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VÁ N O Č N Í P U R P U R A
Vánoce jsou nejvoňavějšími svátky z
celého roku. V loňském vydání jsme si
podrobně posvítili na vánoční koření a
letos si zkusíme vyrobit vlastní vánoční
purpuru.
Nebojte se, je to velmi jednoduché a
výsledek rozhodně stojí za to a váš domov
bude vonět ještě dlouho po Vánocích.
Purpura je směs několika sušených bylin, koření a éterických olejů. K její přípravě budeme potřebovat větší, dobře
uzavíratelnou sklenici, do které nasypeme postupně bylinky.
Aby se vám dobře odměřovalo, budu
uvádět jednotlivé ingredience na polévkové lžíce.
Tedy vezmeme 4 lžíce sušené máty, 3
lžíce květu levandule, 3 lžíce nati šalvěje,
2 lžíce smrkového jehličí, 2 lžíce okvětních plátků růže, 2 lžíce listí ostružiníku,
2 lžíce listí maliníku a 2 lžíce nati me-

duňky. V původním receptu je i sušený
pomeranč a citron. Já osobně je tam ale
přidávat nedoporučuji, protože obsahují
cukry a ty potom po zahřátí mají tendenci se připalovat. Ve směsi však vypadají
velmi pěkně, tak je přidávejte jen pokud
budete purpuru používat pouze nasypanou do misky a nebudete ji zahřívat.
Dále budeme přisypávat koření, vše
po 1 lžíci, a to badyán, hřebíček, nadrcený muškátový oříšek, fenykl, anýz a na
menší kousky nalámanou skořici. Potom
vše ve sklenici důkladně promícháme.
Nakonec na směs nakapeme éterické oleje: 30 kapek borovicového, 30 kapek pomerančového, 30 kapek skořicového . Pokud máme vanilkovou tresť, použijeme i
pár kapek této tresti. Potom už jen dobře
uzavřeme sklenici a necháme týden, až
dva odležet.
Pak už naši purpuru můžeme použí-

vat tak, jak jsme zvyklí. Pokud jí máme
víc, než sami potřebujeme, obdarujeme
své přátele. Vůni Vánoc každý ocení.
A aby byla pohoda ještě dokonalejší,
uvaříme si sváteční čaj. Použijeme na 1,5
litru vody dvě nadrobno nakrájená jablíčka, půl pomeranče, 1 lžíci květu slézu,
1 lžíci drcených šípků, tyčinku skořice a
půl lžičky badyánu. Vše krátce povaříme
a necháme pár minut odstát.
Nakonec přecedíme, přidáme podle
chuti citrónovou šťávu a přisladíme. K
dokonalému výsledku je dobré dosladit
karamelem. Děti do čaje nejvíce ocení
karamelové míchátko, které vytvoříme ze
zkaramelizovaného cukru, který naléváme na ledovou tříšt a rychle namotáváme
na špejličky. Přeji vám všem ty nejvoňavější a láskyplné Vánoce.
Lenka Perničková

BETL ÉM
K symbolům Vánoc patří jesličky
– betlémy. Jak tato tradice vznikla? Je
spojena se jménem svatého Františka z
Assisi. Toho si, ještě jako kněze, pozval
na Vánoce italský šlechtic Giovanni di
Velita.
František uspořádal na vrcholu kopce
u vesničky Greccio výjev narození Páně
(v roce 1223). Tato událost byla nejen
prvním „betlémem“, ale byla tu poprvé
sloužena i půlnoční mše.
Betlém nebo též jesličky znázorňují Svatou rodinu. Právě narozený Ježíš v
chlévě na seně v jesličkách, Panna Maria a
svatý Josef o něj pečují. Pastýři a Tři králové přinášejí dary, ve chlévě jsou i zvířata:
vůl, oslík, ovce …. Nad jesličkami je anděl, který volá: „Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle“.
Betlémy se dělaly a dělají z různých
materiálů: dřevo, papír, perník, šustí, keramika atd. V některých obcích je tradice
živých betlémů.
čerpáno z Wikipedie
Betlém ze šustí vytvořila Anna Valentková z Nové Vsi nad Žitavou

Vážení občané Náměště!
Zastupitelstvo městyse Náměšť na Hané spolu se zaměstnanci městyse Vám přeje nádherné, klidné Vánoce.
Do roku 2013 Vám přejeme hlavně zdraví a pohodu.
Mgr. Marta Husičková, starostka

V í t á n í o b č á n k ů 2 9 . 9 . 2 0 12 v e 13 , 3 0 h o d . , 14 , 0 0 h o d . , 14 , 3 0 h o d .
I. skupina – 13.3o hod.
1.2.2012 Julie Neoralová, K Baběnci 640, Náměšť na Hané
27.3.2012 Jan Odstrčil, Jiráskova 446, Náměšť na Hané
31.3.2012 Daniel Štaﬂ, K Baběnci 644, Náměšť na Hané
21.4.2012 Zina Koupilová, Nádražní 659, Náměšť na Hané
3.5.2012

Nikol Vychodilová, Vální 524, Náměšť na Hané

II. skupina – 14.oo hod.
15.5.2012 Alice Krejčí, Nerudova 388, Náměšť na Hané
15.5.2012 Jan Prucek, Procházkova 48, Náměšť na Hané
28.5.2012 Adéla Svobodová, Nádražní 336, Náměšť na Hané
20.6.2012 Richard Huňka, Komenského 288, Náměšť na Hané

