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28. září – státní svátek

Zahájení školního roku 2017/2018

Pranostiky: Kolem svatého Václava nové
léto nastává
Svatý Václav víno chrání, po něm bude
vinobraní
28. září slavíme svátek sv. Václava. Svatý
Václav, syn knížete Vratislava a Drahomíry byl vychováván babičkou Ludmilou
v Budči. O jeho životě se dozvídáme více
z legend nežli ze spolehlivých dobových
pramenů. Není přesně známo, kdy se ujal
vlády, nejpozději však roku 925. Byl považován za osvíceného panovníka. Podle
pověstí vlastnoručně pěstoval révu a obilí
pro výrobu vína a hostií, vykupoval otroky.
Na pražském hradišti postavil nový kostel
zasvěcený svatému Vítu. Bratr Boleslav
jej v touze po moci nechal zavraždit a sám
se ujal vlády.
Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý, je prvním svatořečeným českého původu, patronem českého státu.
Nejznámější sochou sv. Václava je pomník od sochaře Josefa Václava Myslbeka
(1848 – 1922) na Václavském náměstí.
Na mohutném podstavci sedí svatý Václav na koni, v rozích podstavce jsou sochy
svatého Prokopa, svaté Anežky České,
svaté Ludmily a svatého Vojtěcha.
Jedna pověst říká, že až bude v Čechách
nejhůř, vyjedou z hory Blaníku rytíři v čele se svatým Václavem. Vjedou do Prahy,
Václavův bělouš na Karlově mostě klopýtne a vyrýpne z kamení kouzelný meč
knížete Bruncvíka. Václav ho pozvedne
a zavolá: „Všem nepřátelům země české
hlavy dolů!“ A tak se stane.
Čerpáno z knihy K. Trnkové „České zvyky
a tradice“

V pondělí 4. 9. 2017 začal slavnostním zahájením na zámku v Náměšti na
Hané školní rok pro 36 prvňáčků. Je to po mnoha letech tolik dětí, že byly otevřeny dvě první třídy. Slavnostní přivítání proběhlo za účasti rodičů
a prarodičů v obřadní síni náměšťského zámku. Do rukou třídních učitelek
Mgr. Simony Nevrlé a Mgr. Elišky Kvapilové předala nové školáky vedoucí
učitelka mateřské školy Mgr. Veronika Knapová. Děti byly přivítány ředitelem Základní školy a Mateřské školy Mgr. Ladislavem Havelkou a starostkou
Mgr. Martou Husičkovou. Aby nástup byl opravdu slavnostní, postarala se
o kulturní program Mgr. J. Janečková. Každý žák obdržel dárek od městyse
Náměšť na Hané. Po skončení ceremoniálu se děti vyfotily a spolu s příbuznými se všichni přesunuli na 1. stupeň ZŠ, kde se děti mohly poprvé podívat
do své třídy. Přejeme všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům naší školy,
mnoho úspěchů v novém školním roce.
Mgr. Ladislav Havelka

Loučení s uplynulým školním rokem v MŠ a vítání nového
Děti z mateřské školy zažily během
měsíce června spoustu dobrodružství nejen na výletě minivláčkem do
střížovské Zahradní železnice či do
Hasičského muzea v Čechách pod
Kosířem, ale třeba i při vycházce ke
studánce Terezce, kde cestou plnily
úkoly tematicky zaměřené na vodu
kolem nás.
Zajímavým a poučným byl pro děti i
výukový program Budeme kamarádi,
který jim přiblížil život lidí s hendikepem pomocí ukázky a vyzkoušení pohybu na vozíčku, se slepeckou holí či
čtení Braillova písma.
Tradičně byl pak školní rok v naší
mateřské škole ukončen táborákem
a přespáním předškoláků doplněným

