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Zápis dětí do 1.Třídy proběhl 11. 4. 2018.
Budoucí prvňáčci postupně přicházeli v doprovodu svých rodičů a ve škole je vítaly pohádkové postavy, které ztvárnily děti
z vyšších ročníků. Pak následně hravou formou plnili předem
připravené úkoly, které prověřovaly jejich znalosti, dovednosti, školní zralost a připravenost do školy. Rodiče 6 dětí žádají
odložení školní docházky. Předpokládáme, že nový školní rok
přivítáme v lavicích 34 žáčků první třídy, takže opět otevřeme
dvě třídy po 17 žácích.
Mgr. Eliška Kvapilová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 28. dubna 2018 přivítala starostka městyse Mgr.
Marta Husičková v obřadní síni náměšťského zámku tyto děti:

Zábraní
Schoulené domky bez plánu rozhozené
bez velkých zahrad a bez honosných štítů
s nízkými okny a uličky zkroucené,
jen spoře vystavené slunečímu svitu.
Hejna ryb v čisté vodě a raci pod kameny,
bosýma nohama jsme rádi brouzdávali
chladivou vodou Šumice a mládím omámeni
plni dětských snů svůj život poznávali.
Při velké vodě hrozivou se řeka zdála
kdy plným korytem divoce hučela z hor,
a co v cestě stálo bez milosti posbírala,
s prasátkem chlívek, klády, či poražený bor.
Naše poklady v olšoví zůstaly však uchovány
mezi dřevěnou lávkou a železným mostem,
dnes břehy Šumice odpady jsou šperkovány
a ledňáček už dávno není naším hostem
Na Vychodilově plácku leží naše hry
pokryty běžícím časem, i kožený míč se ztratil.
Zmizely naše slavné válečné totemy…
Ó kéž by se veliký Manitou k nám zase vrátil.
Ladislav Holásek

1.
2.
3.
4.

Markéta Bubeníková
Tereza Vyroubalová
Matěj Pelikán
Nikolas Ošťádal

Při tomto slavnostním aktu vystoupily děti ze základní školy
I. stupně, maminkám byla předána kytička, dětem knížka a finanční příspěvek 1.000,- Kč od městyse Náměšť na Hané.
Rodiče dětí dali souhlas se zveřejním fotografií z vítání občánků.
H. Mariánková, matrikářka

Co se děje v ZŠ a MŠ
Ekoškolí činnost a spolupráce mateřské školy se základní školou i s obcí
V pátek 27. dubna 2018 se uskutečnil
v mateřské škole Den Země. Dopoledne akce proběhla za pomoci žáků ze
základní školy. Ti dětem přišli poradit
s úkoly, připravit a obsluhovat jednotlivá stanoviště. Odpoledne se mohla
akce zúčastnit i široká veřejnost. Na
tvorbě stanovišť a s odpoledním programem se podíleli zase rodiče i dětská část ekotýmu. Na akci byla představena činnost EKOŠKOLY a celý
den byl propojen tématem „Odpady“,
kterým se ekotým celý rok zabýval.
V dubnu se ještě naše mateřská škola

zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, kdy děti monitorovaly v
blízkosti školky místa s odpadky. Pořízené fotografie poslaly paní učitelky
na úřad městyse, který také pomohl i s
propagací Dne Země.
Za spolupráci všem děkujeme.
Další plánovaná schůzka Ekotýmu
je v září, na kterou zveme stávající i
nové členy. Na této schůzce se budeme
mimo jiné zabývat plánem činností
pro označení tříd. Nedostatečné nebo
ne příliš srozumitelné značení tříd vyplynulo z analýzy třídy Veverek. Roz-

Návštěva partnerské školy v Levicích.

loučení se současným Ekotýmem proběhne v červnu.
Za Ekotým Lucie Zbořilová
Obrázek nakreslila Markétka Němcová

