předseda SK Návsí
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JAK MINĄŁ ROCZEK V NASZYM PRZEDSZKOLU
Wróciliśmy już z wakacji. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wakacjach
z przyjemnością spotykamy się znowu w przedszkolu. Witamy również nowe
dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Są to dla niektórych trudne chwile, staramy się, aby jak najszybciej poczuły się bezpiecznie
wśród nowych kolegów i koleżanek. Po okresie adaptycyjnym dzieci czas na
pokazanie najbliższego otoczenia przedszkola. Zachęca do tego nasza piękna
JESIEŃ. Jesień jest uważana za najpiękniejszą porę roku ze względu na bogactwo kolorów, które nas otacza. Rude, żółte, czerwone, kasztanowe – wszystkie te barwy cieszą nasze oczy właśnie jesienią i mimo tego, że temperatura bywa zróżnicowana, lubimy jesienne spacery.
Korzystając z uroczej jesiennej pogody odbyło się we wrześniu, już tradycyjnie, swięto pieczonego ziemniaka.
W październiku pojechaliśmy na jesienne warsztaty do DDM w Bystrzycy, gdzie dzieci z matariałów przyrodniczych robiły ładne wytwory.
Książki rozwijają dziecięcą wyobraźnię, dlatego staramy się nauczyć dzieci właściwego korzystania ze zbiorów bibliotecznych w przedszkolu. W listopadzie odwiedziliśmy naszą bibliotekę w Nawsiu. Również w listopadzie pojechaliśmy do Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa na przedstawienie
kukiełkowe.
Dzieci zauważają wszystko, ale największe ich zainteresowanie budzą
świąteczne dekoracje pojawiające się na domach, w ogrodach i na wystawach
sklepowych. To znak, że zbliżają się Święta. Z tej okazji odbyły się następujące imprezy:
- Spotkanie z Mikołajem 2.12. w przedszkolu
- Tradycyjne Jasełka wystawiliśmy 9.12. w Domu PZKO w Nawsiu dla
rodziców, dziadków i znajomych
- 9.12. prezenty dla dzieci przyniosły Aniołki
KURS NARCIARSKI w Bukowcu rozpoczęliśmy 2.1. 2017. Przez tydzień dzieci uczyły się jazdy na nartach pod bacznym okiem instruktorów.
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Luty – to okazja do wesołych zabaw i zawodów sportowych na śniegu. W
lutym odbył się KULIG w Istebnej organizowany przez Macierz Szkolną,
olimpiada zimowa, na którą pojechaliśmy pociągiem do DDM Bystrzyca. W
lutym też było bardzo wesoło na baliku maskowym, bo przecież być przez
chwilę kimś innym jest zawsze wielką frajdą. Przecież to nic niemożliwego,
bo na balu tańczą razem bajkowe postacie. 23. 2. – zaprosiliśmy do przedszkola kochane babcie i dziadków. Przedszkolaki przygotowały tylko dla nich
specjalny program artystyczny.
Tak, jak przysłowie mówi „W marcu jak w garcu“ pogoda w tym miesiącu
jest bardzo zmienna. Czasem dzień wita nas słońcem a czasami zimną, chłodną pogodą pełną deszczu, śniegu czy gradu. Mimo tej zmiennej aury coraz
więcej korzystamy ze spacerów i wycieczek. W marcu odbył się:
- Występ dzieci na zebraniu działkowiczów w Jabłonkowie
- Topienie Marzanny
- Kino w Bystrzycy
- Kukiełki w Jabłonkowie
- Rozpoczęliśmy kurz pływania w Bystrzycy
Dopiero co powitaliśmy wiosnę a już trzeba myśleć o przygotowaniach do
Świąt Wielkanocnych. Przypominamy dzieciom o tradycjach związanych z
tymi świętami, np. malowanie pisanek, pieczenie wielkanocnego baranka.
W kwietniu przyszedł do naszego przedszkola z pełnym koszem prezentów Zajączek Wielkanocny. Na przeglądzie recytacji przedszkoli w Czeskim
Cieszynie reprezentowali nasze przedszkole – Dorotka Jaroš i Marek Rusnok.
Maj obfituje w różne święta i niespodzianki. Najważniejszy dla każdego
dziecka jest Dzień Matki. To dla swojej mamy każde dziecko najchętniej
przygotowuje różne prezenty, uczy się wierszyków i piosenek. W miesiącu
tym dzieci przedstawiły swój program w Domu PZKO w Nawsiu. Niejednej
mamusi zakręciła się w oku łezka ze wzruszenie na widok swej pociechy.
Koniec maja to również wyjazd do DDM Bystrzyca, tym razem na spotkanie
z bajkowymi postaciami.

