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Poezie na naší škole

Popeleční středa
Před velikonočními svátky se křesťané připravují
na největší událost církevního roku dobrovolným
půstem. Předvelikonoční doba zahrnovala nejdříve dva dny půstu: Velký pátek a Bílou sobotu.
Později se postní doba rozšířila na Svatý týden a
posléze na 40 dní.
Popeleční středou se nazývá středa předcházející první postní neděli.
Název se používá již od 10. století a je spojen s
udělením popelce. Na popeleční středu uděluje
kněz věřícím popelec se slovy: „Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš“. Kněz
označí čelo věřícího znamením kříže popelem ze
spálených ratolestí, posvěcených na Květnou
neděli předcházejícího roku.
Hlavním posláním udělování popelce je připomenout věřícím základní myšlenku postního
času, „úsilí o duchovní obnovu, cestu sebeovládání….“.
Čerpáno z Malé encyklopedie Velikonoc od Valburgy Vavřinové
MAHU

Svatyně jarního probuzení
Tomáš Přidal
Spáči předjarního klidu
otevírají spravedlivé oči,
modlí se k bohům jarní svěžesti,
svá těla omývají čistými skutky.
Z duše promlouvají ke svatyni,
k místu, jež přitahuje klid;
v jejích chodbách uctívají potěšení,
onu éterickou i citlivou substanci.
Svůj svatostánek umístili do srdcí,
jarní lehkostí oplývá,
zdá se stejně živý
jako sen nejtajnějšího přání…
Procesí míří k probuzeným výšinám,
stále výš a dál než dosáhne krok,
v odměření spravedlivého času;
za shrbenými zády váženého stáří.
Zde zasadí své pravdivé kroky;
vyrostou do rozměru blaha,
v jarním hávu vykvete
srdeční okvětí silného prožitku.

Únor 2016

Vúterý 9. 2. 2016 proběhl na 1. stupni ZŠ tradiční turnaj hbitých jazýčků našich žáků a žákyň. Konkurence byla nemilosrdná a vybrat
ty nejlepší jako vždy nebylo nic lehkého.
Začátek soutěže patřil dětem 1. a 2. třídy,
které veselou písničkou „Slušné chování“ zajistily úvod. Mimo soutěž vystoupila Lucie Lakomá ze třetí třídy se svou básní „Oceán“ od
Petra Nováka, aby předvedla našim nejmenším prvňáčkům, co je čeká a jak se vystupuje před porotami, které zasedly k jejich hodnocení. Žáci první třídy si z ní vzali příklad
a následně všechny velice překvapili svým
projevem, ve kterém stěží byla poznat tréma,
která by jim bránila v jejich skvělém výkonu.
O to těžší to měli žáci z vyšších tříd, kteří byli
rozděleni do dvou kategorií. Zaujmout nejen
hodnotící poroty, ale i všechny žáky školy
svou básní, projevem, navázáním kontaktu s
nimi byl nezáviděníhodný úkol. A jak to tedy
dopadlo? Žákovská i učitelská porota dala
hlavy dohromady a nakonec společnými silami vybrala ty nejlepší z nejlepších.

Tady jsou:
1. třída
1. Jakub Zajíček
2. Matyáš Štěpáník
3. Terezie Richterová

Další soutěžící:
Kateřina Čechová
Radim Krejčí

2. a 3. třída
1. Tomáš Slaný (3. tř.)
2. Ondřej Pečiva (3. tř.)
3. Jakub Vychodil (2. tř.)

Další soutěžící:
Jan Běhal,
Sára Mohlerová
Viktoria Vavřínová
Dominika Vodičková
Lucie Kolaříková

4. a 5. třída
1. Kryštof Richter (4. tř.)
2. Jaromír Kolařík (5. tř.)
3. Kateřina Báťková (5. tř.)

