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Vydává Městys Náměšť na Hané
Památky v Náměšti
Městys Náměšť na Hané má ve
svém majetku 9 kulturních památek
(ochrana památky: vedle kultur. památek existují ještě národní kulturní
památky a památky UNESCO) a 10
památek místního významu. Mezi
ně patřilo i torzo kamenného kříže
na cestě do Olbramic. Autor tohoto
pískovcového kříže z 1. čtvrtiny 19.
století byl neznámý. Dle restaurátorů již restaurátorský zásah nebyl
možný. Proto bylo torzo odstraněno a na jeho místo byl umístěn
nový kříž zhotovený Uměleckým
kovářstvím Stawaritsch z Kostelce na Hané (51.000,- Kč; dotace
z Mikroregionu Litovelsko ve výši 22.000,- Kč). Kříž měří 3 metry
a váží 350 kg.
MAHU

Oslavy Světového dne poezie 2016
V březnu 2016 odstartoval první ročník oslav Dne poezie v Náměšti na Hané. Světový den
poezie byl vyhlášen v roce 1999 organizací UNESCO a má za cíl podpořit návrat k tradici
recitace poezie.
Na počest tohoto dne se 22. března konala přehlídka vybraných dětských recitátorů a vítězů
školních kol na sále městyse Náměšť na Hané. Sešli se zde, aby nám přednesli své básně
a svým výkonem zaujali nejen žákovské publikum, ale i odbornou porotu, sestavenou ze
zástupců jednotlivých škol. Kromě náměšťské školy, která soutěž pořádala, přijaly pozvání i
ZŠ Loučany a ZŠ Drahanovice. Recitačního klání se tak celkem zúčastnilo 27 dětí, které soutěžily ve třech kategoriích rozdělených podle věku. Celou soutěž zpříjemnily svými hudebními
vystoupeními děti ze ZŠ Náměšť na Hané.
Se svými texty se posluchačům představili:
Za ZŠ Drahanovice: Jiří Pilmajer, Ján Klimčo, Leontýna Formanová (I. tř.), Štěpán Hausknecht (II. tř.), Eva Lacigová, Kateřina Ježíková (III. tř.), Nikola Frýbová (IV. tř.), Klára Vejmolová, Martin Koutný (V. tř.).
Za ZŠ Loučany: Elen Botková, Lukáš Tomeček, Eliška Valáríková (I. tř.), Natálie Gábová (II.
tř.), Aneta Čunderlová, Beáta Koblihová (III. tř.), David Koutný (IV. tř.), Nikola Botková, Daniela Šubrtová (V. tř.).
Za ZŠ Náměšť na Hané: Jakub Zajíček, Matyáš Štěpáník, Terezie Richterová (I. tř.), Jakub
Vychodil (II. tř.), Tomáš Slaný, Ondřej Pečiva (III. tř.), Eliška Chocholová (IV. tř.) Kateřina
Báťková, Jaromír Kolařík (V. tř.).

A tady jsou výsledky:
1. třída:
1. místo: Matyáš Štěpáník
2. místo: Elen Botková
3. místo: Ján Klimčo
První kategorie (2. a 3. třída):
1. místo: Ondřej Pečiva
2. místo: Tomáš Slaný
3. místo: Eva Lacigová
Druhá kategorie (4. a 5. třída):
1. místo: Jaromír Kolařík
2. místo: Martin Koutný
3. místo: Kateřina Báťková
Všichni vítězové byli odměněni nejen bouřlivým potleskem dětského publika, ale i nádhernými
knižními publikacemi, které do soutěže věnoval Městys Náměšť na Hané. Děkujeme! Všem
vítězům i zúčastněným GRATULUJEME a už se těšíme na další ročník! Mgr. Marie Večeřová

Červen 2016

Odkaz předků Náměště na Hané
Tomáš Přidal
Poklidné slzy Šumice
protékají náměšťskou tváří;
vpletené společně s Baběncem
se setkávají při chvílích
kamenného ticha.
Podél ozvěn hanáckého života,
které mají mnoho podob,
v dobách, jež zavál
prach času a vzpomínek.
Minulost rozevírá
svoji pestrou náruč,
ohromné bohatství,
jež nespočívá ve zlatě,
nýbrž v odkazu náměšťských předků.
Vždyť, kdo jiný se může
pyšnit tak okázalým
zámeckým parkem,
kde jistě nejeden šlechtic
vyznal lásku své milované…
Kdo jiný nad Náměští
drží ochrannou ruku,
tak jako připomínka
starého hradu, v jehož
reliktech kamenných zdí
odpočívají věčným sněním
duchové původních majitelů…
Kostel Svaté Kunhuty
odměřuje posvátný čas
v dunění silného zvonového hlasu;
nikdo nepohne s touto skutečností,
ani kdyby vyložil veškerou
fyzickou sílu nad rámec
možností přírodních zákonů.
I to, že zde žila
spousta náměšťských rodáků,
kteří se nesmazatelně zapsali
do její historie, umocňuje
význam městyse Náměště na Hané
v postavení různých vědních oborů,
ale i vzkvétajícího umění.
Nezapomínejme proto na ně
a žijme a konejme v jejich stínech,
v jejich stopách putujme,
cestami, pro které je radost žít,
protože ty se nikdy neztratí
– z očí ani z mysli…

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO!!!
Ukliďme svět, ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky. Jejím cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek společně.
Jak to všechno začalo
Po vzoru světového hnutí Let’s do it, se
na jaře 2014 uspořádala první celorepubliková úklidová akce s názvem, Ukliďme
Česko.
Jak to začalo v Náměšti?
U nás se do úklidu zapojilo mnoho lidí. Od
nejmladších dětí z MŠ Náměšť na Hané
přes starší děti ze ZŠ Náměšť na Hané až
po dospělé občany městyse.
Vše začalo u nejmenších dětí ze školky,

které v rámci celého týdne chodily po Náměšti a okolí a hledaly černé skládky a
nepořádek, který bychom my dospělí měli
v sobotu jít uklidit. Děti si nepořádek fotily
a vytvořily mapu, kterou jsme použili pro
detekování a dohledání jimi nalezeného
nepořádku. Další etapou bylo zapojení
starších dětí ze školy. Základní škola se
zapojila do úklidu s velikým nadšením.
Děti od 1. do 9. třídy dostaly vytipované
lokality a uklidily nám oblast: Hrad, Dymáček, hřiště a okolí školy. S velkou vervou
se pouštěly do úklidu daných míst a poda-