III. skupina – 14.3o hod.
11.7.2012 Marek Valášek, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na
Hané
2.8.2012

Antonín Krejsa, Biskupství 163, Náměšť na Hané

7.8.2012

Melánie Dopitová, Vaňourkova 37, Náměšť na Hané

20.8.2012 Nikol Štenclová, nám. T.G.Masaryka 71, Náměšť na
Hané
1.9.2012
na Hané

Marie Nemravová, nám. T.G.Masaryka 244, Náměšť
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Základní škola Náměšť na Hané informuje
Projekt „Epidemie obezity“ na základní
škole
Od listopadu začneme pracovat na projektu „Epidemie obezity“. Jedná se o projekt,
který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci za přispění EU, Evropského fondu pro regionální
rozvoj - Překračujeme hranice. Projekt,
jehož řešitelem je doc. PaedDr. Miroslav
Kopecký, Ph.D., je mezinárodní (česko-polský) a jeho cílem je předat rodičům a
dětem informace o zdravém životním stylu a zjistit, jak na tom jejich děti jsou.
Součástí projektu bude antropometrický výzkum, hodnocení motorické
výkonnosti dětí, dotazníkové šetření,
realizace projektového dne zaměřeného
zejména na zdravou výživu a zdravý životní styl a realizace přednášky na toto
téma pro rodiče. Všechny děti, které budou zapojeny do projektu, obdrží malou
sportovní pomůcku.
Za realizaci projektu na naší škole
bude zodpovídat paní učitelka Mgr. Stanislava Minářová, realizaci motorických
testů budou mít na starosti učitelé tělesné
výchovy a na projektovém dni se budou
podílet všichni vyučující.
Naše škola chápe problematiku zdravého životního stylu a zdravé výživy jako
problém dnešní doby. Proto jsme se rozhodli do tohoto projektu připojit a aktivně se podílet na jeho realizaci. Pro děti
a rodiče budou získané informace určitě
užitečné. Doufáme, že se zapojí maximum žáků, rodiče pak rádi uvidíme na
zmiňované přednášce.
Prodloužení statutu „Fakultní škola“
Na konci září podepsal ředitel školy no-

vou smlouvu s Pedagogickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci.
Předmětem smlouvy je udělení statutu „Fakultní zařízení Pedagogické fakulty UP v Olomouci“. Udělení tohoto
statutu, který se poskytuje na 3 roky a
škola ho obdržela již podruhé, je pro nás
prestižní, ale také zavazující záležitostí.
Zavazuje nás ke spolupráci s pedagogickou fakultou, zejména realizacemi praxí
studentů, zároveň získáváme cenný kontakt se školou, která připravuje budoucí
pedagogy.
Zavazuje také učitele, aby ve svých
hodinách uplatňovali moderní způsoby
výuky s využitím informačních technologií, protože jen takové hodiny mohou být
přínosem pro praktikující studenty.
Zároveň se nám otevírají větší možnosti na zapojení se do projektů, které fakulta realizuje. Jedním takovým projektem je projekt Epidemie obezity, zmíněný
v předchozím článku nebo před rokem
ukončený projekt IVOŠ (interaktivní výuka do škol).
Školní časopis
Žákyně osmé třídy Nela Vydrželová a
Kamila Piterková připravily pro své spolužáky první číslo „Školního časopisu“.
Jeho elektronickou podobu najdete na
stránce http://www.zsnamest.cz/Casopis/
skolnicasopis1.pdf. V prvním čísle děvčata nastínila, jak bude vypadat obsah
časopisu. Každé číslo přinese zajímavé
informace o dnešních idolech dětí, nebudou chybět zábavné a vzdělávací kvízy a
pro každé číslo připravují rozhovor s některým z učitelů.
Mgr. Ladislav Havelka, ředitel

HALLOWEEN & DUŠIČKY
Dne 31. 10. 2012 se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem HALLOWEEN & DUŠIČKY, jehož cílem bylo
dětem zábavnou formou přiblížit tradiční
oslavy svátků zesnulých jak v Americe,
tak i v Evropě.
Chtěli jsme si vyzkoušet, jak by to vypadalo, kdyby se Halloween slavil nejen
v anglicky mluvících zemích, ale i u nás
ve škole. A tak se stalo, že ve středu ráno
do školy dorazily nejen děti, ale i spousta
duchů, čarodějnic, upírů, kostlivců, netopýrů a jiných příšer.
Děti přinesly spoustu krásných vyřezaných dýní a mohla se uskutečnit vyhlášená
soutěž o nejhezčí z nich. Vyhodnocení bylo
velmi obtížné, a proto všichni zúčastnění
byli odměněni halloweenským diplomem a
sladkostí.
Mgr. Simona Nevrlá
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Exkurze na Úřadě práce v Olomouci
Naše deváťáky čeká letos opět nelehké
rozhodování, kam po základní škole?
Abychom jim jejich úkol usnadnili,
navštívili jsme 5. listopadu Informační a
poradenské středisko Úřadu práce v Olomouci. Žáci získali informace týkající se
podávání přihlášek, vyzkoušeli si práci s
brožurami a webovými stránkami, které jim mohou pomoci při výběru školy a
oboru a dozvěděli se více o možnostech
studia a budoucím povolání. Byli také informováni o přednáškách a akcích, které
jsou pro ně a jejich rodiče v tomto roce
připraveny.
I když už mají někteří deváťáci jasno, rozhodování mnohých nebude určitě
snadné. Proto průběžně pořádáme besedy našich žáků se zástupci středních škol
a 21. 11. 2012 společně zavítáme na prezentační akci středních škol Scholaris.
Mgr. Stanislava Minářová

Znovu o škole
Problém s nedostatkem dětí zasáhl i naši
školu. Od letošního školního roku muselo dojít ke spojení třetí a čtvrté třídy. Ačkoli rodiče byli před prázdninami o této
skutečnosti informováni, zaskočilo je, že
se spojeně učí anglický jazyk. Proto byla,
na popud zřizovatele, kterým je městys
Náměšť na Hané, svolána schůzka rodičů, vedení školy a pedagogů. Zřizovatele
zastupovala starostka městyse. Před touto
schůzkou starostka projednala problém v
zastupitelstvu, které jí dalo mandát celou
věc řešit.
Městys běžně hradí ze svého rozpočtu
neinvestiční náklady (v roce 2011 to bylo
(1.966.672 Kč – včetně příspěvků od okolních obcí a Olomouckého kraje) – provoz,
běžnou údržbu. Aby mohlo dojít k dělení anglického jazyka, musí být uhrazena
mzda za pedagoga (mzdy učitelů nikdy
nešli z rozpočtu městyse, nýbrž přímo na
účet školy ze státního rozpočtu), z rozpočtu městyse, což činí za školní rok cca
100.000 Kč.
V příštím školním roce by se situace mohla zlepšit, do první třídy nastoupí
zřejmě kolem 28 dětí (je to závislé na tom,
zda při zápisu někteří rodiče nebudou požadovat odklad školní docházky) i v dalších letech by měly do školy nastoupit silné
ročníky.
Zásadní je však skutečnost, že zastupitelstvo udělá vše pro zachování plně organizované školy.
MAHU

