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Šlechetné dary Vánoc
Tomáš Přidal
Cestou k štědrým trhům,
plným radostného povyku,
padají nám na ramena
něžné tíhy prochladlých vloček.
Na tržišti vyskakují z kádí
velcí kapři se zlatými šupinami,
nekorunovaní princové
ušlechtilých říčních království.
Na vše shlíží Ježíš Nazaretský,
v ochraně svatého Ducha,
podarovává lid štěstím
a dobrými mravy vánočními.
Pro mnohé je darem již to,
když mohou být se svými nejbližšími,
udělat z ničeho velké překvapení,
a tyto chvilky nechat věčností.
Okamžiky zázraků
se nedějí jenom v pohádkách,
Vánoce jsou tu proto, aby každý
dostal svůj vysněný zázračný dar.
Mnoho darů bývá pod vánočním stromem,
ale dar, který dostal Josef s Marií
byl přece malý chlapeček v kolébce,
kvůli kterému tento svátek slavíme.
Darovat život
malému tvorečkovi
je krásná věc
nad zázraky.
Zázrakem je totiž život sám.

Úřední hodiny v době Vánoc:

Mgr. M. Husičková, starostka

PONDĚLÍ 21.12. 2015 SE ÚŘADUJE
ÚTERÝ 22.12. 2015 SE NEÚŘADUJE
STŘEDA 23.12. 2015 SE NEÚŘADUJE
PONDĚLÍ 28.12. 2015 SE ÚŘADUJE
ÚTERÝ 29.12. 2015 SE ÚŘADUJE
STŘEDA 30.12. 2015 SE ÚŘADUJE
od 7:00 do 15:00
ČTVRTEK 31.12. 2015 SE NEÚŘADUJE

Cisternová automobilová stříkačka

Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 25. března 2015 byla
podána na Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství HZS ČR,
žádost o dotaci. Žádost byla podpořena částkou 2.500.000,- Kč
ze státního rozpočtu a částkou 120.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje.

Na základě výběrového řízení byla jako dodavatel vybrána společnost: Továrna hasící techniky, s.r.o. – THT z Poličky. Kupní
cena vozidla CAS 20 – TATRA 815 včetně požární výbavy je
6.144.380,- Kč. V letošním roce městys uhradí 4 mil. Kč a v roce
2016 zbytek ceny vozidla.
Na vánočním jarmarku bude vozidlo požehnáno, budou si ho
moci všichni prohlédnout.
Dovolte mi, abych poděkovala všem členům zásahové jednotky za pomoc při přípravě zadávací dokumentace, odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky a dalších nezbytných úkonech, které
předcházely pořízení vozidla.
MAHU
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Náměšť na Hané
Jenom ve zkratce
se pokusím přiblížit
občanům naši spolkovou činnost.
Mimo jiné se zástupci našeho sboru
zúčastnili okresního setkání seniorů
a zasloužilých hasičů, které proběhlo
v
Myslechovicích
25.06.2015.
Jako tradičně proběhla první sobotu v srpnu Pohárová soutěž
„Náměšťské kopec“, zúčastnilo se 7 družstev mužů a 2 družstva žen, prvenství v mužské kategorii opět obhájili hasiči
z Hluboček, mrzí nás jen malá účast jak soutěžních družstev,
tak i občanů městysu.
Zástupci našeho sboru sestry Čestmíra Spurná, Jiřina Linková a bratři Antonín Prucek, Josef Štafa se zúčastnili s naším
slavnostním praporem oslav 125. výročí založení hasičského
sboru v Pěnčíně.
Koncem
prázdnin
jsme uspořádali čtyřdenní
soustředění
mladých hasičů na
Liščí chatě, kde byl
jeden den vyhrazen
pro návštěvu rodičů
a členů SDH. Součástí programu byla
vycházka na místo
lesního požáru, stezka odvahy, chystání
dřeva na táborák,
trénink mladých hasičů, míčové hry, ukázka a vyzkoušení lezecké techniky.
Začátkem školního roku jsme pořádali Taneční zábavu se skupinou PRYOR Rock, v nově rekonstruovaném areálu „U kapličky“.
V rámci branného dne ZŠ Náměšť na Hané proběhla na hasičské zbrojnici beseda se zástupcem HZS Olomouc, vedoucí kolektivu MH Lenka Trnková seznámila děti s aktivitami
a činností mladých
hasičů
a členové zásahové jednotky předvedli ukázku naší
t e c h n i k y .To u t o
cestou bych rád
poděkoval Patrikovi Pirklovi za spolupráci.
Podzimní
sběr
ž e l e z n é h o
šrotu
proběhl v polovině října, kde nám počasí přálo, bohužel
s výkupní cenou to bylo horší, nicméně jsme posbírali 7200kg
železného šrotu. Tímto bych chtěl poděkovat občanům, kteří
nás podpořili.
Hlavní letošní událostí pro nás bude předání nového zásahového vozidla CAS20
na podvozku Tatra.
Slavnostní předání
vozidla
proběhne
před rozsvěcením
vánočního stromu v
pátek 27.listopadu.
Závěrem bych chtěl
popřát krásné prožití svátků vánočních
a do nového roku
hodně štěstí a zdraví.
MaStr