řilo se jim vytřídit velké množství tříděného
odpadu. Akce dále vrcholila v sobotu 16.
dubna. V tento den jsme se sešli všichni:
dobrovolníci z Náměště a Nových Dvorů,
kde akce probíhala paralelně, členové
zdejších spolků i děti.
V 9:00 jsme vyrazili do terénu. Každý vedoucí spolku dostal vytipovanou oblast
od dětí z MŠ a „šli na věc“! Z projektu,
Ukliďme Česko, jsme obdrželi ochranné
pomůcky (pytle na tříděný odpad, rukavice, sáčky) a začali jsme sbírat vše, co
do naší krajiny nepatřilo. A že toho bylo!
Až v takové chvíli člověk vidí, jak si někteří
lidé neváží tak pěkného místa, kde žijeme
a co vše jsou schopni vyhodit do potoka,
lesa či jen tak nechat pohozené
na cestě. Krásným příkladem
byly pneumatiky,
kamna, kolo nebo sedačky z auta. Skupinky dobrovolníků uklízely
celé dopoledne
až do 11:30, kdy
akce byla ukončena na hřišti v Náměšti a Nových Dvorech. Dobrovolníci nahlásili organizátorovi
počty vytříděného odpadu a opekli si špekáček. Děti dostaly také sladkou odměnu
od městyse, že nám tak pěkně pomáhaly
uklízet naše okolí. Všechen odpad potom
byl svezen za pomoci hasičského vozu do
kontejneru, který nechal městys speciálně
pro tuto akci přistavit u sýpky.
Jak akce dopadla?
Nejlépe můžeme zhodnotit naše počínání
čísly, která nám sama ukáží, jak se nám
vedlo:

Kontejnerový sběr
Jedná se o specifické kontejnery umístěné na vybraných místech v Náměšti
na Hané a Nových Dvorech. Kontejnery
jsou svojí konstrukcí přímo navržené k
tomuto účelu a díky mnohaletým zkuTAKHLE NE!

šenostem disponují řadou zabezpečení
proti poškození a neoprávněnému vniknutí.
Kontejnery jsou provozovány celoročně
a jsou umístěny na veřejně dostupných
místech. Jejich obsah je monitorován
našimi pracovníky tak, aby nedocházelo k přeplnění. V případě nutnosti podejte zprávu na tel. 585 757 811, nebo
723 654 723.
Jako další možnost plánujeme v nejbližší době separaci použitého jedlého oleje a tuků. Pro domácnosti je optimální
řešení sběrný kontejner, do kterého se
oleje vkládají v uzavřených PET lahvích.
Touto činností se zabývá společnost
SK-OIL MORAVA. Na našich sběrných
místech budou instalovány speciální
uzamykatelné nádoby na tento odpad.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do kontejnerů
pouze to, co tam patří a udržujte pořádek na svozových místech.
M. Podivínská

Uklízeli jsme: Baběnec, Šumice, skála,
Dymáček, hřiště, Hrad a okolí, amfiteátr
a okolí, nádraží, alejka, cesta ke koupališti a kousek koupaliště, Nové Dvory a
okolí
Uklidili jsme: 2030 kg odpadu z toho
800 kg vytřídili
Bylo nás: 329 (ZŠ Náměšť na Hané +
130 dobrovolníků v sobotu, nepočítaly
se děti z MŠ, pak by nás bylo přes 400)
Akce probíhala v celé České republice
a hlavní vlna proběhla jako u nás o víkendu 16. 4. Do 1 570 místních úklidů
černých skládek a pohozeného odpadu
se zapojilo okolo 65 000 dobrovolníků.
Českou republiku se jim podařilo zbavit
1 600 tun odpadu. Organizátoři i přesto
upozorňují, že v boji proti černým skládkám jsme pořád na začátku. U nás se
celá akce vydařila opravdu skvěle. Zapojili se dospělí i děti, přálo nám krásné
počasí a dobrovolníci, kteří přišli pomáhat uklidit svět, udělali opravdu obrovský
kus práce. Vám patří VELKÉ DÍKY. Za
podpory městyse, školy, školky a všech
našich dobrovolníků se nám podařilo
udělat krásnou věc pro naše děti: Vyčistit alespoň kousek světa.
Mgr. Eva Kašparová Zajíčková

Kurz – průkaz mladého cyklisty
4. 4. a 5. 4. žáci 4. třídy absolvovali kurz
– Průkaz mladého cyklisty v Centru Semafor v Olomouci.
Žáci si vyslechli přednášku o 1. pomoci
a na figuríně si mohli vyzkoušet nepřímou srdeční masáž. Potom vyplnili test 1.
pomoci a úspěšní řešitelé (7 žáků z 9),
získali kartičku o absolvování kurzu – Základy 1. pomoci. Následovalo opakování
značek a po té venkovní dopravní hřiště
se semafory, křižovatkami, kruhovým objezdem, jednosměrkou atd. Druhý den se
jezdilo o poznání lépe. K získání průkazu museli všichni napsat test a 20 minut
jezdit na kole. Na vše dohlížel strážník
městské policie. Průkaz mladého cyklisty
získalo všech 9 žáků. Všem moc gratuluji! Odměnou kromě dobrého pocitu a pár
slziček radosti, byla jízda na šlapacích
kárách.
Mgr.Eliška Kvapilová

B l e skový t ur n aj
Dne 7.5.2016 se uskutečnil v Náměšti na Hané šachový bleskový
turnaj, 20. ročník Memoriálu Ladislava Zbořila. Hrálo se tempem 2x5
min. na 15 kol. Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů z 15 šachových oddílů.