o stezku odvahy,
kterou všechny děti úspěšně zvládly.
Následující
den
byly pasovány na
školáky před zraky
všech mladších kamarádů.
V uplynulém školním roce se nám
podařilo
udržet
kvalitní a dlouhodobou spolupráci s
rodiči, s jejichž pomocí bylo vybudováno stání pro kola
a plot na školní zahradě.
Celoročně se rodiče aktivně zapojují i
do programu EKOŠKOLA, který bude
od září 2017 pokračovat a směřovat k
auditu a celorepublikovému ocenění.
Mateřské škole se tak daří pokračovat v environmentální profilaci nejen
jedné třídy Skřítků, ale jsme rádi, že
se zapojují děti a rodiče ze všech tříd.
Důkazem toho jsou četné tematické
dny zaměřené na problematiku životního prostředí a okolí, ve kterém žijeme – například Jablíčkový den, Den
stromů, vítání jara a vynášení Moreny
či Den vody. Nově byla pro širokou
veřejnost otevřena i zahrada mateřské školy v rámci akce Den Země,
kde se mohli občané městyse dozvě-

dět něco o tomto projektu.
Mohu tedy s radostí shrnout, že děti v naší mateřské škole během roku
zažívají opravdu rozmanité akce a
spoustu legrace třeba v rámci speciálních dnů jako je Pyžamový den,
Čarodějnický den nebo Den s piknikem v lese.
Od září se již mateřská škola spojuje se základní školou a věříme, že
toto sloučení přinese pozitivní změny
zejména ve spolupráci mezi oběma
školami.
Těšíme se na další spolupráci s rodiči a na stávající i na nově příchozí
děti.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Veronika Knapová

PA R Ť Y Č K A 2 0 17
V srpnu se uskutečnila už třetí „zádveřácká“ open-air PATRŤYČKA na hřišti na „Famkách“. Tuto akci tradičně připravujeme ve spolupráci s SDH Nové Dvory a každý rok si na ni najde cestu spousta lidí nejen z Náměště, ale i z okolí.
Letos se akce zúčastnilo víc jak 250 diváků, kteří se nenechali odradit lehce pošmourným počasím a někteří dokonce dali přednost naší PARŤYČCE
před Litovelským otvírákem. Stejně
jako v minulých ročnících se mohli
diváci do některých improvizačních
scének zapojit a nutno říct, že jim to
šlo výborně – super byl „zákazník“
z řad diváků, který reklamoval dělo,
výborné byly také jiné dvě divačky, které si zahrály „živé kulisy“ na
stavbě a taky… no, zkratka skvělí
byli úplně všichni, kdo našli odvahu
si improvizaci vyzkoušet!
V průběhu PARŤYČKY jsme promítali krátkou prezentaci, která
byla ohlédnutím za desetiletým
fungováním našeho spolku. Ano,
v letošním roce slavíme už desáté
narozeniny! Za těch deset let jsme
ušli velký kus cesty a tak bychom
se o pár vzpomínek rádi podělili s
našimi příznivci v příštím čísle Náměšťských novin.
Mgr. Radka Poučová,
vedoucí Divadelního spolku
ZA DVEŘMI

Pravé přátelství podzimu
Tomáš Přidal
Podle pradávných pověstí
se sny staly skutečností;
pravé přátelství podzimu
sblížilo samotáře
společně si sednout,
podat promluvu, přívětivě pohladit
sympatickým slovem – slibem sladit
soudržnost.
Potají počítat přelétavé ptáky,
stylově se smát svůdnostem studu,
přec poznat přítele
předčí přetrhat pouto
svědomí, složitě si soupeřící se samomluvou.
Pusťte proto průvod
souvětí stovek slov,
pomalu, přesto přehledně;
sesbírejte slušivé stránky
svých siluet.
Podzim přichází po pátém pivu,
světu sloužící slunce svědomitě sedí,
prosím, posečkej
po přílivu porozumění,
sluchu střídmý soudce správy světa.

Dotace pro Turistické
informační centrum
na zámku

Městys Náměšť na Hané každoročně žádá o dotaci Olomoucký kraj
pro činnost Turistického informačního centra na zámku (dále jen TIC).
Tak tomu bylo i v letošním roce. Z
rozpočtu
Olomouckého
kraje městys pro TIC získal 30.000,- Kč na mzdové
náklady na pracovníky TIC,
školení pracovníků TIC,
sběr informací, technickou
podporu on-line transferu a
akci Velikonoce na zámku.
Akce Velikonoce na zámku
je určena především pro
žáky základních škol a děti
z MŠ. Děti se seznamují s
tradicemi svátků jara, vyrobí si zajímavý výrobek.