STRANA 3

Environmentální (ekologická) výchova v naší školce
Environmentální výchova je jednou
z oblastí RVP(rámcového výchovného
plánu), kterou do výchovně vzdělávacího programu prioritně začleňujeme a
prolíná se nám ve všech činnostech. Zařazujeme prvky environmentální výchovy, prvky ochrany a šetrnosti k přírodě,
snažíme se o ekologizaci provozu budovy, upravujeme
prostředí v MŠ, systematicky budujeme přírodní školní
zahradu a zapojujeme se do ekologických programů
pro učitelky, děti ve
spolupráci se SEV
Sluňákov v Horce
nad Moravou.
Ze zkušenosti
víme, že prožívání přírody nabízí dětem
bezprostřední kontakt s okolním světem
a představuje tak protiváhu našeho přetechnizovaného života. Proto dětem v
MŠ nenabízíme pasivní sledování televize, videa či počítače, ale aktivní poznává-

ní – spojení teorie s praxí.
Od roku 2005 jsme aktivně zapojeni v
síti mateřských škol MRKVIČKA (Metodika a realizace komplexní ekologické
výchovy).
Naším cílem je pěstovat v dětech úctu
k lidem, k okolnímu světu a k životnímu
prostředí, předávat dětem
znalosti a
doved nos ti z oblasti
ekologie,
vést děti k
pochopení vztahu
člověka k
přírodě a
uvědomění
si
důležitosti přírody, kterou je člověk součástí a
vlastním dobrým příkladem působit na
děti i rodiče.
K naplňování našich záměrů a cílů
budeme pořádat pro děti zajímavé akce,
významné dny – Den stromů, Den Země,

I N FOR M ACE O M ÍST Ě KONÁ N Í
VOL BY PR EZ I DEN TA ČR
Volby prezidenta republiky ČR proběhnou
v pátek 11. ledna 2013 od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu 12. ledna 2013 od 8 hodin do 14 hodin
v těchto volebních místnostech:
volební okrsek č. 1 – kulturní zařízení
úřadu městyse, nám. T.G.Masaryka 100,
Náměšť na Hané
- 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
- Erbenova
- Jiráskova
- Komenského
- Lomená
- Nádražní

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

- Nerudova
- Pod Hradem
- Polní
- Prostějovská
- Sokolská
- V Ráji
- Válník
- Zábraní
- Zahradní
volební okrsek č. 3 - u Podhorných, Nové
Dvory 414, Náměšť na Hané
- Nové Dvory
Prosím, vezměte si s sebou:
• 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 v
Náměšti na Hané nebo je obdrží v den
voleb ve volební místnosti.
Kdo z občanů má zájem o volení do
přenosné urny, nechť to nahlásí na Úřad
městyse Náměšť na Hané, tel. 585 757
811 do pátku 11.1.2013 do 11 hod.

aj. Naši pěknou zahradu využijeme při
plnění témat programu: „Poznávání přírody s veverkou Barkou“.
Teď, když už je léto nenávratně pryč
a podzim se ujal vlády, všímáme si s dětmi přírody a její proměny, jak hraje všemi barvami, jak jsou listy pokryté ranní
rosou, která se třpytí jako drahokamy.
To by nedokázal namalovat žádný malíř.
Děti se těší na zahradu a na vycházky do polí, lesa, kde se učí vnímat krásy
a dary přírody. Rozhlížíme se, povídáme
si, sbíráme jeřabiny, kaštany, šišky, šípky, listí a hrátky s přírodninami mohou
začít. Děti s nadšením nalepují různé
stromy, otiskují listí, tvoří housenku, navlékají jeřabiny, z kaštanů tvoří zvířátka
a vyrábí domečky pro skřítky.
Do podzimních hrátek se s chutí zapojují i rodiče. Děti nosí ovoce a zeleninu,
velké dýně, které přímo vybízejí k výrobě
strašidel v podobě „dýňového kluka“, ježka, kočky a myšky.
A tak nás každý den na zahradě vítají
světýlka našich dýňových strašidel.
Danuše Husárková, ředitelka MŠ

Naši jubilanti 10-12/2012:
• Božena Majtlová, 88 let
• Drahomír Prášil, 86 let
• Marie Franková, 85 let
• Marie Nevrlá, 84 let
• Václav Mariánek, 83 let
• Věra Vodičková, 82 let
• Alois Koutný, 82 let
• František Brančík, 80 let
• Anna Hacarová, 80 let
• Věra Švubová, 89 let
• Bohdanka Zapletalová, 81 let
• Oldřich Mlčoch, 80 let
• Josef Meixner, 80 let
• Jiřina Benešová, 93 let
• Marie Šťastná, 91 let
• Sandu Pana, 90 let
• Marie Podivínská, 89 let
• Miroslav Utíkal, 87 let
• Celestin Finger, 86 let
• Marie Šulová, 85 let
• Václav Kvapil, 85 let
• Božena Vysloužilová, 83 let
• Oswald Szyroki, 82 let
• František Winter, 82 let
• Drahomíra Peková, 82 let
• Zdeněk Koudelák, 81 let
• Blažena Kapounková, 81 let
• Václav Zajíček, 80 let
Srdečně blahopřejeme.
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Č e s k ý p o h á r (Č P ) M a s t e r s v N á m ě š t i
Devátým závodem ČP masters byl závod v Náměšti na Hané. Meteorologové
předpověděli psí počasí a přesně to se
potvrdilo, nejen při závodě, ale později i
na cestě domů.
Bohužel také počasí bylo příčinou nemožného přistání avizovaných cyklokrosových ikon Svena
Nyse, Nielse Alberta, Zdeňka Štybara,
Jardy
Kulhavého
a Radka Šimůnka.
Poté, co letiště Tuřany přestalo přijímat lety, muselo
bohužel odmítnout
přistání i improvizované letiště v
Náměšti a tak tito
závodníci museli odletět směr Plzeň, aby
stihli alespoň závod SP v Plzni.
Závod samotný provázel déšť a tak se
technická, hodně členitá a náročná dvoukilometrová trať v krásném prostředí přírodního amﬁteátru v Náměšti na Hané
postupně vyjížděla do stále většího bláta.
„Nejlehčí“ to tak měli startující prvního
startu, kterým byl start žáků, kadetek a
náboru. Téměř okamžitě po startu bylo vidět fyzické rozdíly těchto závodníků a tak
celkem bez problémů vyhrál Jan Cink před
Tomášem Bártou a Petrem Kretem. Celkově byla nejlepší kadetka Eva Planičková.
Žákyně vyhrála Barbora Bubeníčková.
Náborovou kategorii ovládla Gabriela

