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V pondělí 3.9.2012 začal slavnostním zahájením na zámku v Náměšti na Hané
školní rok pro devět prvňáčků. Prvňáčky
předávala paní učitelka Richterová do
péče třídní učitelky S. Nevrlé. Slavnost
zahájil ředitel školy Mgr. Ladislav Havelka, kulturní program zajistila Mgr. J. Janečková a žákyně ZŠ. Městys Náměšť na
Hané věnoval prvňáčkům drobné dárky.
Zároveň městys Náměšť na Hané zaplatil za žáky první třídy tzv. „pastelkovné“,
které odmítá platit stát.
Prostory I. stupně ZŠ prošly během
prázdnin částečnou rekonstrukcí: byly
vyměněny vchodové dveře, rozbité luxferové okno, omítka v prvním poscho-

dí byla odstraněna a nahrazena novou.
Celkové náklady na tyto opravy dosáhly
téměř 250 tis. Kč
Díky daru obce Olbramice ve výši 50
tis. Kč byl I. stupeň vybaven novou tabulí,
výukovými pomůckami.
Městys Náměšť na Hané uhradil nákup nábytku do I. třídy.
Při přípravě nového školního roku
udělaly hodně práce i učitelky I. stupně a
jejich rodinní příslušníci – natírali skříňky, lavice apod. Patří jim za to velký dík.
Obce Drahanovice, Loučany, Olbramice a městys Náměšť na Hané přispěly
žákům 9. tříd na nové učebnice anglického jazyka.
MAHU

Popr vé do mateřské školy
S novým školním rokem přicházejí do mateřské školy nové děti, některé s pocitem
strachu, jiné s pocitem radosti. Nesou si s
sebou spoustu očekávání a představ.
A také doufají, že je ostatní přijmou
mezi sebe. Atmosféru nepřijetí dokáže
těžko snášet i dospělý člověk, natož pak
malé dítě.
Proč je pro člověka tak důležitá společnost a přijetí ostatních? Protože člověk
je tvor sociální, od pradávna žil v tlupách
a tlupa znamenala bezpečí a pomoc v
nouzi. Vyčlenění jedince ze skupiny bylo
vždy považováno za ten nejkrutější trest.
Pro dítě je nepřijetí ze strany ostatních
dětí a především ze strany pedagoga tím
nejhorším, co je může potkat.
Na začátku školního roku je třída poměrně nesourodou skupinou jednotlivců.
Je třeba podpořit děti, aby dokázaly navázat vztahy, spolupracovat, brát ohledy
na ostatní.
Úplně na prvním místě je přijetí a
respektování dítěte ze strany pedagoga.
Druhým krokem k tomu, aby se z jednotlivců stala skupina, je vzájemné poznání.
K tomu, abychom mohli spolu bez zábran
komunikovat, se potřebujeme znát.
Znát svá jména, vědět, kdo co má rád,
co ho baví, co mu vadí, co bychom mu neměli dělat a s čím bychom mu měli pomo-

ci. Zkrátka dozvědět se o sobě vzájemně
co nejvíce.
Děti by měly dobře poznat i své učitelky a naučit se vzájemně respektovat. K
tomu nám pomáhají různé hry, ale i běžné situace, které společně řešíme.
Jak ze skupiny jednotlivců udělat třídu a přitom nepotlačit osobnost dítěte?
Pomocí řízených skupinových činností, vhodné jsou také pohybové hry se
zpěvem, dramatizace pohádek, společné
výtvarné činnosti, stanovení pravidel pro
společné soužití ve třídě.
Pomáhají také rituály, se kterými souvisí stanovení pravidel třídy. Například
to, že se každé ráno
společně pozdravíme,
zazpíváme
oblíbenou písničku,
která nás naladí k
úsměvu, připomeneme, jak se máme
k sobě chovat, co
nás dnes čeká.
To
všechno
jsou krůčky ke spolupráci a vzájemné
pohodě.
D. Husárková,
ředitelka MŠ

Tak už nám to začíná:
penál, sešit, svačina,
časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát,
potýkat se s dějinami,
netoulat se nikde sami,
slušně zdravit, ne se prát
a zas brzy spát a vstát.
Po prázdninách škola zdá se
vždycky trochu přísnější.
Hlavní je, že za rok zase
budem o kus chytřejší.

