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Na zámk u je s tál o živo
V minulém čísle jste si přečetli o tom, co
se chystá na zámku na otevření sezony.
Myslím, že vše dopadlo dobře. Herečky
z Moravského divadla Olomouc návštěvníky divadelního představení opravdu
nadchly. Příště budeme ale muset vyřešit
problém s podiem, aby všichni návštěvníci dobře viděli. Na výtvarnou dílnu, do
zámku i na řemesla přišlo poměrně dost
návštěvníků. Řekněme si upřímně, že
letošní počasí o Velikonocích vypadalo
spíš jako o Vánocích, přesněji ještě lépe
než o vánočních svátcích.
V dubnu byly o víkendech brány
zámku otevřeny od 9.00 do 16.00 hodin,
přičemž poslední prohlídka začínala v

15.00 hodin. Ve dnech 26. – 28. dubna
proběhla na zámku Okresní chovatelská
přehlídka trofejí a myslivecké dny. Této
akce se zúčastnila spousta milovníků psů
a myslivosti.
Druhou květnovou sobotu se uskutečnil na zámku již tradiční turnaj
v pétanque Chateau Náměšť. V neděli
12. května se uskutečnil vůbec poprvé
Den maminek na zámku. Ženy, a nejen
ony, se v tento den mohly těšit na módní
přehlídku, divadelní přestavení skupiny Exulis s názvem Angelika, andělská
markýza a také třeba na vizážistku.
Dne 15. června se uskuteční oblíbené večerní prohlídky zámku s názvem

Z pohádky do pohádky. Na tuto akci je
nutná objednávka na telefonním čísle
585 952 184, popř. na čísle 737 291 359.
Všechny srdečně zveme. Těšíme se na
Vás!
Mgr. Jitka Vychodilová, kastelánka

Kácení stromů
Většina občanů při kácení stromů na svém
pozemku postupovala dle platné vyhlášky
o ochraně dřevin a povolení jejich kácení.
Jestliže strom, který jste chtěli pokácet,
měl obvod více než 80 cm ve výšce 130
cm nad zemí, museli jste žádat na úřadě
městyse o povolení. Většinou jste dostali i pokyn k náhradní výsadbě. Tak tomu
bylo i u smrku na Biskupství, který byl na

pozemku ing. J. Dostalíka. Smrk ohrožoval dům M. Psoty a rodiny Bendovi. Dle
rozhodnutí úřadu městyse rodina Dostalíkova zasadila dvě třešně na obecním
pozemku – do aleje za hřbitovem, která je
vysázena díky náhradní výsadbě.
Od 1. července 2013 by měla být účinná novela vyhlášky. Dle této novely si každý bude moci na své zahradě pokácet své
vlastní stromy bez toho, že by musel na
úřadě požádat o povolení. Novela sníží
administrativní zátěž. O tom, co má občan na svém pozemku bude rozhodovat
sám, nikoli úřad.
Věřím, že nadále zahrady v Náměšti na
Hané budou plné zeleně.
MAHU

Sou tě ž „ Z l a t ý erb 2 013“
Městys Náměšť na Hané se zúčastnil
desátého ročníku regionální soutěže webových stránek a elektronických služeb
měst a obcí Zlatý erb.
Krajská porota vyhodnotila nejlepší
weby a elektronické služby, slavnostní vyhlášení proběhlo v úterý 12. března 2013
v budově Krajského úřadu Olomouckého
kraje.
Ceny Zlatý erb jsou udělovány ve
třech kategoriích: nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky obce,
nejlepší elektronická služba. Zvláštní
cenou, která se uděluje na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových
stránek vztažených na jednoho obyvatele
obce, je cena veřejnosti.
Cenu veřejnosti získal městys Náměšť
na Hané.
Děkujeme všem uživatelům, kteří poslali hlas. Budeme se nadále snažit, aby
byli uživatelé se stránkami spokojeni.

Výsadba třešní za skácený strom.

