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Vá n o č n í p r a n o s t i k y
Naši předci se snažili předávat nám různá moudra prostřednictvím pranostik. Zde jsou některé
z nich.

Vá n o c e
Pepa Nos
Štědrý den
se každou chvíli blíží,
jen pár tejdnů zůstává,
na obloze hvězdy jasně svítí,
vánoční čas nastává.
Štědrý den
se každou chvíli blíží,
poslední den zůstává,
na obloze hvězda jasně svítí,
vánoční čas nastává.
Slunce z rána
za obzorem vyšlo,
podívej se z okna ven,
Ať je bláto nebo všude bílo,
dneska je ten Štědrej den.

• Když v první adventní neděli nastane daleko
široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
• Je-li v první týden adventní mrazivo, bude
zima osmnáct neděl trvati.
• Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok
nato běží.
• Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé
vysočině.
• Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka
slepičky.
• Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je po
sype jaro květem.
• Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se vý
borně zelí.
Snad se vám některá z pranostik zalíbila a budete
moci sledovat, zda se naplňuje.
MAHU

Úřední hodiny
v době Vánoc
PÁTEK
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
PÁTEK

19. 12. 2014 SE NEÚŘADUJE
22. 12. 2014 SE ÚŘADUJE
7:00 - 13:00 hod.
23. 12. 2014 SE NEÚŘADUJE
29. 12. 2014 SE ÚŘADUJE
7:00 – 13:00 hod.
30. 12. 2014 SE NEÚŘADUJE
31. 12. 2014 SE NEÚŘADUJE
02. 01. 2015 SE NEÚŘADUJE

Vážení spoluobčané,
mnoho krásných chvil v příjemné
atmosféře Vánoc, hodně osobních
i pracovních úspěchů
v novém roce přeje
zastupitelstvo městyse Náměšť na Hané.

H a l l o w e e n s k é s ví č k o vá n í
K Halloweenu svíčky patří, proč se tedy
nepodívat, jak se vyrábí a třeba vyzkoušet i vlastní šikovnost.
V úterý 21.10. čekala žáky prvního stupně ZŠ exkurze do svíčkárny RODAS v
Olomouci. Ve výrobní dílně nás přivítala
vůně parafínu. Regály byly plné svíček,
lahviček se solí, vonných olejíčků a tyčinek.
Pracovníci svíčkárny nám vysvětlili, jak

se co dělá a my si mohli vše vyzkoušet.
Z malých bílých svíček, které děti máčely
do různě barevných vosků, vznikala během chvilky originální ozdobná dílka.
Děti si mohly samy vykrájet z voňavé
mýdlové hmoty vlastní mydélko ve tvaru
netopýra či ducha. Každý si také mohl
vyrobit svíčku naléváním vosku do vydlabané dýně.
Děti si nakoupily ještě spoustu krásných
výrobků ve zdejší
prodejně. Určitě některé potěší jako dárek pod stromeček.
Zážitkem bylo i
„laškování“ se dvěma parádními exotickými papoušky a
prohlídka minizoo.
Všem se nám ve
svíčkárně moc líbilo
a každý mohl být na
své dílo pyšný.
Hana Batlová

Co n á s je š tě č ek á do k once rok u…
V sobotu 25. října jsme na zámku v
rámci Tajemných prohlídek přivítali geniálního detektiva Sherlocka Holmese
v doprovodu jeho přítele a obdivovatele
Watsona, našeho radu Vacátka i s jeho
pomocníky, také hvězdy šantánu Boulevarde v čele s ředitelem Kudrnou, Jiřího,
Lucii, paní Klusáčkovou, Lili, služebnou
a dvě mrtvoly. Tito všichni byli zárukou
skvělé podívané. Navíc první scéna se
odehrávala v kočárovně, kde krásnou
kulisu tvořily kočáry, které se nám vrátily částečně zrestaurované z výstavy,
která se konala v jízdárně Pražského
hradu. Potom se šli diváci podívat do 1.
patra na dvě skvělé scénky. Nakonec navštívili již zmíněný šantán Boulevarde,
kde účinkovala skvělá zpěvačka Luisa,
dále kouzelník Frančesko da Česko,
také komik Artur a dívčí kvarteto. Dík
patří všem, kteří se jakkoli podíleli na
těchto již tradičních podzimních prohlídkách. Návštěvníků přišlo mnoho, a

to je dobře, protože pro ně to celé děláme. Děkujeme také jim. Často k nám
jezdí stálí návštěvníci, protože je vždy
něčím novým překvapíme.
Přijměte pozvání na naši další
oblíbenou akci, a to na večerní prohlídky zámku s názvem Vánoce na zámku.
Proběhnou 27. prosince od 16.00 do
22.00 hodin. (Je tedy po Vánocích a vše
je uklizeno a upečeno, někde možná už
také snědeno.) Dozvíte se v nich o Vánocích, o vůních a nebudou chybět ani
pohádky. Je potřeba se objednat.
Děkuji ještě jednou všem hercům, průvodcům a všem, kteří se podílejí na našich akcích, protože bez nich by to zajisté
nešlo a také děkuji Vám, našim návštěvníkům, protože bez Vás by to nemělo
smysl.
Hodně pohodové Vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2015 Vám přejí zaměstnanci zámku!
Mgr. Jitka Vychodilová

K ul t ur ní akce v roce 2 015
17. 01.2 015
24. 01. 2015
01. 02. 2015
07. 02. 2015
14. 02. 2015
27. 02. 2015
14. 03. 2015

Myslivecký ples
Šibřinky
Dětský maškarní karneval
Hasičský ples
Tradiční ples městyse
Sportovní ples
Charitativní ples
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Myslivecké sdružení Náměšť na Hané
TJ Sokol Náměšť na Hané
Městys Náměšť na Hané
SDH Náměšť na Hané
Městys Náměšť na Hané
Sportovní klub Náměšť na Hané
SOHO Olomoučtí Kohouti
Š.B.

Naši jubilanti 10 -12/2014
• František Brančík, 82 let
• Josef Dostál, 80 let
• Ludmila Dostálová, 80 let
• Celestin Finger, 88 let
• Anna Hacarová, 82 let
• Blažena Kapounková, 83 let
• Jiřina Konečná, 80 let
• Zdeněk Koudelák, 83 let
• Alois Koutný, 84 let
• Vladimír Kubíček, 80 let
• Václav Kvapil, 87 let
• Božena Majtlová, 90 let
• Josef Meixner, 82 let
• Marie Nevrlá, 86 let
• Drahomíra Peková, 84 let
• Bohuslava Pelclová, 92 let
• Jaroslava Podivínská 80 let
• Marie Podivínská, 91 let
• Drahomír Prášil, 88 let
• Oswald Szyroki, 84 let
• Marie Šťastná, 93 let
• Marie Šulová, 87 let
• Věra Vodičková, 84 let
• Božena Vysloužilová, 85 let
• Václav Zajíček, 82 let
• Bohdanka Zapletalová, 83 let
Srdečně blahopřejeme.

V ÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 25. 10. 2014 ve 13:00 hod. přivítala starostka městyse Mgr. Marta Husičková v obřadní síni náměšťského zámku
tyto děti:
• Šimon Hlavinka, K Baběnci 643,
Náměšť na Hané
• Pavel Grossmann, K Baběnci 646,
Náměšť na Hané
• Kristýna Spáčilová, Válník 353,
Náměšť na Hané.
Při tomto slavnostním aktu vystoupily děti
ze základní školy, maminkám byla předána
kytička, dětem knížka a ﬁnanční příspěvek
1.000,- Kč od městyse Náměšť na Hané.
H. Mariánková, matrikářka

STRANA 2

V Ý S L E D K Y VO L E B D O Z A ST UPI T E L ST VA
M Ě ST Y S E NÁ M ĚŠŤ NA H A N É ,
k o n a nýc h ve d n e c h10 . a 11. ř í j n a 2 014

Po�et volených �len� zastupitelstva
Po�et volebních okrsk�
Celkový po�et osob zapsaných v seznamu voli��
Celkový po�et voli��
Platné hlasy
Volební ú�ast v %

Volební okrsek �. 1

Volební okrsek �. 2

Volební okrsek �. 3

15
3
1663
779
9610
46,84

Voli�i v Vydané Volební Odevzdané
seznamu obálky ú�ast
obálky
865
416
48,09
416
703
313
44,52
313

95

Recyklace nahrazuje ubývající
zdroje surovin

50

52,63

50

Platné
hlasy

5184

3839

587

Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají. Dnes už navíc nejde
jen o uhlí nebo železnou rudu. Moderní
výrobky, především elektronika, se například neobejdou bez kovů vzácných
zemin.
Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály,
které se využívají při výrobě spotřebičů.
Jsou zhruba 200 krát dražší než zlato,
jejich zdroje jsou přitom velmi omezené
co do množství i lokalit výskytu. Jejich
naleziště se z velké části soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další
země s prudce se rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export
těchto surovin. Důvod je prostý – začala
je využívat sama.
Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných kovů
neobejde, jsou telefony. Mezi prvky, které
z nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje s věrným zobrazováním a kvalitním
zvukem - patří Yttrium, Lanthan, Cer,
Praseodym, Neodym, Europium, Gadolinium, Terbium a Dysprosium.

Urban mining
čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší důraz
na důslednou recyklaci elektrospotřebičů po skončení jejich životnosti. Hovoří
se o „urban mining“, tedy „městské těžbě“. Nemůžeme si zkrátka dovolit nechat
všechny cenné a opakovaně použitelné
suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve sklepech a garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba z nich tyto
suroviny dostat zpět a vrátit je do výroby.
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské ﬁrmy, umožňují
efektivně separovat jednotlivé materiály,
z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny.
Drtivou většinu jich pak lze využít jako
druhotné suroviny.
Jde především o kovy, v menší míře o
plasty a další materiály. Opakovaně je tak
možné využít téměř 90 procent hmotnosti
spotřebičů, které deﬁnitivně dosloužily.
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují ve
zpětném odběru, je třeba populární mikrovlnka.
Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje, že
naše životní prostředí neznečistí různé
škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další
maziva, nejtypičtějším příkladem jsou
patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních.
To vše má ale jeden háček: zpracování,
které zohledňuje všechny tyto požadavky, není výdělečnou činností. Celý systém
zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může fungovat jedině díky ﬁnancování zodpovědnými výrobci, kteří se
sdružili v kolektivních systémech, jako je
ELEKTROWIN.
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STRANA 3

Oddíl mladých hasičů při SDH Náměšť na Hané
Po letních prázdninách jsme se opět začali scházet na naších pravidelných schůzkách. Hlavní náplní schůzek je příprava na
Olomouckého Draka, na poslední závod
Ligy MH v požárním útoku v Nové Hradečné a na Závod požární všestrannosti.

5. 9. 2014 se konal v Olomouci na stadionu Lokomotiva 8. ročník závodu Olomoucký Drak – běh na 60m s překážkami. Členové našeho oddílu
se zúčastnili v kategorii mladší
dívky – Michala Lhotová, Ludmila Podivínská, v kategorii starší
dívky – Linda De Roecková, Nela
De Roecková, Ema De Roecková, Nikola Krylová, v kategorii
starší chlapci Lukáš Navrátil,
Vojtěch Kosina,Václav Úchvat.
Celkově se závodů zúčastnilo 287
závodníků.
20.9.2014 se konal v rámci
projektu Dobrovolní hasiči – historie a
budoucnost v Náměšti na Hané Den dobrovolných hasičů, na kterém členové našeho staršího družstva společně s mladými
hasiči z Laškova provedli ukázky svých
dovedností.
28.9.214 se konalo v Olomouci na Horním náměstí slavnostní vyhlášení výsledků

Ligy MH v požárním útoku za rok 2014.
Slavnostní nástup zahájily mažoretky ze
skupiny Trixie z Tršic. Ceny mladým hasičům předávali představitelé
města Olomouc. Liga MH v
PÚ se skládá z 8 samostatných závodů v požárním útoku pořádaných SDH po celém okrese Olomouc. Naše
starší družstvo obsadilo v
celkovém pořadí 12. místo z
21 oceněných družstev.
10. 9. 2014 se konalo na
Nových Dvorech zahájení
okresní soutěže celostátní
hry Plamen pro ročník 2014/2015 Závod
požární všestrannosti. Při tomto závodě
pětičlenné družstvo běží trať dlouhou pro
mladší kategorii 2 km a pro starší družstvo
3 km a plní úkoly na 6-ti stanovištích. Tato
stanoviště jsou střelba ze vzduchovky, topograﬁie,
požární
ochrana,
vázání uzlů,
zdravověda
a překonání
vodorovného
lana. Zvláště pro nové
členy v kategorii mladší je toho
opravdu hodně za jeden měsíc na naučení.
Přesto jsme v mladší kategorii postavili na
start dvě družstva, která se umístila na 25.
a 30. místě z 35 družstev. Ve starší kategorii startovalo celkem 41 družstev. V této
kategorii jsou družstva velmi vyrovnaná,
takže stačí jedna chybička a stojí vás to
umístění. Naše družstva se umístila na 6.
a 37. místě.

