Oprava kaple sv. Martina na Nových Dvorech
V sobotu 12. listopadu byla znovu požehnána opravená kaple sv. Martina
na Nových Dvorech. Žehnání provedl
duchovní správce farnosti P. ThLic.
Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek OT.
Přítomni byli dále P. Mgr. Metoděj Hofmann správce farností Bouzov a P. Mgr.
Mariuzs Radiński správce farností Ptení. Oprava spočívala v provedení nové
venkovní omítky, vnitřní omítky, malby,
dlažby, nové elektroinstalace a osazení
nových oken. Současně byla provedena rekonstrukce oltáře, soch sv. Cyrila
a Metoděje a procesního kříže. Byly
zakoupeny nové svícny a kropenka.
Lavice darovala obec Loučany z kaple
sv. Isidora a Floriána, kde byly pořízeny
lavice nové.
Po požehnání kaple a mši svaté, za do-

provodu Holoubkovy kapely z Protivanova, bylo požehnáno svatomartinské
víno, které mohli účastníci mše ochutnat. Slavnostního požehnání se kromě
novodvorských zúčastnili i poutníci z
Náměště na Hané, Loučan, Seničky a
Cakova.
Z historie kaple
Dle farní kroniky v Náměšti na Hané
měla být kaplička sv. Martina postavena
v roce 1897. Pravděpodobnější je ale rok

dle „Památného úpisu“ tj.
rok 1895. Roku 1897 byla
kaplička posvěcena. Již
předtím však na Nových
Dvorech kaplička byla a
to naproti stávající, v proluce mezi rodinnými domy č.p. 417 a 418. Proč
se novodvorští rozhodli
postavit novou (zda byla
nedostačující nebo byla
zchátralá - údajně měla
být dřevěná) není známo. U kaple byly vysázeny dvě lípy. Nebyly však
vysázeny v době založení, ani vysvěcení kaple, tedy roku 1895 resp.
1897, ale až později.
Podle vyprávění pamětníků, které
jsem slyšel, vychází rok výsadby
jednoznačně na rok 1918, tedy
na paměť ukončení I. svět. války
nebo vznik republiky. Oltář uvnitř
kaple je dřevěný, bíle lakovaný ze
zlatým lemováním. Po stranách
oltáře jsou na podstavcích umístěné sochy sv. Cyrila a Metoděje.
V kapli je umístěn dřevěný procesní kříž, který byl nesen v čele průvodu o pohřbech a při slavnostním průvodu „na vzkříšení“ o Velikonocích. Nad oltářem je umístěn
obraz znázorňující sv. Martina,
který se dělí se žebrákem o svůj
důstojnický plášť. Bohužel novodvorští často ze své horlivosti dosti necitlivě zasáhli do inventáře kaple. Tak
např. obraz sv. Martina v době elektrifikace opatřili dalším plechovým rámem
do kterého osadili žárovky. Ještě hůře
dopadla empírová lampa, dar hraběnky
Kinské. Ta skončila na smetišti a nahrazena zářivkou. Dnes je vše v původním
stavu.
V době založení kaple tj. roku 1895 bylo na Nových Dvorech 23 domů a 158
obyvatel. V době založení Nových Dvorů v roce 1792 bylo vydáno 16 dekretů
pro příděl familii (tj. pozemků pro stavbu rod. domků a orné půdy). Pro zajímavost - dnes je na Nových Dvorech 37
rodinných domků a 106 trvale bydlících
obyvatel.
O historii kaple i osady vypovídá hodně
„Památný úpis“ uložený v roce 1895 do
báně věžičky. Když blesk v roce 1948
zasáhl kapličku a srazil báň, byl tento
spis pohozený na zemi, dostal se do
rukou dětí, které je potrhali. Kousky
papírů posbíral Josef Kurfürst a tak je
zachránil.
Památný úpis
Sepsán na Nových Dvorech dne 15.
listopadu léta Páně 1895 při dostavění
kaple. Prvním podnikatelem výstavby

této byl Tomáš Podivínský občan Nových Dvorů č.p. 16 toho času stáří první.
Co se týče milodarů, při této stavbě stojí
v první řadě manželé Josef a Františka
Podivínští a jejich nástupce František
Trnka čís. 11. Na druhém místě stojí
Vysoce rozená Paní Hraběnka Kinská
v Náměšti. Toho času zastával Farní
úřad Důstojný Pán František Piškoř farář v Náměšti, jeho spolupracovníkem
byl Pan Ignác Nešpor. Představenstvo
obce řídil p. Josef Bartoněk čís. 41
v Biskupství. Na stavbě nové kaple se
podíleli: zednický mistr Václav Štefan
ze Seničky, tesařský palír Servác Černý
z Náměště a jeho pomocník František
Dostál, pokryvačský mistr Josef Kopečný z Cakova.
Památný spis dále obsahuje knihovní
posloupnost novodvorských familiantů
v letech 1792-1895. Dle čísel domů dále rody podle stáří na Nových Dvorech
a ceny některých produktů. Velmi zajímavý je soupis povinností familiantů.
Památný úpis končí takto:
„Kdo z našich potomků bude tento dokument čísti, žádáme ho, aby ze srdce
lásky plného přál nám odpočinutí věčné
a na věčnosti radostné shledání.
Vám pak živým osadníkům přejeme ze
srdce upřímného
štěstí, zdraví a Boží požehnání
potom šťastné shledání
radost věčnou nekonečnou.
s bohem na shledanou Amen“.
Ing. A. Kurfürst, st.