Další soutěžící:
Eliška Chocholová
Lucie Švubová
Jiří Kubíček
Nela Bořutová

Mgr. Marie Večeřová
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Celkem bylo vykoledováno: 529 886 Kč
Pevnost Poznání

8. prosince 2015 jsme se s žáky osmé třídy vydali do Pevnosti poznání
v Olomouci, abychom blíže poznali
jedno z nejděsivějších období evropského novověku – třicetiletou válku.
Program nám přiblížil těžké časy, kdy
Evropu a české země sužovala krutá
vojska. Dozvěděli jsme se, jak se dotkla válka Olomouce a co znamenalo

švédské obsazení města pro jeho budoucí vývoj.
Na památkách Olomouce jsme se naučili poznávat charakteristické znaky
baroka a připomněli jsme si významné umělce této doby.
Doprovodný program nás zavedl do
světa našich handicapovaných spoluobčanů. Vyzkoušeli jsme si, jaké to

je žít ve tmě, ocitnout se na invalidním vozíčku, dozvěděli jsme se, jak se
lyžuje na monoski , jak fungují sáně,
v nichž se hraje sledge hokej, jaké je
ztratit pevnou půdu pod nohama.
Dopoledne v Pevnosti poznání nám
poskytlo skvělou zábavu a spoustu
příležitostí k zamyšlení.
Mgr. S. Minářová

Informace o uložení písemností pro občany
s trvalým pobytem na ohlašovně Úřadu městyse Náměšť na Hané,
nám. T.G. Masaryka 100
Od 1. ledna 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž
správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt, tj. na podatelně Úřadu městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka
100, Náměšť na Hané.
Zásilka je pro adresáta uložena buď na České poště nebo na Úřadu městyse Náměšť na Hané, podatelně, nám. T.G.Masaryka
100.
Nejedná se o uložení dopisů či zásilek, ale pouze o oznámení o uložení zásilky a výzvy k vyzvednutí na České poště nebo na
podatelně Úřadu městyse Náměšť na Hané.
Informace o jednotlivých oznámeních a výzvách je vyvěšena:
• na webových stránkách městyse
• ve vývěsní skříni na budově úřadu městyse Náměšť na Hané na náměstí T.G.Masaryka č.p. 100
Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na poště v Náměšti na Hané či na úřadě městyse Náměšť na
Hané, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout zásilku si může i přímo na
poště i bez toho, že by si na podatelně vyzvedával oznámení o uložení zásilky nebo výzvu s poučením.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 10-ti dnů
splněny podmínky fikce doručení.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání.
Trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny Úřadu městyse Náměšť na Haní, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané je
evidován u občana, jehož údaj o místu trvalého pobytu byl ve správním řízení zrušen.
Z evidování občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
Úřad městyse Náměšť na Hané není povinen přebírat korespondenci adresovanou fyzickým osobám s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny.
Od 1.1.2016 zajišťuje úřad městyse převzetí a uložení „oznámení o uložení zásilky s poučením“ osobám s trvalým
pobytem v sídle ohlašovny, a to na podatelně úřadu nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané.

Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny - nám. T.G.Masaryka 100,
Náměšť na Hané, o uložení zásilky.
Zásilka je uložena:
• na České poště, s. p., v Náměšti na Hané, Sokolská 560 , 783 44 Náměšť na Hané, kontaktní telefon (+420) 585 754 210,
je zásilka k vyzvednutí v otevírací době pošty tj. pondělí a středa 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.; úterý, čtvrtek a pátek
8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 16:00 hod.
• na Úřadě městyse Náměšť na Hané, nám. T.G.Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané, podatelna, kontaktní telefon 585
757 811, mob. 723 654 723, je zásilka k vyzvednutí v úřední dny pondělí a středa 7:00 - 11:00 hod. a 11:30 - 17:00 hod., úterý a
čtvrtek 7:00 - 11:00 hod. a 11:30 - 15:00 hod. a v pátek 7:00 - 11:00 a 11:30 - 13:30 hod.
• jestliže si adrestá zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost
se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty
• prokáže-li se adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve
stanovené lhůtě vyzvednou, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu.
Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout,
nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta
• jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o
doručení.