1. 11. – 2. 11. SDH Rataje pořádalo víkendovku MH. Tohoto víkendu se zúčastnili i naši členové staršího družstva. Hráli
jsme různé soutěže
a hry, učili se první
pomoci, základům
sebeobrany, vystřelili z pistole. Prožili
jsme pěkný víkend
s mladými hasiči z
Rataj a Hluboček.
8. 11. jsme byli
v rámci projektu
Dobrovolní hasiči
- historie a budoucnost na závodě Blesk braňák v Senici na
Hané. Zúčastnili jsme se se dvěma družstvy v mladší kategorii, která obsadila 6. a
19. místo a se dvěma družstvy v kategorii

starší, která obsadila 4. a 8. místo.
V prosinci nás čeká vánoční besídka s
občerstvením a kulturním programem,
který si připraví pro sebe navzájem naši
členové.
Mladí hasiči přejí všem krásné prožití
svátků vánočních.
Lenka Trnková
vedoucí oddílu MH

Nové oddělení školní družiny
Od nového školního roku
2014/2015 se v Základní škole
Náměšť na Hané otevřelo nové
oddělení školní družiny. Toto
oddělení navštěvuje 24 prvňáčků. Z toho 8 děvčat a 16 chlapců. Družina je otevřena ráno od
6:25 - 7:25 hod a odpoledne od
11:00 - 17:00 hod. Nové oddělení je vybaveno novým nábytkem,
hračkami a spoustou pomůcek
pro rozvoj dítěte. Děti si vždy
přebírám po vyučování, to je v
11:00 hod. Hromadně potom odcházíme
na oběd. Po obědě se přemístíme do třídy. Následují společné aktivity. Děti tvoří
výrobky, které se vztahují k různým příležitostem a svátkům. Navštěvujeme také
školní zahradu a v případě nepříznivého
počasí využíváme tělocvičnu ve škole.
Dne 30. 10. 2014 jsme slavili Halloween. Všechny děti přišly v krásných
kostýmech. Celé odpoledne jsme měli
zaměřené na toto téma. Měli jsem tom-
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Školní družina má i své webové stránky, které naleznete na stránkách školy,
anebo na facebooku pod názvem: Školní družina při ZŠ Náměšť na Hané - I.
oddělení. Na tyto stránky umísťujeme
všechny důležité aktuality a fotky z akcí.
Radka Sedlářová, vychovatelka
Z k vali t n ě ní s l u žeb TIC
Nám ě š ť n a Hané
bolu, kde si děti kupovaly losy za peníze,
které sbíraly celý měsíc. Poté následovala diskotéka a hry. Nejvíce se děti těšily
na stezku odvahy, která vedla ze třídy až
do strašidelného sklepa. Postupně děti
chodily po dvojicích a ti nejodvážnější
samotní a bez baterky. Cesta byla vyznačena svíčkami a ve sklepě na ně číhala
strašidla. Děti byly velice statečné. Teď
se budeme připravovat na Advent, Mikuláše a poté na Vánoce.

Z rozpočtu Olomouckého kraje
čerpal městys Náměšť na Hané
20.000,- na zkvalitnění služeb TIC.
Prostředky městys čerpal na mzdy
pro pracovníka TIC a na zakoupení
vitrín, které slouží k uložení propagačních materiálů a suvenýrů

STRANA 4

Dárky s vůní
Tak už zase utekl rok, převalil se jako
velká voda a všude kolem nás se začínají
přípravy na Vánoce.
Určitě přemýšlíte nad tím, čím potěšit své
blízké. Dnes už můžeme jen nostalgicky
vzpomínat na to, jak nejlepším dárkem
byl intim sprej za pět korun, který byl k
sehnání zásadně pod pultem. Všichni
máme skoro všechno a tak vybrat dárek
pro naše blízké bývá zapeklitý problém.
Pojďme tedy zkusit letos něco jiného, darujme svým blízkým trochu svého času a
zkusme vyrobit voňavé dárky. A tady je
pár nápadů.
Bylinkový ocet: potřebujeme 1/2l bílého vinného octa do kterého přidáme po
10 kuličkách nového koření, jalovčinek
a barevného pepře. Dále přidáme 1 lží-

ci nasekaného tymiánu, 10 pokrájených
listů šalvěje, větvičku rozmarýnu a 2 čili
papričky. Vše jednoduše smícháme a
dáme do větší zavařovací sklenice do lednice. Po 14 dnech přecedíme a dáme do
ozdobné sklenice přidáme na okrasu sušenou větvičku rozmarýnu a 2 suché čili
papričky. Suché ingredience, které přidáme nakonec, nám zajistí, že ocet nebude
plesnivět.
Další voňavou alternativou dárečku je
bylinkový olej.
Postup přípravy je stejný jen místo octa
použijeme olivový nebo slunečnicový za
studena lisovaný olej. Olej při louhování
bylin nedáváme do lednice, ale louhujeme
v pokojové teplotě. Pokud si potom dáte
práci naaranžovat sušené větvičky, pap-

ričky a kuličky pepře, do ozdobné sklenice, vršek obalíte ozdobnou látkou, ze
které můžete vyrobit i ozdobnou mašli, je
úspěch dárečku zaručen. Ocet s olejem je
vynikající přísadou do salátů a ostatních
pokrmů. Navíc ve vánočním balení je milou ozdobou i na vánočním stole.
Další možností je namíchat vánoční čaj:
smícháme 2 hrsti květu slézu, 2 hrsti na
jemno nakrájených jablečných a hruškových křížal, 1 hrst brusinek, 1/2 hrsti
nadrcených kousků skořice, 1/2 hrsti rozinek. Promíchanou směsí naplníme ozdobné sklenice a přes víčko dáme opět
ozdobnou látku. Čaj je po zalití vařící
vodou nádherně modrý. Přeji vám krásný
adventní čas a hlavně nezapomeňte, že
Vánoce jsou svátky klidu a lásky.
Lenka Perničková