Červenec, srpen 2017

Zpravodaj obce Návsí

Strana 5

Czerwiec w tym roku był miesiącem szczególnym pełnym wrażeń. Tradycyjnie rozpoczął się Świętem Dzieci z atrakcjami i miłymi niespodziankami,
grami sportowymi w Jabłonkowie, gdzie nasze przedszkole uzyskało czwarte
miejsce z osiemnastu drużyn sportowych. Na grach sportowych zmierzyli
swe siły Anetka Lisztwan, Charlotka Rusnok, Tobiasz Kluz i Samuel Mitrenga. „Cudze chwalicie, swego nie znacie“ to stare przysłowie, które jest bardzo
aktualne w naszych czasach. Dlatego nasza wycieczka odbyła się na Girową,
Studzieniczne a zakończyła się na Gróniu. Na festynie ogrodowym dzieci
przedstawiły się w czterech tańcach. Czerwiec to miesiąc pożegnania. Pożegnaliśmy naszych starszaków. Na uroczystym pożegnaniu dzieci udowodniły,
że poradzą sobie na nowej drodze obowiązków szkolnych. Dzieciom życzyliśmy wiele sukcesów w nauce.
Dziękujemy bardzo Macierzy Szkolnej za wsparcie finansowe i za pomoc
w organizacji akcji przedszkolnych. Rodzicom i dzieciom życzymy słonecznych i udanych wakacji.
Panie z przedszkola