Z m ě ny v za s t upi te l s t vu
V rámci volebního období 2014
– 2018 došlo ke dvěma změnám
v zastupitelstvu městyse. Místo
Mgr. E. Kašparové Zajíčkové, která
odešla na mateřskou dovolenou,
nastoupila Mgr. M. Pečivová. Z
důvodu nemoci odstoupil S. Havlík. Toho vystřídala Ing. I. Botková.
Místo S. Havlíka se stal členem rady Ing. J. Brzák.
MAHU

Náměšťské kulturní léto

Posečkej, poseď, Podzime přátelský!
Soudíme slova suchým sítem,
poněvadž potoky poschly…
Stáčet spor proti proudu?
Stejný pramen slýchá porozumění;
podruhé se promění
v to, co není…
Čemu se tedy říká oddanost,
když uháníš s větrem o závod
dějinami zapomnění vstříc dalším
nikam?
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Městys Náměšť na Hané získal dotaci ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu
Olomouckého kraje na akci Náměšťské kulturní léto.
V rámci této aktivity městys uspořádal následující koncerty:
6.5. 2017
16.6.2017
2.8.2017
13.8.2017

–
–
–
–

kapela Stracené ráj
Letní koncert pěveckého sboru J. Srovnala
kapela Katapult
Olga Lounová

V rámci Náměšťského kulturního léta proběhlo i letní kino. Kinematograf
bratří Čadíků promítal v areálu u kapličky ve dnech 26.7. – 29.7. 2017
čtyři filmy:
Trabantem do posledního dechu, Teorie tygra, Anděl Páně 2 a Všechno
nebo nic.
Významnou součástí Náměšťského kulturního léta byla i akce Květiny
pro zámeckou paní aneb krajkový zámek. Tato velmi oblíbená akce přilákala návštěvníky na květinová aranžmá ztvárněna floristy pod vedením
Slávka Rabušice, byla doplněna paličkovanou krajkou Evy Vařekové a
zajímavým programem skupiny Elian (přehlídka historických kostýmů od
baroka po současnost s výkladem o historii krajky, barokními tanci, představili se chůdaři, návštěvníci mohli vidět zajímavá taneční vystoupení).
Na filmových představeních se vybíralo vstupné dobrovolné (cca.
7000,- Kč), které bylo zasláno na konto „Bariéry“

STRANA 3

Mys liveck ý spol ek Nám ě š ť na Hané
Tak jako v minulém roce se náš Myslivecký spolek Náměšť na Hané chopil příležitosti a v rámci „Programu
podpory neziskových organizací v
Náměšti na Hané“, jsme zpracovali
projekt a odprezentovali před předsedou finančního výboru a členy hodnotitelské komise.
Z několika aktivit, projednaných na
členské schůzi za spoluúčasti všech
členů a jejich podnětů jsme s předsedou mysliveckého spolku panem
Václavem Vyhlídalem zpracovali a
komise vybrala vybavení naší „Liščí
chaty“ novými stoly a lavicemi. Pro
rok 2017 nám byla přiznána dotace
pro náš Myslivecký spolek Náměšť
na Hané ve výši 45 tisíc Kč. Výše této dotace nepokryje úplnou obměnu

všech stolů v naší chatě, jedná se o
obnovu cca poloviny tohoto zařízení,
Na zbytek levic a stolů budeme žádat
o příspěvek v příštím roce ( pokud bude program vyhlášen ), pokud tomu
tak nebude, budeme nuceni financovat další obnovu z vlastních zdrojů.
Toto zařízení, které pomalu pamatuje
počátky naší chaty, již bylo značně
opotřebené a jeho obnova byla více jak žádoucí. Jedná se o majetek
mysliveckého spolku, který naši dědové a otcové vybudovali cca před
63 lety. V minulém roce byla dotace
použita na vymalování naší Liščí chaty, letošní částečná výměna 5 stolů a
deseti lavic opět přispěje k zlepšení
vnitřního vybavení chaty .
Po loňském vymalování a natření

vnějšího „kabátu“ a vybavení novými
lavicemi se chata stane útulnější, což
jistě ocení i ostatní občané naší obce
( místní hasiči, děti, členové klubu důchodců ), kteří naši chatu hojně navštěvují.
Chtěli bychom touto formou poděkovat členům hodnotitelské komise,
kteří projekt vybrali, dále poděkovat
panu Matouškovi z Nových Dvorů,
který se ujal výroby stolů a lavic.
Myslím si, že všichni členové
našeho spolku se snaží majetek,
který jsme dostali do péče od našich předchůdců, spravovat s péčí řádného hospodáře a zanechat
jej budoucím generacím minimálně
v dobrém, ne-li lepším stavu .
Miroslav Hrabal