Bártová před Jardou Vykydalem a Patrikem Hájkem.
Po tomto závodě již odstartovala společná kategorie kadetů, juniorek, žen a
masters C. V závodě na 30 minut se odtrhla ihned od startu dvojice Jakub Wágner a Karel Krejčí. I když byl první kadet
a druhý veterán,
vzájemně si svou
jízdou pomáhali a
ostatním závodníkům, kteří se snažili o dojetí této dvojice, se postupně
vzdalovali. Mladý,
díky své agresivitě
zrychloval tempo,
starší svou klidnou,
technicky vyspělou
jízdou vyrovnával výkyvy tempa a nutil
mladšího Wágnera nevypustit svou jízdu
až do konce. Zezadu je pak marně stíhal
Vlastimil Lachnit a zřejmě po defektu si
hlídal 3. místo Miloš Mayer. Dobře závodila v tomto balíku juniorka Kateřina
Mudříková, která svou jízdou předčila
nejlepší ženu Báru Ryškovou, známější spíše pod dívčím jménem Bohatá,
která se vrátila k závodění při mateřské dovolené.
Ženy masters vyhrála Jitka Hodáňová. Na startu se sešlo 5 mistryň a
spolu s dalšími 4 ženami a juniorkami
vytvořily podstatnou část startujících
tohoto závodu.

K poslednímu startu se sešly společné kategorie juniorů, elite a masters
A a B. Během prvního kola se vepředu
utvořila trojice Emil Hekele, Jiří Chyba
a Bronislav Mayer. S odstupem několika
metrů jela větší skupina. Dobrou spoluprací si trojice vytvořila jistý náskok a ze
skupiny za nimi odjel Vlastík Mlynář. V
půlce závodu odpárali Hekele s Chybou
Mayera, který měl ale dostatečný náskok,
aby uhájil své postavení až do cíle. Mlynáře přeskočil Jaroslav Obruča a dojel si
tak pro 3. místo v M30. Vepředu se pak
odehrál dramatický souboj, kdy v předposledním kole nastupil Jirka Chyba
proti E. Hekelovi a vše vypadalo jasně.
V posledním kole využil své technické
dovednosti Emil Hekele, ztrátu smazal a
jiřího Chybu dokonce nechal kus za sebou. Kategorii M40 ovládl suverénně Ivo
Kovařík před bratry Leošem a Pavlem
Balákovými. Elitní bednu doplnili Tomáš Jakl a Petr Březina. Juniory vyhrál
Marek Ryška.

Infor mace ze s tavebního ú ř a du
Od 1.1.2013 začne platit velká novela
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., která
byla zveřejněna pod č. 350/2012 Sb..
Novela stavebního zákona přináší některé zásadní změny v povolování umisťování a realizace staveb, mělo by dojít k
zjednodušení pro stavebníky, bude rozšířen seznam staveb, které nebudou vyžadovat územní souhlas ani rozhodnutí,
dále staveb, které nevyžadují povolení
ani ohlášku, ale postačí územní souhlas,
či rozhodnutí. Jaké opatření stavby vyžadují, je vyjmenováno především v § 96, §
103 a § 104 stavebního zákona.
Velkou změnou je také související
změna zákona o správních poplatcích
č.634/2004 Sb., kde dochází k podstatnému navýšení poplatků, hrazených při
umisťování a povolování staveb (položka
17 a 18 zákona). V současnosti nejvíce
vydávané „ohlášení“ staveb, kterým lze
povolit rodinný dům do 150m 2 , přístavby, nástavby atd., bylo zdarma - bude
zpoplatněno 1000 Kč, stavební povolení
rodinného domu nad 150m2 , chaty, doposud za 300 Kč – nově za 5000 Kč. Prodloužení platnosti staveb.povolení stálo
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300 Kč, nově bude za 1000 Kč, poplatek za
umístění stavby která neslouží pro bydlení
(obchod, provozovna atd.) bude zvýšen z
1000 Kč na
20000Kč a
povolení takové stavby
z 3000 Kč
na
10000
Kč,
atd….
Správní poplatky
se
neměnily u
těchto položek od roku
1992 a je
pravdou, že
mnoho úkonů prováděl
doposud stavební úřad
zcela zdarma. Poštovné za jednu
obálku
s
čer veným
pruhem, ve