UKLIĎME SVĚT,
UKLIĎME ČESKO
„Dobrovolníci po celé republice uklízeli v lesích, obcích a městech, podél
komunikací, ale také v okolí řek a v chráněných územích. Udělali tak dobrý
skutek nejen pro životní prostředí, ale i pro svůj osobní pocit odpovědnosti.
I my organizace ANO Návsí jsme zorganizovali dne 9. 6. 2017, zapojili se
a zúčastnili akce - Ukliďme svět, ukliďme Česko. Dobrovolníkům pro úklid
jsme poskytli rukavice, pytle a zajistili odvoz odpadu. Uklidili jsme prostor
kolem nádraží, autobusového stanoviště a podél potoka Kostkov.
Všem zúčastněným chceme moc poděkovat. Děkujeme.
MO ANO Návsí
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6 NEJ ZAJÍMAVOSTÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT
O NOVÉM DIVADELNÍM PŘEDPLATNÉM TRISIA
Skvělá zábava a krásný umělecký zážitek se nedají měřit. Několik konkrétních údajů Vám ale může určitě trochu odhalit a více přiblížit nové Divadelní předplatné TRISIA 2017/2018.
1. NEJNÁROČNĚJŠÍ na převoz scény z Prahy do Třince (bus, möbl,
tranzit) - HAMLET. Zpracování Švandova divadla je dynamické a
trvá 2 hodiny 20 minut. Patrik Děrgel méně mluví, více jedná.
2. NEJOBSAZENĚJŠÍ (31 tanečníků) - balet QUEEN The show must
go on! Fredddie Mercuryho, jeho rodiče, členy kapely, smrt a dav fanoušků ve své choreografii představí soubor Moravského divadla Olomouc.
3. NEJOCEŇOVANĚJŠÍ - KORESPONDENCE V+W, díky režisérovi,
hercům i moudrému humoru Voskovce a Wericha získala prestižní
ceny, včetně Ceny Alfréda Radoka za inscenaci roku a Českého divadla za nejpozoruhodnější umělecký počin.
4. NEJMLADŠÍ (nejsoučasnější) - PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
s premiérou v Divadle Kalich roku 2015. Knižní předloha se hned po
svém vydání v roce 2003 stala bestsellerem.
5. NEJVESELEJŠÍ - mladoboleslavská divadelní komedie MUŽI
V OFFSIDU, od roku 2007 se odehrála již 170. repríza!
6. NEJMÉNĚ slov (3), ale naopak mnoho různých podob sdělení myšlenek, příběhů a originálních scénických nápadů - pantomimické představení SÓLO. Talent Radima Vizváryho je tak velký, že jej dobře
uvidíte i z 28. řady na balkoně.
Chyťte si svá místa včas! Těšíme se na shledanou s Vámi v hledišti.
Tým TRISIA
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DĚTSKÝ DEN
Dne 7. 7. 2017 se v areálu penzionu Kostkov konal k příležitosti začátku
letních prázdnin Dětský den. Děti se mohly pobavit na skákacím hradě, nechat si namalovat něco na obličej od naší šikovné paní malířky nebo využít služeb pana Göllnera, který velice ochotně na svém koňském povozu několikrát vyvezl děti k blízkému rybníku a
tím zajistil krásný zážitek nejen dětem, ale také
mnohým rodičům. Pro děti i rodiče bylo připraveno občerstvení ve formě dobrot z grilu a také
sladké cukrové
vaty a popkornu.
Chtěli bychom
poděkovat všem,
kteří nám pomohli tuto akci zorganizovat a umožnili dětem užít si tento den na maximum a samozřejmě všem rodičům, kteří si vyčlenili čas a navštívili tuto akci, aby s dětmi začátek prázdnin oslavili.
Děkujeme mnohokrát!!!
Veronika Byrtusová (provozní penzionu)
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CHARITA JABLUNKOV JIŽ 16-TÝM ROKEM NA „GÓRALIJI“
Dovolte mi, že se společně ohlédneme do historie naší charity a povíme si
také, jak i Vám můžou být nápomocné naše služby právě dnes.
Charita Jablunkov byla založena mladými aktivisty, kteří se rozhodli pomáhat druhým, protože to cítili jako svoji křesťanskou povinnost a především
je to činilo šťastné. Každý z nás má ve svém srdci touhu konat dobro, a když
tuto touhu naplníme – věřte nebo ne – často nacházíme smysl svého života.
Jako motto Charity Jablunkov, vybrali zakladatelé citát sv. Matky Terezy:
„Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“ Tato slova si neustále opakujeme a držíme se jich dodnes.
Na samotném začátku působení charity vznikl Denní stacionář sv. Josefa,
jenž dodnes podává pomocnou ruku lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří touží po tom najít smysl vlastního života. Ve stacionáři chceme, aby každý náš klient poznal pocit uznání a seberealizace.
Naši klienti přichází během týdne a zdokonalují se ve všem, po čem touží.
Mnozí z našich klientů umí vyrábět nádherné výrobky z keramiky, vosku,
dřeva… Jiní klienti umí povzbuzovat druhé, usmívat se za všech okolností.
Někteří klienti se nikdy nevzdávají a pořád znovu, opakovaně každý den se
pokouší dosáhnout svých cílů. K čemu je takový stacionář dobrý? Může pomoci lidem s postižením začít žít svůj vlastní život, a ne jen přežívat ze dne
na den. Každý jsme jedinečný a my si to připomínáme den co den. Nevěříte?
Navštivte nás kdykoli v týdnu od 6.30 do 14.30 a ověřte si to na vlastní kůži.
Sídlíme v krásných nových prostorách bývalé speciální školy na ul. Bukovecké 479.
Další službou, která od samého založení charity pomohla mnohým z Vás
je Bezplatná právní poradna. JUDr. Marek Jakubík a jeho kolega Mgr.
Martin Bielesz z Advokátní kanceláře Hajduk & partners s.r.o., pravidelně
věnují 2 hodiny svého volného času, aby mohli poradit každému z Vás a to
bez ohledu na rasu, národnost, vyznání, pohlaví, politickou příslušnost, věk,
sociální postavení, vzdělání apod.
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Poradenství je poskytováno anonymně a konkrétně každý pracovní čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin v prostorách Charity Jablunkov na ul. Bukovecké 479. Co Vám můžeme poradit nyní? Zlaté pravidlo: 2x měř, 1x řež. Dříve
než např. něco podepíšete, využijte naši poradnu a zeptejte se advokáta co si o
tom myslí, protože potom už nemusí být pomoci.
Mnozí z Vás určitě často využívali naši další službu, kterou je humanitární
sklad. Tak jak všechny služby prošly mnohými změnami i tato služba zažila
své. Dnes z původního skladu máme velmi oblíbené Centrum pomoci
sv. Rafaela. V tomto centru můžete nejen odevzdat své nepoužívané věci, ale
rovnou si odnést to, co právě potřebujete a podpořit tak charitní činnost. Většina věcí putuje do rodin, které nemají peněz nazbyt, nebo je posílána na
Ukrajinu. Mimo jiné v centru každý dostane základní poradenství, pokud jej
potřebuje. Cílem je pomoct těm, kdo se ocitli v těžkém životním období a
provézt ho k lepšímu zítřku. Daří se to? Ano. Daří se to těm, kdo opravdu
touží po změně.
Naše centrum je mimo jiné také místem setkání. Sekávají se u nás maminky na rodičovské dovolené, dámy, které rády tvoří a modlící se maminky za
své děti. Pravidelně máme také doučování pro děti z 1. a 2. stupně základní
školy, které vedou naši dobrovolníci. Jednou týdně se u nás také setkávají
příbuzní alkoholiků, kteří se vzájemně podporují.
Našim hlavním pilířem, na kterém budujeme tuto službu, je bratrská láska.
Naši dobrovolníci pomáhají tam, kde je potřeba. V tomto roce jsme potřebným sklízeli uhlí, dřevo, sekali trávu, myli okna atd. Jsme ale připraveni pomáhat také u mimořádných událostí. Náš sklad je vybavený vysoušeči a různými potřebami k odstraňovaní následků po vodě, ohni…
Možná i Vy potřebujete pomoct? Nebo chcete pomáhat s námi? Přidejte se
k nám… Centrum je otevřeno v pondělí od 8.00 do 15.30 hod. a od úterý do
čtvrtku od 8.00 do 13.00hodin prozatím v prostorách na ul. Bukovecké 479.
Nejzajímavější novinkou, kterou naše charita nabízí je Charitní pečovatelská služba, jenž je tady pro naše nemocné a starší lidi. Oč usilujeme? Naše služba usiluje o co nejdelší setrvání klienta ve svém domácím, přirozeném prostředí
tak, aby mohl žít běžný způsob života i přes jeho nepříznivou životní situaci.
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Nejedná se pouze o lidi samotné. Mezi naše klienty patří i ti, jejichž rodiny poskytují péči, ale dlouhodobým nepříznivým stavem jsou již vyčerpány a
potřebují pomoct. Naše pečovatelky se snaží vnášet do domácnosti „svěží
závan“, pomáhají klientům s péčí o tělo, domácnost a často i duši. Rozjasněná
tvář, motivace, nová chuť k životu to je to, co často vídáme v očích těch nejstarších a osamělých, když je navštívíme. Sami si neumíme představit jaké to
je, cítit se neužitečný a druhým na obtíž. Pečovatelky pomohou rodině skloubit běžný chod domácnosti a zároveň péči o člena rodiny. Každý z nás potřebuje vědět, že je milován a není na obtíž své rodině. Potřebujete i vy naši pomoc? Službu poskytujeme v Jablunkově a ve všech okolních obcích (Návsí,
Hrádek, Písečná, Písek, Bukovec, Bocanovice, Milíkov, Košařiska, Dolní a
Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Hrčava) v tyto dny: pondělí až pátek od
7.00 do 20.00 hodin; soboty a neděle od 7.00 do 13.00 hodin. Cena služby
dle schváleného ceníku (104 Kč/hod. v týdnu; 130 Kč/hod. o víkendech).
Kontaktujte nás nejlépe telefonicky na čísle: 731 489 675.
Charita Jablunkov se snaží postupně reagovat na Vaše požadavky a přizpůsobovat jim své služby. Sociální služby jsou určovány a vymezovány zákonem a proto nám často nedovolí dělat to, o co nás žádáte. Rozhodli jsme se
tedy založit živnost, kterou jsme pojmenovali: Charitní služby pro domácnost. Tyto aktivity nejsou omezeny zákonem o sociálních službách, proto je
možné domluvit se i na takových činnostech, které nebývají zcela běžné. Zajímá-li Vás i tato naše aktivita volejte na tel: 728 422 437.
Dovolte nám pomoci třeba právě Vám, vždyť my děláme svoji práci rádi.
Ostatně Vy nám pomáháte a podporujete nás formou Tříkrálové sbírky, díky
které v tomto roce Charita Jablunkov obdržela neuvěřitelných 591.510Kč.
Díky výnosu sbírky můžeme nyní nadále poskytovat pomoc tam, kde je potřeba. Děkujeme! Každý měsíc za všechny naše podporovatele, přátele, klienty je sloužena mše sv., kde Vám neustále vyprošujeme potřebné milosti.
Bůh Vám žehnej. Přejeme Vám vše dobré a těšíme se na setkání.
Za tým pracovníků Charity Jablunkov Lucie Szotkowská, ředitelka.
Kontakt: 733 755 843, jablunkov@caritas.cz
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MŠ KAŠTÁNEK INFORMUJE
"KDYŽ NA LUKÁCH KVETOU KOPRETINY,
TĚŠÍME SE VŠICHNI NA PRÁZDNINY.
PO ROCE UŽ TADY BUDOU ZAS,
NASTANE NÁM LENOŠENÍ KRÁSNÝ ČAS."
Konec školního roku v MŠ KAŠTÁNEK byl nabitý událostmi. Probíhaly
přípravy na besídku pro rodiče, nacvičovalo se na radovánky na hřišti, konaly
se Sportovní hry mateřských škol v Jablunkově. Předškoláci si „Školou nanečisto“ při návštěvě ZŠ MASARYKOVA vyzkoušeli, jak to v opravdové škole
chodí. A hlavně se rozloučili s MŠ za přítomnosti rodičů a paní učitelek
1. třídy v pásmu básní, písní a tanečků.
Ale ještě než nastal čas prázdninových dobrodružství, vypravili jsme se na
výlet za novými zážitky. Nemuseli jsme daleko, kynologické cvičiště je hned
za řekou. Ale i tak to byla hlavně pro ty nejmenší pořádná „túra“, zvládnout
cestu tam i zpět po svých. V krásném areálu už na nás čekali pejsci a jejich
páníčci pod vedením p. Jana Macoszka. Nejdřív byl ale čas na svačinu, kterou
do batůžku přichystali rodiče dětem. A že bylo co mlsat!
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Potom naši pozornost zaujalo cvičení „Agility“, kdy postupně menší pejsci
a jejich paničky předvedli, co všechno umí - běh mezi překážkami, v tunelu,
slalom, přeskoky, tanec mezi nohami a další dovednosti.

