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Vánoční čarování

Pastýři Boží hvězdy

S vánočními svátky je spojeno kouzlení a čarování. Čarování a kouzlení
je z předkřesťanského období. Mnoho kouzel bylo spojeno se Štědrým
dnem. Štědrovečerní stůl se omotával
řetězem, to proto, aby rodina držela
pospolu.Pod štědrovečerní talíře se
kladly mince či šupiny z kapra, které měly zajistit stolovníkům po celý
rok dostatek peněz. Zbytky od večeře se dávaly ovocným stromům, aby
měly v dalším roce dostatek ovoce.
Kosti z ryby hospodář zakopával
na zahradě,aby se o ně popíchal krtek
a utekl k sousedům.

V rozkvětu sličných hvězd,
nebe voní jemným příslibem
o naději ve zrození
živých rán a tlukoucích nocí.

Pastýři nám vždy posvítí lucernami,
a ač i jejich zdroj není nekonečný,
v duchu Vánoc je něco,
co začíná pořád jinak…

Tlukoucích křídly Pastýřů,
jež zasvětili svoji životní úlohu
ochraňováním starých hvězd
a stád lidského plémě...

V nekonečnu
lidského pochopení,
a lásky dát to,
co každý dokáže po svém…

Nad Pastýři samotnými
dlí velká Boží hvězda,
jasně do dálky vysoce zpívá zář;
v rytmicky idylickém vztahu.

Darovat srdcem.

Čerpáno z Encyklopedie Vánoc
V.Vavřinové

Je tu proto,
aby naše cesty
neušly zapomněním;
temnotou bezhvězdné prázdnoty.

S jistotou, která stojí jako skála;
pevně a majestátně,
nad vrcholky, kde zapadá
jeho jasnost v přesvědčení.
Do míst, kam chodí spát hvězdy,
včetně té nejzbožnější.
Tomáš Přidal

Poděkování
Spolek dr. Ignáce Feigerleho děkuje za příspěvek z rozpočtu městyse
Náměšť na Hané ve výši 45.000,- Kč.
Díky tomuto příspěvku mohla být
do kostela přivedena voda, vybudována kanalizace.
Ing. J. Blaťák, předseda

Plesová sezóna 2018
So 13.1. Myslivecký ples
So 20.1. Sokolské šibřinky
Pá 26.1. Tradiční ples městyse
Ne 28.1. Maškarní karneval pro děti
So 10.2. Hasičský ples
So 3.3. Sportovní ples

Česko si opět zazpívá koledy 13.12.2017 v 18.00 hod.
Zveme vás již na sedmý ročník akce Česko zpívá koledy. I letos si společně
zazpíváme tři koledy, které již známe:
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma.
Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.
Sejdeme se 13. prosince 2017 v 18 hodin na náměstí T.G.Masaryka, abychom nejen společně zpívali, ale prožili i příjemný adventní čas.

Dopisování s Ježíškem
Pošta Ježíškovi
V loňském roce byla u nás poprvé schránka pod vánočním stromem, do které
děti mohly vhodit dopis Ježíškovi. Bohužel, v letošním roce se podobná aktivita
konat nebude. Tady je vyjádření realizátora:
„S lítostí Vám musíme oznámit, že se nepodařilo sehnat partnera, který by odepisování financoval, a z toho důvodu minimálně letos Ježíšek odpovídat nebude.
Ale neříkáme, že je s Českým Ježíškem úplný konec. Třeba mu roční pauza naopak
prospěje a pokud bude na veřejnosti vidno, že jí chybí, možná se najde partner,
který umožní Ježíškovi pokračování v dalších letech.“
S omluvou
Organizátoři Českého Ježíška

V roce 2017 získalo SDH Nové
Dvory finanční příspěvek ve výši
34 000,00 Kč od Městyse Náměšť
na Hané z Programu na podporu
neziskových organizací na nové
dřevěné opláštění stěn a střešních
podhledů budovy na hřišti, kterou
SDH využívá především při konání různých akcí pro veřejnost.
Za příspěvek tímto Městysi Náměšť na Hané děkujeme.
Celkové náklady na opláštění se
nakonec přehouply přes 50 tis. Kč
a členové SDH při natírání a připevňování opláštění odpracovali
víc jak 100 hodin práce. Ale výsledek stojí za to.
Lukáš Pluskal
starosta SDH Nové Dvory

T. J. Sokol Náměšť na Hané – sokolský prapor a dotace
100 let jsme oslavili v roce 2009 a pokračujeme dál…
Jsem ráda, že mohu i Vás seznámit
s trochou historie naší náměšťské tělocvičné jednoty. Několika bratřím
a sestrám se podařilo předat a uchovat sokolské vzpomínky. Jedním
z námi používaných symbolů je sokolský prapor. Prapor vyšívala švadlena
Anna Svozilová z Náměště na Hané
v letech 1934 – 1938. Po dobu 2. světové války byl u ní uschován. Krátce
po osvobození v roce 1945 byl poprvé
rozvinut na čelním místě v průvodu.
Fialová stuha na praporu byla věnovaná Otakarem Čechem po r. 1945, rodákem z Náměště, který odešel v roce
1934 za prací do Indie.
V současné době o prapor s poctivostí
sobě vlastní pečuje bratr Josef Kapounek, který je členem sokolské stráže
České obce sokolské. Prapor je často
používán při oslavách různých státních svátků, při oslavách sokolských
a vzácně jej také vyvěšujeme při konání
každoroční valné hromady naší tělocvičné jednoty. Tento prapor je v chatrném stavu a chceme jej uchovat i pro
další generace, snad i jako historickou
památku, a proto výbor naší tělocvičné
jednoty rozhodl, že necháme historický prapor opravit a na běžné používání necháme ušít repliku praporu naší
tělocvičné jednoty. Prapor T. J. Sokol