I. stupeň ZŠ

Ve dnech 3. 5. 2018 až 5. 5. 2018 se zúčastnilo 24 žáků a 4 pedago- Ve čtvrtek 1 2. 2018 vyrazila 3. a 4.třída na vycházku k lesu. Počasí nám
gové už 11. návštěvy našich přátel ve slovenských Levicích.
Tentokrát jsme byli pozvání na oslavy
20. výročí založení školy a na majáles,
proto jsme jeli netradičně ve čtvrtek
a vraceli se v sobotu. I když ve škole
měli spoustu práce s přípravami oslav
a majálesu, připravili pro nás zajímavé
výlety. Mohli jsme si tak zasportovat
na ranči, svézt se kočárem, taženým
koňmi, navštívit hřebčín a zámek v
Topolčiankách.
Samozřejmostí byla také účast na
slavnostním programu k 20. výročí

založení školy. Do tohoto programu
přispěly také naše děti tanečním vystoupením a hudebním vystoupením,
při kterém naší škole určitě neudělaly
ostudu. Večer pak následoval majáles,
plný atrakcí a dobrot.
Děkujeme našim přátelům za pozvání a za to, jak se o nás starali. Pozvání
jim oplatíme, tentokrát až za rok, po
ukončení rekonstrukce školy.
Mgr. Ladislav Havelka

moc nepřálo, a tak bylo naším největším úkolem hledání stop zvířat. Stopy
jsme pak odlévali do sádry a donesli si
je domů jako úlovek. V lese jsme postavili skřítkům domečky a u krmelce
nakrmili zvířátka mrkví, jablíčky a kukuřicí.
Ve středu 14. 2. 2018 proběhl na naší
škole pro 3. - 5. ročník projekt „Hmyzí
hotel“, který si pro nás připravili CEA
IRIS Prostějov. Hravou formou je seznámili se samotářskými včelkami
a jejich životem. Děti se dověděly, že
včelek je mnoho druhů různé velikosti, jak se vyvíjí a také jak jsou důležité v
přírodě. Nakonec jim všichni společně
postavili domeček, ve kterém se mohou jejich vajíčka proměnit ve včelku
a žádný predátor je neohrozí.
21.2. 2018 se vydala 5. třída vlakem na
druhé setkání projektu sdružení D do
Olomouce. Celé dopoledne je provázel příběh chlapce Jonathana, který byl
šikanován v nové škole partou R.S.B.
Děti postupně odkrývaly informace
v příběhu a společně řešily problémy
dané situace. Lektorky byly výborně
připravené a používaly různé metody
a hry, které vedly děti k uvědomění si
následků šikany.
Mgr. Jiřina Gallasová

Co se děje v ZŠ a MŠ
Mateřská škola slaví mezinárodní titul EKOŠKOLA
s Terezkou, Z. Báťková s Aničkou, Š.
Hyánková s Barunkou, K. Stratilová
s Tomáškem, P. Hlavinková s Danečkem, dále děkuji uč. Valentové s Ondrou, uč. L. Mádrové s Matýskem, uč.
D. Husárkové, uklízečce L. Zbořilové,
dále všem zaměstnancům mateřské
školy a ostatním dětem, které se do
činnosti Ekoškoly průběžně se svými
učitelkami zapojují v rámci běžného
chodu mateřské školy. V neposlední
řadě děkuji koordinátorce projektu uč.
Smítalové, která celý program spolehlivě dovedla až k vysněnému titulu.

Závěrem je nutné podotknout, že naše
ekoškolí činnost nekončí, ba naopak!
Čeká nás dvouleté období, kdy chceme nastavenou pomyslnou laťku udržet, a ještě zvednout tak, abychom za
dva roky titul zdárně obhájili, a aby
mateřská škola byla stále environmentálně profilovanou školou jako doposud.
Těšíme se na další zájemce o činnost
(nejen) Ekoškoly v následujícím školním roce a děkujeme všem za pomoc
a podporu.
Mgr. Veronika Knapová,
vedoucí učitelka mateřské školy

English Expert
V pátek 20.4. 2018 proběhla na ZŠ Těšetice soutěž v anglickém jazyce.
Všichni soutěžící museli prokázat, že
rozumí mluvenému slovu, dokáží se
zorientovat v anglickém textu a dokáží v angličtině komunikovat. V konkurenci 18 žáků z 6 základních škol
zvítězil žák naší školy Aleš Vrtěl. Další dva naši soutěžící Tadeáš Vavřín a
Lukáš Bořuta se umístili do sedmého
místa.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Hana Batlová
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S hrdostí oznamuji, že jsme se po náročné dvouleté práci Ekotýmu tvořeného rodiči, dětmi a zaměstnanci
mateřské školy, stali EKOŠKOLOU.
Tímto jsme získali oprávnění po dobu
dvou let používat logo, vlajku a název
Ekoškola. Slavnostní předávání titulů
Ekoškola proběhne 20.6. 2018 v budově Senátu ČR.
Jmenovitě děkuji bývalým i současným členům Ekotýmu: D. Huňková s
Ríšou, K. Němcová a J. Němec s Markétkou a Barunkou, M. Zavadilová
s Kubou a Aničkou, H. Čecháčková