Větší plemena - vlčáci a knírač - zase ukázali, jak zvládají poslušnost a
obranu za všech okolností a dokážou vypátrat a polapit zloděje. Za svůj výkon děti všechny pejsky odměnily velkým potleskem a pamlsky.
Mohly si je zblízka prohlédnout i
pohladit, nakonec jsme se všichni
dohromady vyfotili na památku.
A pak už řádily děti. Po vzoru
pejsků zdolávaly překážky. Skákaly v pytlích, trefovaly se do klauna, lezly v tunelech a další nezbytné výletní aktivity. U ohně si opékaly párky a v doprovodu kytary
zpívaly známé i neznámé písničky. A nakonec byla zmrzlina v kornoutku !
„Sláva, nazdar výletu“ zaznělo na zpáteční cestě do MŠ po krásně slunečném zážitky nabitém dnu.
Velké poděkování proto patří všem členům kynologického cvičiště pod
vedením pana Jana Macoszka. Moc se těšíme na další spolupráci.
KOLEKTIV MŠ KAŠTÁNEK
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PANZERSHOW
Dne 24. 6. 2017 se již posedmé konala soutěž spojená s výstavou, jak plastikových, kovových resinových, tak i papírových modelů.
Na tuto akci se sjeli modeláři ze čtyř zemí - Česka, Slovenska, Polska a i
Maďarsko mělo svého zástupce. Celkem bylo evidováno 104 soutěžících,
z toho však 16 v zastoupení. K vidění bylo 246 přihlášených modelů a dalších
58 bez registrace. Návštěvníci zde mohli spatřit výrobky modelářů, jenž se
řadí k evropské špičce.
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Setkání se neslo v příjemné a kamarádské atmosféře, účastníci si mohli
užít doprovodných akcí, jako např. střelby ze vzduchovek, pistole, shlédnout
hasičskou techniku místního hasičského sboru.