Náměšť na Hané má totiž jako jeden z
mála v naší župě Olomoucké-Smrčkově
takovou dlouhou historii.
Vzhledem k tomu, že je rozpočet
na vyhotovení plnohodnotné repliky
praporu naceněn na částku 66 400
Kč, rozhodli se někteří členové naší
tělocvičné jednoty, že přispějí mimořádným členským příspěvkem. Pokud
byste se i Vy rozhodli, že chcete poskytnout T. J. Sokol Náměšť na Hané
účelový dar, obraťte se prosím na bratra Josefa Kapounka, který byl výborem jednoty pověřen zajištěním
činností kolem vyhotovení repliky
našeho historického praporu. Na předání finančního obnosu se můžete domluvit přímo telefonicky nebo každý
pátek od 18 do 19 hodin v sokolovně,
v době, kdy probíhá hodina nácviku
na XVI. všesokolský slet 2018. Všichni dárci budou uvedeni na stuze, která
bude součástí praporu.
Tělocvičná jednota Sokol Náměšť
na Hané obdržela z rozpočtu Městyse

Náměšť na Hané z Programu podpory neziskových organizací v Náměšti
na Hané pro rok 2017 dotaci na svoji činnost ve výši 77 000 Kč. Z této
finanční částky jsme pořídili novou
volejbalovou síť, míč na malou kopanou a míčky na stolní tenis. 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. V letošním
roce byly provedeny tesařské a klempířské práce na samotné konstrukci
budovy včetně jejího zastřešení.
Děkujeme Městysi Náměšť na Hané
za přidělenou dotaci, díky níž jsme
mohli vše realizovat.
Ing. Petra Krejsová Odehnalová

Z činnosti SDH Náměšť na Hané 2017
ní soutěž v areálu koupaliště za finanční podpory Olomouckého kraje.
Získali jsme dotaci ve výši 5.000,-Kč.
Soutěž byla zařazena mezi 5 soutěží
Olomoucké noční ligy. Celkem se zúčastnilo 51 družstev žen a mužů. Naši
muži skončili na 7. místě a ženy na
3. místě. Blahopřejeme !
Koncem prázdnin jsme pro naše nejmladší hasiče uspořádali čtyřdenní
soustředění na Liščí chatě. Součástí
programu byl trénink s hasičským
vybavením, míčové hry, ukázka a vyzkoušení lezecké techniky, tematická
vycházka na místo po lesním požáru,
stezka odvahy, chystání dřeva na táborák aj.
V pátek 20.10.2017 si měly možnost
děti 1. stupně ZŠ v rámci branného
dne prohlédnout vybavení jednotky
a vyzkoušet si některé činnosti hasičů.
Na závěr návštěvy dostaly děti sladkou
odměnu.
Podzimní sběr železného šrotu dopadl nad očekávání, přálo nám počasí,
do sběrných surovin jsme odevzdali
15 tun. Chci touto cestou poděkovat
všem občanů, kteří nám věnovali železný šrot.
V polovině října proběhl v okolí amfiteátru Závod požární všestrannosti zařazený do celostátní hry „PLAMEN“

pořádané Okresní odbornou radou
mládeže. Náš sbor se podílel na organizaci, přípravě tras a občerstvení.
Ceny pro mladé závodníky byly podpořeny z dotace Olomouckého kraje.
Odměnou za celoroční činnost členů byl pak jednodenní zájezd dne
16.9.2017 do hornické expozice
v areálu Landek Park Ostrava-Petřkovice. Rád bych zde také poděkoval
všem členům, kteří se aktivně podílejí
na činnosti našeho sboru.
Na začátku listopadu jsme na dlouhých 52 týdnů opustili budovu staré
zbrojnice, která se stala staveništěm.
Proběhne rekonstrukce stání pro zásahová vozidla a bude vybudováno
nové zázemí odpovídající nynějším
požadavkům jednotky. Prozatímní
azyl jsme získali v opraveném prostoru na bývalém katru. Rádi Vás budeme o průběhu prací informovat. Moc
se na novou zbrojnici těšíme.
Závěrem bych chtěl všem popřát krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Marek STRATIL
starosta SDH
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Tradičně jsme koncem května skáceli Májku za doprovodu skupiny Nepijou. Následovaly Náměšťské hody
10.-11. května se sobotní zábavou „U
kapličky“ a nedělní hodové odpoledne se skupinou ROXY. Program byl
připraven ve spolupráci s městysem
Náměšť na Hané. Finanční prostředky na kulturní program a atrakce pro
děti, dále pak na soustředění mladých
hasičů na Liščí chatě a odměny pro
děti naší ZŠ v rámci branného dne
byly získány z PROGRAMu PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
NA ROK 2017 poskytované městysem
Náměšť na Hané, kterému tímto děkujeme.
Naši zasloužilí členové se opět v červnu zúčastnili setkání seniorů OSH
Olomouc konaném ve Střeni.
2.7.2017 proběhl koncert kapely KATAPULT na amfiteátru, kde jsme byli
požádáni o pomoc v podobě pořadatelské služby.
Dále jsme byli v průběhu roku zváni
na různé oslavy výročí založení okolních sborů. Naši zástupci se také zúčastnili oslav 130-ti let založení SDH
Kolešov (okres Rakovník), kde je naše
bývalé zásahové vozidlo CAS 20 LIAZ
K101.
Začátkem srpna se uskutečnila noč-