Rozhovor s mistryní České republiky Martinou Nemravovou (14 let) z Náměště na Hané
Martino, můžeš našim čtenářům říci,
v jaké oblasti jsi se stala mistryní ČR?
Stala jsem se mistryní mládeže stopařů Českého kynologického svazu. A o
týden později jsem vyhrála i mistra mládeže stopařů Moravskoslezského kynologického svazu, kde Laro vyčuchal 99
bodů ze 100.
Co Tě přimělo začít se věnovat kynologii a na základě čeho jsi zvolila zrovna
tento sport?
Už od malička jsem mamku doprovázela na cvičák. Nejdřív jsem vodila svého velikého plyšového psa a potom jsem
začala rodiče prosit o svého živého psa.
S ním jsem začala cvičit sportovní kynologii, která se skládá ze stopy (psovod
nebo kladeč našlape různé tvary na pole
a pes po určité době musí tvar přesně
vyčichat), poslušnosti (chůze psa u nohy,
aportování, sedni, lehni, vstaň, skákání
přes překážky,..) a obrana (pes musí vyhledat ﬁguranta s ochranným rukávem a
nesmí ho kousnout dokud mu to nepovolím)
Představ nám svého psa
Můj pes je německý ovčák, který se
jmenuje Largo Kamoš – Durabo. V květ-
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nu mu byli 4 roky. Má vlkošedé zbarvení a
čokoládové oči. Už od štěňátka je pracovitý
a hravý. Nejlépe mu jde ovšem stopování,
ve kterém je velmi úspěšný. Nejvíce má rád
drbání za ouškama a chytání pamlsků z jakékoli vzdálenosti.
Jak dlouho s ním cvičíš, jak často a kdo
Ti pomáhá ?
Cvičím ho už od štěňátka. Když mu
byly 2 roky tak jsem to s ním neměla jednoduché, poněvadž byl o půl kila těžší než já.
Se cvičením mi ze začátku nejvíce pomáhala mamka. Ukazovala mi, co a jak mám
dělat. Teď už mamku omezuji a cvičím
sama. Nesmím ale zapomenout i na kladeče a ﬁguranty, kteří mi pomáhali a pomáhají. Cvičím s ním minimálně dvakrát
týdně, někdy, když je čas, tak častěji.
Jaké postavení má Tvůj pejsek, má
nějaká privilegia, něco, co třeba nejlepší
přátelé nemohou a on ano?
Můj pes Laro je první na řadě mezi
zvířaty co mám. Odpouštím mu ‚,průšvihy“, které bych jen tak někomu neodpustila např. olizování obličeje, trhání oblečení, snězená svačina a sem tam nějaké
to kousnutí nebo modřina.
Co si myslíš, že je pro daný sport nejdůležitější, respektive co je důležité pro
člověka, který by s tímto sportem chtěl
začít?
Pro kynologii i člověka, který by se jí
chtěl věnovat je důležitý cit ke zvířatům.
Kynologii obětovat dost času, dobrý trenér a kolektiv kolem sebe, bez kterého to
nejde. A nebát se špinavých psích tlapiček.
Čeho si v oblasti kynologie vážíš nejvíce? Co se Ti nejvíce povedlo, konkrétní
úspěchy, na co jsi pyšná…
Vážím si toho, že když ho něco naučím, tak on mi to vrací s radostí a láskou
na závodech i mimo ně. Na co jsem nejvíce hrdá? To je velmi těžká otázka. Hrdá
jsem na každý úspěch, i když nejsem na
,,bedně“. Samozřejmě mám největší radost z toho, že jsem letošní mistryní ČR
ve stopařích a že mě znají i na druhém
konci České republiky.
Uvažuješ o tom, že by ses zúčastnila
nějaké mezinárodní soutěže?

Ano. Zúčastnila jsem se letos na podzim Mezinárodního mistrovství mládeže
ČKNO(Český klub německého ovčáka),
kde jsme s Largem obsadili 3.místo v naší
kategorii, na které jsem také velmi hrdá.
Bohužel pro mládežníky do 18 let není
tolik závodů jako pro dospělé.
MAHU

Od listopadu 2014 se mění
podmínky pro kácení stromů
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014
mění podmínky pro kácení stromů. Nově
bude možné kácet bez povolení ovocné
dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak ostatní
dřeviny s obvodem kmene větším než 80
centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení.
Úprava vyhlášky zavádí racionální úpravu ve prospěch obyvatel obcí a jejich
zdravého životního prostředí. Vyhláška
č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, je účinná od 1.
listopadu. Uplatní se tedy již o letošním
podzimu. Kácení se totiž doporučuje v
období vegetačního klidu od 1. 11. do 31.
3. kalendářního roku.
Vyhláška upravuje spornou deﬁnici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné
dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a
to zcela bez povolení. Naopak povolení
bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin.
O povolení pokácet neovocné dřeviny
bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany
přírody úřad městyse úřad, a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším
než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů. Správní úkon nebude žadatele stát ani
korunu. Obvykle ve lhůtě 30 dnů bude
pak mít orgán ochrany přírody povinnost
rozhodnout. Povolení bude nutné žádat
pouze pro vzrostlé neovocné dřeviny.
M. Podivínská
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Občanské průkazy
Úřad městyse Náměšť na Hané již od roku 2012 nepřijímá žádosti o OP ani vyhotovené OP nevydává
Podání žádosti, případně ohlášení ztráty, odcizení, poškození a nálezu občanského průkazu - v Olomouci na Magistrátu
města Olomouce, odboru správy, oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na pracovišti
Palackého 14, 2. patro.
Š. Běhalová
P ro t ipovo d ň ová opa t ření v l ok ali tě Nám ě š ť n a Hané

Součástí projektu, na který městys získal dotaci ze SFŽP, je revitalizace Šumice, Baběnce, protierozní opatření a další aktivity. Projekt, na základě kterého by se postupně měly řešit jednotlivé stavební objekty, by měl napomoci ochraně Náměště
Separace biol og ick y rozl o ži te l ného o dpa du

je název projektu, na který městys Náměšť na Hané získal dotaci ze SFŽP. Co je součástí projektu?
Je to nákup sedmi kusů velkoobjemových kontejnerů, které budou sloužit na svoz biolog. rozložitelného odpadu (od 1.1.2015
mají obce povinnost ze zákona veškerý tento odpad sbírat).
Další částí projektu je zakoupení štěpkovače na zpracování
dřevní hmoty, která vzniká při údržbě zeleně na pozemcích
městyse, městys bude zdarma nabízet tyto služby i občanům,
kteří o to projeví zájem. Vzniklou štěpku si soukromník buď
ponechá pro svoji potřebu (vlastní kompost), případně bude
odvezena do kompostárny v Nákle. Kompostárna v Nákle
bude za štěpk nabízet kompost. Podmínky získání kompostu
za štěpku budeme znát na začátku příštího roku. V rámci projektu dostane každá domácnost i leták podrobněji informující
o projektu a způsobech separace biolog. rozložitelného odpadu.

Příspěvek na akceschopnost JPO II
Upozorňujeme občany, že stočné za

rok 2013 bylo splatné do 30.9.2014, přesto řada občanů nemá tento poplatek ještě
uhrazený. Žádáme proto dlužníky, aby
pohledávky co nejdříve uhradili a vyhnuli se tak zbytečným upomínkám a vymáhání pohledávek.
Jana Šťastná

Městys Náměšť na Hané v roce 2013 požádal o příspěvek na akceschopnost JPO II, kterou obdržel z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2014.
Dle smlouvy o poskytnutí příspěvku bylo účelem zajištění akceschopnosti jednotky SDH. Jednalo se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 27.000,- Kč, která byla použita na opravu zásahového
automobilu DVS Avia A31 (dále jen vybavení JSDH). Celkové neinvestiční náklady
byly ve výši 70.000,- Kč, to znamená, že městys uhradil částku 43.000,- Kč.
Díky dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje je tak jednotka SDH Náměšť na Hané
akceschopná.