SEZNAM ŽÁKŮ 1. TŘÍDY
1. Šimon Hudeček
2. Eliška Chocholová
3. Daniel Lón
4. Tomáš Paták
5. Martin Pečiva
6. Martin Polzer
7. Kryštof Richter
8. Lucie Švubová
9. Jan Zezulka

žáci I. třídy

O prázdninách se na zámku pořád něco děje …..
Hned v sobotu 4. srpna se uskutečnila na
nádvoří zámku Andalúská noc. Krásné
taneční kreace v rytmu ﬂamenca přilákaly na 150 návštěvníků. Myslím, že
i prodej španělského vína a dalšího občerstvení přišel divákům vhod. Hned o
týden později, v sobotu 11. srpna, se na
nádvoří představilo na třicet veteránů.
Škoda, že sem auta dorazila pozdě odpoledne. Od čtvrtka 16. do neděle 19.
srpna proběhla tradiční akce Květiny pro
zámeckou paní. Letos s hojnou účastí na
vernisáži i na samotné výstavě. Tématem
byly dětské historické kočárky. Dle ohla-
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su návštěvníků se akce opravdu vyvedla.
Hned následující sobotu se uskutečnila
repríza červnových pohádek, která měla
překvapivě větší návštěvnost než samotná premiéra.
Prvního září se během večerních prohlídek při akci Hradozámecká noc představili návštěvníkům poslední majitelé
zámku Ottahalovi, kteří podali hostům
i malé občerstvení. Na závěr večera se
v hospodářské části zámku promítal ﬁlm
Ať žijí rytíři! V sobotu 15. září v rámci
Dnů evropského dědictví proběhly netradiční prohlídky zámku a v neděli 16. září

byly prohlídky zpestřeny tancem mladých tanečníků – Nely a Viléma Šírových
z tanečního klubu OLYMP Olomouc při
ZŠ Holečkova a Slovanském gymnáziu.
Akce Zakletý zámek se tento rok
uskuteční 27. října. Letos se bude reprízovat pro velký úspěch Svatba upírů. Děj
se odehrává v přízemí zámku a ve sklepení. Na tuto akci, a nejen na ni, přijíždějí
lidé od Šumperka, z Vyškova aj. Srdečně
zveme i občany Náměště.
Je nutná telefonická objednávka na
tel. čísle 585 952 184.
Mgr. Jitka Vychodilová, kastelánka

STRANA 2

Vz pomínk y, zá ži tk y
a očekávání v našem zařízení
Již uplynulo několik měsíců od prvního
organizovaného setkání našich seniorů
se členy náměšťského Klubu seniorů, které přineslo nezapomenutelné chvíle pro
všechny zúčastněné hlavně tím, že došlo
na společné vzpomínání, sportovní zápolení a kulturní zážitky při poslechu jak
známých, tak již někdy i polozapomenutých písní s přáním dalšího setkání v co
nejkratší době.
Tak už je to tady, chystá se opět nové
setkání. V měsíci říjnu se konají dvě zajímavé akce v rámci Týdne sociálních služeb, pořádaného Asociací poskytovatelů
sociálních služeb ČR a Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, a to :
- sportovní den 9.10.2012, který
zahrnuje soutěž tříčlenných družstev v
několika disciplínách včetně kulturního
programu (počítáme s účastní asi 5 týmů)
a reklamní leták bude k dispozici na vývěskách i webových stránkách a dále
- den
otevřených
dveří
dne
10.10.2012 od 9.00 hod. do 15.00 hodin
zahrnující možnost návštěvy všech prostor
domu seniorů
Vzhledem k zaměření je počet účastníků sportovního dne omezen, na Den
otevřených dveří však tímto zveme nejen
členy „Klubu“, ale i širokou veřejnost,
aby se všichni mohli seznámit s životem v
domě seniorů nejen v nynějších podmínkách, ale i s budoucími představami, které
jsou spojeny s výstavbou nového pavilonu.

A teď ještě trocha vzpomínek na uplynulé měsíce – co jsme všechno zažili?
- vystoupení skupiny Country tanců z Majetína Báječný ženský
- vystoupení divadla Slunečnice z
Brna
- prohlídku „květinového“ zámku
- účast na sportovních hrách ve
Chválkovicích
- archeologickou přednášku o nálezech v Náměšti a okolí (Tomáš Přidal)
- pravidelné akce
• pondělní společné cvičení
a výtvarný kroužek
• středeční kavárna seniorů
• čtvrteční tréninky paměti
• páteční návštěvy pejska
– canisterapie
Nezbývá než sledovat přípravy, přihlásit se na sportovní zápolení a hlavně s
dobrou náladou přijít do našeho zařízení.
Těšíme se na Vás.
Kolektiv zaměstnanců a uživatelů služeb
Domu seniorů FRANTIŠEK