Co se d ě je v ZŠ
Evropský den jazyků
Den jazyků patří již k tradičním akcím na
naší škole. Kořeny tohoto svátku sahají
až do roku 2001, který byl vyhlášen Evropským rokem jazyků. Tento den jsme
si s dětmi připomněli ve čtvrtek 29. září
2016. Na I. stupni se žáci seznámili s
tradicemi i zvyky našich nejbližších sousedů formou her, soutěží a výtvarného
zpracování. Měli také možnost shlédnout ukázku z filmu Ledové království
v mnoha světových jazycích, kde si přiblížili rozmanitost řečí všech národů.
Také na II. stupni vytvořily děti v rámci
projektového dne řadu zajímavých prací. Žáci šestého ročníku si hráli s anglickými slovíčky, spojovali je s příslušnými
obrázky a tak si vlastně ve třídě vytvořili svůj veselý slovníček. Žáci vyšších
ročníků pracovali na jakémsi průvodci
evropskými zeměmi. Vyhledávali infor-

mace o vybraných evropských zemích,
ty pak zpracovávali a ve skupinkách z
nich vytvářeli list knihy. Jednotlivé listy
nabité informacemi si potom každá třída s pomocí paní učitelky opatřila titulní
stránkou, svázala a knihy byly na světě.
A tak si teď o přestávkách na chodbě
školy můžeme prostřednictvím vystavených „guidebooků“ trochu pocestovat po
Evropě.
Mgr. Marie Večeřová
a Mgr. Dagmar Vysloužilová
Anglicko české divadlo
V úterý 25. října 2016 jsme zhlédli s našimi žáky II. stupně představení Peter
Black v anglicko–českém nastudování.
Nejen že si atraktivní formou zdokonalili
cizí jazyk, ale zároveň zažili jedinečný
umělecký zážitek. Bylo to živé, dynamické představení plné humoru a skvělých
výkonů herců. Chválíme i výchovný moment představení. Ocenili jsme srozumitelnost, vtip a poutavost. Bylo hezké
rozhlédnout se po sále a vidět zaujaté
rozesmáté tváře, které zažívaly pocitano, bavím se a rozumím.
Mgr. Hana Batlová
Záložka do knihy spojuje školy
V měsíci říjnu jsme se zapojili do mezinárodního projektu „Záložka do knihy
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spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“
Cílem česko-slovenského projektu je
navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.
Žáci vytvoří záložku do knihy, na níž

libovolnou technikou ztvárnili téma česko-slovenského projektu Čtu, čteš, čteme, a vymění si ji s partnerskou školou
ze Slovenské republiky.
Navazování kontaktů bylo pro nás jednoduché, protože jsme se dohodli s naší
partnerskou školou v Levicích. Do projektu se zapojili žáci 4., 5. a 9. ročníku
a vytvořili tak 52 záložek do knih, které
pošleme na Slovensko.
Díky tomuto projektu jsme podpořili rozvoj čtenářské gramotnosti, která patří na
naší škole mezi priority.
Mgr. Ladislav Havelka
Stolní tenis – turnaj ve Velkém Týnci
Dne 3. 11. 2016 se naše škola zúčastnila přeboru družstev ZŠ a víceletých
gymnázií regionu Olomouc ve stolním
tenisu. V kategorii starších žáků nastoupila čtyři mužstva (ZŠ Náměšť, ZŠ
Dolany, ZŠ Velký Újezd a pořadatel ZŠ
Velký Týnec). Naši školu reprezentovali:

