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JARO JE ZA DVEŘMI
Ani se to nezdá, ale je za námi téměř
čtvrt roku 2010. Zima postupně předává
svou vládu jaru.
Letošní zima byla pro všechny velmi
dlouhá a tuhá. Protože se změnil zákon,
museli techničtí zaměstnanci městyse
pečovat o chodníky. Ne vždy se to podařilo ke spokojenosti všech, ale není
jednoduché bez techniky vše zvládnout.
Snad se na příští sezonu podaří zakoupit
slušnou odklizecí techniku. Slyšela jsem
od několika občanů, že jsme málo sypali
chodníky, komunikace. Málo to nebylo,
ručně bylo na chodníky a komunikace
použito 10 tun posypového štěrku. Ten
nyní znovu zametáme a snažíme se, aby
alespoň část byla použita v další sezoně.
Nechceme také, aby se většina tohoto
materiálu dostala do kanalizace.
Tak jak postupně tál sníh, objevoval se
nepořádek, který skrýval sníh – odpady
a hlavně psí exkrementy. Prosím všechny majitele psů, aby si po svých miláčcích
vždy uklízeli. Chceme přece všichni žít
v čisté obci.
Je smutné, že nepořádek mnozí nechávají
i tam, kde by se všichni měli chovat velmi
pietně – na hřbitově. Rovněž i tam, poté
co roztál sníh, byl velký nepořádek. Poházené prázdné kalíšky, odpadky. Myslím si, že není problém vypálené kalíšky
vzít domů a vhodit do odpadu a nenechat vše povalovat na hřbitově.
Ráda bych poděkovala všem občanům,
kteří nám pomáhali s úklidem sněhu,
všem těm, kteří uklízejí veřejná prostranství před svými domy. Bez této pomoci
jen těžko dosáhneme toho, že Náměšť
na Hané bude čistá, uklizená.
 Mgr. Marta Husičková, starostka
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VELIKONOCE

AKCE NA ZÁMKU

K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce.
A nejznámějšími velikonočními zvyky
jsou především barvení vajec a pletení
pomlázky.
Typickými barvami pro velikonoční vajíčka je červená (symbol radosti, vítězství), žlutá (slunce, nový začátek, život),
zelená (jaro, probuzení, naděje).
O malování vajec dokonce existuje legenda. Při svém putování po světě přišel
jednou Ježíš se svatým Petrem do statku,
kde poprosili hospodyni o kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla
ani skývu, ale chtěla pocestné pohostit.
V tom uslyšela kdákání slepice, seběhla do kurníku a našla v něm vejce. Když
hosté odešli, chtěla snést ze stolu skořápky, ale spatřila, že jsou zlaté. Každému
pocestnému potom dávala vejce, avšak
žádná skořápka se už ve zlato neproměnila. Časem začala vejce rozdávat při výročí návštěvy oněch dvou pocestných.
Tradice velikonoční pomlázky je velice
stará. O velikonočním pondělí a úterý
se prý šlehali manželé a milenci. Ospalci
a lenivci se časně z rána házeli do vody
nebo alespoň polévali, aby se probrali.
 Čerpáno z průvodce RAZEM - SPOLU

Akcí Vánoce na zámku jsme zakončili
sezonu roku 2009. Sezonu 2010 zahájíme oblíbenou akcí pro ZŠ: Barevné Velikonoce. Pro ostatní návštěvníky bude
sezona zahájena v sobotu 3. dubna 2010
ve 14:00 hod. vernisáží fotografií „Náměšť na Hané dříve a dnes“. Fotografie
zapůjčil převážně Václav Konečný, současné fotografie nafotil Martin Kašpar,
Stanislav Havlík, který pro zájemce připravuje i vydání těchto fotografií na CD.
Zámek v loňském roce navštívilo 29102
lidí, v roce 2008 to bylo 29109, v letech
předešlých se návštěvnost pohybovala
kolem 20tisíc. Jsme rádi, že návštěvnost
v loňském roce nebyla nižší, v době krize
se očekával odliv návštěvníků. Platících
návštěvníků bylo 18733, zisk z prodeje
vstupenek byl 1.003.780,-Kč, zisk z prodeje suvenýrů 50.182,-Kč.(za rok 2008
bylo za vstupné 1.053.773,-Kč).
Na zámku jsou zaměstnané 3 stálé pracovnice, 2 hlídači. Údržbu zahrady
a ostatní nezbytné práce zajišťují zaměstnanci městyse z úřadu práce.
Návštěvníky se snažíme nalákat hlavně
na jiné akce, než jsou klasické prohlídky. Na jaře začínáme velikonoční výzdobou, dvakrát ročně se pořádají noční
pohádkové prohlídky(v červnu a srpnu).
Na podzim lákáme návštěvníky na Tajemný zámek, který je zavede i do sklepení. Tradičně se konají před vánočními
svátky akce pro ZŠ a MŠ, noční prohlídky s názvem „Vánoce na zámku“.
V létě je velmi oblíbený program „Květiny pro zámeckou paní“. V červenci se
uskuteční Odpoledne s Večerníčkem.
S úspěchem se setkalo noční čtení s hercem Ladislavem Lakomým. Věříme, že se
nám i v letošním roce podaří zopakovat.
V letošním roce chystáme také několik výstav: díla PhDr. Miroslava Šmída,
Radky Doubravové, Petry Stejskalové,
Ladislava Grossmanna. Oblibu získaly
i další akce v zámeckém areálu: turnaje
pokračování na straně 2 ▶

POZVÁNKA DO DIVADLA
O. S. ZA DVEŘMI Vás srdečně zve
na premiéru divadelní komedie od Michaela Cooneyho s názvem „Habaďůra
aneb Nájemníci pana Swana“.
Těšit se můžete na ztřeštěnou komedií,
na jejímž počátku přijde hlavní hrdina
na způsob, jak pohodlně žít z podvodně
získaných sociálních dávek. Nejprve mu
vše vychází, postupem času se mu však
situace vymkne z rukou a rozpoutá se
neuvěřitelné množství komických scén.
Premiéra se uskuteční v sobotu 8. 5. 2010
od 19.00 hodin na sále kulturního zařízení Městyse Náměšť na Hané.
Vstupenky je možné rezervovat na:
www.divadlo-zadvermi.cz
 R. Pluskalová
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INFORMACE ÚŘADU
MĚSTYSE NÁMĚŠŤ NA HANÉ

