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Zahájení školního roku 2016/2017
Již tradičně byl pro žáky 1. třídy zahájen školní rok na zámku.
Prvňáci obdrželi od městyse odznaky „Prvňák 2016“ a sadu fixů s přívěsky na klíče. Hodnotné
dárky čekaly na děti i ve škole.
Přejeme prvňákům hodně školních úspěchů.
Mgr. S. Nevrlá, třídní učitelka
Seznam žáků:
Ester Bednaříková
Jaroslav Běhal
Gábina Běhalová
Aleš Botek
Eliška Budinská
Beáta Huňková
Valérie Jančíková
Kateřina Klimešová

Jakub Kurfürst
Nela Mojžíšová
Lenka Nevrlá
Jakub Papajík
Marie Pospíšilová
Elen Snášelová
Jiří Sochor
Viktorie Šubová

Tobiáš Švarc
Martin Švub
Denis Váňa
Kateřina Vrbová
Karel Zajíček
Anna Zapletalová
Adam Ziegelbauer
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Vzpomínka k stoletému výročí
od úmrtí
náměšťského rodáka
JUDr. Vítězslava Houdka
Tomáš Přidal
Sto vážených a křehkých svící
od Vaší poslední návštěvy,
plynule sfouklo udatnou slávu,
přesahující náš náměšťský kraj.
Odneslo ji k srdcím lidí,
tam věčně žije a probouzí se
dalším očím, k uznání tak nemalému;
zasluhuje pozornost a právem se jí dostává...
Rodná Náměšť nezapomene,
stejně jako Vy jste nezapomněl
ve svých vzpomínkách a pracích;
děkujeme Vám a přejeme věčný klid.
Byl a jste pořád s námi,
budete navždy člověkem,
jehož literární i vědecký odkaz
upomíná na Vaši píli,
nadšení i značný přesah…
Jak stojí v hájemství křížů,
Na Vašem rodinném hrobě:
„Smrt vše srovná.“
Vaší osobnosti však není rovno…
Každý jsme nějaký,
ale jen Vám, pane Houdku,
patří po zásluze tato slova!
Hodnota práce je věčnou veličinou,
a ač běh času posunuje její kvalitu,
málokdo překoná to, co jste dokázal,
byť od té doby odtálo více jak sto zim…

Modernizace ZŠ Náměšť na Hané
V rámci IROP (Integrovaný regionální operační program) chce městys Náměšť na
Hané získat finanční prostředky na modernizaci budovy II. stupně ZŠ.
Jedná se o celkovou modernizaci spočívající
ve vybudování bezbariérového přístupu do
školy (výtah), vybudování učebny chemie,
fyziky, učebny jazyků a počítačové učebny,
nových dílen, rozšíření prostor školy o prostory současné půdy. Tato investice by se
měla, v případě, že z IROP obdržíme dotaci
(90% z celkových nákladů) realizovat v roce 2017, s dokončením v roce 2018.
MAHU

Kaple sv. Martina

Na Nových Dvorech je památka místního významu – kaple sv. Martina.
Díky dotačnímu titulu č. 16, z Ministerstva zemědělství ČR kaple získala
nový kabát, byla opravena elektroinstalace (tato část hrazena plně z rozpočtu městyse), vnitřní omítky, položena nová dlažba, osazena nová okna. Z
rozpočtu městyse byl rovněž zrestaurován oltář.
Celkové náklady: 370 000,Kaple bude znovu vysvěcena.
O termínu vysvěcení budete informováni rozhlasem.
MAHU

ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ

V měsících květnu a červnu jsme se
účastnili Ligy mladých hasičů okresu
Olomouc v požárním útoku. Byli jsme na
soutěžích v Doloplazích, Nové Hradečné, Horce nad Moravou, v Července.

