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Vydává Městys Náměšť na Hané

Víte že ...
- od 1. 4. 2015 vstoupila v účinnost novela zákona
č.334/ 1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
(dále jen ZPF)
Co to komu přináší ?
Státu dosti velké finanční prostředky za odnětí půdy ze ZPF.
Vlastníkům pozemků, kteří je mají určeny k zastavění
a chtějí začít stavět – povinnost úhrady za odnětí půdy ze
ZPF (§11).
Jedná se o nový poplatek, který může ovlivnit rozpočet
stavby. (Pozn.: do 31. 3. 2015 se za odnětí neplatilo
v případě, že byl pozemek určen k zastavění územním
plánem). Bez souhlasu k odnětí ze ZPF nelze stavbu
povolit.
- do konce září 2015 jsou splatné poplatky za stočné
- kontejner umístěný u koupaliště neslouží k odkládání
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, ale jen pro
komunální odpad z chatové oblasti
- nejstarší občanka Náměště má 93 let
- od 1. 4. do 31. 10. není obdobím vegetačního klidu, a tudíž
se nesmí kácet dřeviny

Nová vrata k E-domku

Městys Náměšť na Hané získal z fondu ASEKOL v rámci
Grantového řízení 2015 finanční částku 50.000,- Kč. Díky této
finanční částce a finančním prostředkům z rozpočtu městyse
došlo ke zkvalitnění přístupu k E-domku (na dvoře byla vydlážděna cesta), v současné době se upravují i vrata na dvůr domu
čp. 99 – bude vytvořena nová konstrukce vrat, vrata budou z
modřínových desek. Díky novým vratům dojde k zabezpečení
celého dvora.
MAHU

Řemesla na zámku

Městys Náměšť na Hané požádal o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu kulturních aktivit.
Žádost byla podpořena částkou 25.000,- Kč. Cílem projektu
pod názvem „Řemesla na zámku“ je podpora lidových tradic
a řemesel včetně vytvoření řezbářských uměleckých děl. Akce
na zámku proběhne na přelomu září – říjen. Informace získáte
z rozhlasu, webových stránek i prostřednictvím plakátů.
MAHU

Září 2015

Zahájení školního roku
Prázdniny uběhly jako voda, 1. září začal školní rok 2015/2016.
Na tento den se asi nejvíce těšili prvňáčci. V letošním školním
roce jsme již tradičně přivítali na zámku do 1. třídy 27 žáčků
- 12 děvčat a 15 chlapců. Děti přišly v doprovodu svých nejbližších příbuzných, potkali jsme mnoho maminek, tatínků, ale
i babiček a dědečků, kteří se na tento den těšili jistě stejně
jako jejich děti. Celé přivítání na zámku bylo podbarveno krásnou hrou na klavír žáka ZUŠ pod vedením paní učitelky Jiřiny
Janečkové. Ředitel ZŠ Ladislav Havelka přivítal prvňáčky za
základní školu a paní ředitelka z mateřské školy Danuše Husárková mu děti symbolicky předala, a tím se s nimi i rozloučila. Starostka městyse Marta Husičková dětem popřála hodně
úspěchů do jejich prvního školního roku a za městys děti obdarovala balíčkem. Po skončení ceremoniálu se děti vyfotily a
spolu s příbuznými se všichni přesunuli na 1. stupeň ZŠ, kde se
děti mohly poprvé podívat do své třídy. Díky podpoře městyse
byla třída, spolu s dalšími třemi třídami, vymalována a bylo odstraněno dřevěné obložení. V 1. třídě byla nainstalována nová
světla. Žáčci si prohlédli třídu plnou nových barevných písmen,
usadili se do lavic a už dychtivě očekávali, kdy si osvojí své první písmenko. Všem dětem tedy přejeme hodně štěstí a všichni
doufáme, že jejich touha po poznání nikdy nevyprchá a bude
stále tak pevná jako první den školního roku.
Mgr. Eva Kašparová Zajíčková