Magistrát města Olomouce upozorňuje
občany, že platnost speciálního označení
motorového vozidla O1,

původní označení motorového vozidla,
předložil k ověření průkaz ZPT nebo
ZPT/P a doručil 1 fotograﬁi formátu jako
na občanský průkaz.
S případnými dotazy je možno se obrátit:

které se vydávalo na základě přiznání
mimořádných výhod II. stupně (průkaz
ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZPT/P)
končí dnem 31.12.2012.
V současné době se speciální označení
O1 vyměňuje za nový parkovací průkaz

K výměně je nutné, aby se držitel speciálního označení dostavil osobně, vrátil
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Miroslava Mánková, tel. 585 562 423
Mgr. Lukáš Neruda, tel. 585 562 429
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8,00-12,00; 13,00-17,00
hod.
úterý, čtvrtek 8,00 - 12,00; 13,00 - 15,30
hod.
kancelář č. 455, II. poschodí
Označení vozidel přepravující osobu těžce zdravotně postiženou upravuje zákon
o provozu na pozemních komunikacích
– v současné době jsou tato vozidla označena speciálním označením O1.
S účinností od 1. srpna 2011 došlo ke
změně zákona a nově budou vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou označena parkovacím průkazem pro
osoby se zdravotním postižením. Jeho

Naši jubilanti 07-09/2012:
• Jarmila Nohavičková, 89 let
• Ludmila Kvapilová , 87 let
• Růžena Kargerová, 85 let
• Anna Stejskalová, 84 let
• Vítězslav Zedník, 82 let
• Bronislav Novotný, 81 let
• Marie Müllerová, 81 let
• Emilie Pirklová, 81 let
• Dobroslava Fingerová, 80 let
• Marie Přidalová, 80 let
• Jan Chytil, 90 let
• Ludmila Chudobová, 85 let
• Jarmila Klementová, 85 let
• Drahomíra Chytilová, 83 let
• Václav Ošťádal, 83 let
• Tomáš Nemrava, 82 let
• František Dostál, 82 let
• Květoslav Vaněk, 81 let
• Marie Koudeláková, 81 let
• Miroslav Podhorný, 80 let
• Božena Srovnalová, 90 let
• Václav Sklenář, 89 let
• Miroslav Sklenář, 88 let
• Vlasta Zajíčková, 85 let
• Zdenka Chytilová, 84 let
• Dobroslava Kolářová, 83 let
• František Blaha, 82 let
• Jarmila Bubeníková, 81 let
Srdečně blahopřejeme.

podobu stanoví prováděcí vyhláška. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním
postižením vydá příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností tak, jako v
současné době speciální označení O1.
Průkaz bude vydán osobě, které byly
přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo
praktickou hluchotou nebo III. stupně.
Zjednodušeně lze říci, že se jedná o držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Vozidlo lze
označit parkovacím průkazem pro osoby
se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle
přepravována osoba, která je držitelem
parkovacího průkazu. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty
nebo strážníka obecní policie, že jí byly
přiznány mimořádné výhody, které ji
opravňují k užívání vozidla označeného
parkovacím průkazem.
Současná označení O1 mohou být
používána na území České republiky do
ukončení jejich platnosti, nejpozději však
do 31. prosince 2012.

STRANA 3

Dožinke r. 2012
Oslava díkůvzdání provází ledstvo od nepaměti. Sme rádi, že tato tradica přetrvala v našem krajo. E v jinéch evropskéch,
vespěléch zemích má dodnes náboženské
charakter.
Kdež do našé farnosti přešil Otec Norbert, netošel, že máme v Náměšťo toto
tradico slavení dožínek v kostele. Rok s
rokem se zešil a me sme započale s připravó této odálosti; oklózeni a zdobeni kostela, nacvičování zpěvů, chestáni
krojů. Otec Norbert chtěl taky přespět,
nabídl teda jiné, slavnostňéši způsob dožínkové mše svaté.
V nedělo 26. srpna belo ráno pošmórny
a občas e sprchlo. Tolik sme se těšele, že
bode pěkné deň a že se prondem pěkně
nastrojeni v krojich přes celó dědino.
Ale co to? Zrovna, kdež sme měle jit do
kostela, tak jakobe zázrakem se mračna
protrhla, vesvitlo slonko a me sme muhle
jit do farniho kostela na děkovnó mšo
svató.
Začátek slavnostni mše svaté bel zahájené průvodem Hanáku a Hanaček přes