UŽ DESET LET JSME ZA DVEŘMI
… ANEB JAK TO VŠECHNO ZAČALO?
Naše divadelní začátky jsou spojeny
s náměšťským zámkem, kde se potkala nadšená divadelní omladina, která
k divadlu „přičichla“ v dětském věku
v době, kdy se v Náměšti hrála Fidlovačka, Veselé paničky windsorské a
další slavné kusy, s budoucí režisérkou
(tehdejší kastelánkou) a společně se
pustili do zkoušení pohádky “Mluvící
prsten“. První divadelní premiéra se
uskutečnila na nádvoří zámku jednoho slunečného nedělního odpoledne
roku 2006. Sice to byla současně i derniéra, ale i tak to byl úspěch. A tehdy se
postupně začala rodit myšlenka založit divadelní spolek a navázat na slavnou tradici náměšťských ochotníků.
Myšlenka se nakonec stala skutečností
v první polovině roku 2007, kdy jsme
se upsali ďáblu, teda vlastně spolku,
na zakládací listinu. Pak už stačilo jen
vybrat název - návrhů padlo mnoho:
Dispona, Gratis, Za Dveřmi, Sifon 2,
apod., nakonec se hlasovalo a zvítězil
název ZA DVEŘMI.
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První hrou, kterou jsme začali zkoušet už jako ZA DVEŘMI, bylo „Strašidlo cantervilské“. Tuto první hru jsme
odehráli jen 2 x, ale pro nás to znamenalo, že jsme konečně „dobyli“ prkna,
která znamenají svět. Další hrou byl
v roce 2009 „Tenor na roztrhání“, kde
jsme si už troufnuli na víc – ve hře
se objevil zpěv, tanec, dělená scéna
a také první divadelní nahota. Hru
jsme odehráli 5 x a dodnes na ni všichni s láskou vzpomínáme. V roce 2009
jsme se také herecky a produkčně podíleli na natočení dokumentu o Terezském údolí, který natočil režisér Ivan
Střítezský.
V roce 2010 se naše divadlo „potkalo“
s autorem Rayem Cooneyem a byla to
láska na první pohled - zkrátka tento
autor jakoby psal přímo na míru pro
nás. Jeho bláznivé komedie srší vtipem
a jedna zápletka střídá druhou. Takže jsme si zahráli hned 2 cooneyovky
za sebou. Tou první byla „Habaďůra“,
kterou jsme reprízovali 7 x, a hned
po ní následovala komedie „Peklo
v hotelu Westminster“, s níž jsme slavili první divadelní úspěch na přehlíd-

ce amatérských divadel v Kojetíně: 2.
místo + doporučení na celostátní divadelní přehlídku ve Volyni a ocenění
za herecké výkony. Hru jsme reprízovali 13 x v průběhu let 2011 - 2012.
Rok 2013 byl ve znamení komedie
„Na správné adrese“, kterou jsme reprízovali během jediného roku 16 x,
a za kterou jsme na přehlídce v Němčicích získali 4 čestná uznání za herecké výkony a za režii. V roce 2014 jsme
nazkoušeli komedii „Bez obřadu“,
v níž se, kromě herců, zaskvěli také
jedineční mistři kulis, kteří bravurně zvládali přestavbu scény. I s touto
hrou jsme v Kojetíně slavili úspěch –
získali jsme ocenění za herecké výkony a za režii a návrh scény. Hru jsme
reprízovali 15 x v letech 2014 - 2015.
A zatím poslední hrou, kterou měli diváci možnost zhlédnout, je divadelní
klasika – satirická komedie „Revizor“,
kterou jsme reprízovali 16 x v průběhu let 2016 - 2017 a za kterou jsme
v Kojetíně získali ocenění za herecké
výkony.
Zapomenout nemůžeme ani na PARŤYČKU. V roce 2014 jsme navázali
spolupráci SDH Nové Dvory a připravili jsme poprvé tuto letní improvizační show, která se konala na hřišti
na Nových Dvorech. A protože se akce
potkala s diváckým ohlasem, tak ji
každoročně opakujeme – máme za sebou už 3 ročníky.
Ale nevěnujeme se jen divadlu. Za deset let jsme oslavili 4 divadelní svatby
a narodilo se 7 malých divadelníčků,
takže náměšťské divadlo má už novou
generaci. Na závěr zbývá říct jediné z celého srdce doufáme, že naše divadlo má před sebou další úspěšné roky
a hlavně, že nám Vy, naši diváci, zachováte přízeň.
--------------------------Děkujeme Městysi Náměšť na Hané
za dotaci ve výši 42 tis. Kč, kterou náš
spolek v letošním roce získal z Programu na podporu neziskových organizací. Z této dotace jsme zakoupili dataprojektor, plátno a licence na novou
divadelní hru.
Mgr. Radka Poučová