Návštěva tvrze Hůrka
27. 10. 2015, symbolicky den před státním svátkem, který oslavuje vznik samostatného československého státu,
jsme navštívili s osmáky a deváťáky
dělostřeleckou tvrz Hůrka. Tvrz Hůrka
je jednou z pěti stavebně dokončených
dělostřeleckých tvrzí čs. opevnění budovaného od roku 1935. Představuje
rozsahem zpřístupnění největší stavbu
ve své kategorii na území celé České
republiky. Děti si prošly 2 km podzemím, dozvěděly se zajímavé informace
o pevnosti i období, kdy byla pevnost
postavena. Součástí prohlídky byl i výstup přes dělostřelecký srub na povrch
a po výkladu opět návrat podzemím
k východu pevnosti.

Čteme a poznáváme s Evropou
To je název nového projektu, který realizujeme na naší škole od července. Je to
projekt v rámci tzv. výzvy 56, díky které škola zase dostala šanci získat fin.
prostředky na vybavení a na zajímavou
akci pro žáky.
Vybavení se tentokrát týkalo školní
knihovny. Zakoupili jsme více než 300
kusů knih. V rámci podpory čtenářské
gramotnosti budou všechny tyto knihy
použity ve čtenářských dílnách, které
připravuje Mgr. Ludmila Hejsková. Výsledkem její práce bude celkem 40 metodických listů pro vedení čtenářských
dílen v 6. až 9. ročníku. Použití těchto
metodik ve výuce pak přispěje pozitivně
ke zvýšení čtenářské gramotnosti
žáků a jejich vztahu k tištěným knihám.
Druhá část projektu je zaměřena
na výuku cizího jazyka. Zvolili jsme
německý jazyk. Výuka to bude tentokrát velmi zajímavá, protože 20
žáků a dvě učitelky vyrazili od 9. do
13. listopadu na studijní pobyt do
Vídně, kde byli ubytovaní v hotelu
a kde absolvovali část z 9 výukových hodin na jazykové škole. Většinu času děti neseděly v lavicích,
poznávaly zajímavosti nejen Vídně,
ale také města Gratz a Salzburk.
Mgr. Ladislav Havelka

EV ROPSK Ý DEN JA Z Y KŮ
I letos jsme jako každoročně slavili Evropský den jazyků projektovým
dnem, který na naší škole proběhl 24. září 2015.
Děti vyráběly pracovní pomůcky do výuky angličtiny pro první stupeň.
Šesťáci vyrobili barevnou abecedu, ze které se budou mladší žáci pokoušet sestavovat první anglická slovíčka. Sedmáci a deváťáci se věnovali
výrobě pracovních listů. Ty byly zaměřeny na vyjádření času v angličtině
hravou formou. Děti sestavovaly také různé doplňovačky, křížovky, osmisměrky a rébusy. Díky pečlivosti dětí vznikly plnohodnotné pomůcky.
Skupina němčinářů z osmé třídy se zaměřila na přípravu zahraničního
jazykově – vzdělávacího pobytu do Rakouska. Na webových stránkách
si žáci vyhledávali různé informace o významných místech, která navštíví. Všechny své poznatky pak soustředili do projektu nazvaného Wir
fahren nach Wien.
Tento den nás určitě, jako každoročně, obohatil o spoustu nových poznatků.
Mgr. Dagmar Vysloužilová

K ul t ur ní akce v roce 2 016
16. 01. 2016
23. 01. 2016
31. 01. 2016
06. 02. 2016
13. 02. 2016
26. 02. 2016
19. 03. 2016