BY L I NK Á Ř NIK DY NEZ A H Á L Í
Léto nám pomalu ukazuje záda, ale
ještě stálé máme šanci si vytvořit
zásobu léčivek na zimu. Dnes si
povíme o bylinách, které je možné
sbírat i na podzim a je jich opravdu
dost.
Na podzim jsou nejlépe využitelné
kořeny a plody rostlin. Na všech
mezích, úvozech a loukách najdeme čekanku obecnou a pampelišku. Jejich kořeny jsou výborným
prostředkem ke zlepšení činnosti
jater, zmírnění potíží při žlučových
a ledvinových kamenech, zánětech
močových cest a zácpě. Z kořenů
připravíme tříminutový odvar z 1
polévkové lžíce kořenů na půl litru
vody. Odvar připravujeme proto, že
kořeny uvolňují své účinné látky pomaleji než nať.
Další léčivkou je kořen kostivalu lékařského, ten však používáme jen
zevně, protože má vysoký obsah
alkaloidů, na záněty svalů a kloubů,
při bolestech po zlomeninách nebo
při křečových žílách.
Na obklady můžeme využít i křen
selský, a to při křečových žílách
a revmatických zánětech. Obklad
necháme působit jen do mírného
zčervenání kůže, abychom zabránili
podráždění pokožky, protože je to
hodně silný prostředek.
Na plicní choroby, hnisavé rány a
koupele vlasů při jejich vypadávání
výborně poslouží odvar z kořene lopuchu většího. Při zánětech dýchacích cest a podpoře pocení zase poslouží odvar z pupavy bezlodyžné.
Naopak při chorobném pocení a na
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podporu krevního oběhu můžeme
využít odvar z kořene libečku.
Také si můžeme nasbírat oddenky
violky vonné, které pomáhají při odkašlávání a zevně podporují hojení
ran. Oddenek kozlíku lékařského
zase pomůže při nespavosti z nervového vyčerpání a zklidní srdeční
tep. Oddenek krvavce totenu staví
průjem, pomáhá uzdravovat nemocné dásně a urychluje hojení po vytržení zubu.
Vypravit se ovšem můžeme i na některé plody, například plody jalovce
jsou výborné na obklady při revmatismu, také při kožních chorobách
a oslabení ledvin. I z nich připravujeme tříminutový odvar. Dalším
zástupcem podzimních plodů je
jeřáb ptačí, reguluje činnost střev
a pomáhá při revmatismu. Plody
kaštanu bez hnědých slupek jsou
výborným prostředkem při zahlenění a pomáhají také při křečových
žílách a zhmožděninách. Z kaštanů
je nejlépe připravit lihovou tinkturu
nastrouháním oloupaných kaštanů
do lihu v poměru 2 : 3 a louhovat
dva týdny, potom přecedit a vnitřně užívat 2krát denně půl čajové
lžičky nebo zevně potírat postižená
místa.
Sbírat můžeme také ještě listy borůvky obecné, které pomáhají udržovat správnou hladinu krevního
cukru. Listy jitrocele kopinatého
pomohou našim dýchacím cestám,
při suchém kašli a špatném trávení a listy ostružiníku zlepší činnost
žaludku a také pomáhají snižovat

hladinu krevního cukru.
Tak se nezapomeňte pořádně zásobit na zimu, ať vás žádný neduh
nezaskočí nepřipravené. Krásný a
barvami prozářený podzim vám přeje L. Perničková