Skladba obyvatelstva
v Náměšti na Hané
V obci je k trvalému pobytu přihlášených
2026 obyvatel. Z tohoto počtu je 18%
dětí, 42% žen a 40% mužů. Průměrný
věk obyvatel je 41 let. Statistika podle
osobního stavu: svobodný/svobodná 817
občanů, ženatý/vdaná 923 občanů, rozvedených 131 občanů, vdova/vdovec 155.
Občanů nad 90 let žije v Náměšti 5, z toho
2 muži a 3 ženy.
Zaznamenali jsme růst počtu obyvatel. Vzhledem k možnosti výstavby
nových rodinných domů v obci lze ještě
předpokládat další nárůst .
Informace jsou zpracovány k poslednímu dni prvního čtvrtletí r. 2013.
Jarmila Bednářová

Den podle Amose

V tomto desátém ročníku soutěže městys Náměšť na Hané získal další
ocenění a to 1. místo za nejlepší webové
stránky obce.
Helena Mariánková

Letošní oslava Dne učitelů byla ve znamení výměny. Roli učitelů si vyzkoušeli
žáci vyšších ročníků prvního stupně a
ujali se výuky svých mladších spolužáků.
Mohli si tak na vlastní kůži vyzkoušet,
jaké je to být učitelem.
„Vyučující“ byli nápadití, pracovali týmově, zařazovali soutěže, využívali i interaktivní tabuli.
Mgr. Hana Batlová

Místní knihovna upozorňuje
Místní knihovna připomíná čtenářům,
že výpůjční doba knih je stále 4 týdny, na
požádání je možné tuto dobu prodloužit.
Prosíme všechny čtenáře, kteří mají knihy doma dlouho, aby měli ohled i na další
zájemce o čtení a knihy si přišli vyměnit.
Požádat o případné prodloužení můžete
telefonicky na č. 585 952 113 nebo e-mailem na adrese mknamest@volny.cz.
Jitka Kmentová, knihovnice
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„ DELFÍ N DILO A PODMOŘ SK Ý SV ĚT “
V dubnu se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili
vzdělávacího a poznávacího programu
„DELFÍN DILO A PODMOŘSKÝ
SVĚT“. Děti poznávaly fascinující, magický svět delfínů s ekologickou tématikou podmořského světa s pomocí delfínka
Dila a jeho příhod. Dilova dobrodružství
a nehody děti informují o radosti, kterou
mohou delfíni přinést do našich životů. Kouzelné příběhy pomáhají odhalit
obrovské bohatství a rozmanitost života
pod mořskou hladinou. Vyprávění bylo
prokládáno promítáním fotograﬁí, poslechem hudby, zpěvem písní za doprovodu
kytary a pohybovými aktivitami dětí, které doprovázely aktuální děj příběhu. Příběhy byly dětem předkládány z pohledu

delfínů a jejich vnímání, čímž apelují na
vědomí potřeby pěstovat vztah k životnímu prostředí a respektovat všechna volně
žijící zvířata.
Mgr. Marie Večeřová