Soutěžila vždy naše 2 družstva přípravky - mladí hasiči
3 -5 let a 2 družstva mladší
kategorie - 7-11let.
V kategorii přípravky se soutěží účastní 6 družstev. Poděkování patří rodičům dětí,
kteří s námi pravidelně jezdí
na soutěže a dorostencům,
kteří pomáhají přípravce při
plnění disciplíny.
V kategorii mladší soutěží
kolem 35 družstev. Výsledky
byli střídavé, nejlepší umístění jsme měli v Doloplazích,
kde jsme obsadili 4.místo.
10. a 11. června se konalo v Šumperku krajské kolo
hry Plamen. Naše 2 členky
- Ludmila Podivínská a Michaela Lhotová vypomáhali
družstvu mladých hasičů z
Trusovic. Po bojích v 6 disciplínách se družstvo umístilo
na krásném 2.místě.
V červenci se naši členové
zúčastnili desetidenního tábora v Radíkově u Olomouce společně se sto dětmi a
16 vedoucími včetně Lenky a
Tomáše Otruby. Letošním tématem táboru bylo „Zachraň svého kamaráda“ a tomu byl přizpůsoben i program tábora, na
kterém se v rámci doprovodného progra-

mu vystřídala dálniční policie, městská
policie Olomouc, hasiči z HZS OK, dobrovolníci z ČČK – Pomáháme pomáhat a
divadelníci z BESIP. Mohli jsme využívat
vojenské prostory pevnosti Fort Radíkov,
kde jsme soutěžili ve střelbě, uskutečnili zde jedno noční přežití a proběhla zde
olympiáda a závěrečný závod požární
všestrannosti. Navštívili jsme ZOO Olomouc, tvořili dárky pro rodiče, barvili
trička, měli táboráky a diskotéky. Prostě
jsme si deset dní užili.
V srpnu proběhlo soustředění na Liščí
chatě, které pro nás uspořádali členové
našeho SDH.
V září začneme s pravidelnými tréninky,
protože nás čeká soutěž v útoku v Hlubočkách, soutěž Olomoucký Drak – soutěž pro jednotlivce – běh na 60 m s překážkami.
V říjnu začíná nový ročník hry Plamen
závodem požární všestrannosti, takže po
prázdninách začne příprava naplno.
DOROST
12.června se v Bludově uskutečnilo
krajské kolo dorostu. V kategorii starší
dorostenec reprezentoval okres Olomouc
Michal Zbořil. Po vyrovnaném boji obsadil 2.místo. Poděkování patří trenérovi
Tomáši Chytilovi.
V kategorii dorostenci družstvo naši dorostenci – Vojtěch Kosina, Lukáš Navrátil,
Václav Úchvat vytvořili společně s dorostenci z Trusovic družstvo. I přes nějaké
chybičky se jim podařilo obsadit 2.místo.
Vedoucí MH
Lenka Trnková

V centru Sluňákov
18. 5. 2016 navštívili žáci šesté třídy Dům přírody Litovelského Pomoraví - centrum Sluňákov.
Byl pro ně připraven lektorovaný program nazvaný Živelní obojživelníci. Úvodní část proběhla v učebně, kde se žáci hravou formou seznámili se vzhledem i hlasovými projevy obojživelníků. Na vlastní kůži
si vyzkoušeli život čolka nebo žáby. Součástí programu byl i hydrobiologický průzkum žabích tůněk. Děti obdržely síťky, lovily živočichy
a následně je zkoumaly. Celý program byl postaven na prožitkové
výchově a aktivitách podněcujících spolupráci.
Mgr. Dagmar Vysloužilová