V turnaji zvítězil FM František Vrána
z ŠK Staré Město, před KM Romanem Závůrkou z SR Prostějov a CM
Pavlem Strašilem z ŠK 1921 Zábřeh. Turnaj velice kvalitně řídil počítačově Karel Volek, který byl také

hlavním rozhodčím tohoto turnaje.
O zvukovou techniku se staral pan
Kolář z Mohelnice. Turnaj proběhl
v naprosté pohodě. O občerstvení
hráčů se postarala místní restaurace „Na Záložně“. Ikdyž tuto restauraci převzali noví
majitelé, s jídlem
byli účastníci turnaje spokojeni, neboť bylo kvalitní a
porce velké. Cenu
z turnaje se odnesl
každý hráč. Protože cen bylo v turnaji více než hráčů,
některé ceny se
zdvojovaly a ty, které zbyly, byly pak
rozdány. Účastníci turnaje vyjádřili
s turnajem spokojenost a mnozí přislíbili účast na dalším ročníku.
Jiří Fiala,
ředitel turnaje

A kce na „c ukrovém“ zámk u
Zámek je v tomto roce ve znamení sladkostí. V jižním křídle máme až do 26. června k vidění výstavu
HISTORICKÉ CUKRÁRNY. Jsou na ní vystaveny interiéry cukráren z 20. let minulého století, zásobníky
na kávu a na cukrovinky, formy a nádoby na pečení cukroví, pomůcky na výrobu a uchování zmrzliny, nádobí na servírování zmrzliny, krabičky na bonboniéry a mnoho dalších zajímavostí. Přijďte se podívat!
Tradičně v červnu probíhá na zámku akce nejen pro děti, ale pro všechny milovníky krásných příběhů
s názvem Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Pro letošek prohlídky vychází na sobotu 18. června. Opět je
nutná rezervace!
V sobotu 25. 6. bude zámek doslova v zajetí psů. Pořádá se zde totiž mezinárodní výstava psů všech
plemen. Přijďte si prohlédnout výstavní psy a ještě něco dobrého zakousnout z myslivecké kuchyně.
Tento den je také předposlední možností ke zhlédnutí již zmiňované výstavy s názvem HISTORICKÉ
CUKRÁRNY. Zámek bude, samozřejmě, také připraven na prohlídky.
Na další výstavě s názvem ZÁMECKÉ NÁDOBÍ, si můžete prohlédnout nádobí, které se používalo
v kuchyni a v jídelně za dob posledních soukromých majitelů zámku Ottahalových. Výstavu budete moci
navštívit až do konce sezóny.
V červenci si nenechte ujít naši tradiční akci ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM. S novými úkoly už
na děti netrpělivě čekáme v neděli 17. července od 13.00 hodin.
KVĚTINY PRO ZÁMECKOU PANÍ ve dnech 11. – 14. srpna, to je akce, na které rozhodně nemůžete
chybět! Jako vždy uvidíte krásná aranžmá. Začínáme ve čtvrtek v 16.00 hodin vernisáží. Obvykle se na
ní sejdeme skutečně ve velkém počtu. Na pátek je přichystán koncert v zámecké kapli. No a v sobotu
můžete přijít navečer a za zvuků hudby si výstavu vychutnat zase z trochu jiného úhlu pohledu a vnímat
intenzivněji vůni květin.
Týden nato, tedy 20. srpna, zase zámek ožije pohádkovými bytostmi, protože reprízujeme pohádkové
prohlídky a 27. srpna se na zámku znovu uskuteční Hradozámecká noc.
Těšíme se na Vás!
Mgr. J. Vychodilová
kastelánka
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J a r n í a k t i vi t y v m a t e ř s k é š k o l e

plnily na 8 stanovištích různé úkoly. Třídily podle barev
plastové vršky do kontejnerů,
zdolávaly překážkovou dráhu,
hledaly v pískovišti předměty,
přemísťovaly Zeměkouli na
kolečkách a zpívaly naší Ze-

mi písničky.
Žáci 9. tříd se velmi pěkně zapojili do našeho projektu,
s dětmi spolupracovali, motivovali je k plnění úkolů.
Oslavě naší Země se děti věnovaly celý týden, s tématem se seznamovaly pomocí pohádek, básniček, písniček, encyklopedií, obrázkových knih i dětských atlasů.
Uvědomovaly si důležitost čistého prostředí, s rodiči se
zapojily do úklidu obce a téma zpracovaly i výtvarně.
30.dubna proběhl na naší školní zahradě Čarodějnický
rej. Děti v kostýmech čarodějnic a kouzelníků se proletěly na košťatech, uvařily lektvar z bylinek, ochutnaly
20.dubna naši mateřskou školu navštívil pan Podolský a představil dětem
krásné papoušky ara, kakadu a amazoňany. Nejen pro děti, ale i pro paní
učitelky to byl velký zážitek, protože
papoušci dětem létali nad hlavami a
mohly si je prohlédnout i zblízka. Dověděly se také, že potřebují k životu nejen
dobré jídlo, ale i spoustu času a hlavně
lásky.
22.dubna jsme slavili ve spolupráci
s dětmi ze Základní školy v Náměšti
na Hané na zahradě Den Země. Děti

kouzelný elixír a prováděly různé čáry
máry a pokusy. V perníkové chaloupce
musely prokázat i trochu odvahy a se
zavázanýma očima nahmatat neznámé předměty, pavouky, hady, myšky,
rozeznat podle čichu koření, které baba
používá při pečení perníků. Nakonec je
čekala sladká odměna - perníčky od
baby Jagy - paní ředitelky. Na závěr si
děti zatancovaly a dostaly vysvědčení
za splněné úkoly od Malé čarodějnice.
Marta Potúčková, uč. MŠ
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Zhodnocení práce MO ČRS, MS Náměšť na Hané za rok 2015
Ani v roce 2015 jsme nezaháleli a tímto Vás chceme seznámit s naší prací.
Jako každoročně, tak i v roce 2015
jsme pořádali 7.3. výroční členskou
schůzi, které se zúčastnili i členové
Okresního rybářského svazu. Schválili jsme plán činnosti na rok 2016. Na
této schůzi jsme také přijali dva nové
členy. Začátkem dubna část našich
členů zajistila vyvápnění chovných
rybníků a čištění přítoku okolí rybní-

celého areálu, museli jsme karneval
zrušit. Aby výpadek v naší pokladně
nebyl tak bolestný, podařilo se nám
zorganizovat výpomoc na tanečním
posezením před pivnicí, kde jsme prodávali makrely a uzené kapry. Abychom se alespoň jednou v roce sešli
u vody, uspořádali jsme v termínu 3.
– 6. července chytání ryb na soukromé vodě Vrtůvka u Přáslavic. V srpnu jsme museli zorganizovat několik

ků v Těšeticích. Celkem proběhly 3
brigády. V měsíci dubnu a květnu se
část našich členů zúčastnila rybářských závodů v Drahanovicích a Vilémově. V měsíci červnu jsme se měli
pomalu připravovat na naši tradiční
největší akci roku a to taneční karneval. Protože probíhala revitalizace

brigád, o které ale určitě nikdo nestál.
V důsledku sucha téměř vyschla
Šumice a na březích zůstalo ležet a
zapáchat velké množství pstruhů. Z
potoka jsme vynosili několik kbelíků
uhynulých ryb. 12. 9. jsme pro členy a
rodinné příslušníky uspořádali posezení se skupinou Záskok v Loučanech