Keramická dílna „Zvoneček“
Proč chodíte rádi „ na keramiku“? „Přijdu na jiné myšlenky, moc mě to baví,
nádherně se odreaguji, odpočinu si, naučím se nové věci, mám možnost absolutně vypnout a soustředit se pouze na
jedinou věc – relax po duši, moje velká
seberealizace, fantazie, baví mě něco vytvářet rukama, odpočinu si od manžela
a dětí a vytvořím spoustu krásných věcí
pro sebe a své blízké“ – odpověď skupiny
„dospěláků“.
A odpovědi předškolních dětí z keramického kroužku? „Protože se mi v dílně
líbí a děláme pěkné věci, třeba klobouky“.
Co rádi modelujeme? U dospělých
převládají andělé, ptáci a kočky, u dětí
zvířata, květiny, slunce.
V tvořivých dílnách pro rodiče a děti
se zrcadlí proměny v přírodě a v srdci
blízké tradice. Léto je ve znamení slunce,
ryb, ptáků, malíř podzim láká k otiskování listů, travin, modelování nebo vykrajování ovoce a zeleniny. Zimní krajina a
hlavně nejkrásnější svátky v roce – Vánoce, nás inspirují k vytvoření ozdob, adventních věnců, betlémů…
Na jaře dílna „rozkvete“ tulipány,
modelujeme zvířata – slepice, ovečky,
motýlky, zajíce.
Některé z těchto výrobků jste si mohli prohlédnout na vánočních a velikonočních výstavách na zámku a faře.
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Děkujeme, že si naši keramiku kupujete a podporujete provoz dílny, která
vznikla před šesti lety díky programu
LEADER+ a letos bylo zařízení z majetku městyse (uplynula doba udržitelnosti
projektu) převedeno do majetku mateřské školy.
Na závěr dovolte krátký citát:
Poezie v hlíně skrytá
Jan Werich: „Umění patří všem lidem na
světě.
Všem, kteří je umějí vidět a porozumět mu.
Umění je jako slunce.
Nikdy se nevtírá.
Když zatáhnete záclony a zavřete
okenice,
slunce vám do bytu nevstoupí.
To je vaše chyba, že chcete žít potmě“.

Sl u ň ák ov
V únoru se 1. a 2. třída vydala na návštěvu ekologického centra Sluňákov, kde ji
čekal výukový program s názvem „Vypečená houska“. Sedlák se selkou děti seznámili s tím, co je všechno třeba udělat,
než se jim dostane čerstvé pečivo na stůl.
Děti se učily rozeznávat hlavní druhy obilí, jaké práce se vykonávají na poli během
roku, podívaly se, jak vypadá mlácení
obilí cepem, vyzkoušely si mletí obilí na
ručním mlýnku. Z vlastnoručně umleté
mouky si pak zadělaly kvásek na těsto,
ze kterého si uhnětly housky, do nichž se
po upečení s chutí zakously. Formou hry
na unavené pole si následně vyzkoušely
rozdíly při různém způsobu polního hospodaření. Dětem se program velice líbil,
odjížděly se spoustou nových informací
i praktických dovedností a navíc zjistily,
kolik to dá práce, než se hotové pečivo
objeví na pultech obchodů.
Také žáci třetího a čtvrtého ročníku
se zúčastnili ekologického programu,
který se jmenoval „Až naprší a uschne“,
kde si zkoušeli odpovědět na otázku, zda
meteorologové umí správně předpovídat počasí. V průběhu programu se děti
dozvěděly, jak se zjišťují základní meteorologické jevy a také si vyzkoušely jejich
měření. Dozvěděly se o druzích počasí,
srážek, typech deště, meteorologických
značkách, živelných pohromách, teplotě,
tlaku, oblačnosti a větru. A tak se nám
z našich dětí alespoň na čas staly nové
„rosničky“, které by mohly směle konkurovat i těm televizním.
Mgr. Marie Večeřová

Jana Vychodilová, učitelka MŠ

STRANA 3

Vítání občánků

Naši jubilanti 04-06/2013

V sobotu 4. května 2013 v obřadní síni náměšťského zámku starostka městyse Mgr.
Marta Husičková přivítala tyto děti:

• Ludmila Sklenářová, 88 let
• Etela Sklenářová, 87 let
• Božena Slušná, 83 let
• Jaroslava Běhalová, 83 let
• Cecília Vychodilová, 82 let
• Blažena Grézlová, 82 let
• Anežka Nepožitková, 82 let
• Marie Šťastná, 82 let
• Václav Horák , 81 let
• Anna Lakomá, 81 let
• Josef Navrátil, 80 let
• Zdeňka Partschová, 86 let
• Anna Spurná, 84 let
• Růžena Novosadová, 84 let
• Přemysl Obrtel, 83 let
• Bronislava Ošťádalová, 83 let
• Marie Zatloukalová, 83 let
• Břetislav Křejčíř, 82 let
• Miroslav Navrátil, 82 let
• Josef Nakládal, 82 let
• Marie Suchomelová, 82 let
• Jaroslav Přidal, 81 let
• Anežka Spáčilová, 80 let
• Marie Doleželová, 92 let
• Edita Kouřilová, 91 let
• Josef Muzikant, 88 let
• Marie Mrugová, 83 let
• Josef Hacar, 83 let
• Františka Navrátilová, 82 let
• Božena Vaňková, 81 let
Srdečně blahopřejeme.