Upozor n ě ní pro ob č any – STAV EBNÍK Y - ve vz tahu k da ň ové povinnos t i!
Upozor ňujeme vlastníky
dokončených
a zkolaudovaných staveb,
že jsou povinni na Finančním úřadě v Olomouci upravit daňové
přiznání ke svým pozemkům a nahlásit
nově vzniklou stavbu, která podléhá daňové povinnosti. Finančnímu úřadu v
Olomouci, jako správci daně, předloží
vlastník stavby listinu, prokazující počátek užívání stavby (kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby,…)
Zároveň

jsou vlastníci pozemků, pro
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které bylo vydáno stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášené stavby,
povinni také změnit své daňové přiznání,
jelikož vydáním listiny o povolení stavby
se pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou stává „stavebním pozemkem“ .
Ze zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, § 6 odst.3.:
Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek
určený k zastavění zdanitelnou stavbou,
která byla ohlášena nebo na kterou bylo
vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certiﬁkátu autorizovaného inspektora 16d) anebo na základě veřejnoprávní smlouvy; rozhodná je
výměra pozemku v m2 odpovídající za-

stavěné ploše nadzemní části zdanitelné
stavby. Pozemek přestane být stavebním
pozemkem, pokud se zdanitelná stavba
nebo jednotka stane předmětem daně ze
staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení
nebo stavební povolení pozbude platnosti
nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou
účinky veřejnoprávní smlouvy.
Bližší informace k dani z nemovitých věcí
najdete v zákoně č. 338/1992 Sb.. Kontaktním místem pro správu daně z nemovitých věcí je pro naši obec Finanční
úřad pro Olomoucký kraj, územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11
Olomouc.
P. Palátová
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Z A DV EŘ MI
Milí příznivci náměšťského ochotnického divadla,
děkujeme za přízeň, kterou jste i v letošním roce věnovali našemu divadelnímu
sdružení ZA DVEŘMI. Máme za sebou
již sedmou divadelní sezonu a jsme rádi,
že jste si i letos našli čas a navštívili naše
představení! V letošním roce jsme pro
Vás připravili komedii „Bez obřadu“ od
francouzských autorů Jacquese Vilfrida
a Jeana Giraulta.
Na začátku letošního roku jsem v článku v Náměšťských novinách popisovala
těžkosti, které provázely výběr hry, tehdy
jsem ještě ovšem netušila, že, jak se říká,
„není všem dnům konec“. Zkoušení hry
sice probíhalo více méně bez problémů
(zvládli jsme i on-line připojení do Indie),
ale cca měsíc před plánovanou premiérou
zasáhla do našich plánů nemoc, a my jsme
museli přistoupit k nepopulárnímu kroku
– museli jsme premiéru i všechny na jaro
naplánované reprízy odvolat. Všechna
představení se nám tak „přeskupila“ do
podzimního období a bylo obtížné vše
zkoordinovat. Byl to doslova souboj s ča-

sem - naštěstí se vše povedlo a v sobotu
6. září se uskutečnila v Náměšti premiéra
a repríza. Obě představení vidělo celkem
cca 350 diváků, kteří nás odměnili potleskem. Za to jim ještě jednou děkujeme!
A pak už následovala šňůra repríz po
okolních obcích - vidět nás tak mohli diváci v Křelově, Laškově, Čelechovicích,
Luběnicích, Senici na Hané, Cholině,
Lutíně, Loučanech, Hněvotíně a zatím
poslední představení se uskutečnilo 1.
listopadu v Luké. Tou nejlepší vizitkou
je bezesporu to, že nás pořadatelé z okolních obcí zvou opakovaně a po představení už předem projevují zájem o další hostování, jakmile budeme mít nacvičenou
novou hru.
Ovšem realizací představení naše činnost
nekončí, připravili jsme pro naše diváky
ještě dvě novinky! První z nich by se dala
nazvat „zádveřáckou partičkou“ – bude
se jednat o improvizační show, která
bude vycházet z formátu oblíbeného TV
programu. Ovšem v našem provedení se
budete moci do show zapojit nejen jako
diváci, ale sami si některé disciplíny vy-

zkoušet. Termín ještě není stanoven, ale
jakmile bude známý, určitě Vás budeme
informovat prostřednictvím plakátů,
upoutávek v místním rozhlase a taky na
Facebooku. Druhá novinka bude poklidnějšího rázu a bude zaměřena spíše
na pamětníky. Chtěli bychom uspořádat
„pamětnickou besedu“ o historii náměšťského ochotnického divadla. Cílem je
zmapovat bílá místa náměšťské divadelní
historie.
Divadelní rok 2014 je za námi a čeká nás
nová divadelní sezona 2015. Její začátek
bude probíhat ještě ve znamení hry „Bez
obřadu“ - zájem pořadatelů je totiž tak
velký, že jsme se rozhodli, že hru budeme
reprízovat ještě na jaře, kdy je v jednání
ještě cca 5 představení, mj. v Divadle hudby v Olomouci. Také bychom se v březnu
chtěli zúčastnit divadelní přehlídky v Kojetíně. A na podzim bychom pak začali s
přípravou nové hry.
Na závěr mi dovolte, abych Vám za celé
o. s. ZA DVEŘMI popřála šťastné a pokojné prožití nadcházejících vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku
2015.
Pár zajímavých čísel týkajících se komedie „Bez obřadu“:
• představení jsme v průběhu dvou měsíců reprízovali 12x
• představení shlédlo cca 1 300 diváků
• zkoušením jsme strávili cca 100 hodin
• příprava kulis zabrala cca 80 hodin
• na realizaci představení se podílí: 8
herců, 2 „mistři změn“ (kulisáci), režisér,
zvukař, osvětlovač, výtvarník scény, 2
zhotovitelé scény, kostymér a v neposlední řadě nápověda
• v průběhu hry se 15 x změní scéna
• změna scény trvá cca 40 vteřin
Mgr. R. Poučová

Restaurování panny
Marie Immaculat y

V rámci rekonstrukce náměstí T. G.
Masaryka byla restaurována i socha
panny Marie Immaculaty. Restaurování provedl restaurátor Martin
Parobek. Celková částka na restaurování je ve
výši 250.000,- Kč, 100.000,- Kč získal městys z
prostředků Ministerstva kultury ČR; 11.000,Kč z Mikroregionu Litovelsko a zbývající částku ve výši 139.000,- uhradil městys ze svého
rozpočtu.
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Evro p s k ý d e n j a z yk ů – t r a d i č ní p ro je k t ov ý d e n n a n a š í š k o l e
V rámci Evropského dne jazyků se 25.
září 2014 děti na 1. stupni ZŠ přenesly
formou výukových programů na interaktivních tabulích nejen do různých koutů
naší vlasti, ale i do zemí EU. Seznámily
se s nejznámějšími památkami, zajímavostmi a osobnostmi jednotlivých zemí,
poslechly si státní hymny, jazyk dané
země a prohlédly si státní vlajky, z nichž
si některé i namalovaly. Náročnost úkolů byla odstupňována a přiměřena věku
dětí. Ty nejmladší cestovaly po naší vlasti, České republice, a nahlédly za hranice
k našim sousedům. Starší žáci se mimo
jiné aktivity zaměřili na jednu z částí Velké Británie – na Anglii. Výtvarně zpracovaly vlajku Velké Británie, mapu Anglie, dále např. londýnský Big Ben, stráž
královského paláce, podobiznu významného anglického dramatika a spisovatele
W. Shakespeara, či pozůstatek keltského
osídlení Stonehenge. Den se vydařil, děti
se bavily a odnesly si spoustu nových informací a znalostí o okolních zemích.