Od 6.11.2017 probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice, dotovaná
z 95% EU a z rozpočtu městyse
Náměšť na Hané, která bude trvat
rok. Z tohoto důvodu jsme museli
celou zbrojnici vystěhovat a najít
si nové zázemí. Již v průběhu loňského roku jsme vlastními silami,
za finanční podpory městyse budovali na protějším břehu Šumice
stání pro cisternu a sklad na materiál. Ten se nachází vedle sýpky
po bývalém katru ZD. Přesun jsme
zahájili 1.9.2017 a zakončili posledním úkonem, přesunem Tatry
a zásahové výbavy 26.10.2017. Ztížené podmínky výjezdu, zejména stáčení na most přeš Šumici,
jsme si mohli na ostro vyzkoušet
hned o víkendu, kdy na celou republiku 29.10.2017 přišel orkán
Herwart. Naše jednotka toho dne
vyjížděla ke čtyřem událostem
stejného charakteru a to: technická pomoc- spadený strom přes
silnici jednou blokoval strom silnici směrem do Olbramic, potom
strom na silnici před nádražím
a dvakrát jsme vyjížděli do Slatinic,
kde taktéž ležely stromy. Následující den jsme byli vysláni k dopravní nehodě mezi obcemi Senička a Senice na Hané. Od 1.1.2017
do 31.10.2017 máme za sebou 40
zásahů.
I když jsme ve ztížených podmínkách, akceschopnost jednotky je
zajištěna a těšíme se, že za rok se
budeme stěhovat zpět do „nové“
zbrojnice.
Velitel JPO II Náměšť na Hané
Michal Vyroubal

Rada městyse Náměšť na Hané rozhodla o rekonstrukci baru v přísálí,
který byl již v dost špatném stavu/ byl
vybudován v roce 1997/. Rekonstrukce si vyžádala 948.550,- Kč. Co bylo
realizováno: byla nově udělána elektřina, zateplen strop, všem, kdo budou
bar používat poslouží nové výčepní
zařízení, byla položena nová podlaha,
vyroben nový nábytek.
Na tuto rekonstrukci by měla navázat rekonstrukce kuchyňky, výměna
oken, dostavba sociálního zařízení
tak, aby byla přímo v budově šatna pro
návštěvníky.
Věříme, že rekonstrukce se bude líbit.
Aby bar všem dlouho sloužil, budou
pro nájemce stanovena přísná pravidla k využívání.
MAHU

Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se obrátit?
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

Návštěva z partnerské školy
Ve dnech 20. až 22. září 2017 nás navštívili přátelé z partnerské školy z Levic.
Připravili jsme pro ně zajímavý program, v rámci kterého navštívili muzeum tvarůžků v Lošticích, zemědělskou farmu Doubravský dvůr, zámek
v Čechách pod Kosířem a zámek Náměšť na Hané.
Na odpoledne byl pro naše přátele připraven kulturní program a oblíbená
diskotéka. S přáteli jsme se rozloučili
v pátek a domluvili si společné setkání
na květen. Po rozloučení naši kamarádi ještě zamířili do Olomouce do Pevnosti poznání na výukový program.
Mgr. Ladislav Havelka
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Nový bar

Aktivity dětí v mateřské škole v Náměšti na Hané
Od nového školního roku opět v naší
mateřské škole nabízíme dětem jednou za měsíc divadelní představení
a nepravidelně i zajímavé akce, které
dětem přibližují například povolání
rodičů či svět zvířat, dále využíváme
služeb Střediska ekologických aktivit ve Sluňákově, ORNISu v Přerově
a IRISu v Prostějově.
Paní učitelky ale i svými aktivitami během dne obohacují dětem jejich pobyt
v mateřské škole o různé experimenty, pokusy a praktické činnosti. Dále
pro děti realizujeme různé tematické
projektové dny, při kterých si nejen
zahrají, zaskotačí, ale opakují i nabyté
zkušenosti a vědomosti.
A protože je období podzimu, sklizně ovoce a zeleniny, připravily paní
učitelky z oddělení Veverek pro děti
„Jablíčkový den“ plný úkolů, her,
tvoření a zábavy. Děti plnily na stanovištích různé úkoly – zpívaly písničky, přiřazovaly ovoce a zeleninu
do skupin, skládaly z barevných vršků,
tvořily jablíčka mačkáním novinového papíru a házely je do koše. Téma
zpracovávaly i výtvarně, otiskovaly
a dokreslovaly jablíčka na svůj strom.
Na závěr si všichni i paní učitelky za-