kterých musí stavební úřad doručovat
činí 44 Kč. Pavla Palátová,
vedoucí stavebního úřadu
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Sbor dobrovolných hasičů v roce 2012
Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností sboru a jednotky SDH
Náměšť na Hané v roce 2012. Přes zimní
měsíce a začátkem roku se provádí zejména údržba
požární techniky a příprava
na technické
prohlídky požárních vozidel Liaz, Avia
a VW Transporter,
na
toto vozidlo se
svépomocí dodělala vnitřní
vestavba zava z a d lového
prostoru, prováděla se revize vyprošťovacího zařízení atd.
Strojníci a velitelé jednotky se museli zúčastnit pravidelné odborné přípravy
na HZS Olomouc. Pilaři v březnu vyjeli
na výcvik do Jeseníků na kácení a řezání polomů stromů, Pavel Okleštěk, Pavel
Skoupil a Hana Zacpálková, noví členové
výjezdové jednotky, absolvovali základní
kurz pro hasiče v Jánských Koupelích.
V měsíci březnu se jednotka zúčastnila
výcviku v tzv.FOKu (ﬂashover kontejner
– ohnivý kontejner), kde se pod vedením
instruktorů HZS učila o dynamice požáru, volném rozvoji požáru, o taktických
postupech zdolávání požáru a simulace
a reakce při několika druzích požáru
(backdraft, rolloever). Naše jednotka určená na likvidaci dopravních nehod byla
vybrána, spolu s dalšími 7 jednotkami
Olomouckého kraje, do soutěže ve vyprošťování z havarovaných vozidel, která
se konala 19.5.2012 v Lipníku nad Bečvou. Na tuto soutěž jsme se připravovali
mnohem intenzivněji, než byla doposud
klasická odborná příprava na vrakovišti
apod. Soutěže tohoto typu jsme se zúčastnili poprvé, ale i tak jsme si vybojovali první místo a postup na mistrovství
ČR ve vyprošťování osob z havarovaných
vozidel v Blovicích. Pro představu jak vypadá takový scénář pro 4členné soutěžní
družstvo, které do poslední chvíle neví,
jak bude situace havárie vypadat. Náš
scénář na krajském kole, osobní vozidlo
pod cisternou a další osobní vozidlo naražené zezadu, zaklíněný řidič osobního
auta pod cisternou. Příprava na MČR
byla také poměrně intenzivní a náročná hlavně časově. Čtyřčlenný tým, který
tvořil Michal Vyroubal, Roman Malý,
Ondřej Rozsíval a Pavel Okleštěk, se z
15 soutěžních družstev z celé republiky,
umístil na krásném 6. místě.
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Během roku jsme byli požádání o
ukázky vyproštění ve Střeni, Vrahovicích, na Floře Olomouc, v Dubu nad Moravou a Nákle, pořádali jsme dětský den
ve Svatojánské
zahradě.
Je zřejmé,
že provoz jednotky
není
nikterak levná záležitost,
proto se snažíme získávat
peníze z dotací, zejména od
Olomouckého
kraje a sponzorů. V letošním
roce nám Olomoucký kraj poskytl dotaci
pro jednotku ve výši 130.000,- s 50% účastí
obce. Tato částka byla, dle pravidel, určena k nákupu předem daného vybavení jako
byla elektrocentrála, kalové čerpadlo, pneumatiky na vozidlo Avia a oprava vozidla
Liaz (výměna světelné rampy, oprava čerpadla a elektrinstalce). Další dotací, kterou
jsme obdrželi, byla částka 100.000,- , která
je určena na opravy, vybavení a provoz jednotky. Za tuto částku byly pořízeny technické prostředky jako je kyslíkový přístroj,
pulsní oxymetr, křísící přístroj (ambuvak),
osobní svítilny, svítilny na přilby, zásahové
přilby a rukavice, zásahové hadice, kulový
ventil, přiměšovač smáčedla apod. Veškeré výjezdy mimo Městys Náměšť na Hané
jsou zpětně refundovány obci, čili náklady
jsou minimální. V tomto roce naši jednotku
podpořila ﬁrma Edwards s.r.o., která nám
poskytla částku 10.000,- Kč. Ta byla využita k výměně výstražného zařízení (majáku)
zadní části vozidla Liaz, který nesplňoval
parametry viditelnosti. Jednotka v tomto
roce byla povolána celkem k 33 událostem.
Činnost sboru
O práci s mládeží (cca 22 dětí), která je
velmi bohatá díky vedoucí Lence Trnkové, se píše v Náměšťských novinách pravidelně. SDH tradičně pořádal hasičský ples, který
se rok od roku těší větší a
větší přízni díky bohatému
doprovodnému programu,
který nechyběl ani letos.
Organizovali jsme dětský
den, pořádali hody ve spolupráci s Městysem Náměšť
na Hané, sběr železného
šrotu (dvakrát ročně), stavěli a káceli máj s kapelou
„Nepijou“, pořádali pohárovou soutěž „Náměšťské

kopec“, na kterou nám Olomoucký kraj
poskytl dotaci. Z dotace byly koupeny
krásné ceny a nová časomíra, která bude
sloužit pro náměšťský okrsek popř. okolní
okrsky. Důstojně jsme oslavili 120. výročí
založení sboru. Součástí oslav byl slavnostní průvod z Biskupství, kterého se zúčastnila spousta okolních sborů, zástupci
TJ Sokol Náměšť, myslivců atd., kterým
tímto děkuji za krásný průvod.
Účastnili jsme se mnoha soutěží v požárním sportu, kterých se účastnila dvě
družstva žen a družstvo mužů. I letos
jsme vyhráli okrskové kolo a postoupili do okresního kola v Přáslavicích, kde
jsme, bohužel, skončili na 2. místě a připravili se tak o postup na krajské kolo do
Ostravy. Ženy skončily na 4. místě. Dále
jsme se zúčastnili soutěže tzv. Tohatsu
ﬁre Cup, který se skládal ze seriálu 6 soutěží s vyhodnocením o čerpadlo Tohatsu
a cca z 30 soutěžních družstev jsme se
umístili na celkovém 9. místě.
V letošním roce jsme jako sbor podali
na MAS Region Haná projekt s názvem
„Připravujeme se pomáhat“, zaměřený na
sportovní činnost dětí, mládeže, žen a aktivní členy do 30let. Cílem projektu bylo
zvýšit úroveň soutěžících a jejich podmínek pro činnost. Celkový rozsah projektu
byl v částce 400.000,- a obsahoval opravu místnosti pro ukládání překážek pro
sport, nákup videoprojektoru, plátna,
sady soutěžních hadic, sportovní soupravy, stoly, sportovní čerpadlo a sportovní
překážky pro dorost, ženy a muže. Tento
projekt byl nakonec vybrán a právě je ve
fázi realizace. Na příští rok připravujeme
projekt s MAS Region HANÁ. V rámci tohoto projektu by v areálu koupaliště
měla vzniknout tolik potřebná sportovní trať na 100 m překážek a na požární
útok.
Na závěr bych rád všem, kteří jsou
nám nakloněni, poděkoval za přízeň,
všem členům sboru za odvedenou práci a
popřál krásné svátky vánoční a v novém
roce 2013 mnoho úspěchů, zdraví a po-

STRANA 6

Oddíl MH při SDH Náměšť na Hané
Po prázdninách se opět scházíme na pravidelné schůzky, každý pátek v 15.30 ho-

din ve zbrojnici. Hlavní náplní schůzek v
měsíci září je příprava na Závod požární
všestrannosti. ZPV plní pětičlenné hlídky, které musí absolvovat trať dlouhou
pro mladší kategorii 2 km, pro starší kategorii 3 km.
Na trati jsou rozmístěna stanoviště,na
kterých se plní úkoly - střelba ze vzduchovky, základy topograﬁe, uzlování, základy
první pomoci,požární ochrana, překonání
překážky po vodorovném
laně.
13.října 2012 se konalo v Pískově u Troubelic
okresní kolo hry Plamen-Závod požární všestrannosti. Za slunečného
počasí se soutěže, která
trvala celý den,zúčastnilo
34 družstev mladší kategorie a 38 družstev starší
kategorie.
V mladší kategorii
měl náš oddíl jedno družstvo ve složení - Lukáš
Horký, Lucie Zbořilová,
Tomáš Buček, Viktor Táborský, Jirka Rajskup. V