Oddíl MH při SDH Náměšť na Hané
V měsíci květnu a červnu jsme se zapojili do soutěží Ligy
mladých hasičů v požádrním útoku (dále jen PÚ) okresu
Olomouc jedním družstvem mladší kategorie a jedním družstvem starší kategorie. Zúčastnili jsme se soutěží v Loučanech, Drahlově,Doloplazích, Hlubočkách, Mezicích, Horce
nad Moravou se střídavými úspěchy, protože se soutěží na
jeden pokus a konkurence je velmi vyrovnaná. Mladší družstvo se nejlépe umístilo v Doloplazích, kde obsadilo 5. místo
v konkurenci 31 družstev.
24. 5. 2015 se konalo v Olomouci na stadionu Lokomotiva
okresní kolo hry Plamen. Mladší družstvo složené z velké
části ze začátečníků - Katka Báťková, Lucie Šulová, Kristýna
Machová, Kristýna Gregušová, Honza Barveníček, Jirka Rajskup, Ondra Pur, Laďa Stratil, Jarda Velš obsadilo 16. místo
z 19 družstev.
Starší družstvo, které po podzimním ZPV, kde obsadilo
6.místo a disciplínách CTIF, kde obsadilo 3. a 2. místo, si
dalo za úkol dostat se na bednu. Po velkém boji na dalších 3
disciplínách se nám podařilo celkově se umístit na 2. místě
z 22 družstev. Tím jsme si zajistili potřetí za sebou účast na
krajském kole. To pro nás znamenalo ještě více tréninků, ale
účast na kraji za to stojí.
12. 6. 2015 se starší družstvo zúčastnilo noční soutěže
v Trusovicích. Soutěžilo se v disciplínách štafeta požárních dvojic a PÚ. V celkovém hodnocení jsme se umístili na
2. místě z 10 družstev.

19. - 20. 6. 2015 se konalo krajské kolo hry Plamen v Prostějově. Naše starší družstvo ve složení Adéla Rozsívalová,
Ema De Roecková, Nela De Roecková, Kristýna Pančochová, Michaela Lhotová, Ludmila Podivínská, Lukáš Navrátil,
Vojta Kosina, Václav Úchvat, Tomáš Lexmauel bojovalo
v silné konkutenci deseti nejlepších družstvech MH z celého
Olomouckého kraje.
Byly to dva náročné dny. V disciplínách: štafeta 4 x 60 m, PÚ
CTIF a v PÚ jsme udělali rekordy svého družstva. Celkově
jsme se umístili na 6. místě z 10 družstev.
Ani přes prázdniny nezahálíme. 12. - 22. 7. 2015 byli členové
našeho oddílu na letním táboře v Ludvíkově pod Pradědem.
Tábora se zúčastnilo 56 dětí a 12 vedoucích. Celotáborová
hra byla zaměrená na starověké Řecko. Hráli jsme různé hry,
měli jsme celodenní výlet Bílou Opavou, olympiádu v netradičních disciplínách,táboráky, diskotéky, vyrobili jsme si řecký oděv, táborová trička, přespali jsme v lese.
V srpnu nás čeká čtyřdenní soustředění na Liščí Chatě,

které pro nás připravilo SDH Náměšť na Hané.
Členové oddílu začínají trénovat na závod jednotivců – Olomoucký Drak – běh na 60 m s překážkami, který se uskuteční 5. 9. 2015 v Olomouci.
V září se začneme scházet na pravidelných schůzkách,
které máme v pátek v 16 hodin u zbrojnice. Začneme se
připravovat na nový ročník hry Plamen.
Dorost
Letos jsme se zapojili do postupové soutěže dorostu dvěma
členy.
17. 5. 2015 se konalo v Olomouci na stadionu Lokomotiva
okresní kolo dorostu. V kategorii střední dorostenec jednotlivec se zúčastnilo celkem 6 závodníků. Naši členové Lukáš Navrátil obsadil 4. místo, Michal Zbořil obsadil 1. místo
a postup na krajské kolo.
21. 6. 2015 se konalo krajské kolo v Prostějově. V kategorii
střední dorostenec bojovali o umístění 4 závodníci. Michal
Zbořil v disciplínách - běh na 100m s překážkami, dvojboj,
testy obsadil 1. místo a tím si zajistil postup na republikové
kolo.
4. - 5. 7. 2015 se konalo republikové kolo dorostu v Praze.
Michal Zbořil v silné konkurenci 15 nejlepších dorostenců ve
střední kategorii z celé republiky obsadil 9. místo.
Za tímto jeho úspěchem stojí několikaletá příprava v oddílu
MH, poctivý postoj při trénincích a vedení zejména Tomáše
Chytila a Matěje Sedláčka.
Lenka Trnková
vedoucí oddílu MH

T. J. Sokol Náměšť na Hané - plánované akce v měsíci září

Separace biologick y rozložitelného
komunálního odpadu (BR KO)