Ve Mléně. Bylo zde zajištěno bohaté občerstvení, ale účast členů byla
mizivá. Nabízí se otázka, zda takové
akce pořádat. V listopadu byl předložen na úřad městyse požadavek
o poskytnutí dotace na činnost spolku.
Zastupitelstvo odsouhlasilo dotaci ve
výši 15.000,- Kč. Z této dotace bude
pořízen nový stan a rybářské potřeby.
Předposlední akcí v minulém roce byl
prodej uzených kaprů a uspořádání
tomboly při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Po
uzených kaprech a rybí polévce
se jen zaprášilo, a tombola měla úspěch. Musíme poděkovat
našim kolegům z Olomouce,
kteří nás nejen podpořili svoji
účastí na některých akcích, ale
také nám dodali ryby do oblíbených tombol.
Poslední akcí v minulém roce byla předvánoční členská
schůze, která se konala 5.12.
u Jadrníčků. Na této schůzi
jsme slavnostně zakončili uplynulý rok, pochlubili se navzájem svými úlovky u vody a popřáli si hodně zdraví a krásné
zážitky u vody i v dalším roce.
I zde musíme pochválit některé
naše členy za vynikající uzené
speciality a děvčata za napečené sladkosti.
Musíme závěrem poděkovat
všem našim členům naší skupiny, kteří se aktivně podíleli na naší činnosti a
také našim drahým manželkám, které
nám náš koníček tolerují a některé z
nich se ještě aktivně podílejí na naší
činnosti.
Martin Čech, předseda MS

Senioři komunikujte
Pro občany starší 65 let jsou určeny kurzy základů počítačových dovedností.
Výuka je hrazena z Nadace Livie a Václava Klausových a pro účastníky je
zdarma. Kurzy budou probíhat v krátkých blocích od pondělí do pátku v obecních prostorách v Náměšti na Hané vždy od 9.00 do 12.30. hodin. Účastníci se
zde naučí základům práce na počítači (použití internetu, elektronická komunikace, vytvoření dokumentu atd.) a krátce se budou věnovat finanční gramotnosti. Navrhovaný termín pro obec Náměšť na Hané je 12.9. - 16.9. 2016. Kurzu se může zúčastnit 10 občanů Náměště
na Hané starších 65 let.
Zájemci se mohou přihlásit na úřadě městyse.
Těší se na Vás tým firmy ONYX engineering s r. o., realizátor školení.
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Co je homocystein

Hlášení poruch na veřejném osvětlení
V těchto dnech byla na našich webových stránkách spuštěna nová služba
Hlášení poruch veřejného osvětlení.
Je to interaktivní mapa, která bude
sloužit k přesné identifikaci světelného bodu při zjištěné poruše. Občané
tak budou moci jednoduchou cestou
zjistit, o které konkrétní světlo se jed-
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ná a poruchu nebo jinou závadu na
světle nahlásit na úřadě prostřednictvím formuláře který se nachází pod
mapou se světly. Od této služby si
slibujeme přesnou identifikaci poškozeného světla a zrychlení oprav. Doufáme, že tuto službu přivítáte a budete
ji využívat.
Š Běhalová

Milí čtenáři, dostala jsem od vás mnoho
dotazů na článek MUDr K. Erbena na
téma homocystein. Takže co je vlastně homocystein? Je to aminokyselina
vznikající při metabolických procesech
všech savců z aminokyseliny methioninu. Je v těle odbourávána na cystein
za pomoci vitamínů skupiny B, zvláště
B6, B12 a kyseliny listové. Jejich nedostatek ve stravě potom vede k zvyšování hladiny homocysteinu.
Hladina se liší podle věku člověka
od 3 do 15 umol/l . Americký lékař McCully vyjádřil hypotézu, že jeho vysoká
hladina přispívá k nemocem krevního
oběhu, protože jeho vyšší hladina byla
prokázána u kardiovaskulárních onomocnění. Ze studií vyplývá, že pokud
se výše uvedené látky doplní ještě o
vitamín K2, který společně s hořčíkem
dokáže snížit riziko kalcifikace cév. Je
nutno ovšem uvést, že tělo homocystein potřebuje a samozřejmě si ho také vytváří, protože je důležitý pro život
buňky, pro její dýchání, výživu i rozmnožování. Při správné funkci látkové
výměny se rozloží na dále zužitkovatelné a neškodné látky, předpokladem
ovšem je dostatek výše uvedených
vitamínů a kyseliny listové. Dnes se
uvažuje o jeho zvýšených hladinách i v
souvislosti s dalšími civilizačními chorobami jako je zvýšená hladina LDL
cholesterolu, únavový syndrom, alergie, žaludeční a dvanáctníkové vředy,
obezita a mnohé další.
Proč se tedy hladina homocysteinu zvyšuje? Odpověď není zcela jednoznačná, ale mnoho odborníků se shoduje na
tom, že je to razantní změnou stravovacích návyků. Teorie se opírá o to, že za
2.světové války bylo velmi málo úmrtí
na kardiovaskulární choroby. V té době
byl nedostatek masa, mléka, mléčných
výrobků a tuků, což jsou hlavní složky
potravy ze kterých vzniká methionin.
Tuky navíc zhoršují vstřebávání kyseliny
listové a vitamínů skupiny B. V té době
prostě byla základem jídelníčku hlavně
zelenina a ovoce.
Co tedy dělat? Rozhodně je potřeba
věnovat pozornost svému jídelníčku a
uvědomit si, že rostlinné bílkoviny jsou
pro nás mnohem příznivější než živočišné a alespoň večeře by měla být
složená jen ze zeleniny. Využít můžeme také celou řadu potravních doplňků
jako je preparát Folbene, Bu met, Neolife, Vitatonic, Ra vit, Fytotonic, Vita
Aktiv a mnoho dalších běžně dostupných preparátů.
Hlavní věc je ovšem rovnováha a přiměřenost ve všem, takže až si pochutnáte
na steaku, odměňte své bříško pořádnou porcí salátu a vaše spokojené tělo
vám bude s radostí sloužit.
L. Perničková
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Divadelní spolek ZA DVEŘMI
Milí divadelní příznivci,
možná jste zaregistrovali malou změnu
v našem názvu – už nejsme občanské
sdružení, ale divadelní spolek. Ale pořád jsme to my.
Na začátku dovolte krátké ohlédnutí za
minulým divadelním představením - komedií „Bez obřadu“. Tu jsme v průběhu
roků 2014 a 2015 reprízovali celkem 13
x a navíc jsme se zúčastnili divadelní
přehlídky v Kojetíně, kde jsme obdrželi
2 diplomy za herecké výkony a čestné
uznání za režii. Dá se tedy bez přehánění říct, že hra byla úspěšná. V létě loňského roku se poprvé uskutečnila akce
s názvem „PARŤYČKA“ a to na hřišti na
Nových Dvorech. Tuto akci jsme pořádali ve spolupráci s SDH Nové Dvory a
také jako projev podpory jejich činnosti.
Akce se opravdu podařila, takže letos v
létě se můžete na stejném místě těšit na
její opakování.
Ale teď už k aktuálnímu dění. V letošním
roce jsme nastudovali jedno z nejslav-