P ro je k t „ Po d ni k a te l“ - f i r m a
Fi t D o b ro t y f u ng uje d á l
Projekt Podnikatel, který jsme na naší
škole pilotovali v loňském školním roce
sice skončil, ale rozhodně měl velký
smysl. Poznatky získané v tomto projektu jsme zakomponovali do školního
vzdělávacího programu a podnikatelské
dovednosti se staly předmětem výuky
v praktických činnostech v 8. ročníku.
A nejen to. Díky podpoře zřizovatele a
vzájemné dobré komunikaci jsme přijali
nabídku paní starostky a rozhodli se ﬁrmu Fit Dobroty prezentovat na vánočním
jarmarku. Toto bude pro děti obrovské ﬁnále – v jednom ze stánků nabídnou svoje produkty k prodeji a původní ﬁktivní
ﬁrma tak uskuteční svůj podnikatelský
záměr v reálném prostředí. Přijďte si na
vánočním jarmarku zakoupit produkt
zdravé výživy vytvořený naší žákovskou
ﬁrmou Fit Dobroty
Mgr. Ladislav Havelka
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Ve stejný den proběhl projektový den
také na II. stupni.
Žáci šesté třídy vyráběli cizojazyčné
pexeso. Všechny zdařilé práce jsme věnovali paní učitelce Batlové, která si je
odnesla na první stupeň. Tam budou
sloužit mladším spolužákům jako učební
pomůcka. Vždyť pexeso procvičuje paměť a pozorovací schopnosti. Ale hlavně
si děti přirozeným způsobem osvojují anglická slovíčka.
V sedmé třídě se děti dělily podle toho,
jaký se učí druhý cizí jazyk. Tak vznikly
skupinky němčinářů a ruštinářů, které
pilně pracovaly na učebních pomůckách
do svých jazyků
Osmáci a deváťáci pracovali na pestrobarevné mapě Evropy. Ta již dnes zdobí zadní stěnu jazykové učebny. Je plná
obrázků, vlajek a nejznámějších symbolů
jednotlivých zemí.
Za vzornou práci byli všichni žáci odměněni drobnou sladkostí a jistě se již
těší na jazykový den v příštím roce.
Mgr. Marie Večeřová,
Mgr. Dagmar Vysloužilová

Žijeme kulturně – česká balada
Česká balada, tak se nazýval literárně –
hudební vzdělávací pořad, který přiblížil
vývoj balady v české poezii. Žáci II. stupně program zhlédli v úterý 14. 10. 2014 v
tělocvičně. Herci zpívali lidové balady a
recitovali básně českých spisovatelů jako
byli Karel Jaromír Erben, Jan Neruda,
Petr Bezruč, Jiří Wolker. Vystoupení
obohatilo hodiny literární výchovy.
Mgr. Ladislav Havelka

B r a n ný d e n – 26 . z á ř í 2 014
Na II. stupni jsme ho spojili s výšlapem
na Kosíř. Pro děti je pohyb velmi důležitý
a tak, i když počasí nebylo úplně ideální,
přispěla vycházka ke zlepšení kondice
těch, kteří se zúčastnili.
Mgr. Ladislav Havelka

P ro je k t p o d p o r a
p ř í ro d ově d n é h o a te c h ni c k é h o
vz d ě l ává ní p o k r a č uje i v t o m t o
š k o l ní m ro c e.
Po prázdninové pauze jsme ve čtvrtek 18.
září 2014 s novou skupinou žáků opět vyrazili na „Kosinku“. A zase to bylo velmi
zajímavé. Děti tentokrát pracovaly s novou elektronickou stavebnicí, zaměřenou
na optoelektroniku. Vyzkoušely si zapojení, které přenášelo hlas po optickém
vlákně.
Druhý letošní výjezd byl připravený na
16. října 2014 a pro děti byl připraven
další den výuky v prostorách střední školy. Je to součást moderního přístupu k
vyučování, který na naší škole již několik
let uplatňujeme a využíváme k tomu také
moderní technologie a to nejen z oblasti
ICT.
Na děti čekalo zapojení astabilního multivibrátoru s integrovaným obvodem 555.
Zapojovalo se na nepájivém kontaktním
poli a všem žákům se podařilo dvě svítivé
diody rozblikat. Děti byly velmi překvapené, když na začátku výuky obdržely k
práci také zcela nové tablety, na kterých
si stahovaly z internetu schéma zapojení.
Všichni odjížděli z výuky velmi spokojeni.
Mgr. Ladislav Havelka

Mo d e r ní u č i te l
Moderní učitel je název dalšího projektu,
do kterého jsme se zapojili jako partner
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Navážeme tak dobrou
spolupráci s katedrou technické výchovy,
jmenovitě s doc. PhDr. Milanem Klementem, Ph.D, který je hlavním manažerem projektu a se kterým jsme spolupracovali také na projektu IVOŠ. Projekt
je tentokrát cílen na učitele, na využívání
moderních technologií ICT. Pedagogové
projdou vzděláváním a každý z nich obdrží tablet, který jim usnadní jejich práci.
Do projektu se přihlásili všichni učitelé
školy.
Mgr. Ladislav Havelka