celkovém hodnocení obsadilo družstvo
6.místo/34 d./
Ve starší kategorii
jsme měli dvě družstva.
První družstvo ve složení
Adéla Rozsívalová, Jakub Špička, Michal Zbořil, Vojta Kosina, Lukáš
Navrátil obsadilo krásné
3.místo
Druhé družstvo ve složení Linda De Roecková,
Nela De Roecková, Ema
De Roecková, Nikola
Krylová, Kristýna Kuchařová obsadilo 17.místo/38.d./
Ve složeném družstvu z
několika SDH soutěžili
Václav Úchvat, Filip Táborský.
Výsledky všech družstev jsou dobrým základem na druhou část hry Plamen, která
se uskuteční na jaře 2013.
V listopadu a v prosinci hrajeme různé
hry v přírodě, v klubovně. Pořádáme výlety, máme závěrečnou schůzku s občerstvením a programem.
Lenka Trnková
Vedoucí oddílu MH
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SVATOHUBERTSKÁ MŠE
V sobotu 20.10. 2012 uspořádalo Myslivecké sdružení Náměšť na Hané v
chrámu páně Svaté Kunhuty v Náměšti
na Hané SVATOHUBERTSKOU MŠI.
Ve slavnostně vyzdobeném kostele vystoupili lovečtí trubači z Doubravy pod
vedením Martina Eliáše a pěvecký sbor
Palora z Litovle pod vedení Mgr. Marcely Barvířové. Členové mysliveckého
sdružení nesli v průvodu ulovenou zvěř,
na nosítkách uloveného daňka a symboly
plodů lesa.

Smyslem bylo veřejnosti ukázat myslivecké zvyky a tradice v jiné podobě. Že se
jednalo o zdařilý počin svědčí hojná účast
veřejnosti a pochvalné hodnocení.
Věřím, že se nám podaří podobnou akci
uspořádat i v dalším roce a založit tak novou tradici.

POZVÁNÍ

Nové n ájemní sml ouvy n a hrobová mís ta
Velká část nájemních smluv na hrobová místa byla uzavřena na období od
01.01.2003 do 31.12.2012. V prosinci tak
končí nájem většiny hrobových míst.
Z technických důvodů není možné zajistit, aby všechny tyto smlouvy byly oboustranně podepsány k 1.1.2013. Stejně jako
před deseti lety, kdy byly smlouvy uzavírány poprvé, budou smlouvy nachystány
na období od 01.01.2013 do 31.12.2022 a
nájemci je budou moci podepsat v době,
kdy se budou již platit místní poplatky, tj.

Z činnosti Mysliveckého
sdružení Náměšť na Hané

v období od března 2013. Termín bude ještě upřesněn v hlášení místním rozhlasem
a na internetových stránkách obce www.
namestnahane.cz .Nové nájemní smlouvy
se budou uzavírat v průběhu celého roku
2013. Nájemci, kteří se k podpisu smlouvy
nedostaví na úřad v první polovině roku,
budou písemně upozorněni, aby se dostavili k podpisu nové nájemní smlouvy. Nájemcům hrobového místa s trvalým pobytem mimo obec, bude v tom případě nová
smlouva zaslána poštou k podpisu. J.Š.

Na 15.12.2012 zveme všechny občany na
tradiční POSLEDNÍ LEČ, která se uskuteční na sále Městyse Náměšť na Hané.
Všechny zveme hlavně na zvěřinové speciality a bohatou tombolu.
V lednu 19.1.2013 se bude konat tradiční
myslivecký ples na sále Městyse Náměšť
na Hané.
Na připravované akce zveme širokou veřejnost.
Za Myslivecké sdružení Náměšť na Hané.
Ladislav Havelka,
myslivecký hospodář
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Pekelný rok divadelního souboru ZA DVEŘMI
Zdravíme všechny příznivce náměšťského divadla z místních prken,
která znamenají svět.
Blíží se konec roku a
tak je ta správná chvíle ohlédnout se, co rok
2012 našemu divadelnímu spolku přinesl.
Byl to doslova pekelný rok - rok plný
repríz komedie „Peklo v hotelu Westminster“ a také to byl rok, s nímž se pojí
několik poprvé. To první poprvé naše
příznivce možná příliš nepotěšilo – bylo
to totiž poprvé od doby existence našeho
divadelního spolku, kdy jsme se rozhodli,
že nenazkoušíme novou hru, ale že budeme pokračovat v reprízování hry z roku
předešlého, hry Peklo v hotelu Westminster. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí bylo, že jsme se chtěli poprvé zúčastnit opravdové, porotou hodnocené,
divadelní přehlídky v Kojetíně. Zúčastnili jsme se a hned napoprvé jsme byli víc
než úspěšní, protože jsme si odnesli tři
ocenění – dvě za mužský herecký výkon
a hlavně jsme získali druhé místo mezi 15
divadelními soubory z celé Moravy a byli
jsme porotou doporučeni na celorepublikovou postupovou přehlídku do Volyně.
Poprvé jsme si zahráli mimo území naší

republiky - a to na Slovensku ve Velkých
Vozokanech. Bylo to díky tomu, že jsme
se zapojili do mezinárodního projektu
„Spojují nás tradice“, jehož jednou částí
byl putovní minifestival „Theatrování“.
Díky festivalu jsme si také poprvé zahráli
na jevišti našich nejbližších hereckých kolegů, divadelního souboru v Těšeticích,
soubor z Těšetic si naopak poprvé zahrál
u nás.
Poprvé jsme také hráli pod otevřeným nebem - na nádvoří augustiniánského kláštera ve Šternberku. A byla to
opravdu velká zkouška naší technické i
herecké zdatnosti, protože jsme se museli
poprat s nepřízní počasí – jen co spustila
úvodní znělka, začaly padat první kapky,
které se po chvíli proměnily v docela slušnou spršku. V krátké pauze jsme schovali
osvětlení do podloubí, aby světla nezkratovala a pokračovali jsme.
Ale počasí bylo nemilosrdné a pršelo čím dál tím víc.
Ke konci hry už byli herci
úplně promoklí, ale statečně představení dohráli. Za
tuhle statečnost a samozřejmě za herecké výkony
si vysloužili potlesk diváků,
kteří vydrželi po celou dobu