Celostátní finále soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy
Už 3. rokem jsme se dne 19. dubna 2018
zúčastnili závěrečného finále soutěže T-Profi v Praze v Aqua Palace v Čestlicích.
Odbornou soutěž Talenty pro firmy pořádá Hospodářská komora České republiky na podporu posilování polytechnické
výuky v oblasti počátečního odborného
vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi.
Principem soutěže je, že týmy žáků ZŠ
sestaví základní konstrukci zařízení na
bázi polytechnické stavebnice Merkur,
pro které tým SŠ paralelně vyrobí pohonnou jednotku, řízenou mikropočítačem
mikro:bit. V časovém limitu cca 3 hodin tedy týmy postaví a zprovozní nový,
funkční a pohyblivý model skutečného
zařízení.
Za naši školu se zúčastnili tři žáci 5. třídy,
SŠ reprezentovali tři studenti Střední školy
technické a obchodní Olomouc, Kosinova
4 (se kterou v oblasti polytechniky spolupracujeme dlouhodobě) a role vedoucího
týmu se ujal pracovník firmy Honeywel.

Celý tým pak na soutěž doprovázeli pedagogové obou škol.
Soutěž byla pro děti velmi náročná, pracovaly v časovém limitu, navíc během
práce docházelo záměrně ke změnám dokumentace, které byly zadány v angličtině
a také k řešení fyzikálních úloh. Náš tým
Olomouckému kraji ostudu určitě neudělal, umístili jsme se ze 14. krajů na 7. místě
a podařilo se nám splnit zadání a vyrobit
funkční model. O umístění tak rozhodovaly jen detaily a drobné chybičky v konstrukci.
Celému týmu soutěžících patří velké poděkování za jejich obrovské nasazení.
Pro naše žáky byla účast na soutěži velkou
zkušeností, navíc někteří byli poprvé v
Praze a poprvé se tak svezli metrem nebo
Pendolínem.
Určitě se budeme snažit i v dalším roce a
usilovat o to, abychom se do celostátního
finále probojovali a mohli tak reprezentovat naši školu.
Mgr. Ladislav Havelka
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Animace škol na území MAS Region HANÁ
Animace škol na území MAS je jednou z nedílných součástí našeho servisu pro obce potažmo pro školy v území MAS Region HANÁ. Avšak co je to
vlastně animace škol? Animace škol je
práce se školami, školám pomáháme s
projekty zjednodušeného vykazování,
neboli šablonami.

projekt na personální podporu, tak nebyla schopna naplnit nutnou minimální
částku projektu. Jaké činnosti byly realizovány na projektech škol? V rámci animace probíhaly tyto činnosti: založení přístupu do MS2014+, založení žádosti,
celkové vyplnění žádosti, vyplnění všech příloh pro žádosti. Dalšími činnostmi,
které probíhaly před schválením projektu bylo doplnění podkladů pro vydání
rozhodnutí o přidělení dotace. Po schválení dotace probíhá vypracování zpráv
o realizaci projektu. Také probíhají konzultace zpráv o realizaci, které se konají
vždy na dané škole, kde je projekt realizován.

Region se animací zabývá již od roku
2016, kdy byla vyhlášena první výzva s názvem „Šablony“. Od tohoto
roku se rozběhla animace pro všechny školy, které o to měly zájem. Naší
povinností je oslovit každý rok každou
školu s nabídkou spolupráce při projektech šablon. Do projektu Šablon I.
bylo zapojeno 16 škol z celkových 36
škol na území MAS. Celkově s naší
pomocí, pomocí soukromých subjektů nebo samotných škol bylo podáno
24 projektů. 12 škol na našem území
však projekt vůbec nepodalo. Proč
projekty nebyly podány? Důvodem
nepodání projektů u 8 škol byl fakt,
že v projektů Šablony I bylo více omezení, které školy musely splnit. Pro
příklad uvádím pár omezení: nutnost
podat projekt za 200 000 Kč i u malotřídních škol a školek, nutnost splnit povinnou šablonu a v neposlední
řadě, pokud škola či školka nepodala