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
František Blaha
František Brančík
Jarmila Bubeníková
František Cenkl
František Dostál
Josef Dostál
Ludmila Dostálová
Dobroslava Fingerová
Anna Hacarová
Marie Hyžová
Ludmila Chudobová
Drahomíra Chytilová
Blažena Kapounková
Růžena Kargerová
Jarmila Klementová
Jiřina Konečná
Zdeněk Koudelák
Alois Koutný
Vladimír Kubíček
Božena Majtlová
Josef Meixner
Ludmila Mlčochová
Marie Müllerová
Ladislav Navrátil
Tomáš Nemrava
Marie Nevrlá
Jarmila Nohavičková
Bronislav Novotný
Václav Ošťádal
Drahomíra Peková
Bohuslava Pelclová
Miroslav Podhorný
JaroslavaPodivínská
Marie Přidalová
Anna Stejskalová
Oswald Szyroki
Marie Šťastná
Marie Šulová
Dobruška Trejtnarová
Miroslav Trnkal
Marie Uličná
Věra Vodičková
Božena Vysloužilová
Václav Zajíček
Vlasta Zajíčková
Bohdanka Zapletalová
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NĚMČINA
hravě a efektivně
Potřebujete
si ujasnit základy německého jazyka?
Potřebujete
si připravit
témata
na
maturitu?
KDE – v Náměšti na Hané,
KDY – dle domluvy
VOLEJTE: 721 289 168,
PIŠTE: nemcina.sp@gmail.com

STRANA 3

Váno č ní dobro t y, po tom mal é k alho t y.
Vánoce jsou nejkrásnější, nejvoňavější a nejštědřejší svátky roku. Všichni je
milujeme. Není nad to, když se setkáme s rodinou a přáteli nad slavnostně prostřeným stolem, plným dobrot.
Těžko se odolává všem těm vůním
a laskominám, jenže co potom se zaoblenými bříšky a stehny.
Abychom letos byli krásnější a nenesli si s sebou nadbytečná kila do
dalšího roku, zkusme sáhnout k pár
trikům, jak na ně vyzrát.
Metabolizmus výborně podporuje
například Spirulina. Patří mezi spirálovité mikrořasy, kterým se daří v alkalických vodách, bohatých na sodík.
Je zdrojem beta karotenu, chlorofylu,
zinku, draslíku, hořčíku a řady mikroelementů, jako selen, chrom a mangan.
Dále je významným zdrojem vitamínů
skupiny B. Nejdůležitější látkou, pro
kterou jsem tuto super potravinu zařadila do dnešního článku je fenylalanin. Tato aminokyselina svým působením na chuťové centrum v mozku
snižuje výrazně chuť k jídlu. Produktů
s přímým názvem Spirulina je na trhu
nepřeberné množství.
Skvěle se také osvědčil tento sirup,
vytvořený ze 120 g kořene křenu, 60
g kořene zázvoru, šťáva ze 4 citrónů,
3 polévkových lžic medu a 2 polévkových lžic skořice. Kořeny rozmixujeme s citrónovou šťávou na hladkou
kaši, do které vmícháme nakonec

med a skořici. Směs dáme do uzavíratelné sklenice a uložíme do chladu.
Užíváme 1 moka lžičku před jídlem
2 krát denně. Doba užívání by neměla
přesáhnout 2 týdny.
Další pomoc nám nabízí mořská řasa Fucos vesiculosus, neboli chaluha
bublinatá. Je bohatá na algináty, jód
a celou řadu stopových prvků. Tato
úžasná bylina má celou řadu pozitivních účinků na náš organismus, nejen
že podporuje odbourávání tuků, snižování hladiny lipidů a cholesterolu v
krvi, ale pomáhá i při zánětech kloubů
a revmatismu. Je potřeba upozornit,
že není vhodné pro těhotné a kojící
ženy a při hyperfunkci štítné žlázy.
Výborně se osvědčil preparát Distilad
Algue, kde je přidána ještě další mořská řasa čepelatka prstnatá a zelený
čaj.
Chaluhu bublinatou můžete namíchat
také do směsi složené z 50 g chaluhy bublinaté, 30 g kořene rebarbory,
20 g nati tužebníku jilmového a 20 g
nati rozrazilu. Nálev připravíme z 1
polévkové lžíce směsi přelité litrem
vařící vody a necháme louhovat 5 minut. Pijeme během dne.
Přeji vám všem krásné Vánoce a žádné zbytečné kilogramy do příštího roku. Hlavně nezapomeňte, že pořádná
túra po lese, hlavu vyčistí a zbytečná
kila sama odnese.
L.Perničková