Škol a
Škola bývala původně pouze jednotřídka, učilo se v jedné místnosti, často v pastoušce nebo v obecní kovárně. Na venkově žili učitelé v chudobě,
byli často odkázáni na dary vesničanů. Venkovští učitelé bydleli většinou
ve škole, mohli mít i malé hospodářství. Přivydělávali si hraním v kostele
a při muzice, opisovali noty a písemnosti, za malou úplatu i zvonili. Jejich
postavení se začalo zlepšovat až po
školské reformě Marie Terezie.
Obce převzaly školy od vrchnosti,
postavili školní budovy a na konci 19.
století měly školu již všechny vesnice.
Všeobecný školní řád. Marie Terezie
zavedl u nás školní docházku dětí od
šesti do dvanácti let, povinnou pak císař František I. Vyučování trvalo původně jen čtyři hodiny denně, učilo se
čtení, psaní, počítání a náboženství.
Jako učebnice sloužil katechismus a
posléze čítanka.
Počítalo se zpaměti a psalo na břidlicové tabulky. Neposlušné děti byly
trestány rákoskou nebo sezením v
oslovské lavici.
Dokud nebyla zavedena povinná
školní docházka, děti často vynechávaly, musely pomáhat v hospodářství
a domácnosti.
MAHU

STRANA 4

SK Nám ě š ť infor muje.
Fotbalisté Náměště stabilně hrají v
1.A třídě Olomoucké župy, se střídavými výsledky. Podzim byl slabší, panovaly pochyby, ale jaro bylo
o hodně lepší a tak jsme skončili
v polovině tabulky. Novou sezonu
2017/18 jsme začali se změnami.
Byli jsme přeřazeni do severní
skupiny, takže hrajeme v 1.A třídě
skupině A. Zpočátku jsme z toho
neměli radost, ale pak jsme našli
pozitiva - soupeři, které neznáme,
nové stadiony, na které budeme
zajíždět, jiní fanoušci hostů....
Další změna je, že naše opora
Vojta Šoupal odešel spolu s Martinem Schonem a hájí nyní barvy
Lutína, který hraje vyšší soutěž.
O poslední změně rozhodla naše
valná hromada, která schválila
zrušení „rezervního“ mužstva, které hrálo III.třídu okresu Olomouc.
Koncem července proběhl na našem hřišti již 6.ročník Veteran cupu - turnaje hráčů nad 35 let, do
kterého se zapojilo 8 družstev z
Náměště a blízkého okolí. Vítězem
se stalo mužstvo ze Slatinic /letošní nováček/, které v rozhodujícím
zápase porazilo Doloplazy, které
obhajovaly titul z loňského roku. O
třetí příčce rozhodl penaltový rozstřel, v němž byli šťastnější hráči
Náměště a odsunuli tak na 4.místo Vilémov. Dalšími účastníky byly
týmy z Lutína, Drahanovic, Unčovic a druhý tým Náměště. S pomocí sponzorů - Městys Náměšť,
Eluvio, KONA, Seritech, MUDr.L.

Dohnal - si hráči odvezli hodnotné
ceny. Děkujeme všem, i hasičům,
kteří dětem pro zábavu nastříkali pěnu. Jelikož letos fotbal v Náměšti slaví 70.výročí vzniku, byl
v rámci turnaje sehrán přátelský
zápas mužů se Slatinicemi, který
tak završil celé fotbalové odpoledne. Večer oslavy pokračovaly

- k tanci i poslechu hrála skupina
„Nepijou“, která spolu s bohatým
občerstvením vytvořila příjemnou
atmosféru.
Zveme všechny stávající i nové fanoušky na stadion v Náměšti, kde
probíhají mistrovské zápasy nejen
dospělých, ale i mládeže.
Bohuslav Ošťádal

Chodník

ulice Prostějovská (II. etapa)

Občané ulice Prostějovská nebudou muset konečně ke svým domovům chodit po poměrně frekventované krajské komunikaci.
V pondělí 11. 9. začala firma MODOS budovat II. etapu chodníku.
Městys Náměšť na Hané získal
na tuto akci dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury
ve výši 710.000,- Kč cena díla
je 2.133.640,- Kč a mělo by být
ukončeno v říjnu 2017.
MAHU
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Střípky náměšťské archeologie