TENTOKRÁT PRO KRÁSU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Hurá, zima je pryč a že nás dáma letos
pěkně potrápila. Však je to také dobře
vidět na naší pokožce a vlasech. Suchý
mráz a vlhký sníh jim opravdu moc nesvědčí, a proto se dnes podíváme na to,
jak nejlépe pomoci vláskům a pokožce
k oživení po takové zátěži.
Těm, kterým se ve větší míře tvoří
lupy, bych doporučila zinkový šampon
a po umytí vlasů vlažný odvar z lněného
semínka (2 čajové lžičky na ¼ l vody, vařit 3 minuty a přidat asi polévkovou lžíci
citronu) vmasírovat do vlasů a pokožky.
Potom lehce opláchnout. Pro všechny
ostatní bych pro oživení vlasů doporučovala po umytí opláchnout nálevem z březového listí (1 hrst březového listí na ¼ l
vařící vody, nechat louhovat 5 minut).
Komu se nechce připravovat nálev z březového listí, muže si připravit vlasovou
vodu. Příprava je následující: 3 hrsti mladého březového listí rozmixujeme s 3 dcl
30% alkoholu a necháme 24 hodin stát.
Potom ještě krátce pomixujeme a vymačkáme přes pláténko do uzavírací sklenice. Vodu uchováme v chladu a je vhodné ji trochu zředit destilovanou vodou.
Po umytí vlasů aplikujeme na celou pokožku hlavy a již neoplachujeme.
Pro detoxikaci organismu nám dobře poslouží čaj, složený ze stejných dílů – kořene pampelišky, březového listí, kontryhele a rozrazilu. 1 polévkovou lžíci směsi
přelijeme ¼ l vařící vody a necháme 5
minut louhovat. Pijeme 2 až 3 týdny 2 x
denně ¼ l.
Pro zlepšení elastičnosti pokožky a pružnosti vlasů doplníme do těla kolagen. Využít můžeme celou řadu preparátů, jako
je třeba Colafit, Flexit atd. Je vhodné je
užívat alespoň 8 týdnů.
Nezapomeneme také doplnit zásoby vitamínu D, a to hlavně konzumací mořských ryb. V tomto období by měla být
opravdu denní. Pro milovníky tučného
bůčku mohu doporučit náhradou vitamín D rybí olej ve formě gelových kapslí,
například preparát Vitamarin.
Tak nejen zářivé vlasy, krásnou a pružnou pleť, ale hlavně nádherný úsměv
Vám všem přeje Lenka Perničková.
 Lenka Perničková

V sobotu 24. 4. 2010 ve 13,30 hod. budou přivítáni v obřadní síni náměšťského zámku tyto děti:
1. Ondřej Nevrlý,
Sokolská 281, Náměšť na Hané
2. Valérie Jančíková,
Nádražní 351, Náměšť na Hané
3. Nela Mojžíšová,
Prostějovská 612, Náměšť na Hané
4. Tobiáš Švarc,
Zákostelí 85, Náměšť na Hané
5. Viktorie Báťková,
Fučíkova 508, Náměšť na Hané
6. Beáta Huňková,
Komenského 218, Náměšť na Hané
7. Jakub Papajík,
Nádražní 337, Náměšť na Hané
Při tomto slavnostním aktu vystoupí
děti ze základní školy, maminkám bude
předána kytička, dětem památníček a finanční příspěvek 1.000,- Kč od Městyse
Náměšť na Hané.
 J. Bednářová, matrikářka
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SVATEBNÍ OBŘADY NA ZÁMKU
V NÁMĚŠTI NA HANÉ
Zámek Náměšť na Hané je velmi vhodné místo ke konání svatebních obřadů.
Svatby zde mají své kouzlo v každém
ročním období.Snoubenci mohou prožít svůj svatební den jak v jarním, letním
i zimním období, tak se mohou nechat
okouzlit podzimní nádherou zámecké
zahrady. Věříme, že ke zlepšení obřadní
síně přispělo i zakoupení nového koberce a sedacího nábytku. Nejžádanějšími
termíny pro svatební obřady jsou měsíce
duben, červen a září. V poslední době si
mnoho snoubenců vybírá termíny pro
své ANO také tak, aby se jim jejich datum dobře pamatoval. Třeba datum 7. 7.
2007 si na našem zámku řeklo dvanáct
párů, 8. 8. 2008 jedenáct dvojic, o něco
méně snoubenců přišlo 9. 9. 2009. Pro
zapamatování je prý vhodný i letošní
nedělní termín 10. 10. 2010 v 10 hod. 10
min.
Zájem o pořádání svatebních obřadů
na náměšťském zámku je stále značný.
Samozřejmě, že máme z tohoto stavu radost a těší nás, že si pro důležitý den svého života vybírají snoubenci právě ▶

zámek v Náměšti n. H. Pro svatební
ANO si také vybrala náš zámek i řada
cizinců – občan Alžírska, Ekvádoru, Itálie, Chorvatska, Brazílie, Polska, Řecka,
Japonska, Velké Británie, občané Německa, Slovenska, Ruské federace.
Naším přáním je, aby se všichni při svatebních obřadech cítili co možná nejlépe
a manželské svazky aby byly pevné.
 J. Bednářová, matrikářka
článek

AKCE NA ZÁMKU

pokračování z titulní strany ▶

v petangue, folková Zahrada, koncerty v zámecké kapli, akce MS Náměšť
na Hané a OMS Olomouc, Před bitvou
u Slavkova aj.
Noční prohlídky jsme schopni připravit
díky zájmu a ochotě místních obyvatel,
kteří se převtělí do pohádkových postav
a jejich výkony jsou už téměř profesionální! Patří jim za to dík.
Poděkování patří Janě Vychodilové, která
aktivně pořádá výstavy prací dětí z MŠ
a žen z keramické dílny.
 Eva Kašparová, kastelánka
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ZLATÝ ERB – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY MĚST A OBCÍ.
Sdružení Zlatý erb vyhlásilo 12. ročník soutěže Zlatý erb. Osobní záštitu nad soutěží převzal Ing. Jaroslav Chýlek, MBA, náměstek
ministra vnitra pro informatiku. Nad cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní záštitu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž je pořádána pod záštitou Asociace krajů České republiky,
ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online
a konferencí ISSS.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji
kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky.
Městys Náměšť na Hané se této soutěže účastní již počtvrté.
V minulých letech obdržel v krajském kole Olomouckého kraje tato ocenění:
2007
Nejlepší elektronická služba
Informační systém obecního úřadu
3. místo
2008
Nejlepší webová stránka obce
Nejlepší webová stránka obce
2. místo
2008
Nejlepší elektronická služba
Videoprůvodce
3. místo
2009
Nejlepší webová stránka obce
Nejlepší webová stránka obce
3. místo
V roce 2010 zaznamenaly stránky městyse Náměšť na Hané mnoho změn. Prosíme proto občany, aby se k podobě a obsahu stránek vyjádřili v anketě na www.namestnahane.cz.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2010 V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH
Ve 45 obcích našeho regionu koledovalo letos 95 skupinek koledníků:
Litovel, Chořelice, Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Hradečná
Hrabí
Červená Lhota
Řimice
Měník
Mladeč
Sobáčov
Luká
Slavětín
Měrotín
Bouzov
Kovářov
Podolí