tančili mazurku „Měla babka čtyři
jabka“ a ochutnávali nakrájené ovoce
a zeleninu. A jak jim chutnalo!
Mateřská škola pokračuje i v programovém spojení s Domovem pro seniory František a tím vybavuje pozitivně
do života jak děti, učí se úctě ke stáří, tak pro starší lidi mají tyto aktivity významný přínos. Proto několikrát
do roka přijdeme za babičkami a dědečky a potěšíme je krátkým programem, který si pro ně naše děti s láskou připravují. Vždyť někteří tam mají
i své prababičky, nebo pradědečky, které chtějí potěšit. V říjnu se děti představily s podzimním pásmem básní, písní
a tanečků a zahrály pohádku „Budka
v poli“. Začátkem listopadu projevili
senioři zájem o to, aby si mohli společně s dětmi zazpívat známé písničky
s podzimní tématikou. Velice nás to
potěšilo, děti už pilně nacvičují a těší
se na další společné setkání, které proběhne v období adventu.
V tomto předvánočním období nás
mohou rodiče i ostatní zájemci podpořit drobnými sponzorskými příspěvky, které poslouží k zakoupení
hraček a didaktických pomůcek pro
děti.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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V sobotu 14. října 2017 přivítala starostka městyse Mgr. Marta Husičková
v obřadní síni náměšťského zámku tyto děti:
1.
2.
3.
4.

Tobiáš Hovorka, Erbenova 628, Náměšť na Hané
Zuzana Spáčilová, Válník 353, Náměšť na Hané
Tadeáš Lehký, Biskupství 170, Náměšť na Hané
Anna Samsonová, Fučíkova 124, Náměšť na Hané

5.
6.
7.
8.

Vojtěch Vyroubal, Válník 449,Náměšť na Hané
Viktorie Vyroubalová, Válník 449, Náměšť na Hané
Ella Brančíková, Komenského 312, Náměšť na Hané
Jindřiška Slováková, Bělidlo 561, Náměšť na Hané

9.
10.
11.
12.

Stella Koupilová, Nádražní 659, Náměšť na Hané
Jáchym Zápalka, Fučíkova 555, Náměšť na Hané
Jan Kolařík, Nad Náhonem 670, Náměšť na Hané
Matyáš Šimíček, Biskupství 156, Náměšť na Hané

Při tomto slavnostním aktu vystoupily děti ze základní a mateřské školy, maminkám byla předána kytička, dětem knížka a finanční příspěvek 1.000,- Kč
od městyse Náměšť na Hané.
H. Mariánková, matrikářka

Za Vaše případné finanční dary
a za dlouhodobou spolupráci děkujeme a přejeme krásné prožití vánočních svátků.
Marta Potúčková,
učitelka třídy Veverek

Oddíl mladých hasičů
hodnocených družstev.
14.10.2017 byl zahájen nový ročník
hry Plamen ZPV v Náměšti na Hané.
Závod se uskutečnil za slunečného počasí v areálu u kapličky, kde se
o účastníky vzorně staralo SDH Náměšť na Hané.
Pětičlenné hlídky běžely v lese po vyznačené trase, kde na šesti stanovištích
plnily úkoly – střelbu ze vzduchovky
na špalíky, překonání překážky po vodorovném laně, základy první pomoci, vázání uzlů, základy topografie
a požární ochrany.
Závodu se zúčastnilo 40 hlídek v mladší kategorii.
Naše mladší družstvo obsadilo krásné 2. místo. Další 2 družstva, složená
z mladších a přípravky, pod dohledem 1 staršího si závod vyzkoušela.
Ve starší kategorii závodilo 43 hlídek,
naše družstvo obsadilo 19.místo.
V říjnu a listopadu jsme na schůzkách
hráli různé sportovní hry, v prosinci
nás čeká závěrečná schůzka s nadílkou.
V lednu nás čekají halové soutěže
a příprava na jarní soutěže.
Lenka Trnková
vedoucí oddílu