V současné době již bude docházet k postupnému ukončování projektů z první
výzvy a následnému náběhu projektů nových a to pod názvem „Šablony II“. U
těchto projektů dochází k výraznému nárůstu finančních prostředků na daný
projekt.
Hlavní výhody projektu Šablony II:
- Snížená minimální hranice pro projekt na 100 000 Kč
- Zvýšení základu nadaný subjekt – 300 000 Kč v případě MŠ/ZŠ
- Možnost podat projekt i pro ZUŠ
- Možnost podat projekt i pro ŠD
- Začlenění šablon z kterých je možné
pořídit vybavení do škol, jako notebook či tablet
- Nové druhy klubů pro žáky – badatelský klub,
klub konverzace v cizím jazyce
- Zrušení podmínky bagatelní podpory ( 24 hodin vzdělávání)
- Zavedení šablony odborníka do praxe
- Zavedení šablony projektový den ve škole/ mimo školu
Bc. Petr Husička, Animátor škol
7288466713, Petr.husicka@regionhana.cz

Provádíme
výškové práce
s Opravy střech, klempířské
a pokrývačské práce
s Čištění žlabů a svodů
s Tlakové čištění střech
a fasád od mechu a plísní
s Odstranění sněhu a ledu
ze střech
s Nátěry stožárů a veřejného
osvětlení
s Ořezy stromů a rizikové
kácení z plošiny
s Jiné výškové práce z plošiny
Kontakt:
Jiří Srovnal
tel.: 731 453 560
plosiny@srovnal.cz
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Co nás čeká v létě na zámku?

firma MISAL

Alena Stavělová, Bělidlo 69, Náměšť na Hané,
tel.585951268, e-mail: misal@misal.cz
SLUŽBY
- partner fi SKYLINK - možnost platby servisního poplatku,
   balíčků a jiných služeb, poradenství
- výroba klíčů FAB