Martin Strážnický, Filip Táborský, Jan
Sajbrt a Lukáš Bořuta. Všichni hráči podali heroický výkon a vybojovali 1. místo, které znamená postup do krajského
kola v Přerově!
Mgr. Filip Strážnický
Branný den
Na základní škole proběhl již tradiční
nácvik požárního poplachu a ve třídách
se žáci seznamovali se základy první pomoci. Ve zbytku dne si SDH Ná-

měšť na Hané pro nás připravilo úžasný
program. V pátek 30. 9. jsme s dětmi
z 1. stupně ZŠ navštívili hasičskou

zbrojnici. Pro děti byl nachystán krásný
program. Z olomouckého záchranného
sboru přijela paní instruktorka a s dětmi
probrala první pomoc při požáru. Venku
si děti vyzkoušely stříkat hasičskou stříkačkou a také zdravotnické popruhy na
převoz zraněného. Také si oblékly kyslíkovou masku a bombu. Jejich nadšení
bylo opravdu nakažlivé. Na závěr naší
návštěvy dostaly děti sladkou odměnu
a pastelky. Velké díky SDH Náměšť na
Hané.
učitelky I., stupně
Návštěva partnerské školy
Ve dnech 21. - 23. září 2016 jsme hostili naše přátele ze VII. ZŠ Vinohrady
z Levic. Přivítání proběhlo po poledni na

I. stupni. Po krátkém kulturním vystoupení jsme hosty uctili tradičně chlebem
a solí – samozřejmě, že potom následoval oběd. Po ubytování v Lutíně a krátkém odpočinku si hosté prohlédli zámek
Náměšť na Hané a zahradní železnici
K. Váni ve Střížově. Den byl ukončen
sportovními soutěžemi a diskotékou.
Na čtvrteční dopoledne jsme připravili
závod na koloběžkách. Koloběžky nám
opět ochotně zapůjčil Vítězslav Klopec,
majitel firmy Koloběžky.bike.
Odpoledne pak následovala exkurze do
skanzenu v obci Příkazy a večer opět
sportovní a vědomostní soutěže a diskotéka.
S přáteli jsme se rozloučili v pátek kolem
poledne, ještě před tím ale absolvovali
tvořivé dílny a vyráběli si vlastní tašky
a navštívili výrobce dřevěných hraček
pana Sýkoru v Loučanech, který se se
svojí paní našim hostů věnoval více jak
dvě hodiny.
Doufáme, že naši přátelé byli u nás spokojeni.
Mgr. Ladislav Havelka

STRANA 3

Z činnosti SDH Náměšť na Hané 2016
Z činnosti sboru roku 2016 bych vzpomněl na Náměšťské hody se zábavou
„U kapličky“ skupinou MOTRORS a
následujícího dne pak hodové odpo-

ledne se skupinou ROXY. Odpolední
program byl ve spolupráci s městysem Náměšť na Hané. Finanční prostředky na kulturní program a atrakce
pro děti byly podporovány z Programu podpory neziskových organizací
na rok 2016 poskytované městysem
Náměšť na Hané. Koncem května
jsme u zbrojnice pokáceli „Májku“.
K poslechu a tanci nám zahrála skupina NEPIJOU. Akce se nám vydařila
až na počasí, opět nám trošku zapršelo. Dále jsme se ještě zúčastnili křtu
knihy „Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje“ vydané Olomouckým krajem u příležitosti 15. let založení Olomouckého kraje, konané v prostoru
Korunní pevnůstky kde jsme obdrželi
několik výtisků této knihy. Naši senioři
se v červnu zúčastnili setkání seniorů
OSH Olomouc ve Střeni, kde proběh-

la beseda s hejtmanem Olomouckého
kraje. Dále bych Vás chtěl informovat
o výsledku soutěže Dobráci roku z
Olomouckého kraje, umístili jsme na
10÷11 místě s 528 hlasy.
Děkujeme všem, kteří nás
podpořili svým hlasem.
V srpnu tradičně pořádáme pohárovou soutěž,
letos si ji vzalo na starost
naše sportovní družstvo.
O soutěži více v článku od
velitele sportovního družstva Matěje Sedláčka.
Koncem prázdnin jsme
pro naše nejmladší hasiče uspořádali čtyřdenní soustředění
mladých hasičů na Liščí chatě. Součástí programu byl
trénink s hadicemi,
míčové hry, ukázka
a vyzkoušení lezecké
techniky, tématická
vycházka na místo po
lesním požáru, stezka
odvahy, chystání dřeva na táborák. Sobotní odpoledne bylo zaměřeno na setkání s
rodiči mladých hasičů
a setkání ostatních členů SDH. Soustředění mladých hasičů bylo částečně podpořeno z Programu podpory
neziskových organizací na rok 2016
poskytované městysem Náměšť na
Hané. V pátek 30.09.2016 v rámci
branného dne byl pro děti z 1. stup-

ně ZŠ na hasičské zbrojnici připraven
program. S dětmi proběhla beseda se
zaměstnanci HZS Olomouc, na téma
první pomoc při požáru. Před zbrojnicí si děti prohlédly vybavení jednotky
a měly možnost si vyzkoušet stříkání
proudnicí, stabilizaci zraněné osoby
a použití dýchacích přístrojů. Na závěr návštěvy dostaly děti sladkou odměnu a pastelky.
Dále bych zmínil sběr železného šrotu spojenou s brigádou na zbrojnici.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří nám věnovali železný šrot.
Odměnou celoroční činnosti ve sboru
byl zájezd členů SDH na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně,
včetně návštěvy horní nádrže, násle-

doval oběd v pivovarské restauraci
a exkurze pivovaru v Hanušovicích.
Zájezd proběhl dle plánu s vydařeným počasím.
Závěrem bych chtěl všem popřát
krásné prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně štěstí a zdraví.
Marek STRATIL