O zá s ahové je dno tce
Setkávám se s místními občany, kteří se
mě často ptají, jak fungují hasiči v Náměšti na Hané a jaký je rozdíl mezi jednotkou a sborem dobrovolných hasičů a
podobně. Proto jsem se rozhodl napsat
tento článek.
Sbor dobrovolných hasičů (dále SDH)
je sdružení, které zastřešuje Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH
ČMS). SDH je sdružení podobné mysliveckému, rybáři, SK apod. Zástupcem
SDH je starosta sboru, který vede výbor
složený ze členů. Členská základna ročně pořádá plesy, zábavy, stavění máje a
podílí se na kulturním životě v městysu.
Jako jeden z hlavních pilířů je výchova
mládeže, učení jak požárnímu sportu,
tak třeba i zdravovědy, topografie a podobně. Z dětí, které vyrostou v dorosty
a následně dospělé členy, se někteří
přidají do zásahové jednotky (pokud
splňují kritéria) a ostatní dále přebírají
funkce po starších členech v SDH. SDH
je závislý ve financování především
sám na sobě (výdělky z kulturních akcí,
sběr železného šrotu atd.) Občas dosáhneme na nějaké dotace, především
díky výchově dětí a na toto jsou i dotace
především určeny. SDH čítá přes 100
členů, od dětí po důchodce.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
(dále jen JSDH) je samostatným uskupením zřízeným městysem Náměšť
na Hané. V čele jednotky je starostka
městyse, pod ní spadá velitel jednotky,
jeho zástupce a hasiči. Kromě toho,
že nás může svolat starostka 24 hodin
denně, tak i krajské operační středisko
formou vyhlášení poplachu. Veškeré
zásahové vybavení, výjezdová auta i
budova je v majetku městyse. V okamžiku vyhlášení poplachu vyjíždí členové jednotky jako zaměstnanci městyse
Náměšť na Hané, nikoliv jako členové
SDH. Člen jednotky musí mít podepsanou smlouvu s městysem, platnou zdravotní prohlídku a musí projít povinnými
školeními, teprve pak je pojištěn. Naše
jednotka spadá pod integrovaný záchranný systém do poplachového plánu
Olomouckého kraje jakožto ,,Jednotka
požární ochrany druhé kategorie“ (dále
JPO II) s územní působností. K dnešnímu dni máme 26 členů z toho 5 velitelů družstev, 8 strojníků, 2 techniky a 11
hasičů. Jednotka se zpravidla skládá ze
členů SDH.
Být JPO II má svá pravidla, výjezd od
vyhlášení poplachu musí být do 5 minut, zabezpečení výjezdu musí být 24
hod/7 dní v týdnu v minimálním početním stavu: Strojník, velitel a dva hasiči.
Jednotka je předurčena k zásahům u
dopravních nehod, technickým zásahům, likvidacím nebezpečného hmyzu
apod. Každá odbornost vyžaduje neu-
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stálé školení a kurzy, které si musíme
udržovat jak formou teoretické přípravy,
tak i praktické výcviky a přezkoušení.
Všichni členové vykonáváme službu při
svém civilním zaměstnání dobrovolně a
zadarmo, 3 naši členové pracují u HZS
na centrální stanici v Olomouci. Momentálně spolupracujeme se starostkou na
zaměstnání některých hasičů přímo v
obci, abychom byli více akceschopní.
Tito budou pracovat jako ostatní zaměstnanci a v případě vyhlášení poplachu vyjíždí k zásahu.
Financování jednotky je několika způsoby, ale v první řadě městysem Náměšť na Hané, který je zřizovatel jednotky a musí hasiče vybavit ochrannými prostředky jako je přilba, zásahový
oblek, boty apod. Výjezdy mimo městys
Náměšť na Hané jsou zpětně propláceny Olomouckým krajem, stejně jako
zásah u dopravní nehody. Tyto peníze
jdou zpět do pokladny městyse. Další
financování jednotky je každoroční dotace na výbavu, kdy Olomoucký kraj se
podílí společně s městysem na nákupu
potřebného vybavení. Pokud je žádost
schválena, kraj dotuje 40% a městys
60% z požadované částky na nákup
konkrétního vybavení (vždy však do
určité částky na předem schválené vybavení). Jednotka také dostává jednou
ročně dotaci, která je určená pouze pro
JPO II na zajištění akceschopnosti. Tato
částka se pohybuje kolem 120 tisíc. Tyto peníze jsou určeny pro jednotku (26
lidí) na odměny za zásahy nebo držení
pohotovosti, avšak my je vždy investujeme a pořizujeme z tohoto potřebné
vybavení, protože zub času se projevuje i na našem vybavení a je stále co
obměňovat. Pro Vaši představu cena
přilby je 10 tisíc, boty 5 tisíc, zásahový
oblek 12 tisíc, atd. Do roku 2020 můžeme čerpat dotace z EU a to konkrétně