• ve 13,30 hod.
1. Radek Navrátil, nám. T.G.Masaryka 247, Náměšť na Hané
2. Jarmila Jeanne Kollmannová, nám. T.G.Masaryka 100,
Náměšť na Hané
3. Adéla Brzobohatá, Fučíkova 116, Náměšť na Hané
4. Šimon Bátěk, Fučíkova 508, Náměšť na Hané
5. Laura Hlavinková, K Baběnci 643, Náměšť na Hané

• ve 14,00 hod.
1. Petr Vyroubal, Zábraní 207, Náměšť na Hané
2. Eliška Vyroubalová, Zábraní 207, Náměšť na Hané
3. Lukáš Skyva, Nové Dvory 399, Náměšť na Hané

• ve 14,30 hod.
1. Agáta Hortigová, Zákostelí 616, Náměšť na Hané
2. Radek Kopečný, Sokolská 352, Náměšť na Hané
3. Anna Ručková, Polní 453, Náměšť na Hané
4. Laura Lakomá, Biskupství 136, Náměšť na Hané
5. Šimon Loutocký, Vodní 253, Náměšť na Hané

Při tomto slavnostním aktu vystoupily děti ze základní školy, maminkám byla předána kytička, dětem památníček a ﬁnanční příspěvek 1.000,- Kč od městyse Náměšť
na Hané.
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Kol ek t ivní s ys té m EL EK TROW I N se p ře ds tavuje
Novela zákona o odpadech již od srpna
2005 stanovuje výrobcům elektrických a
elektronických zařízení povinnost zajistit
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování
a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005
ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele
kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice
začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali
prostřednictvím kolektivního systému
ELEKTROWIN k recyklaci více než 150
000 tun vysloužilců.
Jen počet lednic překročil v loňském
roce hranici dvou milionů. Hmotnost
chladniček má nejvýznamnější podíl na
celkovém množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci přes 25 000
tun vyřazených spotřebičů. Chladicích
zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních
velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun,
zbytek – 2 350 tun – připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky
nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo
ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun.
Nejméně - 721 tun - v Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN
započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů
na jednoho obyvatele. Ve třetím roce

činnosti kolektivních systémů již toto
množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a
v současné době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu
Česká republika splnila již v roce 2008,
jako jediná z nově
přistoupivších zemí,
požadavek Evropské unie. O takovém
úspěchu si může třeba Maďarsko nebo
Polsko nechat jen
zdát.
Nejdůležitější jsou
informace
Stále se zlepšující
výsledky
zpětného
odběru, odděleného
sběru,
zpracování
a recyklace vyřazených elektrozařízení
ovšem nejsou jen zásluhou vybudované
sítě sběrných míst,
mobilního svozu a
navazujících zpracovatelských kapacit.
Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti
o fungování tohoto
systému, o tom, kam
je možné vysloužilý
spotřebič odevzdat,
za jakých podmínek
nebo to, co se z takto
vytěžených materiálů
vyrábí.

Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném
vztahu k ochraně životního prostředí.
Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách
www.elektrowin.cz.