81706,4 715,8 892,6 911,3 456,6 729,29 780,3 531,3 063,1 712,2 708,1 310,4 718,2 954,7 164,2 544,6 180,13 648,2 240,2 570,-

Kozov, Blažov, Kadeřín, Svojanov, Bezděkov
Hvozdečko
Olešnice
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Haňovice
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

6 868,2 553,2 158,3 935,11 543,3 501,5 722,18 761,5 764,15 988,20 522,7 157,9 169,25 430,4 406,4 185,9 594,4 773,11 432,-

Celkem bylo vykoledováno: 369 992 Kč
Po skončení koledování byly pokladničky na jednotlivých obecních úřadech rozpečetěny, sečteny a vykoledovaná částka odeslána
na centrální charitní konto u České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního konta budou peníze rozdělovány
na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit.
V minulém roce bylo použití pro místní projekty Charity v Litovli následující:
165 000,-Kč
auto pro pečovatelskou službu
38 400,-Kč
přímá pomoc sociálně slabým rodinám
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
 Ing Ludmila Zavadilová, Charita Šternberk, středisko Litovel

strana 3

NÁMĚŠŤSKÉ
NOVINY

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ V ROCE 2010
Upozorňujeme občany, že poplatky
za odpady, vodné, stočné a poplatky ze
psů se budou vybírat v těchto termínech:
pondělí
středa
12. 4. 2010
14. 4. 2010
19. 4. 2010
21. 4. 2010
26. 4. 2010
28. 4. 2010
Poplatek za odpady činí 370,-Kč/osobu,
poplatek za vodné 28,-Kč/m3, poplatek za stočné 16,50 Kč/m3 a poplatek ze
psů 100,-Kč důchodci, ostatní chovatelé
200,-Kč. Termíny plateb je nutno dodržet, protože městys Náměšť na Hané se
stal od 6. 1. 2010 plátcem DPH. Některé
poplatky (stočné) jsou předmětem DPH.
 Jana Šťastná

DOTACE 2009
I v roce 2009 byl městys úspěšný v získávání dotací.
V roce 2009 dostal Městys Náměšť
na Hané dotaci od Ministerstva kultury
ČR částku 350 000 Kč na kamerový systém na zámku, která plně pokryla výdaje
spojené s touto investicí.
Olomoucký kraj poskytl pro jednotku
sboru dobrovolných hasičů neinvestiční dotaci ve výši 233 980 Kč, která byla
určena pro odbornou přípravu a akceschopnost.
Olomoucký kraj, v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje
uvolnil 200 000 Kč na realizaci projektu
„Územní plán městyse Náměšť na Hané.
Za nový územní plán zaplatil městys Náměšť na Hané 496.000,- Kč.
Regionální operační program poskytl
dotaci na rekonstrukci ulic Vodní a Zábraní ve výši 11 909 644 Kč, což je 90 %
z celkové částky 13 232 939 Kč.
Na cyklostezku Náměšť – Loučany poskytl Státní fond dopravní infrastruktury
dotaci ve výši 1 592 tis. Kč. Další dotaci
na tuto stavbu poskytl Olomoucký kraj
ve výši 1 627 250 Kč.
Na I. etapu kanalizace byla poskytnuta dotace z ERDF ve výši 2 201 455 Kč,
II. etapa kanalizace byla pořízena z dotace Fondu soudržnosti EU ve výši
62 902 649 Kč a SFŽP poukázalo na tuto
akci 3 700 156 Kč.
Regionální operační program poskytl dotaci na zřízení učebny ICT základy
školy ve výši 1 342 749 Kč, což je 90 %
z celkové částky 1 492 000 Kč.
Ze státního rozpočtu prostřednictvím
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krajského úřadu jsme získali dotaci 60
tis. na volby do Evropského parlamentu,
které se uskutečnily 5. a 6. června. Dotace plně pokryla náklady.
Prostřednictvím integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR
jsme získali dotaci na kontaktní místa
CzechPOINT ve výši 51 546 Kč.
Na výkon státní správy byla poskytnuta Olomouckým krajem dotace ve výši
425 670 Kč.
Úřad práce poskytl dotace na mzdy pracovníků z ÚP v Olomouci národní podíl
205 366 Kč a evropský podíl 652 586 Kč.
 Vlasta Zapletalová, účetní

VODA – TOPENÍ – PLYN
MONTÁŽ, OPRAVY, REVIZE
Kvalitní práce za rozumnou cenu
Nečesaný David
Bodiš Jaroslav
Náměšť na Hané, Lutín
Tel.: 604 14 29 42
Tel.: 605 59 19 59
DNecesany@seznam.cz