Pomalu se k nám blíží zima a většina
z nás zná ten pocit věčně studených
rukou, červeného nosu a pocitu, že
se nemůže zahřát. A právě tyto potíže
dokáže účinně odstraňovat zázvor.
Zázvor má antibakteriální a protizánětlivé účinky, pomáhá při žaludečních i cestovních nevolnostech, také
dokáže snižovat hladinu cholesterolu a podporuje redukci váhy, výborně stimuluje krevní oběh a pomáhá
při rýmě, nachlazení a chřipkových
stavech. Zázvor by ale neměli užívat diabetici, lidé s nemocemi srdce,
ledvin a lidé, užívající léky při překyselení žaludku a také děti do tří let.
Typickou intenzivní vůni dodávají
zázvoru esenciální oleje a mimo nich
obsahuje vitaminy A, B1, B2, C, E a je
bohatý na sodík, hořčík, fosfor, draslík, vápník a železo. Hlavní účinnou
látkou, obsaženou v zázvoru je gingerol, způsobující typickou pikantní
chuť. Chemickým složením je velmi
podobný kapsaicinu, který najdeme v
chilli papričkách.Zázvor můžeme používat zevně, ve formě obkladů, které
aplikujeme horké. Ty ulevují od bolesti za krkem a uvolňují ztuhlé svaly.
A vnítřně užíváme ve formě čaje. Denní dávka syrového kořene zázvoru by
neměla přesáhnout 5g. Můžeme si
také připravit zázvorový sirup, který
nám výborně uleví právě při pocitech
prochlazení a tepelného diskomfortu.
Příprava: nejprve si vyrobíme cukrový rozvar - na 1 litr vody dáme 1kg
kvalitního třtinového cukru a necháme přejít varem. Do horkého rozvaru
nasypeme 600g nastrouhaného syrového zázvoru a 10 kusů oloupaných
pokrájených citronů.Necháme společně macerovat do 2. dne, zcedíme
a uložíme do chladu. Z takto připraveného extraktu můžeme připravovat
teplý nápoj. Používáme cca 3 polévkové lžíce sirupu na 1/4 litru teplé vody.
Výhodou je, že takto připravený teplý
nápoj můžete ihned vypít. Výborně
zahřeje a ještě podpoří obranyschopnost zvýšeným obsahem vitaminu C.
Tak ať vám ty studné zimní dny
ve zdraví uplynou.
Lenka Perničková
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Po prázdninách jsme se začali opět
pravidelně scházet na schůzkách
každý pátek v 16.hodin na zbrojnici
a na stadioně.
V září nás čekali ještě dva závody
v požárním útoku zařazené do Ligy MH
v požárním útoku, jednotlivce závody
v disciplíně 60 m s překážkami a hlavně příprava na „závod požární všestrannosti“.
Závodů v požárním útoku v Drahlově a v Nové Hradečné jsme se zúčastnili s družstvem přípravky, mladším
a starším družstvem.
Jednotlivci se zúčastnili závodů
v Olomouci – Olomoucký drak a
v Šumperku – Šumperský Soptík v kategorii přípravka, mladší hoši a starší
dívky.
24.9.2017 se konalo na náměstí před
radnicí v Olomouci vyhodnocení Ligy
MH v PÚ, která se skládá ze 7 soutěží, které probíhaly v měsících květen,
červen a září. Podmínkou vyhodnocení je účast družstva na 5 soutěžích.
Naše 2 družstva přípravky byla vyhodnocena bez přidělení bodů na 1.
místě. Družstvo mladší obsadilo 13.
místo z 34 družstev. Starší družstvo
bylo vyhodnoceno na 24. místě z 30

Zimní poklad zázvor

Branný den
Naše škola každý rok nacvičuje jak se
chovat v mimořádných a rizikových
událostech. Ani letošní rok nebyl výjimkou! V pátek 20. října tak proběhl
pro žáky 1. stupně branný den. Nejdříve si žáci vyzkoušeli, jak rychle a bezpečně opustit budovu školy při požárním poplachu. Následoval výchovně
– zábavný program, který si pro děti

připravili hasiči z Náměště na Hané
a policejní psovod Jiří Borůvka. Žáci
byli rozděleni po třídách a postupně se
střídali na jednotlivých stanovištích.
Profesionální členové HZS Olomouc
Dušan Bátěk a Pavel Thin si v budově
školy nachystali program ze zdravovědy. Děti získaly informace o zásadách
při poskytování první pomoci. Samy

se mohly vžít do běžných krizových
situací. Při těchto ukázkách si prověřily, jak se při poskytnutí první pomoci
zachovat. Jednalo se například o přivolání záchranné služby či poskytnutí
první pomoci při úrazech.
Další dvě stanoviště se nacházela
na školní zahradě. Psovod J. Borůvka
žákům předvedl velice zajímavou práci s policejním psem. Žáci tak zhlédli
i modelovou situaci, kdy policejní pes
hledá a útočí na možného pachatele.
U třetího stanoviště následovala prohlídka hasičské techniky a vybavení,
kterou zajistili Tomáš Chytil, Lukáš
Blaha a Antonín Brzobohatý.
Nejpoutavější pro žáky byla asi možnost vyzkoušet si protipožární hasičskou helmu a manipulaci s hasičskou
hadicí.
Poté, co každá třída obešla jednotlivá
stanoviště, čekala na žáky od hasičského sboru sladká odměna. I přes to, že
počasí nebylo zcela příznivé, branný
den se vydařil! Tímto chceme vřele
poděkovat za krásný program, který
zajistil velitel zásahové jednotky Michala Vyroubala.
Mgr. Tereza Sekaninová
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Vzpírání Haná z.s. má dalšího vice mistra
V říjnu se konalo MČR juniorů
v Sokolově, kde Ondřej Hlavinka získal bronzovou medaili. Haná se tak
může pyšnit už dvěma vicemistry.
V listopadu se koná MČR mužů a žen,
kde bude o medaili bojovat trenérka.
Na poslední chvíli se zúčastní dva naši
závodníci ligy juniorů, kde budou
hostovat za spřátelený Holešov.
V srpnu proběhl v Náměšti závod
4 yout PR, ve dřepu s činkou a trhu
technickém. Tyto závody budou pořádány pravidelně, každý srpen. Účastnily se 3 ženy a 15 mužů, ze čtyř oddílů. Padlo celkem 13 osobních rekordů.
V září jsme se účastnili Burzy volného
času v Prostějově, kde jsme měli plácek se vzpíráním vedle boxerů. Vzpírání si vyzkoušelo mnoho dětí, našly
se i opravdu talentované, mezi chlapci i děvčaty. Ti dostali kromě vizitky
i odznáček nebo reflexní náramek.
O dva týdny později jsme pořádali náborovu akci na ZŠ v Náměšti na Hané.