nějších děl světové dramatické literatury
– satirickou komedii N. V. Gogola „Revizor“. Přestože autor komedii napsal v
19. století, jde o komedii doslova nadčasovou. Po sérii ztřeštěných,
převážně
situačních komedií
jsme tedy sáhli po
klasice. A je pravda,
že to byla změna
dost podstatná – tak
především v herecké
náročnosti, protože
klasika vyžaduje jinou hereckou techniku, novinkou bylo
také množství postav
– na scéně se objevilo 12 herců, kteří
ztvárnili 16 postav,
takže někteří herci si

„střihli“ dvojroli. A aby toho nebylo málo,
jde převážně o „pánskou jízdu“ – na 9
chlapů připadnou jen 3 ženské, a ve hře
se navíc představili hned 4 nováčci.
Nyní, když už za sebou máme premiéru
a reprízu na náměšťské domovské scéně a také 5 repríz na scénách „cizích“,
je zřejmé, že jsme s touto hrou nesáhli
vedle, že to byla volba dobrá. A podle
ohlasů Vás diváků je jasné, že se Vám
tato klasická komedie líbila a bavili jste
se stejně dobře, jako u předchozích her.
Děkujeme Vám tímto za potlesk a slova
chvály, která jsou pro náš divadelní spolek tou nejlepší odměnou a „motorem“,
který nás žene vpřed.
Pokud se o nás chcete dozvědět víc,
navštivte naše webové stránky www.
divadlo-zadvermi.cz a také facebook. A
máte-li chuť hrát divadlo s námi, tak neváhejte a ozvěte se, rádi rozšíříme naše
řady.

Doc. Ladislav Lakomý
není snad nikdo v Náměšti, kdo by neznal našeho Laďu Lakomého jak jsme
mu v Náměšti říkali.
Narodil se v Náměšti 14.11.1931 manželům Lakomým v budově dnešního úřadu
městyse– tehdy na Záložně. Manželé Lakomí provozovali pohostinství na
zmíněné Záložně a k tomu pan Lakomý,
vyučený řezník, měl řeznictví, tam kde
je dnes papírnictví paní Alexové.
Sál na záložně byl středem kulturního
dění, kde se hrávala sokolská divadla,
kde se hrávala loutková divadla s velkými loutkami (1m) a to vše mělo za
následek, že Laďa chtěl k divadlu, což
si však rodiče nepřáli. Tak se stalo, že
musel nastoupit na chemickou průmyslovku do Přerova.
Po maturitě však přece jen zvítězilo divadlo a přihlásil se na JAMU do Brna.
S Brnem pak spojil podstatnou část svého života, kde byl angažován nejprve u
divadla Bří. Mrštíků a od poloviny 60 –
tých let se stal jednou z opor Mahenovy
činohry. L. Lakomý spojil svůj život ne-
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jen s divadlem a filmovou kamerou, ale
také s rozhlasovým mikrofonem, jenž
se mu stal celoživotním společníkem.
Lad. Lakomý byl skvělým dabérem.
Namluvil například role Jana Maraise,
Alana Delona a mnoho dalších. Zahrál
si ve filmu Klement Gottwald prezidenta Dr. Eduarda Beneše a za celoživotní
mistroství u dabingu mu byla roku 1998
udělena cena Fr. Filipovského.
L. Lakomý působil také jako divadelní
pedagog na konzervatoři v Janáčkově
akademii múzických umění v Brně.
Láďův kultivovaný hlasový projev se
uplatnil zejména v rozhlase při četbě
veršů nebo próz našich předních básníků a spisovatelů, Jaroslava Seiferta,
Jana Skácela, Jana Mikuláška nebo
Jana Čepa.
Jiná jeho podoba herectví byla spjata
s jeho rodnou hanáčtinou.
Laskavý a lásky plný, ale i čtverácký
byl jeho projev Hanáckých plkaček a
povídek, kterých natočil v Čs. rozhlasu
Olomouc celou řadu. Laďa, jak jsme mu

my, jeho vrstevníci říkali, byl Náměšti i
hanáčtině opravdu věrný. Rád a ochotně vypomohl při kulturních akcí svou
přítomností i radou.
Velkou vzpomínkou na L. Lakomého je
DVD Terezského údolí. Cituji slova režiséra „Jestliže se vydáme na cestu údolím spolu s docentem Janáčkovy akademie múzických umění, významným
moravským hercem a recitátorem Lad.
Lakomým, náměšťským rodákem, pak
můžeme očekávat pohlazení po duši obrazem, ale i krásným slovem.“
V této vzpomínce na L. Lakomého se
musím zmínit i o jeho vnukovi, který se
stal knězem a mnozí z Vás se s ním setkali u nás v kostele při mši. On o svém
dědečkovi řekl: „Od dědečka jsem zdědil
lásku ke kráse slova, že je důležité nejen
to co říkám, ale také jak to říkám. S dědečkem jsme měli hluboký vztah a hodně mě naučil.“
11. dubna 2016 tomu bylo 5 let, co nás
čestný občan Náměště na Hané opustil.
Josef Pouč, předseda klubu seniorů
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Jak se vzděláváme a hrajeme si v přírodě