Tancování v Lošticích
V neděli 20. listopadu 2016 se vydali žáci taneční skupiny Baby Trips a
Show Dance Trips na taneční výlet
do Loštic – na soutěž tanečních kolektivů.
V kategorii Mini (děti do 8 let) soutěžilo 6 vystoupení. V naší formaci Holky z naší školky společně tančily jak
děti pokročilé, tak začátečníci, kteří
s námi cvičí teprve od září letošního

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

roku. Všechna vystoupení byla moc pěkná
a my jsme s napětím
očekávali
hodnocení.
Výsledek nás velmi mile
překvapil: máme stříbrné medaile za 2. místo
a velkou radost!
Pak již pokračovaly
soutěže starších dětí,
kde se představily dvě formace naší Show
Dance: Cheer
Girls a Kavárna Retro. Zde již společně
soutěžily taneční kroužky,
taneční školy i známá baletní škola. Naše starší děti
zatančily s velkou bojovností
a nakonec také dosáhly na
medaile – získala je Kavárna

Retro za 3. místo.
Děkujeme všem tanečníkům za
vzornou reprezentaci naší TS Trips
a všem rodičům za spolupráci a podporu našich dětí. Ještě chvilku budeme oslavovat a pak už zase trénovat
na další taneční výlet.
Mgr. M. Grulichová

STRANA 4

D isk ohrá tk y
V sobotu 8. 10. 2016 se sešli mladí tanečníci, jejich rodiče
i kamarádi v KD v Náměšti na Hané na společné oslavě
30. narozenin taneční skupiny Trips. Již při vstupu do sálu
si mohli prohlédnout výstavu fotek z doby nedávné i dávno
minulé, na jevišti pak výstavku pohárů ze soutěží. Na oslavě
narozenin také nechyběl narozeninový dort se svíčkami a
společným přáním naší TS,
maskotu
Benovi a všem
divákům,
ať
se nám všem
Show Dance líbí. V programu
se pak střídala
kolektivní
vystoupení dětí, soutěžní hry pro všechny diváky a tanec pro
všechny účastníky. Nejmenší děti a začátečníci předvedli
vystoupení Králíci, mladší děti pak vystoupení Rybičky a
Holky z naší školky, starší žáci předvedli formace Kavárna Retro, Zumbička a Cheer
girls a společně pak zacvičili
aerobic Brouci.
Do tanečního reje se zapojili i rodiče společný tanec rodičů a dětí
byl ve stylu country. Při soutěži jednotlivců si všichni di-

váci mohli vyzkoušet roli porotců.
Odměny soutěžícím jednotlivcům
i všem dětem vystupujícím v přehlídce předala zástupkyně spolupořadatele, kterým byl Městys
Náměšť na Hané. Všechny tanečníky také přišla pozdravit starostka Mgr. Marta Husičková. Na závěr si děti mohly vybrat písničky
na přání a zasoutěžit si o lízátka.
Celé odpoledne bylo náročné, ale
všichni jsme si to užili a hezky se
pobavili. Tak na shledanou za pět
let na dalších Diskohrátkách.
Mgr. M. Grulichová

K rou žek l ogope die v MŠ
V naší mateřské škole již druhým rokem funguje logopedický kroužek,
který vede Mgr. Pavla Valentová (speciální pedagog, logoped s atestací
v oboru klinická logopedie) učitelka
z oddělení Medvídků.

Na začátku října proběhlo u dětí převážně předškolního věku orientační
logopedické vyšetření. K tomu dávali
rodiče svolení prostřednictvím Informovaného souhlasu. Cílem vyšetření
bylo včasné odhalení případné vady
řeči. Rodiče vyšetřených dětí dostali
zprávu obsahující další doporučení.
V letošním školním roce bylo vyšetřeno celkem 32 dětí. Logopedická
péče byla doporučena 25 dětem. Do
kroužku dochází 22 dětí, což je z organizačních a kapacitních důvodů
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v současné době maximální počet.
Logopedický kroužek je pro všechny
děti zdarma. Probíhá formou individuálních sezení,
jejichž délka je zhruba 1520 min. Většina dětí dochází jednou týdně, děti s lehčí
vadou řeči jednou za 14
dní. Každé dítě si ze sezení
odnáší materiály pro nácvik
domů včetně návodů, jak
postupovat. Rodiče mohou
být sezení přítomni popř.
mohou kdykoliv využít
možnosti konzultovat vše s
učitelkou vedoucí kroužek.
Pevně věříme, že včasné
odhalení řečové vady, následná terapie a spolupráce
s rodiči v oblasti rozvoje řeči povede
k zlepšení komunikačních schopností
zejména u dětí, které v příštím školním roce vstoupí do prvních tříd.
Mgr. Pavla Valentová, učitelka MŠ
Návš t ě va u s e n i o r ů

V pátek 4. listopadu děti z mateřské školy - třídy Veverek navštívily Dům seniorů František na
slavnostním
otevření
přestavby
a rozšíření celého objektu.