I tam se našly děti, kterým by vzpírání
šlo. Věřím, že brzy překonají ostych
a přijdou na trénink. Někteří měli
úžasnou výbušnost, což dokázali výskokem na skoro plnou švédskou
bednu. Jiní měli sílu, když dokázali
zvednout až 40 kg činku nad hlavu,
bez předchozí zkušenosti. A našli se
i takoví, kterým to nešlo, ale po instrukci JAK činku zvedat, ji dostali bez
většího úsilí nad hlavu. Tito všichni by
jednou mohli dovážet další cenné medaile na Hanou.
Velmi šikovný je i syn starosty hasičů,
který si vzpírání přišel vyzkoušet náhodou, dokázal po jediné instrukci
s ukázkou trhnout polovinu své tělesné hmotnosti.
Vzpírání je doplňkovým cvikem atletů, zápasníků a dalších vrcholových
sportovců. Je to výborný základ k pozdějšímu rozvoji v jakémkoliv sportu.
Využívá nejen sílu, ale i rychlost, dynamiku a koordinaci. Učí správným

pohybovým vzorům, kterými dokáže
člověk dostat nad hlavu co největší
váhu, s vynaložením co nejmenšího
úsilí.
J. Švecová

Kontejnery na bioodpad ze zahrad
máme již 3 roky. Velice nás těší Váš
zájem o separaci tohoto odpadu. Důkazem toho jsou neustále plné kontejnery, ale nejen kontejnery, tvoří se
i veliké hromady vedle nich. Nahromaděný odpad potom musí naši zaměstnanci odklidit, což je zdržuje
od jiné práce. Źádáme Vás, než se rozhodnete uložit do kontejneru bioodpad, ujistěte se, že je v kontejneru místo a neukládejte odpad jako je tráva
nebo shnilé ovoce vedle, kromě větví,
které se nevlezou dovnitř. Dále se nám
stává, že v kontejneru je posekaná tráva i s plastovým pytlem, plastový pytel není bioodpad a musí se dát pryč,
vždy musíte trávu vysypat a pytel si
odnést. Znovu upozorňujeme na to, že
do kontejneru nepatří drny s hlínou.
Dodržováním těchto pravidel usnadníte práci našich zaměstnanců
a urychlíte tím vyvážení kontejnerů.
Tím, že odvážíte bioodpad do kontejnerů, ubylo pálení listí v zahradách,
ale úplně nevymizelo, proto prosíme
občany, kteří ještě pálí listí na svých
zahradách, aby radši využili kontejnery na bioodpad.
Š. Běhalová

Nový rok s EKOŠKOLKOU
Po letních prázdninách se nám v mateřské škole podařilo navázat na předchozí školní rok a úspěšně pokračovat
v projektu EKOŠKOLKY. Na první
schůzce letošního roku, která se konala 2. listopadu, jsme si shrnuli dosavadní úspěchy a vytýčili si nové cíle
ke zlepšení prostředí mateřské školy
a k řešení otázek týkajících se odpadů, což jsou témata, ve kterých bude
EKOTÝM tvořený dětmi, rodiči, provozními zaměstnanci, učitelkami, vedoucí učitelkou a koordinátorkou letos opět pokračovat.
První schůzka ale neskončila pouze
diskuzí, ale byla doprovázena i sa-

motnou úpravou venkovního prostoru mateřské školy. Za pomocí členů
EKOTÝMU a ostatních dobrovolníků
z řad rodičů se nám podařilo připravit
zahradu na zimu, včetně hrabání a odvezení listí a rytí záhonu.
Můžeme tedy shrnout, že za pomoci
rodičů se nám daří malými krůčky neustále vylepšovat prostředí mateřské
školy tak, aby v něm byly spokojeny
především jejich děti. Této pomoci
a podpory si velice vážíme a děkujeme
za ni.
Za EKOTÝM
Mgr. Veronika Knapová,
vedoucí učitelka MŠ
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Modré kontejnery na bioodpad

Střípky náměšťské archeologie II
Dědictví válečníka mladší doby bronzové z katastru Náměště na Hané
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V našem druhém putování „nepsanou“ minulostí městyse Náměště
na Hané se od nejstarších zemědělců
po pomyslné přímce prehistorie
přesuneme „proudem času“ do doby
bronzové. Na tomto místě je nutno
zdůraznit, že zatímco ve Středomoří
na přelomu třetího a druhého tisíciletí
starého letopočtu byla doba bronzová
v plném proudu, ve střední Evropě
ještě doznívala doba kamenná. Ovšem
poté dostaly události poměrně rychlý
spád a během nějakých dvou století se
doba bronzová plně prosadila i tady.
O době bronzové tedy můžeme
mluvit od 18. století před naším letopočtem a trvala plných tisíc let, zhruba
do roku 800 př. n. l., kdy začala plynule přecházet do starší doby železné.
Takovým základním fenoménem jak
už název napovídá je bronz – slitina
mědi a cínu. Tato nová výrobní hmo-