Od září 2016 je v MŠ Náměšť na
Hané otevřena environmentálně zaměřená třída Skřítků, jejímž cílem
je mimo jiné vést děti ke kladnému
vztahu k přírodě, k poznávání přírody
a k radosti z pobytu venku.
V minulém roce se nám například
podařilo zorganizovat venkovní podzimní tvoření pro rodiče s dětmi
a také jsme společně zpívali koledy
na zahradě MŠ při netradiční venkovní vánoční besídce.
V tomto roce si děti ze třídy Skřítků
nachystaly pro děti z jiných oddělení venkovní soutěže a úkoly na téma
„Vítání jara“. Dále jsme se zapojili do
celorepublikové akce „Ukliďme Čes-

ko“, kdy jsme monitorovali odpady v
naší obci a výsledky předali ZŠ, která se postarala o úklid. Vyrobili jsme
si pampeliškový sirup.
Poslední dubnový víkend jsme uspořádali brigádu pro rodiče, na níž se
nám povedlo připravit záhonek na
sázení zeleniny a také vybudovat
hmatový chodník, který bude sloužit
pro rozvoj hmatových vjemů chodidel
nebo pro vnímání struktury různých
přírodních materiálů. Chodník bude
vyplněn různými přírodními materiály,
které si s dětmi nasbíráme a chodník
tak doděláme podle představ dětí.
V dalším období nás tedy čeká sázení různých druhů zeleniny, starání

se o záhonek, pletí, zalévání
a pak už jen sklízení chutných
bio rajčat, paprik, ředkviček a
všeho, co mají děti rády.
Dále se připravujeme na vybudování bylinkové spirály,
což je vlastně suchá zídka,
která je zatočená do tvaru
spirály a zvednutá do kopce.
Toto vytváří na malém prostoru vhodné mikroklima pro
pěstování různých druhů bylin. Spirála bude obohacená
o vodní prvek, a to malé jezírko, které bude sloužit jednak
k zavlažování bylin ve spirále
a také k růstu vodních rostlin
a pozorování drobných vodních živočichů.
V neposlední řadě bychom
rádi za pomoci rodičů zrekonstruovali blátivou kuchyni.
Do konce školního roku nás
toho čeká jistě spoustu, ale
mimo tyto aktivity na zahradě MŠ
děláme s dětmi vycházky do okolí zaměřené na poznávání místa,
kde žijeme, vnímání změn v přírodě
v průběhu ročního období.
Vše se nám daří i za přispěním rodičů, kteří se aktivně zapojují do chodu
třídy, a na které se můžeme obrátit
jak s maličkostmi, tak s větší pomocí.
S radostí tedy můžeme říci, že děti
mají k dispozici nejlépe zařízenou,
neokoukatelnou, pestrou a vlastně
největší třídu na světě, a to přírodu.
Bc. Veronika Knapová
Bc. Tereza Koudelná

Otevření travnatého hřiště pro veřejnost
T. J. Sokol Náměšť na Hané se
rozhodl ve spolupráci s městysem
zpřístupnit travnaté hřiště pro veřejnost. Občané městyse budou
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mít možnost tento prostor využívat
ke sportování či cvičení. Přístup
bude umožněn pouze ze strany od
sokolovny, resp. za doskočištěm
u tenisových kurtů. Každý
návštěvník bude muset
respektovat provozní řád
a časový harmonogram
hřiště, který je vyvěšen u
vstupní branky. Vyhrazené právo na užívání hřiště
mají členové sokolských
oddílů v následujících
časech: atletika v pondělí 15:00-18:00 hod. a ve
čtvrtek 16:00-18:00 hod.,

dále malá kopaná v pátek 17:0020:00 hod. Ve dnech školní výuky
mají též přednost využívat hřiště žáci Základní školy Náměšť na Hané
v hodinách tělesné výchovy.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokola Náměšť na Hané věří, že veřejnost přijme otevření hřiště pozitivně
a bude ho využívat v hojné míře.
V dnešní době se připravují podklady k vyhotovení projektu na výstavbu sportovního areálu. Půjde
o komplexní proměnu celého prostoru u sokolovny a u školy tak, aby
se zde mohly trénovat atletické disciplíny a hrát většina míčových her.
T. Pečiva, starosta
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Josef Vaca
Pedagog, spisovatel, sbormistr, sólista, dirigent PSMU, sběratel hanáckých písní a také skladatel a básník
se narodil 15. března 1904 v Kostelci
na Hané.
Své dětství prožil v Drahanovicích,
kde u svého stařečka vyrůstal. Sedával s jeho vrstevníky, kteří si pamatovali ještě robotu, a když večer přišli
do chalupy „na hratvo“ poslouchal
pozorně hanáčtinu. Protože jako absolvent reálky a učitelského ústavu
v Olomouci, jako kantor nemohl od
tabule hovořit jinak než spisovně, stále si uvědomoval, co to znamená mít
v úctě nejenom rodný český jazyk,
ale nezpronevěřil se ani hanáčtině.
Stal se mluvčím duchovního bohatství kraje a jeho pracovitých obyvatel. Po řadě učitelských štací, ocitá
se v roce 1931 v Náměšti na Hané,
kde žil až do své smrti. J. Vaca byl
skutečným hanákem s velkým H,
nejen že se na Hané narodil, ale nářečí používal. Jeho kolegové se ho
jednou ptali : „Prosím tě, proč mluvíš
s děvčaty nářečím?“ Odpověděl:
„Získávají tak cit pro jazyk“ a potom
ještě dodal: „Řeč hanácká je řeč
óředni vépomocná spisovná.“
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Sbíral po dědinách písně a čistou
hanáčtinou se tak přiblížil k prostým
lidem. Působil v různých kapelách,
protože ovládal hru na housle, klavír i varhany, na které hrával v drahanovickém kostele, zatím co matka
zpívala. Účinkoval v divadle, v brněnském rozhlase, kde jezdíval se skupinou náměšťských ochotníků. Stal
se členem Pěveckého sdružení moravských učitelů, dokonce sólistou a
dirigentem. Zvládal i Dvořákovy biblické písně, árie z Mozartovy Figarovy svatby a dokonce i náročné sólo v
Janáčkově Potulném šílenci.
V roce 1941 stanul na pódiu Smetanovy síně Pražského domu vedle M.
Bakalové.
Přes všechny tyto úspěchy zůstával
věrný lidovým písní z Hané. Proč?
„Mluvili ke mně řečí srozumitelnou
jež jsem slýchával doma od své matky.“ V roce 1940 vydal J. Vaca svoji 1. sbírku básní v nářečí s názvem
Z Hané. O rok později Hanácké Vánoce. Napsal též hru o Josefu Mánesovi Líbánky na Hané, další o Petru Bezručovi a navázal i na našeho
básníka Fr. Sefarína Procházku.