PRODEJ
- spojovací materiál, prodej kabelů a příslušenství k PC,
- železářství- zámky,hřebíky,lopaty,násady na nářadí
- roury,kolena,zděře,těsnící pásky
- barvy,laky,ředidla,štětce PRODEJ SÁČKŮ DO VŠECH TYPŮ VYSAVAČŮ
PRACOVNÍ DOBA PO-PÁ 8-12 14-17 SO 8-11 ST a NE - Zavřeno
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Milovníci barev, krásných modelek,
zajímavých šperků se jistě potěší výstavou pod názvem Doteky barev,
lásky a snů. Výtvarnice Alena Ciková
představí svá významná díla, modelky
pak originální oděvy doplněné šperky
známé moderátorky Zuzany Bubílkové. Zahájení výstavy 17.6. ve 14:30
hod., programem provází moderátorka a zpěvačka Iva Kevešová Stáncová.
Vstupné dospělí: 100 Kč, děti zdarma.
Předprodej na úřadě městyse, www.
smsticket.cz, rezervace možná i v Galerii Anděl v Olomouci.
Tradiční akce Odpoledne s Večerníčkem se uskuteční 15. 7. 2018 od 13.00
hodin. Těšit se můžete, jako obvykle,
na stanoviště s pohádkovými postavami z Večerníčků rozesetá po parku. Za
splnění úkolů si děti potom vyzvednou malou odměnu. Navíc, nebude
chybět bohatý doprovodný program,
např. loutkové divadlo Kašpárkovi
kamarádi nám od 14.00 hodin opět
zahraje jednu ze svých krásných pohádek, animátoři vytvoří z balonků
zajímavé tvary a děti jistě potěší jízda
na poníkovi.
Od 9. do 12. srpna budete moci v
zámku obdivovat nevšední květinová
aranžmá. Ve čtvrtek od 16.00 hodin
proběhne vernisáž, kde předvede své
floristické umění Slávek Rabušic. Díky
animátorovi Radimu Látalovi zjistíme,
že i z balonků se dá vytvořit zajímavá
kytice květin. V sobotu 11. 8. v 18.00
hodin se uskuteční na nádvoří koncert
ADELE TRIBUTE revival. O den později, v neděli 12. srpna, se v 13.00 a v
15.00 hodin budou konat komentované prohlídky parku.
V rámci Hradozámecké noci v sobotu 25. srpna se nejen děti, ale i dospělí
mohou těšit na velmi oblíbenou akci Z
pohádky do pohádky. Máme pro Vás
připraveny nové pohádkové příběhy.
Nezapomeňte se na prohlídky objednat!
Těšíme se na Vás!
Mgr. J. Vychodilová, kastelánka
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Střípky náměšťské archeologie IV
Trojboká bronzová šipka z období halštatu z Náměště na Hané
(aneb další doklad skytského obyvatelstva na střední Moravě)
Jistě si nejeden zvídavý čtenář položí
otázku - co znamená ono tajemné slovo halštat? Čím se vůbec v archeologii
označuje a jak dlouhé časové období
našich pravěkých moravských dějin
zaujímá? Halštatem, chcete-li obdobím halštatské periody (civilizace) tzv.
mladšího pravěku, je označována epocha starší doby železné (tj. halštatské)
podle světoznámého archeologického
naleziště v hornorakouských Alpách u
obce Hallstatt. Právě tam fungovaly v
této době solné doly, a podle nich byla
tato dějinná epocha pojmenována. Jde
tedy v rámci územně - chronologického postavení sledovaného období
o prvotní (eponymní) lokalitu, jejíž
„mateřský“ původ je spatřován právě
zde - na území dnešního Rakouska.
Spolehlivě víme, že začala někdy od 8.
století př. n. l. a trvala zhruba tři století - tj. do 5. století př. n. l. Na území střední a severní Moravy se v této
chronologické sekvenci formovala tzv.
platěnická kultura. Této kultuře jsou
připisovány i nálezy v katastru našeho
městyse. Jedná se zejména o početné
větší i menší zlomky keramických nádob, hliněné setrvačníky tkalcovských
stavů - přesleny, železné artefakty
(převážně militárního charakteru)
apod. Máme doloženy jak nálezy z
povrchových sběrů, náhodných výkopů, tak ze záchranných výzkumů či z
cílených prospektorských aktivit (vyjma povrchového sběru i detektorové
prospekce v rámci projektu „Preventivní archeologie“, koordinovaného
Archeologickým centrem v Olomouci
(ACO) ). K posledně jmenované skupině nálezů, tj. bojovnických (militárních - válečných) můžeme přiřadit i
(zatím stále) ojedinělý nález, učiněný
detektorem kovů pisatelem tohoto
příspěvku. Jedná se o drobnou, 29 mm
dlouhou bronzovou šipku (resp. hrot
šípu), která si podle svého charakteristického (trojbokého) tvaru, chronologicky signifikantního, vysloužila
označení jako šipka tzv. skytského či
skytoidního typu. Náš nález z Náměště na Hané spadá časově do 6. století
př. n. l. Tento „vývojový úsek“ halštatu
bývá označován jako tzv. pozdní hal-

štat (stupně Ha D2 - Ha D3, asi 550450 př. n. l.) a představuje na území
Moravy velmi málo poznaný vývojový
úsek tehdejší halštatské společnosti. Právě v tomto halštatském úseku
razantně narůstá soubor cizorodých
předmětů, jež lze považovat za součást
smíšené, v jádru nomádské kultury
Vekerzug v centrální oblasti Karpatské kotliny, která má evidentní původ
a společenské vazby dále na východě,
severně Černého moře, kde sídlilo
právě již zmíněné skytské či skytoidní
obyvatelstvo. A kdo to vlastně Skytové
z etnického hlediska byli a jakou oblast obývali? Jednalo se o kočovnickou
populaci, žijící ve stepích od Altaje po
Karpaty. Z jihoruských stepí vytlačili
Kimmerie. Řecký dějepisec Hérodotos, žijící v 5. století př. Kr., popisuje
jejich válku s perským králem Dareiem. Ve stopách Kimmeriů pronikli až
na severní Balkán, ve východním Maďarsku se jim přičítá kultura Vekerzug
(viz výše). Z pohledu výskytu těchto
bronzových trojbokých „skytských“
šipek na území Moravy, můžeme konstatovat, že jejich masový nárůst za posledních několik let vzrostl právě díky
tzv. boomu amatérského detektorové-