Občan, který má trvalý pobyt na adrese ohlašovny nám. T. G. Masaryka 100,
Náměšť na Hané má možnost:
• zřídit si tzv. „doručovací adresu“, na kterou mu mají být doručovány „úřední písemnosti“; tuto adresu si lze zřídit úřadě
městyse v Náměšti na Hané nebo na pracovišti CZECH POINT,
• správnímu úřadu, soudu apod. při každém správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení
doručovat písemnosti, může nahlásit i e-mailovou adresu,
• zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít,
• zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí - placená služba,
• zřídit si u České pošty, s.p., P.O.BOX - placená služba,
• požádat o změnu ukládací pošty - v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací poště, může požádat
o uložení zásilky na jiné dostupnější poště - tato služba je bezplatná.
Helena Mariánková
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Jak a kdy zaplatit poplatky v roce 2016?
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen poplatek za likvidaci komunálního odpadu) je od 1. 1. 2016 stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015
na 500,-- Kč za osobu
- která má v obci trvalý pobyt
- které byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů (cizinci) – více viz vyhláška 2/2015
- která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba – více viz
vyhláška 2/2015
Nově je od poplatku za likvidaci komunálního odpadu osvobozena osoba, která je
- umístěna do dětského domova, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a dále viz vyhláška 2/2015
- jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením a dále viz vyhláška 2/2015
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
Od poplatku jsou osvobozené také děti narozené v letošním roce.
Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 5. 2016
Místní poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 na 200,-- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, je sazba poplatku stanovena ve výši
100,-- Kč za psa. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území městyse. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. 2016
Stočné je splatné do 30. 9. 2016 (vypouštěné do kanalizace v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015). Cena stočného je stanovena
na 25,-- Kč/m3 včetně DPH. V případě, že není prováděno měření odpadních vod ani měření odebrané vody, určí se množství
odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody (428/2001 Sb., příloha č. 12). Na jednoho obyvatele bytu s
tekoucí teplou vodou se počítá spotřeba 35 m3. Stočné je v tomto případě 875,-- Kč/osobu/rok (35 m3 x 25,-- Kč/m3). Vlastníci
nemovitosti, kterým je voda do nemovitosti dodána pouze vodovodem a stočné je počítané podle množství vody dodané, mají
podle smlouvy nejpozději do 31. ledna 2016 předložit vyúčtování za vodné za rok 2015. V případě, že odběratel nepředloží vyúčtování za vodu a nepodaří se zjistit spotřeba vody za uplynulý rok, bude mu účtováno stočné dle směrných čísel spotřeby vody,
tj. 35 m3 /osobu.
Poplatky se vybírají od 24. února 2016 v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 7,30 hod. do 11,00 hod. a od 11,30
hod. do 16,30 hod.
Jana Šťastná