Děti si zaskákaly na skákacím hradu a při venkovním grilování si všichni,
jak soutěžící, tak i návštěvníci užili krásné počasí.
Na akci bylo rozdáno 52 speciálních cen a 89 hlavních ocenění.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům a hlavně obci Návsí
za podporu této mezinárodní akce a rovněž paní ing. Klusové, místostarostce
obce za účast na této akci a slavnostním předání vítězných pohárů.
Doufáme,že i nadále si táto akce v Návsí bude držet svůj standart a již teď
se těším na další ročník.
Radek Dostál
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STARZIKOWIE
Starka ze Starzikym byli pobrani i żili już kupa roków wroz. Łobo byli
robotni, tóż jim czas lecioł hónym. Starka byli jeszcze silno babka, chociaż
już jim ciągło na 9O – tke. Starzik mieli kónie, tóż sie też przi nich fest łutropili. Chodzili „po gałuszkach“ to znaczi po łoraniu. Gazdym nikierzi pozwali
ku stołu a czynsto bywały gałuszki, tóż to tak zaczyni nazywać. Gdo mioł
kąsek pola, albo jaki zogóny za chałpóm, tóż pytali gazdym załorać, albo ziymioki łobsypać, albo prziwiyść drzewa z lasa, no fórt było roboty kupa. Starka mieli dłógi zogóny, nasadzili se ziymioków, sami poruszali, kóniym sie
łobsypało ,ale wykopać zaś trzabyło ręcznie. Starkym ta robota cieszyła, w
krziżach jich nie bolywało a w polu robili łod młodu, tóż byli nauczóni. To
nie była robota jyny w ziymiokach bo były siana, żniwa, kole bydła itd. Dóma też nawarzili, napiykli. W zimie Starka naprzyndli na kołowrotku łowczi
wełny, potym sztrykowali westy, kopyca i tak roczki łuciekły.
Starka też byli wiesioli. Jak szli kany w zimie na szkubaczkym, to sie jim
babki łuśmioły.
Ale roz sie Starka na Starzika fest nagniywali. Starka ze sómsiadkóm na
jesiyń zaś kopały ziymnioki. Były szumne, tóż pełnych miechów na polu
przibywało. Już rano sie ze Starzikym domówili, że po robocie sie gazda stawi na pole i ziymioki zwiezie. Jyny co.Starzik zaś był „na gałuszkach“ a babki mu już łudziękowały, łuczęstowały go no i zapómnioł. Zamiast po ziymioki jechoł prosto do chałpy. Kónie jakosi łodszerowoł i bechnył spać. Starka
czakali, ale sie nie doczkali a ziymioków by se choć gdo, miyszek lebo wiyncej, zgolił. Starka lecieli łutropióni do chałpy a tu stary spi. Ani go nie szło
łobudzić.
Na szczęści tam mieli szikownego sómsiada i tyn na nowo kónie łoszerowoł, zaprzóngnył do wozu i zajechoł już po ćmoku po ziymioki.
Ale Starka to dłógo nimógli Starzikowi zapómnieć.
I.T.
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JAK POŽÁDAT O KOTLÍKOVOU DOTACI?
Pracovníci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje budou ve spolupráci
s městy a obcemi s rozšířenou působností a pracovníky Státního fondu životního prostředí (SFŽP) poskytovat konzultace a semináře občanům - žadatelům o tzv. kotlíkové dotace.
Seminář v Jablunkově je naplánován na 28.8.2017. Začátek je v 16.00 hodin v kinosále jablunkovské radnice - Dukelská 144, 739 91 Jablunkov.
Dále uvádíme, že pracovníkem, zajišťujícím odbornou pomoc, je
Mgr. Aleš Cwik, odbor životního prostředí a zemědělství - kancelář v 1. NP
v budově č.p. 600, tel.: 558 340 694, e-mail: ales.cwik@jablunkov.cz
Veškeré informace a aktuality pak občané mohou sledovat na stránkách
www.lokalnitopeniste.cz
Ing. Jan Nieslanik, tajemník MěÚ Jablunkov