z programu IROP- Zajištění odolnosti a
vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie
ČR a Hasičského záchranného sboru
ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem
na přizpůsobení se změnám klimatu a
novým rizikům v období 2014 – 2020.
Samozřejmě i to má svá pravidla a pouze typ určení, nejde pořídit cokoliv, ale
to co je předepsáno. Pro území ORP
Olomouc, kam spadá Náměšť na Hané,
lze čerpat pouze na nákup velkokapacitní cisterny (důvod dlouho trvající suché
období), nebo výstavbu či rekonstrukci
zbrojnice. Tato dotace je výhodná hlavně v tom, že 90% financuje EU a 10%
městys. V současné době se zvažují
naše možnosti, ale času již není mnoho,
protože po roce 2020 bude vše možné
pouze za vlastní peníze. Jednotku také
podporuje SDH, který každoročně přispívá 20 tisíc na pořízení zásahové výstroje. Jak vidíte, není levná výbava a
snažíme se sehnat i sponzory.
V loňském roce jsme obměnili techniku, CAS 25 Liaz 101 byla nahrazena
novou Tatrou CAS 20. Stará cisterna
byla vyrobena v roce 1988 a v roce
2000 prošla kompletním repasem, tehdy ještě u HZS. V posledních letech nás
stála nemalé peníze na údržbě a blížil
se opět čas karosářských oprav, proto
zastupitelstvo schválilo nákup nové cisterny. S financováním pomohla státní
dotace 2,5 mil. Olomoucký kraj přispěl
120 tisíc, prodej staré cisterny 800 tisíc
a zbytek, tedy 2,7 mil zaplatil městys.
Je to velký krok ke zdokonalení zabezpečení požární ochrany jak pro občany,
tak i pro nás hasiče. Stará CAS potěšila nově vznikající jednotku JPO 5 obce
Kolešov ve Středočeském kraji.
Velitel JPO II Náměšť na Hané
Michal Vyroubal

STRANA 3

Z Á M E C K É L ÉT O
Nosným tématem celé sezony na
zámku je cukroví a sladkosti. Výstava s názvem Historické cukrárny byla
velmi úspěšná a shlédla ji spousta
návštěvníků. V červnu tradičně proběhly prohlídky Z pohádky do pohádky. Bylo opravdu pěkné počasí, takže
jsme mohli jednu ze scén umístit i do
zámeckého bazénu. Stejné počasí
naštěstí panovalo i v srpnu, kdy nakonec přišlo i více návštěvníků, kteří byli
také mile překvapeni touto novinkou.
Odpoledne s Večerníčkem mělo v letošním roce opravdu rekordní účast.
Plánky stanovišť pro soutěžící děti
jsme museli tisknout ještě v průběhu
samotné akce.
Výstava Květiny pro zámeckou paní
ve dnech 11. -14. srpna přilákala k
nám na zámek také nebývalé množ-

ství milovníků květin a výtečného
cukroví. Atrapy dortů nám zapůjčila
Zdeňka Zendulková z Nového Malína
a jednu vyrobila naše občanka Lucka Šnejdarová. Lucií vyrobená atrapa
nám zůstane a můžeme ji použít jako
zajímavou dekoraci. Čerstvé bábovky
od olomoucké firmy Certas obdivovaly zejména návštěvnice výstavy.
V sobotu 27. srpna proběhla na zámku
Hradozámecká noc. Součástí programu byl jarmark, malování na obličej,
netradiční prohlídky zámku s filmovými hrdiny, ale hlavně koncert Nadi
Urbánkové se skupinou Bokomara
Luboše Javůrka. Na nádvoří zámku
byla krásná atmosféra a koncert N.
Urbánkové byl milým pohlazením na
duši pro všechny přítomné. Skvěle
zazpívala své hity včetně písniček
Blonďák s červenou
bugatkou, Vilém peče
housky a Závidím. Nejen vynikající zpěv, ale
i vyprávění této stálice
populární hudby bylo
zajímavé a zábavné.
Po koncertě následovaly prohlídky. Návštěvníci byli spokojeni a mile překvapeni.
Viděli tři scénky na
motivy dvou krásných
českých
filmových
komedií Vesničko má
středisková a Postřižiny. V první ukázce

sledovali pacienta Bedřicha na návštěvě v ordinaci lékaře, ve druhé pak
léčila - tak trochu po svém - paní sládková doktora a ve třetí strýček Pepin
s paní sládkovou zkracovali nábytek
dle poslední módy. Návštěvnost sice nebyla nejvyšší, ale vzhledem k
množství akcí všude kolem, nakonec
tak špatná nebyla.
V sobotu 15. října Vás zveme na 2.
ročník Dýňového a slámového kouzlení. O týden později, tedy 22. října,
vás čeká velmi oblíbená akce Tajemný zámek. Určitě se přijďte podívat!
Znáte to, je třeba se objednat.
Mgr. J. Vychodilová