Jak jsme již dříve informovali, od 1. ledna 2015 má městys Náměšť na Hané,
stejně tak jako i ostatní samosprávy, povinnost ze zákona – separovat BSKO.
Proto městys požádal o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Získali jsme 7 kontejnerů a štěpkovač.
Do července 2015 bylo odvezeno na
kompostárnu do Nákla celkem 66,36 t
(do konce roku má městys, dle podmínek ze SFŽP, vyseparovat 112 tun). Většina občanů velice rychle pochopila, jak
využít kontejnerů. Pro pořádek znovu
upozorňujeme na to, co do kontejnerů
můžete uložit:
zbytky rostlin, zeminy (nikoli kamení)
– ukládejte přímo do kontejneru
slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny – přímo do kontejneru
posekaná tráva, spadané ovoce, listí
– přímo do kontejneru
větve – uložit vedle kontejneru, pracovníci městyse seštěpkují
Upozorňujeme na to, že okolí kontejnerů není určeno na odkládání velkoobjemového odpadu (např. u kontejneru
umístěného směrem k amfiteátru odložil
někdo bočnici od traktoru)!!!
Do kontejnerů nelze ukládat věci v plastových pytlích!!!
V případě zájmu můžeme zajistit odběr
kompostu z kompostárny Náklo (300,Kč/t). Tato cena je zvýhodněná pro
naše občany proto, že městys do Nákla
vyváží BRKO, jinak je cena 500,- Kč/t.
Zájemci o kompost nechť se přihlásí na
úřadě městyse.
MAHU

Jak vyzrát na bradavice
Léto nám už pomalu ukazuje záda a po veselém koupání v bazénech se nám už může
jenom zdát. Možná vám ale zůstala na ten
krásný čas malá, ale nemilá památka. Ano,
mám na mysli bradavice. Obtěžující, nepříjemné a špatně odstranitelné.
Dnes si tedy připomeneme pár receptů
nabízejících pomoc s tímto problémem.
Tyto skvrny na kráse se mohou vyskytovat
prakticky kdekoliv na těle, nejčastější je však
lokalizace na chodidlech a prstech, po těle
bývá častější molusca.
Bradavice jsou způsobovány papilomavirem, který vyvolává nadměrný růst rohových
buněk a tím zmnožení kožního vaziva.
Do těla se dostává drobnými poraněními
kůže a napadá každého bez rozdílu věku
nebo pohlaví. Samozřejmě vám pomoc nabízí kožní lékařství v podobě zmrazení tekutým dusíkem, potíráním kyselinou salicylovou, seškrábnutí, či vyřezání. Virus se však
tímto způsobem z těla nedostane a většinou
je otázkou krátkého času, kdy se bradavice
objeví znovu.
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Měli bychom tedy použít protivirové prostředky nejen zevně, ale samozřejmě i
vnitřně. Dobře se osvědčila tinktura z Kakostu smrdutého, vyrábí Herba vitalis a je
běžně dostupná a k tomu přidáme Joalis
HPV oboje 2 krát 10 kapek denně.
Zevně na potírání si vyrobíme mazání z ricínového oleje a thuya occidentalis. Malou
hrst větviček thuye nasekáme najemno
a přelijeme ricinovým olejem, potom půl
hodiny roztíráme v třecí misce na kaši do
které nakonec vmícháme 5 až 10 ml tea
tree oleje. Dobře promícháme a dáme do
uzavíratelné skleničky. Touto směsí potíráme bradavice několikrát denně. Výsledky
jsou většinou vidět během dvou týdnů. S
potíráním pokračujeme do úplného vymizení bradavic.
Pokud máte bradavice opakovaně, můžete využít i homeopatickou podporu, nejčastěji používanými homeopatiky je Calcarea carbonica 15 CH a Nitricum acidum
15 CH, na molusku nejvíc platí Dulcamara
9 CH. Homeopatika se rovněž užívají do

Novink y z knihovny

Naše knihovna obdržela od Ministerstva kultury účelovou neinvestiční dotaci ve výši 45.000,- Kč na zkvalitnění
služeb čtenářům, zrychlení a vyhledávání v knižním fondu, možnost přebírání záznamů dokumentů z výměnných
souborů. Knihovna přešla ze systému
LANius na systém CLAVIUS, byl zakoupen nový počítač. Celkové náklady činily 64.372,- Kč, které uhradil z rozpočtu
městys.
MAHU
úplného vymizení bradavic a minimálně
ještě týden potom.
Přeji hodně trpělivosti při léčení Vaše
Lenka.