ZÁJEZD DO OLOMOUCE
Výbor Klubu důchodců v Návsí zorganizoval pro své členy jednodenní
zájezd do Olomouce. V úterý 20. června 2017 jsme se sešli v 7 hodin ráno na
autobusovém stanovišti a odjeli společně nejdříve do české svíčkárny Rodas.
Tam si každý mohl vlastnoručně vyrobit a nazdobit svíčku, glycerinové mýdlo
a vybrat z velké škály koupelových solí. Hodně jsme si to užili a pobavili se.
Potom jsme navštívili barokní baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku u Olomouce, která patří k nejznámějším poutním místům České
republiky. Je cílem mnoha turistů a poutníků.
V její blízkosti se nachází Zoologická zahrada Olomouc, která se rozprostírá na ploše více než 40 hektarů. Kdo chtěl vidět více než 200 druhů zvířat,
určitě si procházku ZOO nenechal ujít.
Domů jsme se vrátili unavení, ale všichni určitě spokojení. Velkou zásluhu
na příjemném dni bylo i nádherné slunečné počasí.
Jednatelka Klubu důchodců
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DLA TYCH, KTÓRZY NIE SĄ STELA
Wanda Mider z Ustronia
Jeśli ktoś by miał ochotę
Poznać ojców naszych mowę,
Niech przyswoi sobie słówka –
Tłumaczenie ma gotowe.