Nejstarší moravští zemědělci na území Náměště na Hané

Cesta za poznáním „proti proudu času“ na samotný počátek lidských (nepsaných) dějin nás v našem putování
pravěkem Náměště na Hané přivede k prvním zemědělcům. Ocitáme se na začátku mladší doby kamenné (v
tzv. starém neolitu), kam spadá kultura lidu s lineární
keramikou (dříve též označována jako keramika volutová). Z hlediska časové posloupnosti je datována mezi
léta 5700 – 4900 př. Kr. Její nositelé se zabývali hlavně
zemědělstvím (což je charakteristickým rysem celého
neolitického období). Zdrojem potravy se stalo maso domestikovaných zvířat, která získávali tak, že zajímali zvířata žijící divoce, ale která měla stádní instinkt. Stálým
přísunem zdroje potravy docházelo k nárůstu populace
v oblasti Předního východu a lidé hledali nové prostory.
Začali migrovat. Putovali cestou přes Balkán a dospívali
do středního Podunají a do srdce Moravy samotné. Zřejmě se ptáte, čím se projevoval takový neolitický člověk?
Projevoval se usedlým způsobem života, budováním
stálých sídlišť (zakládáním domů nadzemní konstrukce)

a tím co přinášelo ono zmiňované zemědělství
– byla to především výroba keramiky, výroba textilu a kamenných nástrojů. Pro kulturu s lineární
keramikou je charakteristická keramika, která má
kulovité tvary, jakoby napodobující přírodní tykve
a zdobení hluboce brázděnými liniemi (proto říkáme s lineární keramikou) a někdy také spirálami
– volutami (od toho keramika volutová). Neměli
bychom též pominout duchovní život těchto lidí.
Tady se vytvořila představa „abstraktní“ bohyně
Matky (Magna Mater – Velká Matka), která měla
„na starosti“ úrodu polí, plodnost lidí i zvířat. Lidé aby si naklonili tuto bohyni a zajistili si úrodu
a plodnost, přinášeli ji různé oběti. Příslušníky
své komunity pohřbívali členové systematicky,
což souviselo s úctou k zemřelým společenské
jednotky a vírou v posmrtný život. Byly to převážně kostrové pohřby do země ve skrčené poloze, které se odehrávaly za přítomnosti různých
pohřebních rituálů. Do hrobů jim byly přidávány dary na
„onen svět“ (keramické nádoby, sekery či sekeromlaty,
apod.). Z náměšťského katastru evidujeme osídlení lidu
kultury s lineární keramikou z polohy Valník, Padělky za
Biskupstvím, ve východní části Biskupství, nad ústím
potoka Baběnce do Šumice, ale také přímo ve středu
městyse, na náměstí T. G. Masaryka. Z posledních let
stojí jistě za zmínku nálezy dvou tzv. kopytovitých klínů
(typických staroneolitických broušených nástrojů, připomínajících tvarem ševcovská kopyta – od toho pojmenování) a střep z kulovité (globulární) nádoby s dvěma
notovými značkami (viz obrázek) z povrchových sběrů
autora. Co dalšího můžeme očekávat? To jistě ukáže budoucnost – ale nezapomínejme, že národ, kterému je cizí jeho vlastní minulost a domácí kultura, přichází o svoji
identitu... Buďme proto právem hrdi na historický odkaz
naší země, díky kterému se můžeme vrátit zpět ke svým
kořenům. Protože člověk, který pátrá v dávné minulosti,
žije zároveň i všední přítomností…
Tomáš Přidal

Rekonstrukce
hasičské zbrojnice

V letošním roce bude, díky dotaci z
Integrovaného operačního programu (IROP), zahájena rekonstrukce
hasičské zbrojnice. Ve středu 6.9.
2017 byla vybrána výběrovou komisí realizační firma, nyní se čeká, zda
se neúspěšné firmy neodvolají a rekonstrukce může začít. I když se na
to, zda projekt bude či nebude podpořen netrpělivě čekalo a projekt se
dlouho připravoval, teprve nyní je
třeba „zabrat“. Je totiž nezbytné dořešit fungování zásahové jednotky
(umístění cisterny, aby v zimě nezamrzala ) a další věci spojené s rekonstrukcí. Všichni však věříme, že
se vše podaří.
MAHU
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Asekol - ze starého nové