představení. Co bohužel nevydrželo, byl
náš mixážní pult, do kterého se dostala
trocha vlhkosti a tak vypověděl službu.
Naštěstí se umoudřil (poté, co důkladně
vyschl) a opět funguje.
Tak to bylo ohlédnutí za divadelním
rokem 2012, který byl opravdu úspěšný, ale nyní už nás čeká rok 2013 a s ním
NOVÁ HRA. Ano, ano, už je to tak – už
ji pro Vás začínáme na příští rok připravovat. A co že to bude, na co se můžete těšit? Tak úplně to neprozradíme, ale
co můžeme prozradit je, že to bude opět
komedie, která polechtá Vaši bránici. A
prozradit můžeme také datum premiéry
– tu pro Vás připravujeme už na druhý
březnový víkend. Takže pokud o představení nechcete přijít, zapište si už dnes do
kalendáře na příští rok: sobota 9. 3. 2013
– premiéra!!!
Mgr. Radka Pluskalová

TŘÍKRÁLOVÁ HRA
Hra pojednává o cestě tří králů, kteří se vydali do Betléma hledat krále všech králů, tedy Ježíška. Na své pouti se setkávají s
králem Herodem, který je chce oklamat a vyzvědět od nich, kde
se Ježíšek nachází. Králové však prohlédnou jeho lest a místo,
kde se Ježíšek nachází mu neprozradí. Herodes je na závěr hry
potrestán za své skutky. Jak? Přijďte se podívat a sami uvidíte.
Celá hra je psána ve verších.
OBSAZENÍ:
Prorok:
Anděl:
Kašpar:
Melichar:
Baltazar:
Herodes:
Trabant (pěší voják):
1. Žid:
2. Žid:
Trabanti tří králů:

Vojtěch Vychodil
Kateřina Poučová
Eliška Solovská
Markéta Solovská
Lucie Zbořilová
Lukáš Horký
Tereza Vodičková
Vojtěch Vychodil
Jaromír Koudelák
Monika Ošťádalová, Renáta Pavelová,
Michaela Lhotová
Josef:
Tomáš Buček
Marie:
Lucie Poučová
Čerti:
Nela Bořutová, Michaela Polzerová,
Kateřina Báťková
Smrt:
Markéta Mikulková
A další
Martina Koudeláková, Alena Levková
Barbora Havránková, Ondřej Pur,
Ludmila Podivínská, Leona Hyžová,
Režie a nastudování hry: Mgr. Eva Kašparová Zajíčková,
Mgr. Marie Večeřová
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SBÍR EJ A V YHR A J!
Milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás
soutěž ve sběru drobného elektra o nový
Tablet Samsung.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si vystřihnete letáček (str. 9).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na
půdě, nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je spolu s tímto letákem do
e-domku v Náměšti na Hané. Tam Vám
letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte
kontaktní údaje a leták odešlete na PO
BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků
není omezen, naopak, čím více donesete
elektra a odešlete orazítkovaných letáků,
tím větší šanci máte na výhru!
Vítězové se budou losovat po jednotlivých krajích, první místo bude oceněno
zbrusu novým Tabletem od společnosti
Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i
vylosovaní na 2. – 5. místě.
Zapojením do soutěže můžete vyhrát
hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až
80 % materiálů, které lze znovu využít.
Navíc se zabrání úniku škodlivých látek,
jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto
ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrajte!
Razítka získáte za veškerou drobnou
spotřební elektroniku včetně příslušenství (např. videopřehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové
magnetofony, gramofony, domácí kina,
reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství
(např. teleobjektivy, blesky apod.), elek-

trické a elektronické hudební nástroje,
zařízení výpočetní techniky (např. notebooky, počítače, optické mechaniky, myši,
klávesnice), telefonní přístroje (klasické,
bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky
tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky,
herní konzole, videohry včetně ovladačů
(joysticky, gamepady apod.), elektrické
hračky (např. autodráhy, vláčky, atd.)
Ukončení soutěže je 28. 2. 2013.
Slosování o ceny proběhne do 15. 3
2013, za přítomnosti notáře a zástupců
ustanovené komise.
O výhře budete vyrozuměni telefonicky na telefonní číslo uvedené na letáku i
na uvedený email.
Budete pozváni na slavnostní vyhlášení a předání cen, které proběhne na krajském úřadě vašeho kraje. Výhru je možno
vyzvednout pouze osobně. Seznam výherců bude uveden i na stránkách www.asekol.cz .
Počet zaslaných letáků není limitován. Evidenci došlých psaní a roztřídění
zásilek dle krajů bude provádět agentura PMH s.r.o. Ze všech zásilek došlých v
termínu 16.10.2012 – 28.2.2013 (včetně)
bude vylosováno 5 výherců za každý ze
14ti krajů České republiky.
Slavnostní vyhlášení a předání cen,
proběhne na krajském úřadě každého
příslušného kraje v termínu od 15. - 30. 3.
2013. Výhru je možno vyzvednout pouze osobně v den a místě předání, nebo
osobně v sídle společnosti ASEKOL s.r.o.
Československého exilu 2062/8, Praha 4Modřany, a to nejpozději do posledního
dne měsíce dubna. Seznam výherců bude
uveden i na stránkách www.asekol.cz .

Pod sokolským praporem
V letošním roce měla naše jednota kromě pravidelné činnosti oddílů několik významných událostí. Byl to např. hodový
průvod a vystoupení našich i pozvaných
cvičenců, účast na oslavách založení Sboru dobrovolných hasičů v Náměšti na
Hané. Hlavní událostí roku byl XV. Všesokolský slet v Praze. Z naší jednoty se
nácviku na hromadná vystoupení připravovali muži pod vedením Jiřího Opletala.
Před odjezdem do Prahy jsme cvičili na
okrskovém sletu v Litovli, na župním sletu v Olomouci a krajském v Přerově. Byli
jsme také pozváni na místní slety do Unčovic a Slatinek. V červenci jsme odjeli
do Prahy, kde probíhala příprava na průvod a secvičování skladeb. Sokolského
průvodu se zúčastnilo asi 15 tisíc cvičenců a příznivců Sokola z mnoho zemí. Sám
jsem se setkal se sokoly Wadowice Polsko
(rodiště Jana Pavla II.). A v tomto moři
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Tajemn á se tk ání
– n á s tě nný k al en d á ř
n ám ě š ťsk ých pově s t í
Děti a pedagogický sbor z I. stupně ZŠ
připravil na rok 2013 nástěnný kalendář
pod názvem TAJEMNÁ SETKÁNÍ.
Díky kalendáři se můžete vydat na putování naší krásnou a pověstmi opředenou krajinou. Projdete se časem po stopách dávných událostí, tajných bytostí a
odhalíte původ místních názvů. Dávné
příběhy ožijí ilustracemi žáků 1. – 5. třídy. Kalendář si budete moci koupit před
Vánocemi. Předpokládaná cena bude do
100 Kč.
Mgr. H. Batlová