ho hledačství a jejich vzrůstající počet
tak může ještě rozšířit dosud známou
pramennou základnu o další kusy.
Skytské šipky se koncentrují (vyjímaje
svoji „domovskou“ oblast na východě Evropy) v rámci ČR víceméně ve
všech oblastech naší země (tj. Čechy,
Morava a české Slezsko) přičemž jejich zvýšená koncentrace se upíná na
fortifikovaná výšinná halštatská sídliště (hradiska) tehdejší společenské
nobility rozvrstveného „halštatského“
světa. Náměšťský „skytoidní“ bronzový hrot šípu je zatím stále jediný (!)
artefakt „skytské“ provenience z celého území našeho městyse. Můžeme jej
tak považovat nejen za ojedinělý (solitérní) nález, ale i jistý unikát v rámci
osídlení Náměště na Hané v závěru
starší doby železné. I když místo, kde
byl hrot zvednut, je autorem tohoto
článku neustále monitorováno, je poněkud s podivem, že za dobu od svého objevení (je to již více jak deset let)
další nález po Skytech ve sledovaném
prostoru nepřibyl. Ovšem raritní nálezy archeologické povahy přicházejí v
nejméně očekávaných chvílích. Takže,
kdo ví...				
				Tomáš Přidal

Obr. 1-2: Náměšť na Hané, okr. Olomouc. Bronzová šipka „skytského“ typu ve
fotografické a kresebné dokumentaci.

STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Dudík Dalibor - Tìšetice 122
tel:728 677 178
- práce otoèným bagrem KUBOTA U48-4
- øezání betonù a asfaltu do tl. 150 mm
- pokládka zámkové dlažby a další stav. práce

GEODETICKÉ PRÁCE

Ing. Radek Krejčíř
Lesní 674
Náměšť na Hané
radek.krejcir@seznam.cz
777 574 293

Provádím:
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO:
 Vyznačení budovy
 Vyznačení rozestavěné budovy

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE
 Zaměření polohopisu a výškopisu pro
projekty staveb

 Rozdělení pozemku

 Vytyčování staveb

 Vyznačení věcného břemene

 Zaměření skutečného provedení staveb

 Změnu hranice pozemku

 Zaměření inženýrských sítí

VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKU

Hasiči na Nových Dvorech se připravují na tradiční ,,Hasičský výlet“ se skupinou ,,Happy End“. Hasičský výlet se
uskuteční v neděli 17. 06. 2018 (od 14:00 hod.) v prostorách
hřiště na Nových Dvorech. Pro návštěvníky bude připravena bohatá tombola, výborné občerstvení a skákací hrad
pro děti zdarma. Areál bude zastřešen, takže nás případný
déšť nemůže ohrozit. My však doufáme v příznivé počasí,
všichni jste srdečně zváni.
Z kraje dubna jsme se pustili do zvelebení okolí hřiště, kde
máme zázemí pro pořádání kulturních a sportovních akcí.
Hasiči vysázeli na hřišti novou zeleň v podobě ,,živého plotu“. Dále nás čekají jarní brigády, zejména úklid a údržba
dřevěné budovy na hřišti.
I letos nás čeká ve spolupráci s divadelním spolkem ZA
DVEŘMI letní open air posezení plné scének a zábavy. Termín akce je 18. 08. 2018. Publikum bude mít opět možnost
zapojit se do samotných her. Určitě nás všechny přijďte opět
podpořit !!!
Družstvo žen si už stačilo pořídit nové sportovní vybavení pro požární sport (nové hadice, proudnice, rozdělovač)
prostřednictvím dotačního programu na podporu neziskových organizací z městyse Náměšť na Hané. Tímto bychom
chtěli za tuto podporu městysu Náměšť na Hané velmi poděkovat.
Ing. K. Vičarová, J. Navrátilová, SDH Nové Dvory
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Co se děje na Nových Dvorech