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

STRANA 9

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

STRANA 10

ODDÍL ML A DÝCH H ASIČŮ

V neděli 14.května se konalo v Olomouci na stadioně Lokomotiva Okresní
kolo hry Plamen. Naše mladší družstvo
po podzimní části bylo na 23.místě. V
konkurenci
31 družstev, po zvládnutí třech disciplín, kdy na štafetách
jsme obsadili dvakrát 3.místo skončilo
v celkovém hodnocení na krásném 5.
místě.
Starší družstvo po podzimním závodu ZPV bylo na 4.místě. V disciplínách CTIF, kdy jsme družstvo museli
doplnit mladšími členy, jsme obsadili v
PÚ CTIF 13.místo, ve štafetě CTIF 12.
místo. V Olomouci jsme zvládli další tři
disciplíny. V celkovém hodnocení jsme
z 28 družstev obsadili 13. místo.
V květnu a v červnu jsme se zúčastnili
s dvěma družstvy přípravky, družstvem
mladším a starším dalších čtyř soutěží zařazených do Ligy mladých hasičů
okresu Olomouc v požárním útoku.
16. června jsme se s našimi družstvy
zúčastnili noční soutěže“ Trusovický
kaštan“. Soutěž se skládala z disciplín:
štafeta požárních dvojic a požární útok,

který se běžel již za tmy do průhledné,
osvětlené kádě. Mladší družstvo obsadilo 8. místo ze 14 družstev, starší družstvo11. místo z 24 družstev.
V srpnu pro nás naše SDH uspořádalo „soustředění na Liščí chatě“. Zde pro
nás „naši muži“ připravili krásné čtyři
dny. Vařili nám ve vojenské pojízdné
kuchyni, měli jsme různé hry a soutěže,
noční stezku odvahy, táboráky, opakovali si znalosti na ZPV, stříleli ze vzduchovky, zdolávali lanové překážky.
Koncem srpna jsme začali s přípravou na přebor jednotlivců – Olomoucký
drak, který se uskuteční 17. 9. v Olomouci.
Od září se scházíme na našich pravidelných schůzkách každý pátek od
16.hodin. Trénujeme požární útok, čekají nás ještě dva závody. Připravujeme se na „závod požární všestrannosti“, který se tentokrát poběží 14.10. v
Náměšti.
Rádi mezi námi přivítáme nové členy.
Takže pokud máte chuť naučit se něco
nového, přijďte mezi nás.
Lenka Trnková
vedoucí mladých hasičů

DOROST
V neděli 4.června se v Olomouci na
stadioně Lokomotiva uskutečnilo okresní kolo dorostu. My jsme měli zastoupení v kategorii starší dorostenec. Mezi
sebou si to rozdali naši dorostenci Michal Zbořil a Lukáš Navrátil. Po zvlád100 m s překážkami,
nutí disciplín –
dvojboj a napsání testů byl lepší Lukáš,
tím si zajistil postup na krajské kolo.
Krajské kolo se konalo 11. června v
Bludově, zde Lukáš obsadil 3. místo.
Dorostenci se aktivně zapojují do družstva mužů.
Lenka Trnková
vedoucí mladých hasičů

Vzpírání Haná z. s.
Vzpěračům z Hané se v jarně letním
období velmi daří. Jan Dobrý získal
bronzovou medaili na MČR starších
žáků. Ondřej Hlavinka se na závodech
v Olomouci nominoval svým výkonem
100 kg v trhu a 130 kg v nadhozu na
MČR juniorů, které proběhne 7.10. v
Sokolově. Již je téměř jisté, že příští
rok složí Vzpírání Haná z.s. vlastní ligové družstvo.
Po pololetním hodnocení vzpěračů se
ze všech mužů Ondřej Hlavinka umístil
na 137 místě. Výborný výkon předvedl
i Jaroslav Dobrý, s 204 body je na 275

místě z celkem 497 vzpěračů.
V červenci proběhlo týdenní soustředění mládeže ze střední Moravy v
Holešově, kde se připravuje i mládežnická reprezentace. Junioři z náměšťského klubu tak měli možnost poznat

podmínky a prostředí vrcholové přípravy ve vzpírání. I když to byl náročný
týden, všem se tam líbil.
V záři proběhne náborová akce na ZŠ
v Náměšti na Hané, později i v Senici
na Hané. Věříme, že se řady vzpěračů
opět rozrostou a objevíme další skryté
talenty. Stále přijímáme nové zájemce
a zájemkyně i z řad dospělých.
V srpnu bude klub pořádat první vzpěračské závody v trhu a dřepu, v průběhu podzimu další. Více informací o
závodech naleznete na FB stránkách
vzpírání Haná a na webu http://vzpirani-hana.cz
Julie Švecová

KULTUR NÍ
LÉTO
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