Návš těva z partnerského města
Doufáme, že v příštím roce nás navštíví i primátor města
Ing. Š. Mišák.
Věřím, že naše partnerství bude pokračovat nejen díky
spolupráci naší ZŠ, ale že se rozšíří i na další spolupráci
např. v oblasti kultury a sportu.
MAHU

Město Levice na Slovensku (Nitranský kraj) je naším
partnerským městem již dlouhá léta, partnerství začalo
v době folkového festivalu ZAHRADA v rámci projektu
festival Tří sluncí, který byl podporován z višegrádského
fondu.
Teprve v letošním roce Náměšť navštívila oficiální delegace v čele se zástupcem primátora RNDr. J. Krtíkem,
JUDr. E. Kuštekovou a Mgr. M Mészarosovou.
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Činnost SDH Nové Dvory v roce 2016
Na začátku roku získalo SDH Nové
Dvory finanční příspěvek 35 000,00
Kč od městyse Náměšť na Hané z
Programu na podporu neziskových
organizací na nákup nového sportovního vybavení pro požární sport. Z
finančního příspěvku byly zakoupeny
nové hadice, savice, helmy a také sada pro 100m překážek. Nové sportovní vybavení využijí všechna soutěžní
družstva SDH (muži i ženy), která se
účastní pohárových soutěží a v případě družstva mužů i soutěží Hanácké
extraligy.
Během léta pořádalo SDH Nové Dvo-

ry několik akcí
pro
veřejnost.
V červnu se na
hřišti konal už
tradiční Hasičský
výlet. Bylo krásně a návštěvníci
prožili odpoledne plné zábavy,
dobrého jídla a
pití. Dětem byl k
dispozici zdarma
skákací hrad a jako novinku jsme pro
ně ve spolupráci s SDH Senice na
Hané připravili „plavání v pěně“. Akce

byla úspěšná, výletu se zúčastnilo asi
400 lidí.
Na začátku prázdnin jsme dělali
pstruhy na grilu. Bohužel se během
akce strhla průtrž mračen, která hřiště
úplně „vytopila“. Přesto si všichni, kteří přišli (víc jak 100 lidí), na pstruzích
pochutnali.
Na konci července se uskutečnila
už druhá „PARŤYČKA“, kterou naše
SDH pořádá společně s divadelním
spolkem ZA DVEŘMI. Akci navštívilo
cca 150 lidí, kteří se výborně bavili.
Počasí bylo opravdu letní, ale naštěstí chránil diváky před sluníčkem nový
velkoprostorový stan, který naše SDH
pro venkovní akce zakoupilo.
Bc. Lukáš Pluskal,
starosta SDH Nové Dvory

Mobilní turistický průvodce
Aplikace mobilního průvodce poskytuje turistům
okamžité informace o zajímavých lokalitách, o kulturním a přírodním bohatství a
aktuality z dění v regionu.
Je jednoduchým kapesním
průvodcem, který Vás bude
provázet po územích, oblastech a regionech, které
jsou k dispozici ke stažení v
rámci samotné aplikace.
Mobilní turistický průvodce
umožňuje majitelům chytrých mobilních telefonů a
tabletů s operačním systémem Android zobrazovat
turistickou mapu s aktuální
polohou a zobrazovat v ní
turistické zajímavosti v podobě bodů zájmů. Poskytuje informace o turistických atraktivitách v textové, obrazové a především v hlasové podobě v několika jazykových
mutacích.
Aktuální informace lze do mobilního průvodce nahrát prostřednictvím internetu předem a aplikace pak funguje nezávisle i v místech bez pokrytí signálem GSM, či datových
služeb.
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Aplikace může sloužit jako hlasový průvodce městem,
regionem, cyklostezkou, či stezkou pro pěší. Při přiblížení
k dané atraktivitě sám zobrazí a přečte nahlas podrobné
informace týkající se daného místa (atraktivity). Informace se nemusí namlouvat do MP3, systém využívá umělé
syntézy řeči z textu.
Aplikace dokáže také zobrazit aktuální kulturní přehled v
nejbližší lokalitě.