Senior klub zve mezi své řady
Přijďte mezi nás!
Jistě víte, že u nás v Náměšti je fungující Klub seniorů.
Klub byl založen 5.1.1999 a má již 17 roků. V době, kdy se zakládal, projevilo zájem stát se členem 80 – 90 seniorů. Skutečný
počet těch, kteří klub navštěvovali byl 50 -55. Za 17 let trvání klubu
se dost věcí změnilo. Nejen, že máme pěkné zázemí, kde se můžeme scházet, máme technické vybavení (video a DVD přehrávač
i televizi). Co však nemáme, tak to je mladší členstvo. Za oněch
17 roků nás ubylo 17.
Nejhorší byl loňský rok, kdy nám zemřelo 5 členů. 5. března nás
opustil K. Vaněk, 14. dubna C. Finger, 28. května J. Přidal, 1. listopadu V. Sklenář, 10. prosince A. Navrátilová a 5. ledna 2016
odešel hodně nečekaně F. Dostál. Ještě před Vánocemi, na posledním setkání v roce 2015, jsme si navzájem přáli vše nejlepší,
hlavně hodně zdraví a přišel den 5. ledna, pár dní po Vánocích, a
byl to jeho den poslední.
Jsme jako klub, řečeno sportovní terminologií, hodně oslabeni.
Abychom mohli být dále činní, potřebujeme nové mladší členy –
seniory. Scházíme se 1x za 14 dní v úterý v prostorách kulturního
zařízení městyse. Přijďte se mezi nás alespoň podívat. Jsme jedni z Vás, nekoušeme, chceme se scházet, potkávat a také bavit.
Chceme v Náměšti udržet již 17 let fungující Senior klub.
Pokusme se navzájem poznat, my starší i vy mladší. Přece mít
přátele a kamarády je něco víc a naplňuje to život seniorům.
Pomůžete nám v tom tím, že se stanete jeho členy.
J. Pouč, předseda
Kalendárium významných rodáků Náměště na Hané
Již jen z literatury si mohou obyvatelé Náměště na Hané připomenout a vzpomenout, že se v Náměšti narodil, nebo žil někdo,
kdo naší obec zviditelnil – proslavil. Tímto článkem a dalším v
Náměšťských novinách bych tyto rodáky a významné osobnosti
chtěl připomenout.
Jako první, který měl v lednu své výročí je František Serafin Procházka. Narodil se 15.ledna 1861 na Kapounově (podle starého
označení místní části obce), dnes ul. Procházkova, kde se nachází jeho rodný dům s pamětní deskou.
Fr. S. Procházka byl básník a spisovatel, který pronikl do celostátního literárního dědictví. Vydal více jak třicet básnických
knih. Za vrchol jeho tvorby je pokládán král Ječmínek.
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V letošním roce by 15. ledna 2016 oslavil své 115. narozeniny a
28. ledna uplyne 77 roků od jeho úmrtí. Zemřel 28.1. 1939 .
Dalším, ne však rodákem, ale dlouholetým občanem a obyvatelem, který se do Náměště přiženil (manželka Jitka Rašková)
byl významný chirurg a přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní
nemocnice v Olomouci Prof. Doc. MUDr. M. Tomšů, CSc. Narodil se 14.1.1926 v Holešově. Vystudoval lékařskou fakultu Palackého university v Olomouci a jeho lékařská dráha začala v
Rýmařově, kde však dlouho nezůstal a přemístil se do Fakultní
nemocnice v Olomouci, kde působil do konce profesní kariéry.
Byl dlouholetým organizátorem Akademia filmů Olomouc – přehlídky filmů z lékařského prostředí. 14. ledna 2016 by se dožil
svých 90 roků. Zemřel 8.1.1999, což je již 16 let.
Prof. L. Vychodil
K těm nejvýznamnějším rodákům patří profesor L. Vychodil.
Scenograf, zakladatel katedry scenografie VŠMU v Bratislavě.
Studoval v Praze a Brně a jeho první působení bylo v divadle v
Hranicích. Od roku 1945 působil jako šíp výpravy SND v Bratislavě. V roce 1951 – 83 byl vedoucím katedry Scenografie a
divadelní fakulty VŠMU. V letech 1964 – 71 vedl katedru scenografie na Pražské DAMU. V roce 1965 získal titul Docenta a v
roce 1977 se stal vysokoškolským profesorem.
Jeho scénografickou práci znal celý divadelní svět. Přednášel
na turné po USA (1972), v roce 1974 na UNIVERSITY OF CALIFORNIA v Santa Barbaře, v Mexiku, a v roce 1983 na Universitě
v Halifaxe. Jeho čas byl drahý, přesto si našel čas na Náměšť.
Byl to on, kdo pomáhal náměšťským ochotníkům s tvořením
scén, byl to in, kdo se zajímal a křísil zájem o historii obce Náměště i obcí okolních.
Profesor L. Vychodil, byl zakladatelem a předsedou Klubu přátel Náměště na Hané a okolí.
V roce 1991, při příležitosti konání sjezdu rodáků, byl L. Vychodil jmenován čestným občanem obce.
Jeho činnost a práce je tak obsáhlá, že ji nelze v krátkosti ani
popsat. Profesor L. Vychodil se narodil 28.2. 1920 a zemřel
20.8.2005.
Tato vzpomínka na něho vychází opožděně, ale přece. V roce
2015 by se dožil 95-ti let a rovněž v roce 2015 uplynulo 10 roků
od jeho úmrtí.
J. Pouč
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Oddíl mladých hasičů
při SDH Náměšť na Hané

Mladí hasiči nezahálí ani v zimním období.
Hned po novém roce jsme se začali scházet na našich pravidelných schůzkách.
Práce na schůzkách byla zaměřena na
přípravu a zopakování disciplín na halové
soutěže, které nás v lednu čekali.
V sobotu 16. ledna jsme jeli na soutěž do
Hluboček. Soutěž se skládala ze třech
disciplín – požární útok na sucho s překonáním překážek, štafeta s překážkami
z disciplíny CTIF, vázaní uzlů. Naše mladší družstva obsadila 4. a 5. místo z 10
družstev. Starší družstvo obsadilo 5. místo z 9 družstev.
V sobotu 23. ledna se konaly v Těšeticích Ratajské soke. Jedná se o soutěž
ve vázání uzlů. Soutěží jednak pětičlenná
družstva, tak i jednotlivci. My jsme měli
zastoupení ve družstvech v mladší kategorii, v jednotlivcích mladších, starších
i v dorostech. V družstvu každý váže jeden uzel, takže hodně záleží na tom, kdo
si jaký uzel vylosuje. Jednotlivec musí
uvázat všech pět uzlů. I když jsme v této
soutěži nedosáhli na stupně vítězů, sobotu jsme si užili.
V dalším období nás, kromě užívání zimních radovánek, hraní různých her, čeká,
až počasí dovolí, příprava na jarní klání
v našich soutěžích.
Rádi přivítáme do našich řad nové členy.
Naše schůzky jsou v pátek od 16. hodin.
Lenka Trnková, vedoucí oddílu MH