D os tali js te s e do ob t í ž né si t u ace a ne ví te, n a k oho se
obrá t i t?
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni
o. p. s. poskytuje
bezplatné sociální poradenství
rodinám s dětmi
i
jednotlivcům,
kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám
se zorientovat ve vaší situaci, sepsat

splátkový kalendář, odpovědět na exekuční výzvu, případně napsat návrh na
osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při
vyřizování dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady,
asistenci při hledání zaměstnání nebo
vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi
nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem, podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími
institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že
Vás můžeme navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází
v Olomouci na ulici
Litovelská 14. Naše
pracovnice jsou k zastižení na mobilním
telefonu ve všední dny
od 8 do 16,30 hodin.
Kontakty:
Bc. Lucie Jirušková
– 777 782 078
Lucie Mahrová, DiS.
– 778 486 557
Tereza Buchtová
– 731 690 966
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P rog ram roz voje obce
Při podávání dotací v rámci jednotlivých operačních programů budou muset žadatelé obce – dokládat – jako jednu z příloh – soulad
s Programem rozvoje.
Proto i městys Náměšť na Hané
požádal MAS Region HANÁ o vytvoření obdobného dokumentu.
K tomu, aby mohl vzniknout tento
dokument, chtěli jsme vědět názor
občanů. Velmi mne mrzí, že dotazník vyplnilo pouze 116 respondentů. Snad příště bude zájem větší.
Na otázku „Jak se Vám v obci žije?“
Odpovědělo 52,6% respondentů,
že spíše dobře.84,5% respondentům se nejvíce líbí blízkost přírody,
50,9% klidný život.
43% občanů na otázku „Co se Vám
na Vaší obci nelíbí?“ odpovídá, že
nezájem lidí o obec.
Zajímavé byly odpovědi na otázku
„Jaké služby v obci nejvíce chybí“
bylo často odpovězeno, že bankomat. Tento problém je však neřešitelný. Bankovní ústavy nemají
zájem v Náměšti bankomat zřídit.
Problém je i špatná dopravní dostupnost Nových Dvorů a to, že na
Nových Dvorech není obchod. Dotazník reagoval i na zrušení restaurace „U Muců“. Městys získal nového nájemce, který otevře restauraci
„Na záložně“ na začátku prosince.
Věřím, že s novým nájemcem budeme všichni spokojeni.
Problémem je i neexistence kavárny a kvalitní cukrárny, respondent
si posteskl, že chybí oprava obuvi (poškozenou obuv lze nechat
opravit prostřednictvím sběrny
M. Alexové), v Náměšti prý chybí
sklenářství (na dvoře městyse 2x
týdně pracuje sklenář Hemerka);
řeznictví, které by fungovalo denně; koupaliště (minimální náklady
na rekonstrukci 20 mil. Kč; v době,
kdy nemáme hotové místní komunikace je celkem nereálné); pošta
s delší otevírací dobou např. do
19:00 hod. (to je opět velmi těžké,
v některých obcích byla pošta úplně zrušena).
V tomto článku jsem zaznamenala
jen některé odpovědi (nemá určitě
smyslu reagovat na odpověď, že
nejvíce peněz se dává na zámek
už vzhledem k rekonstrukci ulice Komenského, náměstí). Celý
dotazník bude zveřejněn na www
stránkách městyse.
Děkuji všem, kterým není lhostejné, jak se dál Náměšť bude vyvíjet
a kteří odpověděli na dotazník.
MAHU
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STRANA 6

Rybářství Tovačov

Rybářství Tovačov najdeme v úrodné
rovinaté oblasti Olomouckého kraje.
V současné době jsou tovačovské rybníky výlučně ve vlastnictví Rybářství Přerov,a.s.Rybářství se rozkládá převážně
v katastru města Tovačova. K Rybářství
patří i sádky, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti Hradeckého rybníka,
kvůli snadné manipulaci a rychlé přepravě ryb. Rybářství
To v a č o v
hospodaří
na 250 ha,
z
nichž
220 ha je
voda,
a
30 ha jsou
plochy určené k pěstování okrasných
dřevin. Hlavní chovanou ryb je kapr. Dalšími chovanými druhy je amur bílý, tolstolobik bílý a pestrý z dravých ryb např.
sumec, štika, candát. Roční produkce
kapra činí až 18 000t (83%). A proč zrovna kapr? Hlavně díky tradici a historii
a obsahu omega3kyselin. Ty mají nepostradatelnou funkci v těle, protizánětlivé
účinky, zamezují vzniku infarktu myokardu a roztroušené sklerózy.
Takže hlavně díky tomuto zjištění se kapr
stal nejvíce prodávaným a velmi oblíbeným druhem ryby v Rybářství Tovačov.
Marie Zahradníčková st.
Prodej vánočních kaprů bude
v pondělí 21. 12. 2015 11:15 – 12:30