Za Fr. S. Procházkou poslal i verše
posledního rozloučení:
Ty Náměšťské zvony,
dnes tak divně zvoní,
pustá je cestička,
soumrak jde po ní.
Vacovým žákem, když začínal
v Náměšti byl také i pozdější herec
Janáčkova divadla v Brně Ladislav
Lakomý, který na něho často vzpomínal. Často se na J. Vacu obracel
i jeho o něco mladší kolega prof. Ladislav Vychodil. Všichni byli vyznavači hanáckého nářečí, které používali.
„Nic se nesteď senko muj a kdež bodeš velkém pánem, nespechni a boď
decke svuj.“
L. Vychodil zase říkával: „Žádnó řeč
neomim tak dobře, jako Hanáckó.“
L. Lakomý : „Nikdá sem se nesteděl
mluvit hanácke.“
Pan J. Vaca zemřel ve věku pouhých
62 roků. 11. srpna 1966 (letos je to
již 50 let).
Tolik vzpomínka na jednoho z významných občanů Náměšťě na Hané.
J. Pouč
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Činnos t SDH 2 016
Přestože je za námi necelá polovina
roku 2016, tak je článek o činnosti
SDH Náměšť na Hané a výjezdové
jednotky SDH opět rozsáhlý. Ať je zima nebo mráz, či u nás na Hané bahno, je nutné starat se o naši zbrojnici a
udržovat naši hasičskou techniku výjezduschopnou po 24 hodin denně a
365 dní v roce. Mezi tím se naše sportovní družstvo připravuje na sezonu a
to jednou týdně v tělocvičně základní
školy . Příprava byla zaměřena na základní pohybové dovednosti, běžeckou abecedu, startovní reakci a silovou přípravu. Nedílnou součástí bylo i
vlastní stmelení kolektivu a začlenění
mladých dorostenců. V měsíci dubnu
byla provedena příprava tréninkové
dráhy v prostoru koupaliště, kde jsme
vyhrabali starou trávu, provzdušnili
dráhu vertikutátorem, prohnojili, prohodili pískem a uválcovali. Dále byly
odstraněny některé náletové dřeviny.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
za spolupráci obci a bratru ing. Pavlu Navrátilovi z Ludéřova. Vzhledem
k tomu, že v areálu bývalého koupaliště je připravena a upravena běžecká dráha, rozhodli jsme se, že místo
tradiční soutěže v požárním útoku do
kopce, který se konal na amfiteátru,
uspořádáme noční soutěž v požárním útoku právě na koupališti
a to 6. 8. 2016. Na soutěž Vás tímto
srdečně zveme.
Začátkem února náš sbor navštívili moderátoři z rádia Český rozhlas,
aby s námi natočili medailónek pro
účast v soutěži „DOBRÁCI ROKU“ s
Českým rozhlasem Olomouc. Tento
medailónek byl odvysílán 04.02.2016
v radiu Český rozhlas 106,8 FM a poté bylo možno hlasovat pomocí SMS.
Vyhodnocení
soutěže
proběhne
v polovině června. Tímto všem děkujeme za podporu a za každý hlas. Dne
6. 2. 2016 sbor dobrovolných hasičů
pořádal již tradiční hasičský ples a to
na sále v Náměšti, kde hrála hudební skupina Roxy a nutno podotknout,
že kapela hrála výborně, alkoholické
i nealkoholické nápoje tekly proudem
a všichni se výborně bavili. Navíc si
sbor, jako již tradičně, připravil kulturní vystoupení a přispěl tak k výborné
atmosféře, která na plese panovala.
Za výzdobou sálu na ples stáli také
mladí hasiči a výrazně tak pomohli
pořadatelům plesu a výjezdové jednotce, která během tohoto víkendu
musela vyjíždět hned ke dvěma událostem. Sbor dobrovolných hasičů také vyslal svoje zástupce na ples OSH
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v Olomouci, který se konal v budově
RCO v Olomouci a i tady naši členové přispěli k dobré náladě a výborné
atmosféře. V měsíci dubnu, konkrétně, 16. 4. 2016, uspořádali hasiči sběr
železného šrotu, kde vybrali celkem
14.800 Kg železa. Všem, kteří nám darovali železný šrot patří obrovské díky
a i díky podpoře Vás, občanů Náměště, může SDH dále rozvíjet svoji již tak
bohatou činnost. Přestože stále panuje v našem sboru obrovská radost z
nového prvovýjezdového automobilu
Tatra, nelze nezmínit, že jsme se rozloučili s naší starou cisternou LIAZ
a nutno podotknout, že to bylo loučení
těžké, zvláště pak pro členy zásahové jednotky, jelikož nám naše stará
LIAZ dělala společnost hezkou řádku
let a vždy nás zpět dopravila ve zdraví domů. Nezbývalo tedy nic jiného,
než popřát novým majitelům, kterými
jsou hasiči z obce Kolešov ze Středočeského kraje, aby jim automobil