Co aplikace dovede:
• Ukáže Vám zajímavá místa, pomocí GPS a mapových
podkladů usnadňuje orientaci v terénu
• Sama rozpozná, kde se uživatel právě nachází a předkládá místně a tematicky vhodné informace
• Poskytuje informace o turistických zajímavostech v textové, obrazové a především v hlasové podobě až v sedmi
jazykových mutacích (česky, polsky, anglicky, německy,
slovensky, rusky a maďarsky).
Tuto aplikaci najdete na
http://www.namestnahane.cz/mobilni-turisticky-pruvodce/
Kde si aplikaci lze stáhnout?
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Poděkování

Veřejné osvětlení
v ulici Záhumenská

Betánie, o.s. tímto děkuje za dotaci z rozpočtu městyse v rámci dotačního programu „Program podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2016“.
Díky dotaci mohl být v sídle Betánie udělán plot a zábradlí u vchodu do sídla.
Ing. J. Blaťák,
předseda

Zastupitelstvo městyse má ve svém
Programovém prohlášení na období
2014 – 2018 jako jeden z bodů, který
hodlá naplnit rekonstrukci stávajícího
veřejného osvětlení a vybudování veřejného osvětlení v lokalitách, kde veřejné
osvětlení chybí. Jednou z takových lokalit byla i ulice Záhumenská, ve které byla vybudována jenom malá část
veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení
vybudovala firma Elpremont z Velké
Bystřice (celková cena díla: 470 886
Kč). 1. 9. bylo veřejné osvětlení zkolaudováno. Lokalitou, která nadále nemá
veřejné osvětlení je ulice Nad Dymáčkem a Lesní. Zpracovává se projektová
dokumentace, projekt mimo jiné řeší
i částečně osvětlení hřbitova (hlavní
přístupová cesta k hrobce Kinských).
V ulicích Lesní a Nad Dymáčkem by
měla být část osvětlení dokončena do
konce listopadu.
MAHU

Ze stejného dotačního titulu
Program podpory neziskových organizací pro rok 2016
čerpal finanční prostředky i
spolek SK Náměšť na Hané
na provozní výdaje (platba za
el. energii) SK a údržbu hřiště (sečení trávy apod.). Jménem vedení SK děkuji tímto
za poskytnutí dotace ve výši
80.000,- Kč.
Bohuslav Ošťádal,
předseda SK

Roční preventivní program
V rámci Ročního preventivního
programu se 20. a 23. května 2016
uskutečnila dvě setkání žáků 6. třídy
a lektorů Sdružení D.
Během prvního setkání prošly
děti sociálně – psychologickým výcvikem, jehož úkolem je prolamovat
bariéry mezi žáky. Pomocí tréninku
zdravé sebeúcty si děti posilovaly
schopnost formulovat svoje myšlenky
a pocity. Účinkovaly ve strukturovaném dramatu, zkoušely si živé obrazy
nebo hry v roli.

Cílem druhého setkání, které bylo
nazvané Velká změna, bylo přispět
k formování pozitivních postojů a
hodnot. Žáci se na příběhu chlapce
Martina, který náhle přišel o zrak,
pokoušeli poznat některé aspekty života handicapovaných a uvědomit si
vlastní možnosti pomoci.
Třetí setkání – Divadlo Fórum se uskutečnilo v červnu v Olomouci.
Kombinací vhodných technik
pomáhá program předcházet projevům rizikového chování.
Mgr. Dagmar Vysloužilová