Voda hrou
Od roku 1993 se vždy 22. března na celém
světě slaví Světový den vody. Na naší škole jsme ho oslavili Modrým dnem, jehož
tématem byla voda ve všech možných podobách. Cílem bylo, aby si žáci uvědomili
důležitost a význam vody pro život, jak
bychom se k ní měli chovat a že dostatek
vody není samozřejmostí.
Všichni žáci ten den přišli v modrém oblečení, soutěžili o to, kdo má na sobě nej-
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víc modrých kousků. O vodě se zpívalo,
malovalo, psalo se haiku (typická japonská poezie), simulovala se hladina vody
pomocí igelitové plachty.
Z pracovních listů žáci získávali údaje o
průměrné spotřebě vody u nás, kolik obyvatel planety nemá přístup k čisté vodě
a další informace.
Zajímavá byla i prezentace o výzkumech,
které provádí japonský vědec Masaru
Emoto s „obyčejnou“ vodou. Zjistil, že
voda ve své zmrzlé krystalické podobě
odhaluje celou svoji podstatu. Dokazuje, že lidská slova, myšlenky, hudba jsou
schopny ovlivňovat strukturu vody. Člověk tedy může ovlivňovat kvalitu vody,
tedy i kvalitu svého života.
Závěrečné foukání obřích bublin na školní zahradě už mělo být příjemným zakončením celého dne. Počasí nám nedovolilo

záměr zcela zrealizovat, ale o to větší radost byla z každé povedené bubliny.
Modrý den k oslavě a vděčnosti vodě utekl jako VODA.
Mgr. Hana Batlová

STRANA 5

DENTALARM
V úterý 19. 3. 2013 se zúčastnili žáci 6.- 9.
ročníku naší školy akce, která byla zaměřena na ústní hygienu.
Vzhledem k tomu, že se v posledních
letech stále zvyšuje procento zubního
kazu u dětí školního věku, byla na naší
škole uskutečněna přednáška týkající se
tohoto problému. Děti byly seznámeny s
nejčastějšími příčinami vzniku zubního
kazu a formou diskuse se seznamovaly s
tím, jak tomuto problému předcházet.
Protože žáci byli předem upozorněni
na to, že si mají z domu přinést své zubní
kartáčky , mohli si sami vyzkoušet správnou techniku čištění chrupu.
Akce děti zaujala, o čemž svědčí časté dotazy, které měly na přednášející.
Dověděly se tak zábavnou formou, jak
mají správně dodržovat ústní hygienu a
předcházet tak problémům se „zkaženými“ zuby.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Součástí učebních plánů ZŠ je také ekologická výchova, v jejímž rámci se žáci 8.
a 9. třídy zúčastnili 16.4.2013 exkurze na
ekologické třídírně odpadů v OlomouciChválkovicích.
Seznámili se s celým procesem třídění odpadu, který začíná svozem odpadu
z jednotlivých obcí, pokračuje jeho tříděním, aby na samotném konci mohly být z
odpadu, vhodného k recyklaci, zhotoveny zcela nové výrobky sloužící k dalšímu
použití.
Exkurze byla velmi zajímavá a žáci si
při ní uvědomili, jak je důležité třídit odpad.
Mgr. Ludmila Hejsková

AKCE V EKOLOGICKÉM CENTRU SLUŇÁKOV
Stalo se již dobrou tradicí, že se jednotlivé ročníky naší školy účastní akcí pořádaných ekologickým centrem ve Sluňákově.
Zajímavé informace o obojživelnících
se dověděli žáci 7. ročníku na projektu,
který se uskutečnil v tomto zařízení dne
4.4.2013.
V první části si děti připomněly teoretické znalosti ze života obojživelníků,
využívaly pracovní listy, byly pro ně při-

PROJEKTOVÝ DEN
V rámci výchovy ke zdraví proběhl na
druhém stupni naší školy projektový den
věnovaný této tématice.
Projekt byl rozdělen do dvou částí.
První z nich probíhala v učebnách školy, děti pracovaly na zadaných úkolech
vztahujících se nejen ke zdravému způsobu života, ale připomněly si také zásady bezpečnosti, první pomoci při úrazech, součástí také byly různé pohybové
aktivity.
Na druhou část projektového dne
jsme se přesunuli do kina v Senici na
Hané, kde pro nás měla připravený
svůj program skupina Abraka. Pořad
byl zaměřen na společenské chování,
jako účinkující byli přímo zapojeni
naši žáci.
Děti si nenásilnou formou připomněly, jak se mají chovat k dospělým
osobám, ke svým vrstevníkům, jaké jsou
hlavní zásady společenského chování.
Program se velmi
líbil a určitě splnil
svůj účel.