Zahraniční stáže pedagogů MŠ
a nová environmentálně profilovaná třída v MŠ
Od školního roku 2015/2016 byla v MŠ
Náměšť na Hané i díky zájmu rodičů otevřena nová environmentálně profilovaná
třída. V souladu s moderními trendy předškolního vzdělávání probíhá vzdělávání v
této třídě Skřítků (převážně) ve
venkovním prostředí a se zaměřením na otázky životního
prostředí, místa, kde žijeme,
zdravého životního stylu nebo
vztahu dětí k přírodě.
Třída Skřítků je vedena dvěma
učitelkami, které se v rámci
zvyšování kompetencí pedagogů MŠ v oblasti EVVO (Environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty) zúčastnily v
červenci a srpnu dvou zahraničních stáží ve Velké Británii
a Norsku.
Obsah a přínos stáží pro MŠ
Náměšť na Hané bychom zde
rády přiblížily.
První námi navštívená MŠ „My little explorers“ se nachází v Anglii. Děti tráví
veškerý čas venku v lese a blízkém okolí.
Využívají přírodní materiály ke hrám, starají se o zahrádku, kde pěstují zeleninu,
mají i morčátka, v jejichž péči se střídají.
Klíčovým prvkem je také blátivá kuchyně
(mud kitchen), která nechyběla v žádné
navštívené MŠ. Prostředí MŠ si vytváří
zaměstnanci postupně z dostupných materiálů převážně ze dřeva a to svépomocně i za přispění rodičů.
Druhou MŠ byla „Auchlone nature kindergarten“ ve Skotsku, která má bohatší
zázemí v podobě zděné budovy a dřevěného přístřešku. Děti mají k dispozici
zahradu, která je rozčleněná na více částí, z nichž pokaždé využívají jinou, která
se jim právě hodí k tématu a vzdělávání
a k dispozici mají též přilehlý les, který
nabízí dostatek možností k volnému pohybu a zdolávání přirozených překážek
v terénu.
V Norsku jsme v srpnu navštívily MŠ „Villvettene friluftsbarnehage“, která se nachází na ostrově. Děti zde naopak každý
den tráví někde jinde, neboť v okolí MŠ
nemají dostatek volné přírody, proto je
učitelky vlastním minibusem každý den
odváží na jiné místo, kde tráví čas od

10 do 15 hodin. Prostředí, kde probíhá
denní program, je pokaždé jiné, a proto
i pro děti zajímavější k objevování a rozvíjení přirozené zvídavosti. Tato MŠ navíc
vlastní loď, kterou využívá k plavbám na

moři, kde zase děti poznávají další část
přírody, a to otevřené moře, které je pro
Norsko nedílnou součástí.
Druhá MŠ „Hval Gård barnehage“ se nacházela poblíž Osla a stejně jako školky
ve Velké Británii byla obklopená nádhernou přírodou nicméně nesporná výhoda
této MŠ byla blízkost moře, u kterého děti
tráví hodně času.
Všechny MŠ měly společné to, že se
děti vzdělávají ve venkovním prostředí,
čímž se naučí větší samostatnosti. Starají se například o svůj batůžek, pomáhají se starat o zvířata, pěstovat zeleninu,
rozdělávat oheň nebo pomáhají s přípravou jídla. Na děti je přenesena větší
zodpovědnost, ony si toho váží a zcela
jistě v budoucnu využijí. Dále děti nemají
k dispozici hotové hračky, ale musí zapojit fantazii, zručnost a třeba i nástroje jako kladívko, škrabku, pilku, kdy s pomocí
pedagogů vytvoří z obyčejného klacíku
a materiálů, které najdou, třeba loďku.
Do naší třídy Skřítků postupně tyto výše
zmíněné zkušenosti a osvědčené prvky
venkovní pedagogiky z těchto i jiných tuzemských stáží zapracováváme. Na zahradě naší MŠ je proto již zařazena jako
herní a vzdělávací prvek blátivá kuchyně
a hmyzí hotel. Děti ze třídy Skřítků se o
zahradu starají samy, což obnáší
například v tomto období sbírání
ořechů, hrabání listí nebo do budoucna úprava a výsadba záhonku, nebo pěstování zeleniny.
V naší třídě bychom se chtěly vydat stejným směrem jako v ostatních školkách preferujících lesní
pedagogiku. Být pro děti průvodci
přírodou, která nabízí neskutečné možnosti vzdělávat děti jinak
a přitom dospět ke stejnému cíli.
Bc. Veronika Knapová
Bc. Tereza Koudelná
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