JAK JSME SEPAROVALI V ROCE 2009
V loňském roce jsme celkem sesbírali 1432 tun odpadu. Z toho:
Směsný komunální odpad – popelnice
454,6 t
Odpad ze hřbitova a koupaliště
83,8 t
Bioodpad
12,0 t
Velkoobjemový odpad
49,5 t
Plasty
27,9 t
Nápojové kartony – tetrapaky
0,1 t
Papír
19,8 t
Sklo
21,7 t
Kovy
26,0 t
Oděvy
5,3 t
Nebezpečné odpady
3,5 t
Pneumatiky
1,0 t
Stavební odpad (cihly, zemina,kamení,stavební odp. směs)
547,4 t
Odpad z ČOV
176,6 t
Bio odpad
3,2 t
Celkem
1432,3 t
Z toho od nás zpětně odebrali jednotlivé firmy elektrozařízení a to:
firma
ks
ECOBAT
(Baterie - monočlánky)
8
ELEKTROWIN (Drobné elektrozařízení)
164
Lednice
80
ASEKOL
Drobné elektrozařízení
114
Televizory
90
Monitory
55
ELKOLAMP
Zářivky
111
Výbojky
38
Téměř všechno končí na skládkách? Nic takového se ale nestane, když budete odpad
třídit a při tom logicky a ekologicky přemýšlet. Pokud odpad třídíte zatím jen do barevných kontejnerů či pytlů, umožňujete tak recyklaci více než třetiny vašeho celkového
odpadu. A není to zrovna málo – každý totiž vyhodí za rok přibližně 150 až 200 kg odpadků. Z průměrné skladby domovního odpadu vyplývá, že jeden člověk může vytřídit
až 30 kg papíru, 25 kg plastu a 15 kg skla.
Upozorňujeme občany, že je třeba třídit do jednotlivých kontejnerů vždy odpad, který
do nich patří. Zároveň připomínáme, že je nutné oddělovat od sebe bílé a barevné sklo.
Při třídění papíru myslete na to, že zachraňujete samotné stromy. Použitím 1 tuny sběrového
papíru se totiž ušetří asi 17 stromů v lese a kromě toho se uspoří až 50% energie a 40 % vody.
Přitom průměrná roční spotřeba papíru a lepenky na osobu je 90 kg. Děkujeme žákům základní školy, která se přidala k separaci a pomáhá tak vytřídit více kg papíru.
Děkujeme, že třídíte odpady. Zároveň Vás však žádáme o udržování pořádku na svozových místech – u kontejnerů. Dále je třeba, aby byl dodržen určitý režim a pořádek při
třech sobotních svozových dnech v roce. Děkujeme za to.
 Helena Mariánková, referentka
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CHANCE sázkov
á kancelář
číselné hry – k
orunka, sázky n
a sport aj…

FOTOSTAR – sb
ěrna fotoprací
digi foto, foto z
ﬁ

lmů, fotodárky,
velké formáty, fo
to knihy, foto na
průkaz aj…

SERITECH – zak
ázková kance
reklamní letáky

lář NOVÉ!!!

a předměty, sam
olepky, vizitky, tr
ika, čepice aj…

FILMOVÁ VINO
TÉKA – NOVÉ
prodej značkové
ho vína a doplň
kových předmě
tů
PŘEPIS VHS na
DVD
PRODEJ KONO
PNÝCH MASTÍ

nám. T. G. Masaryka 99 Náměšť na Hané, tel 602 150 614

ROK 2010

POPELNICE

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU, PAPÍRU A TEXTILU

3. 3., 17. 3., 31. 3.

10. 3.

DUBEN

14. 4., 28. 4.

21. 4.

KVĚTEN

12. 5., 26. 5.

ČERVEN

9. 6., 23. 6.

2. 6.

ČERVENEC

7. 7., 21. 7.

14. 7.

SRPEN

4. 8., 18. 8.

25. 8.

ZÁŘÍ

1. 9., 15. 9.

29. 9.

ŘÍJEN

13. 10., 27. 10.

6. 10.

LISTOPAD

10. 11., 24. 11.

17. 11.

PROSINEC

8. 12, 22. 12.

29. 12.

LEDEN 2011

5. 1.
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4. 9.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Letošní zima nám nadělila spousty sněhu
a dokonce nám zamrzla i naše Šumice.
Určitě z této nadílky měly radost hlavně
děti. Zahrádkáři již pomalu přemýšlejí,
co na svých zahradách zasejí, zasadí a jak
zkrášlí své předzahrádky. V posledních
letech stále více občanů vysazuje truhlíky květinami na okenních parapetech.
Při procházce obcí v loňském roce jsme
zjistili, že nejen zahrádkáři , ale i ostatní
mají zájem na zkrášlení svého bydlení.
Proto jsme se rozhodli v letošním roce
uspořádat soutěž „O nejlepší předzahrádku a nejhezčí parapet“. Tato soutěž
bude vyhodnocena v měsíci září 2010,
po průběžném sledování. Výherci budou
odměněni věcnými cenami. Tuto soutěž
vyhlašuje Český zahrádkářský svaz v Náměšti na Hané ve spolupráci s městysem
Náměšť na Hané. O počátku soutěže budete včas informováni místním rozhlasem a na www stránkách.
 V. Blahová, předsedkyně ČZS
ČINNOST ČESKÉHO
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
V NÁMĚŠTI NA HANÉ
Mnoho let v naší obci působí i Český
zahrádkářský svaz, který má 86 členů
s věkovým průměrem 65 let. S ohledem
na tuto skutečnost není možné, abychom pořádali společenské akce. Proto
pro své členy organizujeme různé zájezdy a např. Mikulášskou nadílku. Jednou
ročně máme výroční členskou schůzi
spolu s občerstvením. V loňském roce
jsme uspořádali tři zájezdy: do Polska
(spojeno s nákupem), do Věžek na květinovou výstavu a do Strážnice. Spolu
s tímto zájezdem jsme navštívili hrad
v Malenovicích a město Uherské Hradiště. V minulosti jsme byly majiteli
sběrny „ovoce a zeleniny“ v Loučanech.
Protože se nevyužívala byli jsme nuceni
ji prodat. Za získané finanční prostředky uskutečňujeme zájezdy, Mikulášskou
nadílku a pohoštění při výroční členské
schůzi. Při životních jubileích navštěvujeme oslavence, kterým předáváme dárek v hodnotě 400,- Kč. Při úmrtí člena
květinový dar v téže hodnotě. Plán práce
na každý rok sestavujeme dle požadavků
členů. Pokud není zájem o zájezdy členů organizace, nabízíme tuto možnost
i občanům obce. Členové mají možnost
se účastnit i zájezdů, které pořádá ▶

NÁMĚŠŤSKÉ
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Ústřední sdružení Olomouc, a to nejen
tuzemských, ale i zahraničních.
Závěrem přeji všem členům a jejich rodinným příslušníkům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce 2010.
 Vlasta Blahová, předsedkyně ČZS