celó chrámovó loď, kerá bela nádherně
prosvětlená ranním slonečnim svitem.
Paprske pronikale do chrámo Páně a
všecke barve kvitek na oltářích a na krojích jakobe ožele, jakobe všecko maliř
právě namaloval... Pět oltářů ozdobenéch
kalinó, vratičem, slonečnicama a zlatobýlem s dožinkovym věncem vprostředko
chrámo, omocňovale
atmosféro slavnosti.
Během
pronášení
přímluv
krojovaní
farníci nesle v obětním průvodo k oltářo
do rok Otca Norberta dare zahrad, vinic
a poli. Chtěle tak
vejádřet poděkování za všecke dare od
Boha. Zapojile se
tak aktivně do slavnostni bohosložbe a
ozvláštnile celó mšo
svató. Místní schola
nacvičela a zazpivala

nekolek pisniček.
Po skončení mše svaté rozkrájel Otec
Norbert posvěcené pecinek chleba a rozdal děťom. Děkojem všeckém, keři se o
toto nádhernó slavnosť zaslóžele, zvláště
pak O. Norbertovi za krásny vedeni mše
svaté.
Hel.Bui.

Potřebujete poradit?
Pak kontaktujte odbor sociálních věcí
Magistrátu města Olomouce, který nabízí pomoc i občanům Náměště na Hané
Rozpis činností: cílová skupina jednotlivci a rodiny v tíživé životní situaci
– osoby bez zaměstnání, v hmotné nouzi,
sociálně vyloučené:
- sociální poradenství /nárok na sociální dávky, důchody, kontakty na agentury
práce aj./
- zprostředkování kontaktu s dalšími
organizacemi a poskytovateli sociálních

služeb /zadlužení a hrozba exekuce, řízení o rozvodu, výživném aj./, příp. doprovod při jednání
- pomoc při podání žádosti o příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc /dávky pomoci
v hmotné nouzi/ aj.
- pomoc při vyřizování osobních dokladů
- pomoc při hledání a zajišťování ubytování především osobám bez přístřeší
Rozpis činností: cílová skupina senioři a
osoby se zdravotním postižením:
- p o m o c
při
uplatnění žádosti o
příspěvek
na
péči, příspěvek
na
mobilitu,
příspěvek
na
zvláštní pomůcku,
výpůjčka
zvláštní
pomůcky; průkaz
osoby se zdravotním postižením, výměna
parkovacích
průkazů
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- pomoc při výběru zařízení pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením,
pomoc s vyplněním žádostí o umístění do
těchto zařízení
- zajišťování pomoci u jiných organizací (pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče apod.), spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
- pomoc při sepsání návrhu na zbavení
/omezení/ způsobilosti k právním úkonům, podání podnětu k zahájení řízení o
způsobilosti k právním úkonům u Okresního soudu v Olomouci
- pomoc při ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
Kontakt:
Magistrát města Olomouce
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociální práce, poradenství a
služeb
Hálkova 20, 779 11 Olomouc
Blažena Doležalová, sociální pracovník
tel.: 585 562 421
e-mail: blazena.dolezalova@olomouc.eu
Mgr. Jana Pytlíčková, sociální pracovník
tel.: 585 562 257
e-mail: jana.pytlickova@olomouc.eu
www.olomouc.eu
Nedovoluje Vám zdravotní stav navštívit nás? Můžeme si domluvit osobní
setkání.

STRANA 4

VO L BY D O Z A ST U PI T E L ST VA O L O M O UC K É H O K R A J E
Rozhodnutím prezidenta České republiky publikovaným ve sbírce zákonů pod
č. 224/2012 Sb., byly vyhlášeny volby do
zastupitelstev krajů České republiky.
Hlasování ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje se uskuteční
v pátek 12. října 2012 v době od 14:00
hod. do 22:00 hod. a v sobotu 13. října
2012 v době od 8:00 do 14:00 hod. v kulturním zařízení městyse, nám. T.G.Masaryka 100, v budově základní školy,
Komenského 283 a u Podhorných, Nové
Dvory 414.
Ve volbách konaných v roce 2012
bude voleno 55 členů Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Ve volbách do zastupitelstev krajů
můžou voliči hlasovat i mimo stálý volební okrsek v rámci volebního kraje na
voličský průkaz. Volič může požádat o
vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, některým z následujících
způsobů:
• osobně u úřadu městyse do okamžiku
uzavření stálého seznamu (tj. do středy
10. října 2012 do 16:00 hod.), u osobně
učiněné žádosti se sepíše úřední záznam