praveny různé hry, ve kterých si nenásilnou formou upevňovaly svoje vědomosti.
Po přestávce a občerstvení program pokračoval přímo v terénu. Děti si obuly holínky, vyzbrojily se síťkami a v přírodních
podmínkách získávaly nové poznatky a
zkušenosti, které zapisovaly do pracovních listů.
Akce se zdařila a určitě byla pro naše
žáky přínosná.

PROJEKT POPULARIZACE
UP (POP UP)
V rámci projektu POP UP využila naše
škola nabídky bezplatného výstupu
předních odborníků pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Ze široké nabídky jsme si vybrali pro
žáky 6. ročníku přednášku na téma Světélkující hmyz.
Přednáška byla kalibrována přímo
pro žáky daného ročníku. Děti si rozšířily přírodopisné znalosti nejen ze života
světlušek, ale dozvěděly se také mnohé
zajímavosti ze života dalších zvířat, která využívají světélkující mechanismus
pro získávání potravy, partnera, či pro
vymezení svého teritoria.
Pro zvýšení názornosti byla přednáška doplněna řadou zajímavých fotograﬁí.

N o vé k o n t e j n e r y
Díky spolupráci s ﬁrmou ELEKTROWIN a.s. získal městys
Náměšť na Hané zdarma nové červené stacionární kontejnery.
Tyto kontejnery budou umístěny na sběrných místech v Nových
Dvorech, ulici Zábraní, Bělidlo a Jiráskova. Do kontejnerů můžete vhazovat drobné vysloužilé elektrospotřebiče: žehličky,
fény, kulmy, vařiče, šlehače a další. Nelze vhazovat zbytky elektrospotřebičů, ale celé spotřebiče.
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Domácí bezovo jitrocelový sirup
Zima je šťastně za námi a na její letošní délku a nevlídnost můžeme konečně
zapomenout. Na co bychom však zapomenout neměli, je důkladná příprava na
zimu další. Já vím, kdo by se chtěl zaobírat myšlenkami na to, jak měl nudli
u nosu a mohl si vykašlat plíce, ale čas
nezastavíme a proto si v dnešním článku připomeneme recept , který se u nás
doma po generace předává.
Tímto zázrakem je bezovo- jitrocelový sirup. Na jeho přípravu potřebujeme
pětilitrovou sklenici ,do které dáme 30
celých květenství bezu, 10 hrstí na jemno
nasekaného listu jitrocele a 5 hrstí nasekané nati mateřídoušky. Dále přidáme
cukrový rozvar, který připravíme 5 minutovým povařením 2 litrů vody a 2 kg
krystalového cukru. Rozvar přidáváme
jen mírně vlažný, ne vařící. Poslední ingrediencí je 25gramů kyseliny citronové.
Směs ve sklenici necháme louhovat 24
hodin a občas ji promícháme. Po tomto
čase ji přelijeme do hrnce i s bylinami a
přidáme šťávu ze 3 citrónů, pokud máme
bio citróny, přidáme i kůru nebo citróny
nakrájíme na jemná kolečka. Směs za
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stálého míchání přivedeme k varu a vaříme po dobu 5 minut. Potom ji ihned
přecedíme přes hrubší a následně přes
jemné sítko a opět přivedeme k varu a
ještě minutu vaříme. Potom sirup ihned
plníme do dobře uzavíratelných, vařící
vodou vypařených lahví. Takto ošetřený sirup nám krásně vydrží celou zimu.
Alternativou pro tatínky je sirup naředěný v poměru 2:1 slivovicí nebo brandy
.Proti takovému užívání neměl jaktěživo
žádný muž v naší rodině námitky, právě
naopak. S brandy je to prostě opravdová
dobrota.
Sirup můžete uchovat také v mrazničce v menších plastových lahvičkách,
potom bez obav vydrží až do dalšího jara.
Užívání sirupu je vhodné při prvních
příznacích nachlazení a to 6 krát denně
1 až 2 polévkové lžíce, buď přímo do úst
nebo do vody, případně do čaje. Sirup je
vhodné používat i preventivně, když jsou
kolem nás lidé nemocní.
Tak hodně vůně při přípravě tohoto
sirupu, protože opravdu krásně provoní
celý byt a hlavně krásné sluníčkem prozářené jaro vám přeje Lenka.