sloužil dlouhá léta a aby je také vždy
a bezpečně dovezl zpět na základnu
a k jejich rodinám. Jelikož jsme se dostali už ke konci měsíce dubna, nelze
nezmínit, že hasiči dne 30. 4. 2016
před zbrojnicí, tak jako každý rok,
postavili máj a která zde, jak doufáme bude stát až do 28. 5. 2016, kdy
proběhne tradiční akce „Kácení máje“
s živou hudbou a občerstvením. Zveme všechny ty, kteří se budou chtít
pobavit a strávit příjemné odpoledne
a večer před hasičskou zbrojnicí v Náměšti. Nelze nezmínit další velice důležitou událost, které se vybraní členové SDH Náměšť zúčastnili a tou je
uctění památky obětí II. světové války
na hřbitově v Náměšti na Hané, kde
se dne 7. 5. 2016 sešli všichni, kteří
chtěli uctít oběti této války. Následující den tedy 8. 5. 2016 proběhla také
v kostele v Náměšti na Hané mše svatá za zemřelé bratry a sestry hasiče.
Ondřej Rozsíval
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Informace pro klienty České spořitelny
Provoz pobočky Náměšť na Hané 29. června 2016 ukončíme, o své klienty
a Vaše účty se budeme starat i nadále
Vážení klienti,
naším cílem je mít pobočky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme, provádíme analýzu jejich
využití a na základě této analýzy upravujeme naši pobočkovou síť tak, aby byly pobočky na jedné straně přístupné klientům v čase a místě, kde je opravdu využijí a zároveň, abychom dosáhli maximální efektivity provozu na straně druhé.
Výsledkem pak bývá úprava otevírací doby (rozšiřování i zkracování), přesun či otevírání nových poboček, příp. uzavírání
poboček.
Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například v centrech menších
měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky třeba nákupní centra), je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit do oblastí s hustším provozem.
Je nám jasné, že touto politikou některé klienty nepotěšíme, na druhé straně ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu jsme se rozhodli ukončit provoz naší pobočky v Náměšti na Hané - středa 29. června
2016 bude posledním obchodním dnem pobočky.
Pro Vás to znamená, že kompletní obsluhu Vašich účtů a dalších sjednaných produktů zajistí kterákoli jiná pobočka
České spořitelny.
Naši poradci jsou připraveni Vás obsloužit zejména v pobočce Litovel (Kostelní 776/2, tel. 956 758 220), na kterou se
můžete obracet v jakýchkoli záležitostech v otevírací době:
pondělí
9:00 - 12:30
13:30 - 17:00
úterý
9:00 - 12:30
13:30 - 16:00
středa
9:00 - 12:30
13:30 - 17:00
čtvrtek
9:00 - 12:30
13:30 - 17:00
pátek
9:00 - 12:30,
13:30 - 15:00
či v pobočce s rozšířeným celotýdenním provozem v OC Haná Olomouc (Olomouc, Kafkova 1223/8, tel. 956 758 490):
pondělí až neděle 10:00 - 13:00, 14:00 - 19:00
Návštěvu v pobočkách na konkrétní hodinu si můžete předem telefonicky objednat.
K pohodlnému přístupu ke svému účtu můžete využívat také službu přímého bankovnictví SERVIS 24 (internet/telefon/
mobil) s nepřetržitým provozem. K dispozici je Vám i bezplatná informační linka 800 207 207.
Pevně doufáme, že budete i nadále spokojeni se službami České spořitelny a že se nám společně podaří najít nejvhodnější způsob obsluhy Vašich účtů.
Děkuji za pochopení a pevně věřím, že zachováte České spořitelně přízeň.
Tomáš František Sedláček, oblastní ředitel retailového bankovnictví pro Olomoucko, Česká spořitelna
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STAVÍME PLOTY
I U VÁS POSTAVÍME PLOT
NA KLÍČ
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, svařovaná pletiva, lesnická pletiva,
průmyslové, betonové ploty.
Branky a brány.
www.PLOTY-OSTRAVA.cz
tel.: 722 550 000
Potřeby pro chov drůbeže
Líhně, napáječky, krmítka, klece pro
křepelky, krmivo pro křepelky.
www.krepelka-japonska.cz tel.: 732
650 203
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Soutěž „Talenty pro firmy“ T-Profi aneb podporujeme
polytechnickou výchovu a výchovu k volbě povolání
Netradiční a v mnoha ohledech unikátní akce se
konala 28. dubna 2016 v budově Aqua Palace
Praha v Čestlicích. Hospodářská komora ČR
zorganizovala 1. celorepublikové kolo odborné
soutěže TALENTY PRO FIRMY za účasti prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého a ministra
průmyslu a obchodu Jana Mládka. Soutěže se
zúčastnily týmy ze všech 14 krajů ČR. Olomoucký kraj reprezentovali studenti Střední školy
technické a obchodní Olomouc, Kosinova spolu
se žáky 5. třídy naší školy Nelou Bořutovou, Jaromírem Kolaříkem a Lukášem Šťastným. Družstvo vedl zástupce firmy
Honeywell
Lukáš Gondek. Společným úkolem tohoto generačně smíšeného týmu bylo
sestavit funkční zařízení, naprogramovat ho a jeho
funkčnost obhájit před zkušebním komisařem a porotou.
Ze čtrnácti týmů se naši šikovní zástupci umístili na
krásném pátém místě. Všichni si společně užili báječný inspirativní den.
Mgr. Hana Batlová

Soutěž v anglickém jazyce
Žákyně 8. třídy Veronika Tomanová a žák
9. třídy Martin Kvapil reprezentovali naši
školu v soutěži v anglickém jazyce s názvem ENGLISH EXPERT.
Soutěž proběhla ve čtvrtek 7. dubna 2016
na Základní škole v Senici na Hané. Byla určena pro žáky okolních venkovských
škol. Žáci soutěžili ve znalosti slovní zá-

soby, vyzkoušeli si poslech s porozuměním, orientaci v textu a předvedli dialog
na téma, které si vylosovali.
V souboji jedenácti expertů obsadil Martin pěkné páté místo a Veronika
skončila šestá.
Mgr. Dagmar Vysloužilová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 9. 4. 2016 ve 13:00 hod. a 13:30 hod. přivítala starostka městyse Mgr. Marta
Husičková v obřadní síni náměšťského zámku tyto děti:
• Adéla Kargerová, Zahradní 525, Náměšť na Hané
• Eliška Nováková, Zákostelí 96, Náměšť na Hané
• Jan Kurfürst, Nové Dvory 422, Náměšť na Hané
• Justýna Štaflová, K Baběnci 644, Náměšť na Hané
• Beáta Šindelková, Nádražní 332, Náměšť na Hané
• Matěj Loutocký, Vodní 253, Náměšť na Hané
• Štěpán Přikryl, nám. T.G. Masaryka 638, 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

Oddíl mladých hasičů
při SDH Náměšť na Hané

V neděli 8. 5. 2016 se konala v Loučanech soutěž mladých hasičů v požárním
útoku, zařazená do Ligy mladých hasičů
okresu Olomouc.
Naše mladší družstva obsadila 11. a 21.
místo z 32. družstev. Poprvé se na soutěži představili naši nejmenší – přípravka,
což jsou děti ve věku 3 až 5 let. Předvedli
se ve dvou útocích. Za pomoci vedoucích
a dorostenců oba útoky za velkého potlesku úspěšně zvládli.
V sobotu 14. 5. 2016 se konalo okresní kolo dorostu. Náš dorostenec Michal
Zbořil zvítězil v kategorii starší dorostenec jednotlivec, tím si zajistil postup na
krajské kolo do Bludova. Naši dorostenci
– Vojta Kosina, Lukáš Navrátil, Václav
Úchvat spolu s dorostenci z Trusovic vytvořili družstvo dorostenců, které úspěšným zvládnutím okresního kola si zajistilo
postup na krajskou soutěž.
V neděli 15.5.2016 se konalo na stadioně Lokomotiva v Olomouci okresní kolo
hry Plamen. Naše mladší družstvo po
podzimním závodě požární všestrannosti
bylo na 12. místě. Po absolvování tří disciplín – štafeta 4x60 m, štafeta požárních
dvojic, požární útok jsme čekali, jak dopadneme v celkovém hodnocení. Výsledek byl nad očekávání. Umístili jsme se
na 2. místě z 24. družstev.
L.Trnková

Střípky z Náměšťských hodů 2016

HODY 2016
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