STRANA 8

Z č innos t i MS Nám ě š ť n a Hané
Je téměř konec kalendářního roku, blíží se období společných iniciátorem byl náš zesnulý hospodář Laďa Havelka. Mši cehonů a je potřeba se ohlédnout za uplynulým rokem a trochu lebroval Páter Th. Lic. Mgr. Norbert Jan Mária Hnátek OT.
zrekapitulovat činnost našeho sdružení v tomto období.
, pomáhal mu farář a děkan zábřežského děkanátu František
Dovolte mi krátké ohlédnutí do historie našeho sdružení. Počát- Eliáš. Mužský pěvecký sbor vedl Jan Gottwald a hudební doky našeho sdružení se mohou datovat k 14. 2. 1952, kdy vznikl
provod zajišťovali Trubači z Doubravy pod vedením Stanislava
myslivecký kroužek při závodním klubu ROH Sigma Lutín a měl
Ošťádala. Mše se podle všech účinkujících a účastníků velice
22 zakládajících členů. Pro zajímavost musím podotknout, že v vydařila a zanechala ve většině posluchačů nezapomenutelný
našem sdružení aktivně působí ještě jeden ze zakladatelů Víťa
zážitek. Měl bych ještě vzpomenout a poděkovat našemu členoSynek, který letos v březnu ve zdraví oslavil 90 roků. A mohu vi Janu Havelkovi za to, že se přičinil o to, že jsme na mši mohli
Vám zcela zodpovědně říci, že když nasadí krok, a to i třeba do mít tělo v současné době naší nejhodnotnější zvěře a tou je dakopce, máme my o několik desetiletí mladší členové co dělat,
něk. O výzdobu se velkou měrou postarali František Vavřín a
abychom mu stačili.
František Janků.
V roce 1978 došlo ke sloučení 3 tehdejších sdružení MS Celá akce byla důstojně ukončena v přísálí kulturního zařízení
Náměšť na Hané – les, Náměšť na Hané – pole a MS Ludéřov
městyse, kde se podával zvěřinový guláš a nápoje.
a vzniklo jedno Myslivecké sdružení Náměšť na Hané. Takto Musím ještě připomenout, že členové kromě zajišťování těchto
jsme spolu vykonávali mysliveckou činnost až do roku 1993, kdy akcí, se musí také věnovat v průběhu roku údržbě mysliveckých
byly vytvořeny jiné ekonomické podmínky podnikem Lesy Čes- zařízení, péči o zvěř, regulací ( která se většinou děje odlovem,
ké republiky a nájem byl za pronajatou honitbu navýšen na 58 a za co nás většina veřejnosti nemá moc ráda ) jejích početních
tisíc Kč.
stavů. Je to na úkor času, který bychom mohli věnovat manželMožná toto byl důvod, že se část členské základny oddělila kám, přítelkyním, dětem a rodičům a patří jim velké poděkoa založila MS Drahanovice a myslivecky hospodaří převážně na vání za to, že mají někdy větší, někdy menší pochopení pro naši
polních pozemcích.
velice časově náročnou zálibu.
O nájmu, který nám uštědřil vlastník ( LČR ), který platíme Dle mého názoru je výčet akcí, které zajišťují nebo se spolupodív současnosti, jsem se podrobně rozepisoval minule, ale pro vy- lí na jejich organizaci členové mysliveckého sdružení úctyhodný
světlenou ona zmiňovaná částka je pouze na jeden rok, takže se
a dovolím si tvrdit, že bez náměšťských myslivců by kulturní a
platí většinou k 30. dubnu každého roku.
společenské dění v naší obci nebylo tak bohaté a rozmanité.
Ples jsme měli 18. ledna a myslím, že se již tradičně vydaM. Hrabal
řil, solidní návštěva - tak akorát, bohatá tombola, výborná
myslivecká kuchyně, solidní hudba, takže každý účastník
6. Programové prohlášení Zastupitelstva městyse Náměšť na Hané 2014+
si určitě přišel na své.
Na rozehřátí jsme letos na přímluvu starosty obce
Zastupitelstvo městyse Náměšť na Hané se bude v rámci volebního období 2014
Loučany uspořádali v poslední den května takovou malou
– 2018 opírat o níže uvedené prohlášení.
„akcičku“, kterou předseda nazval Pytláckou nocí. Hrála
I.
Bezpečnost občanů
skupina „Nepijou“, účast byla trošku slabší, než jsme zvyk- zajištění finančních prostředků na nákup nové cisternové stříkačky pro
lí, vstupné symbolické, dobrá kuchyně, tombola, počasí
JSDH (dotace, prodej staré, vlastní zdroje)
- instalace nových hlásičů v místě, kde v současné době chybí (Pod
vyšlo, takže si myslím, že návštěvníky nezklamala.
Skřeby, V Ráji….)
První pořádnou akcí, která se v letošním roce uskutečnila,
II.
Životní prostředí
byla 14. června Oblastní výstava psů, všech plemen s me- v souladu s novou legislativou zajistíme sběr biolog. rozložitelného
zinárodní účastí. S počtem 650 vystavovaných psů byla reodpadu (kontejnery, kompostéry, štěpkovač)
kordní výstavou. Na našem sdružení vždy leží tíha, ani ne
- realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na základě
tak psy, jak jejich páničky a jejich doprovod uspokojivě naprojektu z předchozího volebního období
krmit a napojit, to nejlépe z myslivecké kuchyně. Myslím
- budeme dbát na průběžnou péči o zeleň, obnovu zeleně v krajině a v
obci, historických alejí zámku
si, že jsme se úkolu zhostili se ctí, jídlo začalo docházet
- nadále budeme propagovat třídění odpadů (MŠ, ZŠ – enviromentální
až v odpoledních hodinách. Bohužel, poslední rozhodčí se
výchova, vydávání svozového kalendáře pro občany, informace
musel spokojit s obědem v místní restauraci „Na hradě“ ve
v Náměšťských novinách)
večerních hodinách.
- spolupracovat s organizací „Sázíme stromy“
Naši členové se také, sice v počtu nevelkém, ale větším než
III.
Doprava
některé zájmové složky, zúčastnili hodového průvodu od
- řešit PD na místní komunikace, realizovat alespoň jednu
kostela ke kapličce na hradě.
- hledat méně finančně náročné způsoby na rekonstrukci místních
komunikací např. prostřednictvím projektu Ozdravovna silnic (ul.
V průběhu července se na nás obrátila starostka s žádostí,
Jiráskova …)
zda bychom si nevzali na starost parkoviště dne 12. čerIV.
Kultura a sport
vence, kdy do naší obce zavítala skupina „Kryštof“ a za ní
- organizování kultur. akcí na zámku, amfiteátru; pokračovat v tradici
se táhnoucí dav fanoušků a fanynek různého věku. Myslím
koncertů v kapli, vánočního koncertu, vánočního jarmarku
si, že nemalá část našich členů, kteří se dali tak
- podpora ochotnického souboru Za dveřmi
na rychlo sehnat, si sáhla zejména v odpoledních hodinách
- podpora Sboru Josefa Srovnala
za příšerného vedra na dno svých sil.
- nadále pečovat o místní památky
- podpora SK Náměšť, TJ Sokol
26. července se uskutečnil již tradiční karneval s osvěd- podpora handicapovaných sportovců
čenou skupinou „Nepijou“, počasí vyšlo a celá akce také.
- analýza možností realizace revitalizace koupaliště
Rozepisovat se o ní nebudu, protože si myslím, že když
V.
Podpora spolkové činnost
přijdete na vlastní oči uvidíte a zklamáni určitě nebudete.
- v rámci možností podporovat spolky, které fungují na území městyse:
„Den dobrovolných hasičů“ byla akce partnerské organiMyslivecké sdružení Náměšť na Hané, Český svaz rybářů, Český svaz
zace náměšťských hasičů, s kterou máme dlouholeté, vezahrádkářů, SDH, SK Náměšť na Hané, TJ Sokol Náměšť na Hané
lice dobré vztahy a když nás požádali o výpomoc při zajišVI.
Sociální oblast
- nadále využívat institut veřejně prospěšných prací jako podporu
tění občerstvení, uvařili jsme zvěřinový guláš, domluvilo
zaměstnávání občanů Náměště na Hané, kteří jsou evidováni na úřadě práce
se pivo a nějaké to alko, aby nebyli návštěvníci dlouhým
- pomáhat občanům zdravotně znevýhodněným, sociálně slabším (rozvoz
čekáním rozladěni a Den hasičů si mohli náležitě užít.
obědů, sociální poradenství)
A předposlední akcí, kterou se nám s úspěchem podařilo
zorganizovat byla 18. října „Svatohubertská mše“, jejímž
Celé znění prohlášení naleznete na webových stránkách městyse.
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Výlet do Sluňákova
Říjen nepřinesl jen prosluněné počasí,
ale pro děti z MŠ Náměšť na Hané i zajímavý výlet do Sluňákova – Centra ekologických aktivit v Horce nad Moravou.
Třetího října se děti ze třídy Medvídků