Školní družina
Na konci školního roku dostali rodiče
některých žáků I. stupně ZŠ záporné
vyjádření k žádosti o umístění svého
dítěte do školní družiny.
Touto situací se zabývala i rada městyse. Ředitel ZŠ oslovil hygienu, starostka na základě kladného stanoviska
hygieny požádala o změnu kapacity
školní družiny Krajský úřad Olomouckého kraje, školský odbor. Vše bylo vyřešeno velice rychle. Na tomto místě je
třeba poděkovat dr. Melichové za školský odbor kraje za vstřícnost a rady.
Od 5. 9. 2016 tak všechny děti, které
byly odmítnuty, mohou chodit do školní
družiny.
MAHU

Jan Doležel

Dne 31. 8. 2016 uplynulo 20. výročí úmrtí pana Jana Doležela
z Náměště na Hané. Kdo jste ho
znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Za vzpomínku
děkují manželka Marie a dcery
s rodinami.
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Školní zahrada I. stupně

V OBR AZE - vím, co se děje

Školní zahrada I. stupně prochází
velkou proměnou. Z původně málo
využívaného sadu by se měla stát
pestrá zahrada, sloužící potřebám
výuky na I. stupni i aktivitám volného času dětí i rodičů. A co je na
celé proměně nejzajímavější – většina úprav je vytvářena samotnými
rodiči a malými pomocníky.
Na zahradě by měly vzniknout
prvky jako např. kopec s tunelem a
herními prvky, venkovská zahrádka pro pěstování plodin i květin,
venkovní učebna, malé arboretum
s významnými dřevinami, bylinková a léčivá zahrádka, lesní chýše,
meteorologický koutek, hmyzí hotel a řada dalších, pro výuku i hru
dětí.
Práce postupují pomalu, s ohledem na možnosti účastnících se
rodičů. Podařilo se nám již vybudovat několik vyvýšených záhonů, kde budou moci děti od jara
experimentovat a získávat první
pěstitelské dovednosti. Pročistili
jsme porostní okraj a připravujeme
výstavbu plotu, vybudovali jsme
posezení s dřevěnými lavicemi. A
také kopec s tunelem je již z větší
části hotov.
V letošním roce máme naplánováno dokončení kopce, vybudování
zajímavého oplocení ze severní
strany a výstavbu lesní chýše. Na
podzim bychom také měli vysadit
první část nových stromů.
Rádi bych touto cestou poděkoval
za spoustu odvedené práce všem
zúčastněným rodičům. Zároveň
bych chtěl vyzvat další rodiče a
přátele školy, aby se zapojili a pomohli urychlit naplánované práce.
Školní zahradu tvoříme především
pro naše děti a k vytvoření vztahu
k přírodě a místu, kde vyrůstají. Informace o pracovních odpoledních
a brigádách budou nadále rozesílány především e-mailem, a také je
budeme zveřejňovat na webových
stránkách. Můžete se také informovat osobně nebo telefonicky
u koordinátora Jaroslava Brzáka,
Evy Kašparové Zajíčkové nebo u
Marty Husičkové.
Ing. Jaroslav Brzák
(tel. 605 174 701)

Představujeme naší novou službu pro občany a návštevníky naší obce.
Chcete být informování o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
• kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze stáhnout?
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více zde: http://www.online-team.cz/vobraze/

Nové topení na I. stupni ZŠ
V roce 1997 bylo ve všech budovách v
majetku městyse nainstalováno plynové topení. Kotle jsou však nyní zastaralé, neúčinné. Proto dojde k postupné
výměně. V nejhorším stavu bylo plynové topení na I. stupni ZŠ. Zastupitelstvo rozhodlo o jeho výměně. V celé