STRANA 3

Hanácké mistrovství 2015 a Náměšťské póťák 2015
V sobotu 30.5.2015 se v Náměšti na
Hané opět konal již tradiční závod Hanácké mistrovství ZZO a Náměšťské
póťák 2015, určený pro všechny nadšené sportovní kynology. Počasí nám přálo po celou dobu závodu svítilo krásně
sluníčko, až těsně po vyhlášení vítězů
cvičiště skropila silná děšťová sprcha.
Nejprve se svými výkony na place
předvedli závodící dvojice v katego-

rii ZZO, kde se nejvíce dařilo Monice
Štěpánové se psem Hacki Sexy Rexy
Nova Scotia Duck Tolling Retriever ze
ZKO Štěpánov, která obhájila loňské vítězství a stala se již potřetí Hanáckým
mistrem ZZO.
V kategorii ZM se na příčku nejvyšší
probojovala Renata Třísková se psem
Belgický ovčák malinois Agar Magic
Magpie z domácí ZKO Náměšť na Hané. Program závodu pokračoval o třídu
vyšší kategorií ZVV1 ve které zvítězila
Jitka Koňaříková s fenou Německého
ovčáka Cira Daripo ze ZKO Litovel a v
poslední nejnáročnější kategorii IPO3
zvítězila Petra Nemravová se psem Německým ovčákem Okim u Alfréda taktéž z domácí ZKO Náměšť na Hané.
Výkony závodících dvojic spravedlivým
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okem posuzovali rozhodčí Bc. Jiří Lasik
a Jaroslav Štos.
Práci figuranta v disciplínách obrany
provedl Ondřej Vespalec.
Závod se uskutečnil jen díky obětavé
práci členů klubu, ale největší poděkování patří našim sponzorům, kterými
pro letošní rok byli: Firma Hart prodej
chovatelských potřeb, Dog trace výcvikové pomůcky, Nakladatelství Canis
TR - kynologická literatůra
,Chovatelské potřeby Siera,
Výcvikové potřeby Pro pesany, Nakladatelství PLOTknihy pro kynology, Adriana
– výrobce těstovin, BANG
- výrobce potřeb pro psy a
koně, Martin Otruba – sportovní poháry, Pivovar Litovel,
Železářství Novák – Litovel,
Pneuservis Vojta, K+K Auto
centrum Drahanovice, Horák
Luboš – zahradnictví,Pekárna pamlsků pro psy Olomouc.
K výborné atmosféře přispělo i skvělé občerstvení, hlavně výborné
pečené makrely, uzené klobásky, zákusky z domácí pekárny a jiné dobroty
z klubové kuchyně. Byli jsme potěšeni
velkou chválou ze strany diváků i závodníků, kterým se u nás velmi líbilo.
Odjížděli s ujištěním,že se těší na příští
ročník, což nás velmi těší a motivuje do
další práce. Takže zase za rok u nás na
cvičišti v Náměšti na Hané.
Výsledky :
Kategorie ZZO
1.místo Štěpánová Monika - Hacki
Sexy Rexy - Nova Scotia Duck Tolling Retriever ZKO Štěpánov
2.místo Černá Kateřina - Swabia Pola - Rotwailer ZKO Sudkov
3.místo Růžičková Jitka - Gasty – kříženec Chodského psa Tart Slavonín
Kategorie ZM
1.místo Třísková
Renata – Agar
Magic Megpie
– Belgický ovčák
malinois
ZKO Náměšť na
Hané
2.místo Dvořáková
Zdeňka
– Cora Daripo –
Německý ovčák
KK Šternberk
3.místo Přikryl
Karel – Dyk –
Německý ovčák
Tart Slavonín

Kategorie ZVV1
1.místo Koňaříková Jitka – Cira Daripo – Německý ovčák ZKO Litovel
2.místo Pupík Zdeněk – Ares Rebelling – Německý ovčák ZKO Náměšť
na Hané
3.místo Dlouhý Radek – Kris z Danova – Dobrman Tart Slavonín
Kategorie IPO3
1.místo Nemravová Petra – Okim u Alfréda – Německý ovčák ZKO Naměšť
na Hané
2.místo Nemravová Martina – Iris
Zimní Romance – Německý ovčák
ZKO Náměšť na Hané
3.místo Lepařová Michaela – Casie
od Appaloosek – Border colie ZKO
Náměšť na Hané
Za ZKO Náměšť na Hané Jana Lakomá