Pokurzować cygaretle
Znaczy „palić papierosy”,
Kudłocz to taki mężczyzna,
Który nosi długie włosy.

A zaczniemy od drzistanio –
Więc drzistani znaczy „mówić”.
Zaś łutropa to jest wówczas,
Kiedy ktoś się bardzo trudzi.

Babiorz – tyle co kobieciarz,
Który babki wciąż podrywa,
A łożralec – straszny pijak,
Co w gospodzie często bywa.

Stare ździorbo można oddać
Do muzeum lub do śmieci,
A zowitka to jest panna,
Która ma przed ślubem dzieci.

Ojciec chrzestny to kumoter,
Zaś położna to hebama,
Dudrok – człowiek bez humoru,
Co marudzi już od rana.

Brzidok – człowiek obrzydliwy,
Zaś kładziwko to jest młotek.
Cumel, żeby każdy wiedział,
To dla niemowlęcia smoczek.

Pusa znaczy „pocałunek”,
Narzeczony galan zwie się,
Młoducha to panna młoda,
A żynich – pan młody przecież.

Zioła róznie nazywają,
Jak kosztyfoł i kamelki –
To żywokost i rumianek,
One goją rany wszelkie.

Tyrckać to iść drobnym kroczkiem,
Tak jak chodzi dziecko małe,
Kiedy biegnie rozbawione,
Za rękę trzymając mamę.

Kierchów miejscem jest dla zmarłych,
Dómbek to kwiat chryzantemy,
Który w dzień listopadowy
Na cmentarze zanosimy.

Babuć to dorosłe prosię,
Słonina zwana jest szpyrkóm,
Zaś choroba dość wstydliwa –
Biegunka – zwie się laksyrkóm.
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Dociyrny to taki wścibski,
Który wszędzie nos swój wciśnie,
Opowoga to odwaga,
A porzeczki to rybiźle.

Lustra – po naszemu zdrzadła,
Codziennie potrzebujemy.
Ono mówi, choć w milczeniu,
Jak szybko się starzejemy.

Jelita to są kaszanki,
Lawór to blaszana miska,
W której kiedyś bez prysznica
Człowiek umył się do czysta.

Już dość tego napisałam,
By Ci nie zawracać głowy.
Czytelniku, gdyś to pojął,
Ustroniakiem żeś wzorowym.
I. T.

Přejeme mnoho zdraví a štěstí jubilantům, kteří
oslaví v měsíci červenci a srpnu své narozeniny.
Życzymy dużo zdrowia i szczęścia wszystkim
jubilatom obchodzącym w lipcu i sierpniu
swoje urodziny.

P L A C E N Á

PRODEJ A ROZVOZ
DŘEVĚNÝCH BRIKET
Ing. Hrubý Marian
Tel. 737 905 901
Balení 33kg - 152 Kč, 15 kg - 72 Kč

www.levneekobrikety.cz

I N Z E R C E
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