DOTACE
Městys Náměšť na Hané obdržel na základě smlouvy s Olomouckým krajem ze
dne 22. 7. 2009 dotaci na vybavení zásahové jednotky ve výši 40.000,- Kč. Městys
Náměšť na Hané pro JPO II pořídil dýchací přístroje a tlakové lahve SCOTT
v celkové částce 91.889,42 Kč. Díky této
dotaci se tak výrazně zlepšilo vybavení
JPO II a bezpečnost jejich členů při zásahu.
 Tomáš Otruba, velitel JPOII
ZPRÁVA O ČINNOSTI
JEDNOTKY SDH NÁMĚŠŤ NA HANÉ
ZA ROK 2009
Je těžké naši celoroční práci uvést krátce a výstižně , aniž bych něco opomenul.
Práce máme rok od roku víc a víc, jsou
na nás kladeny čím dál přísnější nároky,
ale peněz nám nikdo dvakrát nepřidá,
i když se zdá, že obec stojíme spoustu
peněz. Pokud chceme fungovat na solidní úrovni a tak, jak se od nás očekává, bohužel peníze stát budeme. Myslím
si, že během 10-ti let se úroveň zásahů,
vybavení rozhodně posunuly o velký kus
dopředu. Buďme rádi za vše, co dokážeme , čeho jsme dosáhli a za to, co máme.
I v roce 2009 jsme pořádali ples, několik
zábav, pohárové soutěže, stavěli a káceli májku. U akce s názvem „Před bitvou
u Slavkova“ jsme pro vojáky uvařili guláš a pro hosty uzené klobásy a svařené
víno.
Proběhl sběr železného šrotu, kropili
jsme prašné cesty při budování kanalizace, čištili kanalizace, pomáhali občanům
s čištěním studní, likvidací sršňů a vos,
čistili koupaliště a tok Šumice a Baběnce. Čistění Baběnce se nakonec zúčastnili
jen hasiči.
Jednotka se schází pravidelně minimálně
každý čtvrtek na zbrojnici , kde se provádí kontrola techniky, sepisování služeb pohotovosti, školení mužstva apod.
V roce 2009 jsme se ve většině případů
věnovali technice, která nás neustále nechávala na holičkách. A to hlavně vozidlo L101 – zavzdušňování palivového ▶

systému, nefunkční brzdy, problém s posilovačem a elektroinstalací, vadné relé.
Naštěstí máme schopné automechaniky
(Vašek Úchvat a Honza Navrátil). Stejně
tak jsou mezi námi schopní elektrikáři
(Martin Tichý a Marek Stratil). Zásahová
jednotka se také účastní zásahů a výjezdů.
V roce 2009 si odbornost rozšířil Martin
Tichý a Petr Navrátil absolvováním kurzu Velitel V3 v Jánských Koupelích.
Závady při kontrole zaznamenalo vozidlo
CAS K 25 L101, (brzdový systém, výměna
akumulátorových baterií). Vozidlo VW
Transporter – nové obutí, oprava techniky
určené k zásahů – proplach motoru čerpadla, výměna chladicí kapaliny, seřízení zapalování a úprava na válcích.
V roce 2009 zásahová jednotka přešla
na pohotovostní režim, členové jednotky
drží služby a výjezd musí být do 5-ti minut. Jako velitel zásahové jednotky chci
poděkovat všem za odpovědnost a profesionalitu při držení pohotovosti. Chci
vyzdvihnout práci strojníků, kteří i když
mají službu a potřebují někam odjet, nejprve si za sebe seženou náhradu.
I letos jsme za tuto službu požádali o dotaci 150.000,- která nám byla schválena.
Vyplacena směrem k nám bude zřejmě
až v I. čtvrtletí roku 2010. Podklady pro
vyplacení s daty odpracovaných hodin
u zásahů a na směnách včetně odměn
za odvedenou práci již dostala účetní
Městyse Náměšť na Hané.
Jen pro obraz: průměrný člen odslouží ▶
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na pohotovosti asi 2000 hodin, u zásahu
je to průměrně 30 hodin, ale někteří i 50.
V těchto číslech ovšem nejsou zahrnuty
žádné akce, práce pro obec apod.
V roce 2009 jsme prostřednictvím
městyse požádali Olomoucký kraj o dotace zhruba ve výši 250.000,- Kč, což by
znamenalo při 50% dotaci o 125.000,a to na rekonstrukci vozidla VW Transporter a 2 ks dýchací techniky včetně
rezervních lahví. Od kraje nám byla
schválena dotace ve výši 40.000,a to na dýchací techniku v hodnotě
100.000,- . Dva kusy dýchací techniky
s kompozitními lahvemi, včetně panoramatických masek s kandahárovým
křížem, dělenou hadicí na vzduch, dvou
rezervních tlakových ocelových lahví nás
tedy přišlo na 90.000,- Kč. Hlavním kritériem pro výběr nové dýchací techniky
je komfort a bezpečnost u zásahu.
V roce 2010 bychom rádi požádali o dotaci Olomoucký kraj o další dva kusy,
abychom mohli techniku obměnit a starší Saturny předat dalším kolegům, např.
jednotce do Drahanovic.
▶
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Do Drahanovic jsme prodali vozidlo
CAS 24 Š706 a doufáme, že s nim budou spokojeni.
Dne 26 .6. 2009 jsme, na požádání
obce Rataje, provedli ukázku zásahu
na Dětském dni. Chtěli jsme spojit příjemné s užitečným a v rámci
této akce provést taktické cvičení při
imitaci dopravní nehody (dále jen
DN) osobního automobilu (dále jen
OA) se zaklíněným řidičem. Akce se
účastnil Pavel Týn z HZS Olomouc,
který ukázku pro přítomné okomentoval.
Jednotka zasahovala v počtu 1+5,
bylo použito vyprošťovací zařízení se
všemi zásadami, které je při vyprošťování potřeba dodržet, zraněnému
byla poskytnuta první pomoc vyčleněným zdravotníkem a nakonec byl
vyproštěn za pomocí páteřní desky
ven z vozu.
BRANNÝ DEN
I. i II. stupeň ZŠ jsme pozvali
do lomu, kde jsme si pro ně přichystali přednášku o činnosti hasičů ▶