Rekonstrukce náměstí
T.G. Masar yka
II. etapa

V březnu letošního roku podal městys Náměšť na Hané žádost na II. etapu rekonstrukce náměstí. Naše žádost však nebyla z Regionálního operačního programu
(dále ROP) Střední Morava podpořena.
Poslední týden v srpnu však městys obdržel zprávu, že vzhledem k dostatku peněz
může, po splnění podmínek – především,
že akci dokončí do 31. 12. 2015 – rekonstrukcí náměstí dokončit. Zastupitelstvo si
je vědomo toho, že v novém plánovacím
období EU nebude moci čerpat finanční
prostředky na rekonstrukce obdobného
typu. I když termín je velmi krátký, věříme,
že se rekonstrukce podaří.
Doufáme, že občané, kteří bydlí na náměstí, budou mít dostatek trpělivosti s vědomím, že i před jejich domy bude nové
osvětlení, dlažba, zeleň.
MAHU

Olomoucký kraj podporuje naše TIC

Na zámku funguje již několik let Turistické informační centrum. I v letošním
roce se podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje na „Rozšíření doplňkových služeb“. Vedení zámku dle pokynů
poskytovatele dotace použije finanční
prostředky na úhradu mzdových nákladů pracovníků TIC, úpravou webových
stránek, školení pracovníků TIC a sběrem a zpracováním dat.
MAHU

STRANA 4
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STRANA 6

VETERAN CUP
V sobotu 1.srpna 2015 se uskutečnil již
čtvrtý ročník fotbalového turnaje hráčů
nad 35let s názvem VETERAN CUP.
Turnaj se stává tradicí a i všichni zúčastnění se rádi po roce opět vrací. Letos se
lehce obměnily týmy a mimo již tradiční
týmy Vilémov, Záhorovice, Doloplazy
a dva týmy z Náměště přijel také tým
z Lutína. Tým z Hněvotína se na poslední
chvíli, bohužel, odhlásil. Počasí jako každoročně vyšlo krásně, tudíž hráči v zápasech hraných 2x 12 minut předvedli své
maximum a bylo vidět hodně krásných
gólů. Již v minulém ročníku sahal po vítězství tým Náměšť I., ale vyhrát turnaj se
mu povedlo až letos. Všechny týmy byly
ohodnoceny jak poháry pro nejlepší, tak
dárkovými koši, které nám připravili sponzoři. Vyhlášen byl také nejlepší střelec a
brankář, proběhla dovedností soutěž ve
střelbě na břevna, která přinesla nemálo
radosti mezi hráči. Pro děti byl připraven
skákací hrad a SDH Náměšť na Hané
připravil na travnaté ploše pro děti pěnu,
což bylo příjemné zpestření letní akce.
Hasičům děkujeme touto cestou za spo-

lupráci. Děkujeme také sponzorům za
finanční podporu na skákací hrad: Pavel
Spurný, Petr Paták – Blesk Náměšť, Petr
Axmann – Ax oil a Pneuservis Vojta. Dík
patří i ostatním sponzorům, kteří poskytli
dary hmotné. Jimi byli: Vojtěch Kopečný
– Zámecká pivnice, Martin Urban – Zámecká restaurace, Eluvio, Kona, Kamil
Kohoutek – Smíšené zboží, Pivovar Jadrníček, pan Stanislav Šipka, pan Lubomír
Dohnal, Milan Vala – Seritech, pan Hanák – pivovar Černá hora.
Na turnaji bylo zajištěno i občerstvení. Na
roštu se pekly makrely připravované Romanem Dofkem, kterému také děkujeme
za pomoc. Výborná byla také železnice
a klobásy, které pro změnu připravovali
jiní mistři v udírně. Bohužel, letos se nám nepodařilo zajistit žádné velké
lákadlo jako loni v podobě hokejistů ze Zlína, ale
věříme, že i tak se turnaj
vyvedl. Pevně věříme, že
ten kdo na turnaj zavítal si
neodnesl žádný negativní
prožitek a navštíví v příštím roce jubilejní pátý ročník. Na příští ročník se již
těšíme a věříme, že napravíme nedostatky z ročníku
letošního a připravíme
opět bohatý program. Poděkování patří sponzorům
i organizátorům turnaje.
Výbor SK
Náměšť na Hané

Co nového v TRIPSU?