• podáním doručeným nejpozději 7
dnů přede dnem voleb úřadu městyse
(tj. do pátku 5. října 2012 do 16:00 hod.)
úřadu městyse; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky;
Úřad městyse voličský průkaz předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče k
zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve
dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Volební okrsek č. 1 – kulturní zařízení
úřadu městyse, nám. T.G.Masaryka 100,
Náměšť na Hané pro voliče ulic: Bělidlo,

Biskupství, Fučíkova, Hrad, K Baběnci,
Lesní, Nad Náhonem, Nad Dymáčkem,
nám. T.G.Masaryka, Padělky, Procházkova, U Koupaliště, Vaňourkova, Vodní,
Záhumenská, Zákostelí
Volební okrsek č. 2 – budova základní školy, Komenského 283, Náměšť na
Hané pro voliče ulic: Erbenova, Jiráskova, Komenského, Lomená, Nádražní,
Nerudova, Pod Hradem, Polní, Prostějovská, Sokolská, V Ráji, Válník, Zábraní, Zahradní
Volební okrsek č. 3 – u Podhorných, Nové
Dvory 414, Náměšť na Hané pro voliče
ulice: Nové Dvory
Prosím, vezměte si s sebou: platný občanský průkaz nebo pas.
Voličům budou dodány hlasovací
lístky, kdo z občanů hlasovací lístky neobdrží nebo nebudou kompletní, může si
je vyzvednout v kanceláři úřadu městyse
nebo v den voleb ve volební místnosti.
Kdo z občanů má zájem o volení do
přenosné urny, nechť to nahlásí na úřad
městyse v Náměšti na Hané, tel. 585 757
811, e-mail: mestys@namestnahane.cz
do pátku 12. 10. 2012 do 11 hod.

C o v ě d ě l i u ž s t a ř í K e l t o vé
Dnes moje volba padla na trochu pozapomenutou léčivku a tou je Bukvice lékařská (Betonica ofﬁcinalis), lidově přezdívaná čistec. První písemné zmínky o
její léčivé síle pochází od starořímských
lékařů, kteří si bukvici velmi považovali.
Její výjimečnosti si patrně všimli u Keltů,
kde byla uctívána jako posvátná bylina a
sloužila jako významný
prostředek proti zlým silám, kouzlům a duchům.
Její léčebný i magický
účinek byl využíván po
dlouhá staletí.
Je to vytrvalá, až 1m
vysoká bylina, která
preferuje lehčí, hlinitopísčitou půdu. Patří do
čeledi hluchavkovitých
a svým vzhledem připomíná přerostlou kopřivu,
s jejími typickými znaky.
Roste většinou ve větších skupinách a během
celého léta kvete sytě
růžovými, až karmínově
zbarvenými pyskatými květy.
Účinné látky bukvice jsou hlavně třísloviny, hořčiny, betain, cholin, stachydrin
a esenciální oleje s antibakteriálními
účinky. Obsahuje také poměrně velké
množství rostlinných polyfenolů, které
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mají významné antioxidační účinky. Pro
jejich obsah se přidává do směsí používaných k prevenci nádorových procesů,
hlavně v močopohlavním traktu.
Její léčebné využití je opravdu široké.
Využívala se na léčení dušnosti, podpůrně při žloutence, křečích, průjmech, očistných koupelí a ve směsích pro prevenci
ledvinových kaménků.
Sušená se přidávala do
tabáku a dokonce byla
velmi oblíbená i ke šňupání.
My ji v dnešní době
můžeme využít do několika výborných čajových
směsí. Směs podpůrnou
při zánětech plic a vedlejších nosních dutin sestavíme ze stejných dílů
nati bukvice lékařské,
nati yzopu lékařského a
květu podbělu. Čaj připravíme přelitím 1 polévkové lžíce směsi ¼ l
vařící vody a louhujeme
5 min. Pijeme 3krát denně ¼ l.
Další výborná směs nám poslouží jako
prevence ledvinových kaménků. Sestavíme ji ze 2 dílů nati bukvice lékařské, 1
dílu kořene jehlice trnité a 1 dílu kořene
lopuchu většího. Tento čaj připravíme