obecně, SDH v Náměšti na Hané, jeho
práci apod.; něco málo o IZS a jeho
funkci. Dětem jsme ukázali techniku
s možností vyzkoušet si nošení a dýchání
z DT a na závěr jsme dětem ukázali opět
zásah a vyproštění osoby z havarovaného
vozidla. Myslím si, že zejména pro I.stupeň to byl docela zážitek, který se jim
i líbil.
V rámci odborné přípravy jsme procvičovali práci s vyprošťovací technikou
Narimex na vrakovišti v Těšeticích , kde
nám byly poskytnuty staré vraky vozidel. V rámci fyzické přípravy chodíme
pravidelně každou neděli mimo teplé ▶
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měsíce do tělocvičny, kde hrajeme florball. Někteří z nás jsou tak dobří, že ti
druzí si mnohdy nemají šanci ani zahrát,
ale zase je to pro ostatní dobrá motivace.
V roce 2009 nám výbor SDH odsouhlasil nákup nezbytné výstroje a výzbroj,
která se musela obnovit už po řádce let
a to soutěžní rozdělovač, soutěžní sada
širokých hadic a dresy, se kterými jsme
též jeli na krajskou soutěž do Šumperku. Městys Náměšť na Hané nám v roce
2009 uvolnil částku asi 70.000,- za které
jsme zakoupili 5 hasičských reflexních
pláštěnek, další gumový oblek MARE
(které jsou pro nás velmi praktické a pomáhají nám) a dva kusy dýchací techniky SCOTT Propak. Další výdaje spojené
s provozem jednotky byly vynaloženy
zejména na opravu techniky, což představuje částku asi 100.000,- Kč a dále
na náklady za provozní kapaliny.
V roce 2009 jsme přes program LEADER
žádali o opravu zbrojnice. Tento projekt
dostal na starost bratr Jiří Mach. Bohužel
naší žádosti nebylo vyhověno z důvodu
velkého počtu přihlášených a také drobných nedostatků. Takže bychom se o toto
znovu pokusili v příštím roce. I když
tato snaha byla neúspěšná, Jirkovi i tak
tímto děkuji za odvedenou práci, která
nebyla lehká.
Práce a starostí je celý rok až příliš. Celkově jsme odjezdili jen 8 soutěží , z toho
jsme byli 3x první, 3x druzí a zbytek se
příliš nevyvedl. I v roce 2009 jsme pořádali pohárovou soutěž v Náměšti. Tentokrát opět v areálu amfiteátru. Myslím
si, že to byl dobrý nápad,tato netradiční
soutěž do prudkého kopce na 3 proudy
přilákala i větší počet družstev. I tak to
ale byla povedená soutěž a podle ohlasů se většině libila. Přijel nás navštívit
i MUDr. Mgr. Ivan Langer, který nám
přispěl na ceny do soutěže finanční částkou 3000,- Kč.
V roce 2009 jsme překvapivě vyhráli
okrskové kolo, které proběhlo v Drahanovicích. Díky tomuto vítězství jsme
postoupili na okresní kolo do Šumvaldu.
Zde jsme skončili na 2.místě, které nám
zajistilo postup na krajské kolo do Šumperka. Tohle už byl pro nás skutečně oříšek. Proto jsme, dle pravidel, požádali
o pomoc SDH Nasobůrky, kteří nám
půjčili dva běžce – Pavla Vlčka a Michala Brachtla, dále SDH Moravský Beroun,
kteří nám půjčili taktéž dva běžce, ▶
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a to Jiřího Mareše a Jardu Chlupa, dále
jsme měli vypůjčeného jednoho běžce
z SDH Velký Újezd Zdeňka Čurdu a jednoho z SDH Loučany Tomáše Sklenáka. Tihle všichni byli jedni z nejlepších
z olomouckého okresu a v sestavě s Peťou Navrátilem jako trenérem, Ondrou
Rozsívalem, Ondrou Pešátem a Ladislavem Trnkou mladším jsme tvořili v celku
silnou sestavu. Družstvo jezdilo pravidelně běhat a trénovat, buď do Loučan nebo
na stadion do Olomouce na „lokotku“, kde
pro nás byly ponechány překážky na trénink. Chtěl bych všem poděkovat za snahu, vím, že všichni poctivě trénovali.Výsledek se však kvůli smůle nedostavil. Rád
bych poděkoval Peťovi Navrátilovi , který
soutěžící trénoval. Také mu gratuluji k jeho
krásnému času, kterého dosáhl v Šumperku na 100m překážek časem 17,89s.
ZÁSAHY
V roce 2009 jsme vyjížděli celkem 37
krát. Z toho bylo 13 požárů, 6x dopravní nehody (dále jen DN), 4 technické
pomoci, 2 úniky ropných látek , 10 povodní, 1 větrná smršť a 1 planý poplach.
O pomoc na povodních v Jeseníkách
jsme byli požádáni. Tuto informaci jsme
dostali v neděli 28.6.2009 a odjezd jsme
měli hned druhý den ráno, abychom byli
v 8.00 hod.v Jeseníku. Neboť jsme jednotka v pohotovosti, nemohli jsme vyrazit vozidlem L 101 a vším, co máme, ale
zajistit službu na vozidle L101 i nadále.
I přesto jsme do Jeseníků poslali družstvo 1+5 s technikou VW Transporter
a Avia DA 8 s dvěma čerpadly PS 12 ,
jedním čerpadlem PS8 Ziegler, plovoucím čerpadlem, kalovým čerpadlem,
motorovou pilou apod. Jednotka zasahovala v obci Mikulovice blízko hranic,
střídala vyčerpané místní hasiče, aby si
mohli i oni odpočinout. Jejich prací bylo
zejména čerpání studní, sklepů, čištění vodního toku před další vlnou apod.
Této pomoci se účastnili: Vyroubal Michal, Vyroubal Lubomír, Tichý Martin,
Rozsíval Ondřej, Drška Vlastimil a Stratil Radek. Ten samý den jsme zasahovali
v Seničce , kde přívalový déšť naplnil záchytné vodní nádrže a hrozilo vyplavení
obce. Tohoto zásahu se naštěstí zúčastnilo velké množství jednotek III a V, které
svými čerpadly vodu postupně odčerpaly. Byl zde velmi špatný přístup k nádržím, kam vedla jen úzká zarostlá cesta,
▶
která již nebyla sjízdná, takže