K l ub senior ů n a S l ovens k u
Na pozvání starostky slovenské obce
Nová Ves nad Žitavou ing. Marty Dankové odjeli senioři z Náměště na Hané 6.
října na Slovensko. V Nové Vsi je přivítala paní starostka v krásném kulturním
domě, kde právě probíhala výstava ovoce a zeleniny, kterou tradičně připravuje
tamní klub seniorů. Všem se rovněž líbil
areál Studnička. Je to poutní areál zasvěcený Panně Marie Královně. Pravidelně
se tam koná mariánská pouť. Celý rok se
na tomto místě scházejí lidé z blízkého i
dalekého údolí, aby si načerpali vodu z
pramene, který je nejen osvěžující, ale
má i léčebné účinky. V areálu Studnička
je i kamenný most přes potok Drevenica,
který vznikl na konci 16. století. V té době
Slovensko pustošila turecká vojska, proto
se dodnes mostu říká „turecký most“. Výlet se seniorům líbil, těší se na pokračování další spolupráce v roce 2013.
MAHU

jsme pod naším historickým praporem
„MY“ z Náměště. Úžasným zážitekem
5. - 6. července bylo hlavní vystoupení.
Naše skladba byla na programu po oba
dva dny. Jak se nám podařila se můžete
podívat na You-Tube XV. Všesokolský
slet, skladba Chlapáci III. Zvláštní poděkování si zaslouží bratr Jiří Opletal a
náš kameraman a praporečník Pepa Kapounek. Sletem naše činnosti nekončí, již
dnes se připravují akce na příští rok. Ale
o tom zase příště.
Franta Kadlčík
Na snímku: Staroměstské náměstí – socha Jana Husa
Cvičenci TJ Sokol Náměšť – J. Kapounek, S. Kapounek, V. Konečný, F. Kadlčík, L. Vodička, R. Čech, J. Drtil, V.
Drška, J. Opletal, K. Chytil, J. Žampach,
M. Sedláček
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Svatby na zámku v Náměšti na Hané

Upíři na zámku

Svatební den patří mezi nejkrásnější dny v našem životě. Na náměšťském zámku v letošním roce uzavřelo manželství 90 zamilovaných párů. Snoubenci chtěli prožít svůj velký den buď v obřadní
síni zámku v historických prostorách s výhledem na park, nebo v
zámeckém altánku uprostřed zeleně a přírody a někteří si řekli své
ANO na nádvoří zámku a k obřadu přijeli na koních.
Snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům snoubenců, zajistíme
prostor pro přílet vrtulníku se snoubenci, poskytneme úkryt pro
holuby, chomouty, zajistíme otevření zámeckých bran pro příjezd
nevěsty a svědků k obřadu na koních, narychlo připravíme novomanželům přípitek.
Svatební obřady jsou na našem zámku vyhledávány dvojicemi z nejrůznějších míst celé republiky a co nás hodně těší, jsou i
svatby s cizinci. Svatba je na jednu stranu ceremoniál stvrzující
lásku dvou lidí, na druhou stranu, bohužel, slibem, který se někdy
nepodaří dodržet a končí po několik letech rozvodem.
O to potěšující je, že mnozí, kteří u nás uzavřeli sňatek, nám
dávají zprávy o svém vydařeném manželství. V říjnu 2010 oddávala starostka obce ženicha, který byl z Afriky, z republiky Togo.
Přiznám se, že jsem ani nevěděla, kde taková republika vůbec je.
Svatba proběhla jako každá jiná. Asi před 14 dny jsme obdrželi
z Toga děkovný dopis za úsilí, snahu i pěkný průběh obřadu, za
nezapomenutelné zážitky z našeho zámku a v něm byly přiloženy svatební fotograﬁe i fotograﬁe jejich dcery.

Dne 27.10.2012 se uskutečnily večerní prohlídky zámku. Akce
„Tajemný zámek“ se letos nesla ve znamení upírů. V repríze
mohli návštěvníci shlédnout Svatbu upírů. Návštěvnost na této
akci byla opravdu velmi vysoká. Nejen návštěvnost, ale i spokojenost. Díky všem hercům, průvodcům a ostatním, kteří se
podíleli na této akci, jsme dokonce dostali i děkovné emaily.
Nebývá to zvykem, protože divák je sice často spokojen, ale nevyjádří to písemně po akci. Velmi si toho vážíme. Naší snahou
bude, abychom všechny naše „diváky“ upoutali a potěšili i při
všech dalších akcích.
Mgr. Jitka Vychodilová

Nedávno jsem si v novinách přečetla, kolik sňatků mají na
hradě Bouzov, ve Šternberku. Našeho počtu 90 však ani jeden
z těchto objektů nedosáhl. Myslím si, že kolektiv, který při svatbách účinkuje, odvádí dobrou práci. Touto cestou všem děkuji.
J. Bednářová

K U LT U R N Í K A L E N D Á Ř 2 0 13
LEDEN
• 13.1.
• 19.1.
ÚNOR
• 9.2.
• 16.2.

Dětský maškarní karneval, kulturní zařízení,
Městys Náměšť na Hané
Myslivecký ples, kulturní zařízení,
Myslivecké sdružení Náměšť na Hané
Hasičský ples, kulturní zař., SDH Náměšť na Hané
Tradiční ples městyse, kulturní zařízení,
Městys Náměšť na Hané

BŘEZEN
• 1.3.
Sportovní ples, kulturní zař., SK Náměšť na Hané
• 9.3.
Premiéra divadla, kulturní zař., o.s. ZA DVEŘMI
• 30.3. Charitativní ples sledge hokej Kohouti Olomouc,
kulturní zařízení, Kohouti Olomouc
• 31.3. Zahájení sezony na zámku v Náměšti na Hané
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