V sobotu 30. 5. 2015 se taneční skupina Trips zúčastnila taneční soutěže
Olomoucký talent. Zde, ač věkem patřící do kategorie dětí, byli zařazeni do
juniorů. Ale dokázali, že se neztratí.
Umístili se na 1. místě a krásně ukončili
letošní šňůru medailí.
Do TS Trips chodí 21 dětí ze Senice na
Hané a okolí, z toho je 5 dětí z Náměště na Hané. Podle věku jsou rozděleni do tří věkových kategorií: mini, děti
a junioři.
Mini jsou ti nejmenší. Teprve školkáčci. Ti letos byli na své první soutěži
v Litovli a hned vyhráli 1. místo. Gratulujeme!
Děti, to jsou školáci do 11 let. I ty mají za sebou úspěšnou sezónu. Na
podzim zahájily soutěžení 2. místem
v Lošticích. Mimo již zmiňované 1. místo z Olomouce, si přivezly medaile za
2. místo z Litovle a pohár za 3. místo ze
soutěže fitness z Olomouce. Ze Zlína
si přivezly dvě bronzové medaile, velmi
cenné, protože první dvě místa obsadily taneční školy.
A jak se dařilo juniorům? Taky dobře!
Na podzim v Lošticích vytančili pěkné
3. místo. Ze Zlína si přivezli 3. místo.
Na soutěži v Němčicích nad Hanou se
z 15 vystoupení umístili na krásném
7. místě.
Z Litovle mají stříbro a v Otrokovicích
obsadili 2. místo s postupem do celorepublikového finále v Praze. Tam si loni
vytancovali krásné 2. místo.
Kromě soutěžení oba týmy dětí i juniorů vystupovaly na několika dětských
i společenských akcích v Litovli a okolí
a vždy sklidily pochvalu i potlesk diváků.
Všem malým i velkým tanečníků blahopřejeme. Přejeme hodně elánu
a radosti z dalšího tancování a přejeme
mnoho dalších úspěchů.
Velké poděkování patří paní učitelce
Grulichové za trénování a přípravu dětí
i hostující trenérce Kláře Jachanové.
Za kolektiv rodičů Helena Žampachová

Na Famkách to žilo aneb letní open air „PARŤYČK A“
Milí divadelní příznivci,
letošní léto je vpravdě horoucí, ale ti z vás, kteří se
horkem nedali odradit a našli si v pátek 7. srpna
cestu na hřiště na Nových Dvorech, určitě nelitovali. Pokud mezi ně nepatříte, tak se možná ptáte,
cože se to na „Famkách“ vlastně dělo? No, dělo se
toho opravdu hodně - divadelní spolek ZA DVEŘMI
společně s SDH Nové Dvory uspořádali akci pod
názvem „Letní open air PARŤYČKA“. K vidění byla víc jak dvouhodinová improvizační show, k tanci
i poslechu hrála hudba a třešničkou na dortu bylo
výborné občerstvení (úžasní byli hlavně pstruzi na
roštu). Organizaci celé akce a občerstvení zajišťovali hasiči z „Famek“, improvizační show pak byla pod
taktovkou našeho divadelního spolku. „PARŤYČKA“,
jak už název napovídá, je volně inspirována známou
televizní improvizační show, ovšem v našem zádveřáckém pojetí to nejsou jen improvizace našich herců, ale především aktivní zapojení diváků. Diváci se
sice nejdřív trochu báli, ale po prvním pokusu strach
zmizel a pak už se zapojovali naprosto spontánně
- hlavně děti, díky čemuž vznikaly úžasné situace.
Zkrátka a dobře - byl to zábavou nabitý večer a noc
v krásném prostředí ve společnosti bezva lidí, kteří
si to opravdu užili. Touto akcí jsme chtěli podpořit
„familijské“ hasiče a to se nám, doufám, podařilo. Co
říct na závěr? Snad už jen to, že to bylo fakt povedená akce a určitě si to zopakujeme!
PS: Smutné je, že ani ne týden po této povedené akci, nějaký gauner v noci ze čtvrtka na pátek vykradl hasičům „boudu“ na
hřišti a způsobil jim škodu za víc jak 10 tis. Kč.
Mgr. Radka Poučová

Revitalizace lokality Na Hradě

Jak jsme čtenáře informovali
v 52. čísle Náměšťských novin, získal městys Náměšť na
Hané prostředky z Regionálního operačního programu
Střední Morava na investiční
akci Revitalizace lokality Na
Hradě. Dílo v celkové částce
téměř 8,5 mil. Kč bylo podpořeno 85% dotace (5.372.424,Kč), městys uhradí 948.075,Kč a zkolaudováno 3.8.2015.
Mnozí již mohli posoudit např. při akci pořádané MS Náměšť na
Hané (byla to 1. akce v zrekonstruovaném areálu) jak se rekonstrukce podařila.
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