se musela všechna čerpadla nosit v rukách desítky metrů do kopce. Nakonec
bych zmínil poslední zásah z 10. 12.
2009, kdy jsme byli povolání k dopravní
nehodě s vyproštěním. „Jednotka po vyhlášení poplachu vyjela s vozidlem CAS
K 25 L 101 v obsazení 1+7. Byla nám
nahlášena DN – OA asi 2km za obcí Olbramice. Místo DN se ve skutečnosti nacházelo 2km před obcí Olbramice 4km
od místa dislokace jednotky. Na místě se
nacházelo osádka projíždějícího vozidla ,
která přivolala pomoc a dále havarovaný
OA značky BMW – cupé, který se střetl
boční stranou od řidiče se stromem. Vozidlo bylo téměř rozpůleno. Ve vozidle se
nacházel pouze řidič vozidla, zaklíněný,
při vědomí, se silnými bolestmi, evidentně s poraněním hrudníku, který byl
přimáčklý na palubní desce sedačkou.
Osoba byla ve vozidle zaklíněna a bylo
potřeba ji vyprostit pomocí hydraulické
vyprošťovací techniky.
Hned po příjezdu na místo zásahu byl
proveden průzkum zaměřený na únik
provozních kapalin, odpojení akumulátoru dále se zraněnému věnoval zdravotník jednotky, který osobě nasadil
fixační krční límec, přikryl dekou, udržoval kontakt se zraněným a sledoval
jeho zdravotní stav. Neboť neunikaly
provozní kapaliny, nehrozilo nebezpečí
vznícení a zdravotní stav dovoloval osobu ponechat ve vozidle, mohla se osoba
vyprostit vyprošťovací technikou. Místo
bylo pomocí osvětlovací techniky osvětleno. Bylo viditelně označeno a zabezpečeno proti vzniku další dopravní nehody.
Při nasazení hydraulické techniky Narimex bylo jako první odstřižení střechy
vozidla, dále provedeno pomocí rozpínáku a nůžek odstřižení dveří od řidiče
a následně pomocí hydraulického rozpínáku odtlačení palubní desky od zraněné osoby. Poté se osoba opatrně nasunula na páteřní desku a byla předána
RZS. Byl proveden ještě jednou závěrečný průzkum zdali se na místě nenachází
více osob dopravní nehody mimo vozidlo. Na místě nebyly nalezeny žádné jiné
osoby. Během zásahu se na místo dostavila PČR a HZS 2.výjezd s TA4. Během
zásahu nebyl nikdo zraněn .“
Tohle byl první zásah, kde jsme museli
použít vyprošťovací techniku a dá se
říct, že jsme celý zásah řídili sami, konkrétně velitel zásahu Michal Vyroubal.▶

číslo 34

Všichni zde odvedli velký kus práce
a myslím, že se určitě nemáme za co stydět. Je vidět, že naše školení a výcviky
mají svůj význam a smysl a tentokrát se
skutečně osvědčily.
Vozidlo CAS 24 Š706 v roce 2009 ještě
najezdilo 6 km a čerpadlo odpracovalo
2 hodiny. Vozidlo CAS K 24 L101 najezdilo celkem 703 km, spotřebovalo
450 litrů nafty a čerpadlo odpracovalo
9,5 hodiny. Vozidlo DA 8 Avia najezdilo
celkem 1489 km a spotřebovalo celkem
159 litrů nafty. Vozidlo VW Transporter
najezdil celkem 1461 km a spotřebovalo
175 litrů benzínu. Požární čerpadla PS
12, 16, Ziegler PS8, plovoucí čerpadlo
Froggy , motorové pily a motorový vysavač spálily celkem 140 litrů benzínu.
Chci poděkovat všem za vzorně odvedenou práci, za pomoc, kterou jste vždy
s láskou a obětavostí poskytovali, zvláštní poděkování patří i samotným strojníkům a řidičům, kteří jezdili s oddílem
MH na soutěže; stejně tak bych pak rád
poděkoval rodinám a blízkým za trpělivost s naši prací, která nás i je okrádá
o drahocenný čas strávený s nimi. Mé
mimořádné poděkování patří Michalu
Vyroubalovi, který mě ve většině případech musel zastupovat a dělat mou práci
v době, kdy jsem plnil buď služební povinnosti, jako jsou výcviky, cvičení, kurzy či samotné služby, a nebo v době mé
pracovní neschopnosti. Vím, že se na něj
mohu vždy spolehnout. V neposlední
řadě bych rád poděkoval za vzájemnou
spolupráci a podporu Městysi Náměšť
na Hané a HZS za vstřícnost a pomoc.
 Tomáš Otruba, velitel jednotky SDH
ZPRÁVA O ČINNOSTI
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
Jarní částí sezony ukončily fotbalové celky SK Náměšť na Hané ročník
2008/2009. První mužstvo v I.A třídě
KFS(Krajský fotbalový svaz) na 4. Místě
se 41 body při skóre 55:41. Naše rezerva,
hrající okresní přebor, se s touto soutěží rozloučila. Dosažených 17 bodů nás
odsoudilo k sestupu do III. Třídy OFS
(Okresní fotbalový svaz). Dorost ve své
I. A třídě skončil na 4. místě. Žákovské
celky procházející generační obměnou
zakončily sezonu 2008/2009 na chvos
tech I. A třídy kFS.
Koncem léta roku 2009, před začátkem
▶
nové sezony, se SK pustil do
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rekonstrukce tribun v našem svatostánku. Část projektu jsme zafinacovali ze
svých prostředků, na větší díl jsme získali peníze z programu LEADER, prostřednictvím Regionu HANÁ.
Naši příznivci tedy podzimní část sezony 2009/2010 mohli sledovat z nových
tribun. První mužstvo po třinácti kolech
bojuje o čelo soutěže. Máme 26 bodů
a na lídra z Lipníku nad Bečvou tratíme
pouhé tři body. Se 36 vstřelenými brankami patříme k nejvíce skórujícím mužstvům KFS. Rezerva je na čtvrtém místě s 23 body a se 45 góly vévodí tabulce
střelců III. Třídy OFS. Dorostenci se také
pohybují v horní třetině svojí soutěže.
Žákovské kategorie snad překonaly krizi spojenou s nedostatkem mladé krve
a ve svých soutěžích budou hrát klidný
střed.
SK Náměšť na Hané děkuji příznivcům
naší kopané za návštěvu v roce 2009
a těší se nashledanou v jarní částí sezony.

dotací bude těžké tento záměr uskutečnit. Byl také poskytnut sponzorský dar
Městysi Náměšť na Hané ve formě vymalování přísálí v hodnotě 11.000,- Kč.
V letošním roce plánujeme na 1. 6. rybářské závody pro děti na Šumici, 26. 6.
posezení pod kaštanem se skupinou
Nebratři, 7. 8. Rybářský karneval a dále
závody na soukromém rybníku v Sobáčově. Také bychom se chtěli zúčastnit
„Rozsvícení vánočního stromu“, kde bychom měli stánek s uzenými rybami.
Závěrem přejeme všem členům a jejich
rodinným příslušníkům v novém roce
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
 František Otruba, člen výboru