Děti si pro babičky a dědečky, ale
i pro veřejnost, připravily program pl-

ný písniček, básní. Zahrály pohádku
„O veliké řepě“, veršovanou pohádku
„O Červené Karkulce“.
Nechyběl taneček „Měla babka čtyři
jablka“ a hra se zpěvem „Na muzikanty“.
Celé vystoupení provázel potlesk
a radost v očích všech přítomných.
Myslím, že setkání se seniory jsou velice užitečná pro rozvoj dítěte.
Děti pak lépe a názorně pochopí, proč
mají starším lidem pomáhat a být
k nim ohleduplní.
Ilona Jahnová, učitelka MŠ
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T. J. Sokol Náměšť na Hané – dotace a činnost s dětmi
Tělocvičná jednota Sokol Náměšť na
Hané obdržela z rozpočtu Městyse Náměšť na Hané z Programu podpory neziskových organizací v Náměšti na Hané pro rok 2016 dotaci na svoji činnost
ve výši 60 000 Kč. Z této finanční částky
jsme pořídili nový stůl na stolní tenis pro
sportovní oddíl, který náš Sokol reprezentuje ve veřejném přeboru družstev

občerstvení a odpočinek sportovců. Při
pořádání turnajů v tenise či malé kopané nebo při soutěžích dětí nám doposud
takovýto objekt chyběl. V letošním roce
jsme vybudovali základy, vyřešili napojení elektřiny a odvod dešťové vody.
Vzhledem k náročnosti projektu bude
stavba dokončena až v příštím roce.
Díky dotaci z městysu jsme mohli vše

v okrese Olomouc a hostí v sokolovně
své soupeře. Nyní máme pro tato utkání
k dispozici již tři kvalitní stoly.
Dále jsme dotaci použili na pravidelnou
údržbu antukových kurtů, která je nutná
vždy na začátku sezóny. Největší část
finančních prostředků jsme investovali do budování nového krytého zázemí
pro sportovní aktivity na venkovním
hřišti. Jedná se o dřevěnou budovu se
skladem na nářadí pro údržbu venkovního areálu a s prostorem pro přípravu

realizovat.
Vlastní finanční prostředky pak můžeme
využít na běžné provozní náklady, jako
je např. vytápění a osvětlení sokolovny
či malování. A také na sportovní akce.
Kromě turnajů, které pořádají jednotlivé
oddíly, se snažíme každý rok připravit
program pro děti, které zatím do sokola
nechodí. První říjnovou sobotu jsme zorganizovali pro děti cvičební dopoledne
– Sokol dětem. Na sále bylo připraveno
10 stanovišť s plněním sportovních úko-
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lů. Každý si mohl ověřit, jak je na tom se
svou zdatností. Této možnosti využilo
asi 35 dětí a dokonce i několik dospělých, převážně z řad rodičů, kteří se nechtěli nechat svými dětmi zahanbit. Po
tomto náročném sportovním výkonu čekala děti drobná odměna a pokračovat
mohly ve hrách, které jim naši cvičitelé
připravili na venkovním hřišti.
Oddíl atletické přípravky, který vznikl
minulý rok, také využívá finančních prostředků na pořízení nových cvičebních
pomůcek k rozvoji všestrannosti dětí.
Nyní atletickou přípravku navštěvuje
každý čtvrtek 26 dětí a nově každé pondělí 10 dětí z Náměště a okolí. Během
roku jsme Sokol Náměšť na Hané reprezentovali na třech závodech v atletice a
zúčastnili se jednoho přespolního běhu.
Na nejlepší umístění dosáhl Vojta Bednařík, který ve všestrannosti obsadil 3.
místo v konkurenci krajského rozsahu.
Atletická přípravka má nyní dva stálé
trenéry, kteří s podporou rodičů pořádají
pro děti z atletiky i společenské aktivity
- turnaj v deskových hrách, básničkové limeriky, šipkovaná na Liščí chatu a
25.11.2016 antický večer s přespáním v
sokolovně.
Oddíl badmintonu si připravil pro děti
28. října Strašidelnou noc s večerem
plným soutěžních her, hádanek a úkolů.
Vše bylo završeno večerním promítáním
pohádkového filmu a přespáním v sokolovně. Asi 25 dětí odcházelo ráno domů
s hlavou plnou báječných zážitků.
V prosinci nás čekají tradiční vánoční
turnaje – pořádají je prakticky všechny
oddíly, které hrají týmové hry. Ostatní
oddíly, jako např. jóga či cvičení pro ženy, mají svá vánoční posezení. Všichni
ze sokola si chceme závěr roku co nejvíce zpříjemnit, abychom se mohli v lednu
plně soustředit na dobrou organizaci již
třetích šibřinek, které budou 28.1.2016
a na které tímto zveme všechny občany
městyse, kteří si chtějí zatančit a hlavně
se dobře pobavit.
Vladimíra Vyhlídalová
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Noční pohárová soutěž
Každoročně, tedy i v letošním roce, náš
sbor pořádal začátkem srpna pohárovou soutěž. V předešlých letech se tato
soutěž konávala vždy na amfiteátru a
jmenovala se ,,NÁMĚŠŤSKÝ KOPEC“.
Ovšem moc týmů se této soutěže nezúčastňovalo. Netradiční soutěže už
totiž netáhnou týmy tak jako dříve a i