zúčastnily programu „Duhové počasí“ a
děti ze třídy Veverek programu „Křížem,
krážem pavoučím světem“.
Vše začalo přivítáním v centru a společným seznámením s lektory a pro některé z nás, i s novým prostředím. Poté již
začal samotný program.
Děti z oddělení Medvídků zůstaly ve
vnitřních prostorách, povídaly si o podzimu, o ročních obdobích. Vyzkoušely si
různé aktivity, při kterých lektorky využívaly vlastnoručně vyrobené pomůcky,
převážně z recyklovaných materiálů.
Děti pracovaly ve skupinkách, vybíraly, třídily a umísťovaly kusy oblečení na
pruhy látky v barvě duhy rozmístěných
po celé místnosti. Nabyté vědomosti pak
děti využily v závěru, kdy poznávaly jednotlivá roční období podle obrázků, vše
za doprovodu nových básniček a písničky.

Kroužek angličtiny
Kroužek angličtiny probíhá od měsíce
října na 1. stupni ZŠ. Prvňáků je přihlášeno 22 a druháků 20. Význam angličtiny
za poslední
dobu neuvěřitelně stoupl. Dnes je znalost
cizího jazyka považována za samozřejmost. Vzhledem k věku dětí se snažím
do základu jazyka pronikat hravou a zábavnou formou. Děti jsou přizpůsobivé a
učí se daleko přirozeněji než dospělí. S
prvňáčky opakujeme a rozvíjíme zásobu
témat, která probírali v MŠ s Mgr.Marií
Pečivovou a s druháčky navazujeme na
témata z první třídy.
Věřím, že kroužek bude pro děti příjemným zpestřením.
Mgr.Eliška Kvapilová
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Den jazyků

V druhé skupině se již začalo pracovat na
společném díle, a to tvorbě duhy z otisků
rukou dětí. Obě skupiny si pak stanoviště
vyměnily a společné dílo jsme si pak mohly odnést do MŠ, kde ho máme vystavené.
Ani děti z oddělení
Veverek nezahálely.
Všichni společně vyrazili do lužního lesa,
dozvědět se něco o
pavoučím světě. Děti
poznávaly
pavouky
– pokoutníka, běžníka, aj.
Nechyběly ani pohybové aktivity – přenášení obřího pavoučího
vejce ve čtveřicích,
prolézání a prohazování pavoučích sítí, pozorování pavouků
a pavoučích sítí pod lupou, hledání drobných fotek pavouků na keřích a stromech.
Celým programem nás provázela písnička
s pohybem „Tkají tkalci“.
Dopoledne uteklo jako voda.
Do školky jsme se vrátili bohatší o prožitky, o možnost si všechno prohlédnout,
osahat, vidět na vlastní oči. Tyto nabyté
zkušenosti jsou u předškolních dětí kvalitnější a trvalejší.
Budeme se těšit na další setkání ve Sluňákově.
Bc. Veronika Knapová a Ilona Jahnová,
učitelky MŠ

Branný den
Další tradiční projektový den, zaměřený na problematiku chování člověka za
mimořádných situací. Na 1. stupni začal evakuačním poplachem, při kterém
jsme si nacvičili rychlé opuštění budovy
školy. Východ a shromaždiště bylo na
dvoře ZŠ. „Jsme všichni?“ Kontrola přítomnosti všech žáků podle třídních knih
byla úspěšná, poplach byl odvolán, proto
jsme se vrátili zpět do tříd. Žákům byla
promítnuta prezentace „Štěstí přeje připraveným“, kde se seznámili s dopravní,
zdravotní a bezpečnostní výchovou při živelných pohromách. Poté si děti své nově
nabyté vědomosti zopakovaly se svými
vyučujícími. V příštím roce bychom se
rádi vypravili s dětmi do terénu, kde si
ověříme fyzickou zdatnost a naši připravenost na reálné krizové situace, které
nás mohou potkat kdykoliv v reálném životě.
Mgr. Marie Večeřová

Exkurze ve svíčkárně
V polovině října se děti ze třídy Medvídků a Veverek účastnily exkurze do svíčkárny RODAS v Olomouci pod názvem
„Halloweenské tvoření“. Po příjezdu do
svíčkárny děti překvapila malá farma zvířat přímo před vstupem do budovy. Poté
už následovalo velice milé přivítání od
zaměstnanců svíčkárny. Ve výrobní dílně
děti zhlédly krátký dokument o výrobě
svíček, o zábavu se staral pár papoušků,
který ﬁlm doprovázel křikem a hlavně
poletováním nad hlavami dětí.
Zaměstnanci rozdělili děti a pedagožky
na 4 skupiny, v nichž jsme se střídali u

jednotlivých stanovišť. Nejprve nás čekala výroba svíčky z dýně, děti mohly sledovat odlévání vosku do vydlabané dýně
a pomáhat s umísťováním knotu. V další
skupině, jelikož se jednalo o tematicky
zaměřenou exkurzi, si děti vyrobily pomocí vykrajovátka mýdlo ve tvaru strašidla nebo netopýra. Na třetím stanovišti
nás čekalo barvení svíček namáčením do
různě barevného vosku. Poslední částí byla samotná prohlídka již hotových
svíček, které se ve ﬁrmě vyrábí a které si
děti mohly zakoupit jako suvenýr.
Děti byly z exkurze nadšené, hotové výrobky jim ještě zaměstnanci ochotně zabalili a my se pak vydali zpět do MŠ. Ráda
bych proto poděkovala všem zaměstnancům ﬁrmy RODAS, díky nimž nejen děti,
ale i my pedagogové máme doma vlastnoručně vyrobené svíčky a mýdla. Věříme,
že si tento výlet zase zopakujeme.
Bc. Veronika Knapová, učitelka MŠ
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