budově byly osazeny nové radiátory
(kromě těch, které již dříve byly vyměněny protože tekly), nejzásadnější
však byla výměna dvou kotlů za nové
kondenzační . Výměna topení stála více než 1 mil. korun a byla financována
z rozpočtu městyse.
MAHU
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VÝUKA
NĚMECKÉHO JAZYKA
Potřebujete si ujasnit základy
německého jazyka?
Potřebujete si připravit témata na maturitu?
Potřebujete se rozmluvit?
KDE – v Náměšti na Hané,
KDY – dle domluvy
VOLEJTE: 721 289 168,
PIŠTE: simona.polednova@gmail.com
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ASEKOL
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MÁMO, TÁTO, CHCI BÝT JAKO TY
Již třetí rok je MŠ Náměšť na Hané zapojena do projektu
„ MÁMO, TÁTO, CHCI BÝT JAKO
TY“.
Cílem projektu je ukázat dětem
různé profese nebo koníčky rodičů, babiček, dědečků, tetiček
nebo strýčků. O koníčcích a profesích se mnohé dovědí a dokonce
si mohou i některé věci vyzkoušet
v praxi.
Dne 24.6. jsme byli pozváni od
manželů Huňkových na pozorování včel. Nejen, že děti si mohly
zblízka prohlédnout dělnice a trubce, rámky s
včelím dílem, ale mohly
si i vyzkoušet včelařský klobouk se závojem a kuřák. Děti se mohly podívat, jak se
stáčí med v medometu. Paní Huňková nám ukázala odlévání vosku a děti i mohly
ochutnat med. Manželé Huňkovi vše měli krásně nachystané a připravené do posledního detailu. Dětem se návštěva moc líbila, odnesly si příjemný zážitek i malý
dáreček.
Poslední pondělí ve školním roce přišla do školky paní Vašků se synem Benjamínem. Maminka si se synem nacvičila krásné duo na houslích, které děti odměnily
bouřlivým potleskem. Dále nám paní Vašků zahrála vlastní improvizaci motivovanou
izraelskou skladbou od HavaNagila. Dětem se koncert velmi líbil a měly z něho radost.
Alena Jančíková, učitelka MŠ

Rok 2016 s Divadelním spolkem ZA DVEŘMI
tace. Ta první je od Městyse
Náměšť na Hané, kdy jsme získali 30 tis. Kč na nákup nového
mixážního pultu a notebooku na
zvučení. Druhou dotaci ve výši
25 tis. Kč jsme získali od společnosti RWE na nákup nových
diodových světel a na pořádání
improvizačních akcí „PARŤYČKA“. Díky těmto dotacím se opět
výrazně zlepší kvalita zvuku a
osvětlení, které tvoří rámec pro
Blíží se konec léta a s ním končí také naše di- divadelní představení.
vadelní prázdniny. I když tyhle prázdniny jsou A jaké jsou naše plány na příští
každoročně příjemně „narušeny“ akcí s názvem
„PARŤYČKA“. Letošní druhý ročník se opět vydařil a ti z Vás, kteří našli cestu na hřiště na „Famka“, určitě nelitovali. Všechny scénky měli švih,
jiskru a byly oceněny salvami smíchu – zkrátka
ten, kdo neviděl „hokejový puk“ v podání Vlasti
Dršky a „gravitaci“ v podání Ondry Kašpara, o
mnoho přišel.
O letošním divadelním představení „Revizor“
jsme psala již v květnovém čísle novin, ale určitě si zaslouží zmínku i nyní. Představení, které
jsme v průběhu tří měsíců jedenáctkrát reprízovali, shlédlo víc jak tisíc diváků. Mnohé možná
překvapila naše volba hry, kdy jsme po sérii bláznivých komedií sáhli po klasickém repertoáru,
ale chtěli jsme zkrátka zkusit „opravdové“ divadlo – divadlo, kde herci i režisér musí zvolit jinou
techniku a jít víc do hloubky postavy i děje. Věříme, že se nám to povedlo, což potvrdila i slova
ocenění, která jsme slyšeli od našich divadelních
„konkurentů“ z okolí.
V letošním roce se nám podařilo získat dvě do-

rok? Na začátku příštího roku bychom
se s komedií „Revizor“ chtěli zúčastnit
přehlídek amatérského divadla v Kojetíně a Němčicích nad Hanou. V plánu
jsou rovněž i další reprízy v okolních
obcích. O prázdninách se uskuteční už
třetí ročník „PARŤYČKY“ na Nových
Dvorech. Ale hlavní akcí v příštím roce
bude oslava desetiletého výročí našeho
divadla, na kterou bude připraven speciální program, na který již dnes zveme
všechny naše příznivce.
Mgr. Radka Poučová, vedoucí Divadelního spolku ZA DVEŘMI

Střípky z léta 2016
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