místních občanů se chodila podívat jen
hrstka. Tak jsme si řekli, že letošní ročník naší soutěže uspořádáme v nevyužívaném areálu koupaliště, kde máme
svoje zázemí a krásně upravenou trať.
Organizace celé soutěže se letos ujalo
sportovní družstvo, které je tvořeno převážně z mladých hasičů.S občerstvením
a parkováním vypomohli starší členové.
I změna denní doby byla důležitým aspektem, aby naši soutěž navštívilo více
lidí, a tak jsme se rozhodli udělat soutěž
v noci.

Jak se ukázalo, tyto změny přinesly
své ovoce. Účast byla hojná. Letošního
1.ročníku noční pohárové soutěže na
koupališti se zúčastnilo 16 týmů mužů a
9 týmů žen. Také dost místních obyvatel
se přišlo podívat, čemu že se to vlastně
každý víkend v létě věnujeme. V kategorii mužů se na třetím místě umístil
tým Chválkovic s časem
15:87, druhé místo obsadili muži z Dětkovic s
časem 15:41 a umístění
na příčce nejvyšší vybojovali domácí borci s
časem 15:14. V kategorii žen skončily na třetím
místě ženy ze Svésedlic
s časem 19:12, ovšem
ani naše ženy neudělaly na domácí soutěži
ostudu a obsadily krásné druhé místo s časem
18:70. A vítězkami se
staly ženy z Loučan s
časem 18:52.
Odezva všech týmů, které se závodu
zúčastnily, byla velice kladná. Soutěž
se nám tedy celkem vydařila jak z hlediska sportovního, tak z hlediska pořadatelského. Chtěli bychom poděkovat
všem týmům za účast, divákům že nás
přišli podpořit, Olomouckému kraji i
všem ostatním sponzorům za finanční
a věcné dary.
Doufám, že se i příští rok budeme
moci těšit takto hojné účasti né-li
i vyšší.
Matěj Sedláček.

EKOŠKOLK A
MŠ Náměšť na Hané se stala součástí
mezinárodního programu EKOŠKOLA,
který v ČR koordinuje TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. Na první schůzce 1.
12. 2016 se sešlo 17 rodičů i se svými
dětmi, aby společně vytvořili Ekotým,
který bude prohlubovat spolupráci mezi
dětmi, rodiči a učiteli a celkově tak zlepšovat atmosféru školy a přibližovat MŠ
blíže k přírodě. Společně jsme na této
schůzi vybrali dvě témata – prostředí a
odpady, kterými se budeme zabývat až

Nové vybavení ve ŠJ
Městys Náměšť na Hané zakoupil
nové zařízení do školní jídelny. Jedná se o konvektomat (cena 404.971,Kč)a nový kotel na vaření (cena
113.123,- Kč) Původní konvektomat,
který byl ve školní jídelně instalován
v r. 2006, v době, kdy proběhla generální rekonstrukce školní jídelny,
dosloužil, navíc nový konvektomat
je od českého výrobce, má více

funkcí (např. noční vaření a pečení,
patří mezi nejúspornější modely na
trhu), tedy více možností vaření, má
větší kapacitu. Větší kapacitu má i
nový kotel.
Věříme, že nová technologie umožní zkvalitnění přípravy potravin pro
všechny strávníky, ale hlavně pro
naše děti.
MAHU

do října roku 2017. Cílem programu je
mimo jiné získání mezinárodního titulu
EKOŠKOLA, který nám pomůže naši
MŠ zviditelnit. Do příští schůze, která se uskuteční v lednu 2017, budeme
společně analyzovat klíčové a doplňující otázky vybraných témat. Na druhé
schůzi tyto otázky prodiskutujeme a
připravíme plán činností na následující
období.
Za Ekotým Bc. Veronika Knapová a Bc.
Tereza Smítalová, učitelky MŠ