ta byla naprosto revoluční novinka,
protože až do té doby člověk používal
jako výrobní materiál přírodní suroviny: dřevo, kámen, hlínu… Nyní však
vytvořil něco, co se v přírodě nevyskytuje. Je to v podstatě uměle vyrobená syntetická hmota a člověk jakoby
poprvé začal ovládat svět kolem sebe.
Veškerá surovina (jak měď, tak cín) se
musela dovážet na Moravu, do našeho prostředí, a to většinou z alpských
ložisek. Nejen, že je to nový, v přírodě
se nevyskytující materiál, ale svým
způsobem to byl revoluční materiál
proto, že byl nezničitelný. I když se
předměty rozlámaly, poškodily, otupily, tak byly opět vhozeny do kadlubu
(odlévací formy) a odlit nový artefakt.
V rámci projektu „Preventivní archeologie“, koordinovaného Archeologickým centrem Olomouc (ACO) byl
v katastru našeho městyse též učiněn

zajímavý nález archeologické povahy,
který můžeme spolehlivě datovat
do mladší doby bronzové, tzv. lužické
kultury. Jedná se o bronzovou dýku,
označovanou v odborné archeologické
terminologii jako dýka s jazykovitou
rukojetí typu Peschiera. Časově ji můžeme vročit mezi léta 1250 – 1100 př.
n. l. (podle Reineckeho třídění doby
bronzové stupně BD - Ha A1). Získaná bronzová dýka měří 139 mm. Jak
již bylo řečeno výše, má úzkou jazykovitou rukojeť s třemi otvory pro nýty
a částečně dochovanou oboustrannou
čepel, opatřenou nízkým středovým
žebrem. Spadá do období tzv. popelnicových polí (název odvozen podle
pohřebního ritu, kdy spálené ostatky
nebožtíků byly ukládány do keramických uren – popelnic, společně s výbavou zemřelého, jako např. bronzové
nástroje, šperky, apod.), jehož počátek
klademe právě do mladobronzového
věku. Dýky tohoto typu bývají často
nalézaný v hromadných nálezech (tzv.
depotech – laicky pokladech) v doprovodu jiných bronzových předmětů.
Ve skladbách těchto depozit vystupují
ovšem v neúplných exemplářích. Nalezneme je v menší míře i v hrobech.
V našem případě náměšťská peschierská dýka figuruje jako jasný příklad
solitérního (ojedinělého) nálezu
indikující přítomnost nějaké pravěké
aktivity (mladobronzového sídliště?
depotu?). Nedělejme však předčasné
závěry… Vše je otázkou vlastního
bádání. Ovšem již nyní můžeme říci,
že se nám cenným způsobem rozrostl
pramenný fond dýk peschierského
typu na území Olomoucka, potažmo
střední Moravy jako takové, v období
před více jak třemi tisíci lety. V době,
která jistě nebyla klidnou, ale každé
nové tisíciletí s sebou nese jisté překážky a svízele, kterým se musíme
postavit čelem a vypořádat se s nimi
po svém. Ať již se sečnou zbraní v ruce
– nebo v jazyku… dnešní doby.
Každá doba skýtá určitá nebezpečí,
a to musíme brát v potaz, aniž bychom
to mohli jakkoliv ovlivnit.		
Tomáš Přidal

UZAVŘENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
V DOBĚ VÁNOC
Úřad městyse bude uzavřen v tyto dny:
čtvrtek 21. a pátek 22. 12. 2017
čtvrtek 28. a pátek 29. 12. 2017
Ostatní dny zůstávají beze změny.
Evropský den jazyků
Letos jsme na naší škole v rámci Dne
jazyků přivítali milého hosta: cestovatele, pedagoga a hudebníka – Mgr.
Karla Kocůrka s jeho multimediální
přednáškou v anglickém jazyce.
Pan Kocůrek nás během besedy provedl po nejzajímavějších místech Kanady a Aljašky. Poutavým vyprávěním
nám přiblížil tamější život, zvyky, kulturu a hlavně krásnou přírodu. Pro
pátý, šestý a sedmý ročník byla beseda
vedena převážně v anglickém jazyce,
ale některé výrazy dětem vysvětloval
v jazyce českém. Osmáci a deváťáci
poslouchali celé vyprávění v angličtině. Je potěšitelné, že s porozuměním
neměli žáci problémy.
Beseda se u dětí setkala s mimořádným ohlasem a určitě je motivovala k
dalšímu osvojování anglického jazyka.
Pana Kocůrka jsme přivítali také na I.
stupni. Děti si vyslechly zajímavou
přednášku „USA s angličtinou“. Sou-

částí přednášky bylo promítání fotek
i krátkých ukázek ze života Indiánů,
které pan Kocůrek navštívil. Zajímavé byly různé předměty, které přivezl
a žáci si je mohli zblízka prohlédnout.
Například flétny, chrastítka, boty, kůže
chřestýše, srst lasičky, orlí pírko. Názvy předmětů si žáci s přednášejícím
říkali v angličtině. Odměnou na závěr
byl velký potlesk od všech.
Mgr. Marie Večeřová
a Mgr. Dagmar Vysloužilová

Projekt „Podpora technického
a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji“
Už 4 roky spolupracujeme se SŠ technickou a Obchodní Olomouc, Kosinova ulice, na projektu, který zvyšuje
kompetence žáků v oblasti polytechnické výchovy. 20. října 2017 jsme
vycestovali vlakem s 12 žáky na odloučené pracoviště „Kosinky“. V rámci
sdílených dílen děti vyráběly ocelovou krabičku. Děti byly velmi šikovné
a práce v dílnách se jim moc líbila.
Mgr. Ladislav Havelka
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