Zápis do první třídy
Ve čtvrtek 21. ledna se konal zápis dětí do první třídy na budoucí
školní rok 2016/2017. Zápis probíhal v připravených třídách v
budově 1. stupně Základní školy
v Náměšti na Hané. Malí žáčci
postupně přicházeli v doprovodu
svých rodičů. Ve škole je přivítaly
postavičky z oblíbených dětských
pohádek.
Budoucí prvňáčci pak při plnění
předem připravených úkolů prokázali znalosti, dovednosti školní
zralost a připravenost do školy.
Budoucí žáčci byli moc šikovní
a odnášeli si domů nové zážitky
a drobné dárečky, které věnoval
městys Náměšť na Hané.
Zápisu se letos zúčastnilo 26 dětí. Rodiče 4 dětí zvažují odložení
povinné školní docházky. Předpokládá se, že nový školní rok
přivítáme v lavicích 22 žáčků
první třídy.
Přejeme všem budoucím malým
školáčkům hodně školních úspěchů a 1. září se těšíme na shledanou.
Mgr. S. Nevrlá

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 21. listopadu 2015 ve 13:00 hod. přivítala starostka městyse
Mgr. Marta Husičková v obřadní síni náměšťského zámku tyto děti:
•
•
•
•

Václav Halfar, Válník 157, Náměšť na Hané
Barbora Hamplová, nám. T.G.Masaryka 108,Náměšť na Hané
Eliška Fárková, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané
Jan Richter, Prostějovská 630, 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.
Helena Mariánková

Vycházka ke krmelci
ka, z myslivecké kůlničky
nasypaly zrní a seno.
Děkujeme
myslivcům,
hlavně paní Dianě Huňkové za přípravu vědomostní
hry formou triopexesa –
pojmenování zvířat, přiřazování stop a potravy, kterou mají zvířata nejradši.
Za splnění všech úkolů
nechyběla dětem sladká

Děti z naší mateřské školy chodí velmi rády na procházky do přírody. Aby
ne, vždyť od školky je to do přírody a do
lesa opravdu blízko.
Na vycházkách a výletech pozorujeme
a poznáváme ptáky, zvířata, stromy,
rostliny, vodu.
V létě i na podzim je zvířátkům dobře.
Ale co se děje v zimě? Nemají zvířátka
v lese hlad?
Proto jsme se vydali na vycházku ke
krmelci v hradeckém lese.
Setkali jsme se s členy Mysliveckého
sdružení v Náměšti na Hané Dianou
Huňkovou, s Josefem Novotným, Petrem Popelkou, Janem Havelkou a dokonce i se dvěma čtyřnohými loveckými kamarády.
Cestou ke krmelci jsme naslouchali zvukům lesa, poznávali jsme stopy,
dozvěděli jsme se mnohé zajímavosti
o lesní zvěři.
U krmelce pak děti přichystaly zvířátkům hostinu – donesly mrkvičky, jablíč-

údolí.
Děkujeme myslivcům a těšíme
se na další setkání.
A co jsme si slíbili?
Budeme přírodu chránit.
Příroda totiž člověku nepatří,
člověk je pouze její součást a
měl by se k ní i takto chovat.
Ilona Jahnová, učitelka MŠ

odměna.
Moc jsme si užili netradiční dopoledne, které, jak se ukázalo, bylo
úžasnou pokladnicí nových poznatků o lese a
zvířátkách.
Už se těšíme na další
vycházky do lesa, nejen
v zimě, ale i během celého roku. Na jaře třeba ke
studánce do Terezského

Úspěch v soutěži pivovarů
Naše Náměšťské pivo se umístilo na mezinárodní soutěži Zlatá pivní
pečeť (Gold Brewer’s Seal) v kategorii Polotmavý speciál z minipivovarů na úžasném bronzovém místě. Cenu převzal sládek pivovaru Radek Jadrníček.Pivo Jádro 16% speciál se umístilo na 5.místě.
Soutěž Zlatá pivní pečeť se řadí mezi jednu z největších evropských
degustačních soutěží. Letos se degustací účastnilo rekordních 225
pivovarů ze tři kontinentů, celkem bylo přihlášeno 1110 piv a ciderů.
Bohdana Jadrníčková
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