 Martin Müller, člen SK Náměšť na Hané

3. 4. 2010 ve 14 hodin
Vernisáž výstavy fotografií „Náměšť
na Hané dříve a dnes“, jižní křídlo
zámku, výstava bude probíhat do 18.
4. 2010, přístupná je v sobotu a neděli
od 9 hod do 16 hod.
5. 4. 2010 od 9 hodin
Velikonoční prohlídky zámku, v jižním
křídle zámku, výstava velikonočních
prací dětí MŠ a keramické dílny Zvoneček z Náměště na Hané (připravila Jana
Vychodilová), otevřeno od 9 do 16 hod.
22.–25 .4. 2010
Výstava mysliveckých trofejí
22.–23. 4. 2010 – 9–18 hodin
25. 4.2010 – 9 - 12 hodin
30.4.2010 v 17 hodin
Vernisáž výstavy Petry Stejskalové, jižní křídlo zámku, výstava je přístupná
do 30. 5. 2010 (so a ne, út – pá 9 – 17
hod.)
2. 5. 2010 ve 14 hodin
Vernisáž výstavy obrazů Miroslava
Šmída „Výběr z tvorby“ – výstava je přístupná do 30. 5. 2010 (so a ne, út – pá
9 do 17 hod.)
8. 5. 2010
CHATEAU – X. ročník turnaje v petangue
9. 5. 2010
Náměšťská koule – VII. ročník soutěže
tříčlenných družstev v petangue
21. 5. 2010 v 19 hodin
Koncert v zámecké kapli

ZE ŽIVOTA RYBÁŘŮ
Jak mnozí víte, existuje v naší obci i Český rybářský svaz, místní skupina č. 12,
která čítá 26 členů. Naše práce nespočívá
jen v chytání ryb, ale také uskutečňujeme různé zábavné akce, zúčastňujeme se
brigád, které jsou součástí naší práce. Je
to brigáda na chovném rybníku v Těšeticích, účast na závodech ve Vilémově, kde
si naši pomoc vyžádalo sdružení „Blata“
pod vedením předsedy spolku p. Prucka.
Ze společenských akcí: 13.6. posezení
„Pod kaštanem“ se skupinou Nebratři
spojené s tombolou, 15.8. Rybářský karneval U Kapličky na Hradě, 12. 9. výlet
na soukromý rybník Sobáčov, kdy byly
uskutečněny závody mezi členy o největší rybu. Kapra o velikosti 75 cm se podařilo chytit panu Hlavinkovi. Pan Vrážel
byl vyhlášen jako nejúspěšnější rybář
– chytil 13 kaprů. Jmenovaní byli odměněni věcnými dary od předsedy organizace Václava Zajíčka. Dne 12. 12. 2009
se konala členská schůze spolu s oslavou
50. narozenin našeho člena se skupinou
Nepijou.
V letošním roce máme opět 4 jubilanty,
kteří se dožívají 50 a 70 roků.
V loňském roce jsme zakoupili kotlovou
soupravu na vaření, udírnu, rošt na ryby
a stanové přístřešky. Chtěli bychom
zprovoznit rybník „Dymáček“, ale bez ▶

PROGRAM AKCÍ
NA ZÁMKU
V NÁMĚŠTI NA HANÉ



NÁMĚŠŤSKÉ
NOVINY

KULTURA

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2010


24.–25. 3., BAREVNÉ VELIKONOCE
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané


29.–31. 3., BAREVNÉ VELIKONOCE
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané


3. 4., ZAHÁJENÍ SEZONY NA ZÁMKU
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané


5. 4., 9.00–16,00 hodin VELIKONOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané


22. –25. 4. 9–18 hodin VÝSTAVA TROFEJÍ,
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: ČHHJ OMS Olomouc


30. 4.–20,00 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: P. Grossman, Haňovice


8. 5., 19,00 hodin „HABAĎŮRA ANEB NÁJEMNÍCI PANA SWANA“
Sál úřadu městyse Náměšť na Hané, pořadatel: o. s. Za dveřmi Náměšť na Hané


8. 5. X. ROČNÍK CHATEAU Náměšť na Hané
Nádvoří zámku v Náměšti na Hané, pořadatel: Kulový blesk Olomouc


9. 5., VII. ROČNÍK NÁMĚŠŤSKÉ KOULE
Nádvoří zámku v Náměšti na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané


15. 5., 8.00–16,00 hodin, 14. ROČNÍK memoriálu Ladislava Zbořila
Přísálí úřadu městyse Náměšť na Hané, pořadatel: Jiří Fiala, Prostějov


15. 5., 20,00 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: Quido Rock Agency Litovel


21. 5., 19,00 hodin KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI
Kaple Nejsv. Trojice Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané


22. 5., 17,00 hodin KÁCENÍ MÁJE
U hasičské zbrojnice, pořadatel: SDH Náměšť na Hané


29. 5., 20,00 hodin HODOVÁ ZÁBAVA
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: SDH Náměšť na Hané


30. 5., 14,00 hodin HODOVÉ ODPOLEDNE
U Kapličky Náměšť na Hané, Městys a SDH Náměšť na Hané


29. 5., 14,30 hodin DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané
v

19. 6., 17,00 hodin Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané
v

5. 6. VII. ROČNÍK NÁMĚŠŤSKÉ CYKLOVÉJEZD A VÉŠLAP
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: Cykloservis Husička

▶
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12. 6., 20,00 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: Quido Rock Agency Litovel
v

25. 6., 19,00 hodin KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI
Kaple Nejsv. Trojice Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané
v

26. 6., od 9,00 hodin OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: OMS Náměšť na Hané
v

26. 6., 20,00 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: P. Grossman, Haňovice
v

27. 6., 16,00–17,00 hodin ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané
v

2.–5. 7., FOLKOVÝ FESTIVAL ZAHRADA – 21. ROČNÍK
Amfiteátr Náměšť na Hané, pořadatel: Folk a country Praha
v

17. 7., 20,00 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: P. Grossman, Haňovice
v

18. 7., 13,00–16,00 hodin ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané
v

24. 7., 20,00 hodin MYSLIVECKÝ KARNEVAL
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: MS Náměšť na Hané


21. 8., 17,00 hodin Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané


7. 8., 20,00 hodin RYBÁŘSKÝ KARNEVAL
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: Rybáři Náměšť na Hané


12.–15. 8., 9,00–17,00 hodin KVĚTINY PRO ZÁMECKOU PANÍ
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané


14. 8., 10,00–16,00 hodin POHÁROVÁ SOUTĚŽ SDH
Amfiteátr Náměšť na Hané, pořadatel: SDH Náměšť na Hané


28.–29. 8., HANÁCKÉ SLAVNOSTI
U Kapličky, amfiteátr Náměšť na Hané, pořadatel: Gong Olomouc


11.–12. 9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané
b

4. 9. TANEČNÍ ZÁBAVA
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: SDH Náměšť na Hané
b

18. 9., 20,00 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA
U Kapličky Náměšť na Hané, pořadatel: SDH Náměšť na Hané
b

30. 10., 16,00 hodin TAJEMNÝ ZÁMEK
Zámek Náměšť na Hané, pořadatel: Městys Náměšť na Hané

▶
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