Informace pro cizí strávníky školní jídelny.
Vážení strávníci, od 1.1. 2017 jsme nuceni přistoupit k ne zrovna populárnímu kroku.
Navyšujeme cenu oběda ze současných 46 korun na 50 korun. Poslední
úprava cen proběhla v roce 2008 a od
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té doby došlo k navýšení cen vstupních surovin a energií. Věříme, že náš
krok pochopíte a zaměstnanci školní
jídelny se budou naopak snažit, aby
se to pozitivně projevilo na kvalitě připravovaných obědů.
Mgr. Ladislav Havelka, ředitel
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Dostali jste se do obtížné situace
a nevíte, na koho se obrátit?

Kompostéry pro Náměšť

Jak na patní ostruhy

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:
Tereza Buchtová – 731 690 966
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873

V Náměšti na Hané se nedávno
uskutečnila dotazníková akce,
která měla za cíl zjistit, zda by
byl mezi občany městyse zájem o
kompostéry. V případě vysokého
zájmu by městys požádal o dotace na Státním fondu životního prostředí v rámci programu Operační
program Životní prostředí (OPŽP).
Jedna z podmínek tohoto programu je , že budou podpořeny pouze
projekty nad 0,5 mil. Kč ( cena jednoho kompostéru je cca 3000 Kč).
Všechny domácnosti obdržely dotazník v zářijovém čísle Náměšťských novin. Zájem o kompostéry
je vysoký - dosud se přihlásilo necelých 300 zájemců. Městys tedy
splní výše uvedenou podmínku
a požádá o dotaci na pořízení
kompostérů pro občany Náměště
na Hané.
Proč kompostovat? Řada obcí
i měst podporuje domácí kompostování. Jaké jsou důvody? Tím
hlavním důvodem je možnost uložit biologicky rozložitelný odpad,
který vznikne v domácnosti a na
zahradách do kompostérů, ze kterého může vzniknout kvalitní kompost. Je to nejlevnější způsob likvidace tohoto odpadu. Rozhodně
nepatří do popelnic na komunální
odpad, protože ten končí na skládce komunálního odpadu a městys
platí zbytečné finance za jeho uložení.
Ing. Pavel Kurfürst

Bolesti při chůzi mohou mít různé
příčiny, jednou z nejčastějších je
vznik patní ostruhy. Ostruha vzniká
většinou z přetížení nohy a jejího
vadného postavení nebo nošením
nevhodné obuvi. Často se zvýrazní
právě při změně typu obuvi, třeba
z letní na zimní, při dlouhém stání a chůzi. Projevuje se jako ostrá
bodavá bolest v místě, kde se pata
opírá o podložku. Způsobuje ji kostní výrůstek, vznikající po odtažení
chodidlové povázky. Ostruha se
může vytvořit pod patou , na vnitřní i zevní straně plosky i za patou
v místě úponu Achillovy šlachy.
Samozřejmě diagnostika i léčba
patří do rukou ortopeda, ale některá opatření můžeme pro zlepšení
stavu aplikovat ihned. Velmi důležité je odlehčení paty změnou výšky
podpatku a odlehčení paty použitím
vhodných podpůrných prostředků,
podpatěnek nebo unikátních vložek
Formthotics, které jsou schopny
vytvořit optimální rozložení zátěže
na celé chodidlo.
Z přírodních prostředků můžeme
velmi dobře využít koupel, kterou
si připravíme svařením dvou balení bobkového listu ve 3 litrech vody, vaříme mírným varem po dobu
5 minut, přecedíme a přisypeme
1,5 kg mořské soli. Koupel aplikujeme po dobu 20 minut co nejteplejší
a samozřejmě ji můžeme používat
opakovaně, jen ji vždy ohřejeme.
Koupel by se měla aplikovat minimálně dva týdny i déle. Po koupeli ošetříme celé chodidlo vrbovou
mastí, pokud nemáme přímo předepsanou mast od lékaře.
Výborně se osvědčilo také podávání homeopatik Hecla lava 5 CH a
Spongia tosta 9 CH obě souběžně
jednu dávku denně i několik týdnů.
Důležité je rovněž doplnění vápníku
a vitamínu D v podobě potravních
doplňků nebo ještě lépe stravou.
Na doplnění vápníku můžete využít Chia semínka, která obsahují až
5 krát více vápníku než mléko a jako zdroj vitamínu D dobře poslouží
ryby. Tak vám přeji ať vás nohy lehce a bezbolestně donesou kam potřebujete.
L. Perničková
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VÝUKA
NĚMECKÉHO JAZYKA
Potřebujete si ujasnit základy
německého jazyka?
Potřebujete si připravit témata na maturitu?
Potřebujete se rozmluvit?
KDE – v Náměšti na Hané,
KDY – dle domluvy
VOLEJTE: 721 289 168,
PIŠTE: simona.polednova@gmail.com
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ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ

Po letních prázdninách jsme se opět
začali scházet na našich pravidelných
schůzkách.
4.září se konala poslední soutěž v požárním útoku v Hlubočkách zařazená do
Ligy MH v PÚ okresu Olomouc. Soutěže
jsme se zúčastnili 2 družstvy: v kategorii
přípravka a družstvem v mladší kategorii.
16.září naše mladší družstvo jelo do Do-

lan, kde se konala noční soutěž MH. Soutěžilo
se v disciplíně štafeta
požárních dvojic a požární útok. V obou disciplínách jsme obsadili
2.místo, takže i celkově
jsme obsadili 2.místo z
10.družstev. Odváželi
jsme si pohár, sladkosti a nové zkušenosti
ze soutěžení v noci při
umělém osvětlení.
Další tréninky jsme
zaměřili na přípravu na Závod požární všestrannosti, někteří členové
trénovali na koupališti na dráze na
překážkách na Olomouckého Draka. Olomoucký Drak se konal 18.9.
v Olomouci na stadióně Lokomotiva.
Je to soutěž jednotlivců - běh na 60
m s překážkami. Z našeho oddílu
se soutěže zúčastnili v kategorii přípravka Michal Vyroubal, v kategorii
mladší chlapci
Tomáš Stratil,
Ladislav Stratil,
Jaroslav Velš, v
kategorii mladší
dívky Kateřina
Báťková, v kategorii
starší dívky Michaela Lhotová, Ludmila
Podivínská. Každý
ze závodníků předvedl 2 pokusy.
V neděli 25.září se
konalo v Olomouci
na Horním náměstí
slavnostní
vyhlášení Ligy MH v PÚ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 01.10.2016 ve 14:30 hod. přivítala starostka Mgr. Marta Husičková v obřadní síni náměšťského zámku tyto děti:
• Marek Polešenský
nar. 01.04.2016, Hrad 25, Náměšť na Hané
• Vojtěch Koutný
nar. 25.04.2016, Válník 573, Náměšť na Hané
• Elen Muzikantová
nar. 03.07.2016, K Baběnci 648, Náměšť na Hané
• Štěpán Marhoul
nar. 22.07.2016, Biskupství 511, Náměšť na Hané
• Michal Nakládal
nar. 12.08.2016, Biskupství 237, Náměšť na Hané
Při vítání 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.

okresu Olomouc., kterého se zúčastnila
naše 2 družstva přípravky a 2 družstva v
mladší kategorii. V kategorii přípravka se
jednotlivá družstva nebodovala do celkového umístnění, takže se všechna zúčastněná družstva umístila na 1.místě. V
mladší kategorii v celkovém hodnocení,
kdy se přidělují body ze 7 závodů, naše
družstvo A obsadilo 14. místo, družstvo
B obsadilo 24.místo z 36 družstev, která
byla bodována.
V sobotu 8.října byl v Nové Hradečné zahájen nový ročník hry Plamen Závodem

požární všestrannosti. V kategorii mladší
celkem soutěžilo, na trati dlouhé 2 km,
40 hlídek. Naše družstvo, bohužel, nachytalo trestné body, takže skončilo na
24.místě. V kategorii starší celkem soutěžilo, na trati dlouhé 3 km, 45 hlídek.
Naše družstvo obsadilo 5.místo, to je
dobrý základ na jarní část hry Plamen.
V listopadu jsme na schůzkách vyráběli
panáčky z vlny, inkoustová přání, hráli hry
v klubovně. V prosinci nás čeká exkurze
mezi profesionály hasiče v Olomouci a
návštěva Expozice poznání. Budeme mít
závěrečnou slavnostní schůzku.
Mladí hasiči přejí všem krásné prožití
svátků vánočních.
Lenka Trnková, vedoucí MH

Betlém
V letošním roce se poprvé na náměstí u
stromu Osvald (dar manželů Szyrokých)
objevil betlém. Má pouze základní postavy: Marii, Josefa, v jesličkách Ježíška a
berana. Na vytvoření betléma se podílel
R. Ošťádal a J. Dostál, kteří připravili
kostry, které pak „oblékli do slámy“ dobrovolníci z řad občanů Náměště. Všem
za jejich práci patří velký dík. Poprvé u
betléma máme i schránku na poštu pro
Ježíška. Radost ze společné práce a
krásnou adventní pohodu všem pokazilo,
když opilá mládež poškodila jesličky. Věříme, že i příští rok se najdou dobrovolníci, kteří pomohou vytvořit další postavy
do náměšťského betléma.
MAHU

Výroba betléma pod vánoční strom

Vánoční jarmark

Před bitvou u Slavkova
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