opět z 1 polévkové lžíce směsi, kterou
vaříme ve ¼ l vody 1 min. a 5 min. louhujeme. Pijeme 3krát denně ¼ l tři týdny a
opakujeme v čtvrtletních intervalech.
Kloktání odvaru z bukvice má velmi
dobré účinky při zánětech ústní dutiny a
krku.
Podporuje také tvorbu žaludečních
šťáv, doporučuje se k zmírnění pálení
žáhy a rekonvalescenci po průjmových
onemocněních.
V kombinaci s meduňkou výrazně
zklidňuje nervový systém a tlumí úzkostné stavy.
Lehce nadrcené listy se používají na
obklady při zánětech žil a k doléčení bércových vředů.
Pokud míváte špatné sny, naplňte plátěný pytlík sušenou natí bukvice lékařské a
dejte si ho pod polštář, bude se vám krásně snít a vaše plíce to také ocení.
Přeji vám všem krásně zasněný a barevný podzim.
Lenka Perničková
Medicom’s Náměšť na Hané dává na vědomí občanům, že od listopadu rozšiřuje svou ordinaci o ortopedii. Ordinovat
bude MUDr. Tomáš Nevrla každé pondělí. Provádí i ultrazvukové vyšetření
kyčlí kojencům. Objednávky přijímá na
tel. 734 550 739 pí Vaňková.
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Oddíl mladých hasičů při SDH Náměšť na Hané
Rádi bychom Vás seznámili s našimi aktivitami.
O prázdninách jsme byli na letním táboře v Jánských Koupelích u Vítkova. Tábora se zúčastnilo 92 dětí z celého Olomouckého kraje.
Zdokonalovali jsme se v hasičských disciplínách, měli jsme
olympiádu,hráli různé hry, přespali pod širákem v lese,měli táboráky, jezdili na raftech.
Při oslavách 120 let založení našeho sboru jsme měli ukázky
u Kapličky.
1.9. jsme se zúčastnili soutěže „Olomoucký drak“- běh na 60m s
překážkami, před Krajským úřadem v Olomouci.
Od září se připravujeme na závod požární všestrannosti.
Pravidelné schůzky máme v pátek od 15:30 hodin. Rádi přivítáme nové členy.
DOROST
Naši dorostenci se zapojili do postupových soutěžích pro dorost.
Družstvo dorostenek ve složení –Tereza Žáčková, Eva Dršková,
Lenka Trnková, Renáta Vlčková, Pavlína Oklešťková,Michaela Švarcová, Dáša Navrátilová - postoupilo z okresního kola do
krajského, kde obsadilo 4. místo.
V kategorii dorost jednotlivec Pavel Skoupil obsadil v okresním
kole 2. místo. V krajském kole obsadil 3. místo, tím si zajistil postup do republikové soutěže. Zde v silné konkurenci 43 jednotlivců obsadil 19. místo. Dorostenci se zapojují do soutěží mužů a
žen.
Vedoucí mládeže Lenka Trnková
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Vandalismus
Již několikrát jsem na stránkách našich novin psala o vandalismu. Znovu se však k tomuto tématu musím vrátit.
Začnu ještě loňským rokem. Při rozsvícení vánočního stromu
jsem se radovala, že máme nové, krásné osvětlení. To jsem ale
činit neměla. Někdo vylezl na strom (ani si nechci představit co
by se stalo, kdyby se strom zlomil!!) a řetězy sundal a roztáhl
na náměstí a část i přeřezal. Na letošní strom (vše se totiž nedá
opravit) budeme muset kupovat nové osvětlení.
Častým problémem je vandalismu na hřbitově. Ten jsem již s
mnohými občany řešila rovněž.
Co se však odehrává v poslední době na koupališti nemá obdobu!! Bohužel je to dílo mládeže. Nejen že ničí plot, ale i dveře
do sociálního zařízení, do bufetu, zařízení uvnitř budovy (viz
foto).
Na základě rozhodnutí rady bylo podáno trestní oznámení na
Policii ČR v Lutíně.
I když celá věc bude řešena jako pojistná událost (je škoda,
že se zbytečně musí vydávat peníze např. i na spoluúčast v rámci

pojistky, bude-li pojišťovna řešit pojistnou událost pozitivně).
Pomozte nám řešit problém s vandalismem. Nebuďte lhostejní,
když někdo ničí majetek nás všech.
MAHU

O prázdninách se na zámku pořád něco děje …..
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