Šachový bleskový turnaj
v Náměšti na Hané
Dne 4.5.2013 se konal v Náměšti na
Hané šachový bleskový turnaj. Organizátorem turnaje byl městys Náměšť na
Hané. Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů z
11 šachových oddílů. V turnaji zvítězil
Roman Závůrka z SK Prostějov, 2. místo obsadil CM Pavel Strášil z Tatranu
Litovel a na 3. místě se umísti FM Milan Pastirčák z agentury Garde Calcio
Olomouc. Turnaj proběhl v přátelské
pohodě, všichni účastníci obdrželi cenu,
rovněž byli velmi spokojeni s kuchyní restaurace „U Muců“.
J. Fiala
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A Ť Ž I J E D I VA D L O !
Divadelní spolek ZA DVEŘMI děkuje
všem divákům, kteří zavítali na premiéru
či reprízu komedie Marca Camolettiho
„Na správné adrese“ v Náměšti na Hané.
Velice nás potěšil Váš zájem o představení, který se projevil mimo jiné
tím, že po spuštění rezervace
byly vstupenky na premiéru a
reprízu během týdne rozebrány. Ještě víc nás potěšil Váš
potlesk a všechna slova chvály,
která jsme po představení od
Vás slyšeli. Potlesk diváků je
totiž pro divadelníky tou největší odměnou, kterou mohou
dostat. A pokud se jedná o komedii, tak ještě divácký smích
– ten je pro herce v komedii
něco jako palivo, čím více se divák směje,
tím lépe se hercům hraje. Takže velký dík
za Váš smích a potlesk.
Máme za sebou čtyři měsíce náročného zkoušení, kdy hlavně poslední měsíc
před premiérou byl doslova hektický. Ale
museli jsme toho zvládnout daleko víc vytvořit scénu, rekvizity, kostýmy, hudbu
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a v neposlední řadě zvládnout novou techniku. Určitě jste také zaznamenali, že se
náš herecký soubor rozrostl – v komedii
se Vám představili hned čtyři nováčci a
dlužno říct, že se všichni svých rolí cho-

pili s nadšením, energií a zvládli je na výbornou. Věříme, že se Vám představení
líbilo a po jeho skončení jste si mohli říct,
že jste opravdu byli na té správné divadelní adrese.
Premiérou a reprízou v Náměšti
sice končí martýrium zkoušek, ale rozbíhá se kolotoč repríz. Hned 1. května

jsme se zúčastnili přehlídky Hanácký
divadelní máj v Němčicích nad Hanou.
Naše vystoupení ohodnotila odborná
porota čtyřmi čestnými uznáními ocenění tentokrát sbírala dámská část
souboru - ocenění za herecké
výkony získaly Barbora Tylová, Alice Buiglová a Viola
Přichystalová a oceněna byla
také režie.
A na závěr dobrá zpráva pro
ty z Vás, kteří se na premiéru
nebo reprízu nedostali, případně by chtěli představení
shlédnout ještě jednou: v pátek
20. září v 19.00 hodin budeme
představení reprízovat v Loučanech, tedy doslova za humny.
A že se o našem ochotnickém spolku již
ví, o tom svědčí i to, že jsou již dohodnuty
i další reprízy v Lutíně, v Divadle hudby v Olomouci, ve Štěpánově, v Senici na
Hané a v Cholině – více informací najdete na našich webových stránkách www.
divadlo-zadvermi.cz.
Mgr. Radka Pluskalová
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