Vzpírání Haná má 3 ligová družstva
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V zimním období se klubu Vzpírání
Haná z.s. povedlo představit své členy
na významných soutěžích. V lize žáků
jsou za námi dvě kola ze tří. Druhé
kolo bylo velmi úspěšné. Je opravdu
vzácné, když celé družstvo má všechny pokusy platné, a končí osobními
rekordy. Nám se to povedlo.
Juniorky čeká druhé kolo v červnu.
Děvčata dělají pokroky, Anička Poláková je pouhá dvě kila před překonáním národního juniorského rekordu v
trhu! Svým výkonem by se nominovala na MČR juniorek do 20 let a pokud
se rozhodne závodit, má šanci získat
cenný kov. Juniorky mají ligové soutěže nejdál. Proto jsme velmi vděční
za finanční podporu od městyse Ná-

měšť na Hané (47 000 Kč), díky které
si můžeme toto cestování dovolit. První kolo bylo v Ostravě, druhé bude v
Bohumíně, třetí až v Rotavě, kde bude
nutné přespávat.
Druholigové družstvo žen čeká druhé kolo v květnu. Kromě tří vlastních
družstev, která se nám povedlo v letošním roce složit, hostují naši členové
za Holešov v lize juniorů, v třetí lize
mužů a za TJ Bohemians Praha v první lize žen.
První mistrovství republiky, které
se letos konalo bylo MČR Masters v
Plzni. Pro vzdálenost se rozhodli nezúčastnit dva dospělí členové oddílu a
získali jsme tak „jen“ jednu zlatou medaili a absolutní vítězství v kategorii
žen. Další MČR bude v květnu pro juniory a juniorky do 20 let, kde si první
velké závody vyzkouší Arnošt Vogel, v
červnu pak MČR starších žáků, kam
pojede o medaili bojovat Jan Dobrý.
Koncem března proběhlo v Rumunsku Mistrovství Evropy, kde - Julie
Švecová jako reprezentantka obsadila
v trhu deváté, celkově jedenácté místo.
Více informací najdete na FB stránce
https://www.facebook.com/vzpiranihana/
Stále přijímáme nové členy a první
trénink je zdarma. Přijďte si to jen tak
vyzkoušet :)
J. Švecová

Memoriál Ladislava Zbořila
Dne 12.5. 2018 se uskutečnil šachový bleskový turnaj - 22. ročník
memoriálu Ladislava Zbořila. Turnaj pořádal Městys Náměšť na
Hané. Organizátorem a ředitelem turnaje byl Jiří Fiala z Prostějova. Rozhodčí a počítačem řídil turnaj Martin Adamčík rovněž z
Prostějova. Turnaje se zúčastnilo 26 hráčů z 15 šachových oddílů.
V turnaji zvítězil FM František Vrána z šachového oddílu ŠK Staré
město. Na 2. místě se umístil IM Milan Pastrňák ze Slávie Kroměříž, 3. místo obsadil KM Roman Závůrka z SK Prostějov. Turnaj
proběhl v naprosté pohodě, bez jakýchkoliv problémů!
Ke spokojenosti hráčů přispěla také restaurace „Na záložně“ svým
kvalitním jídlem, jako např. smažený vepřový řízek s bramborovým salátem, nebo kuře ála kachna rovněž i to, že každý hráč
obdržel cenu! Šachisté vyjádřili s turnajem spokojenost a jistě se
zúčastní i dalšího ročníku.
Poděkování patří všem sponzorům.

Jiří Fiala – ředitel turnaje

VÝTVARNÉ KROUŽKY
„učit se vnímat sebe a svět kolem“

ŘEZBÁŘSTVÍ
základy práce s řezbářským nožem a dlátem
realizace vlastního návrhu
úcta ke dřevu

MALBA A GRAFIKA
s cílem na intuitivní procesy a dialog s přírodou
tvorba v přírodě
základní grafické techniky
experimentální tvorba

UMĚLECKÁ KERAMIKA RAKO

SOUČASTÍ KROUŽKŮ BUDE PUTOVÁNÍ
DĚJINAMI UMĚNÍ
ZAČÁTEK KROUŽKŮ OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2018
KROUŽEK TRVÁ DVĚ VYUČOVACÍ HODINY
--LADISLAV GROSSMANN
VAŃOURKOVA 33, NÁMĚŠŤ NA HANÉ
tel. 603 763 782
ladislav.grossmann@gmail.com
www.ladislavgrossmann.cz
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plastika, reliéf, užitkové předměty
propojení živlů přírody
vypalování v ohni

Taneční jaro TS Trips
Brzy po jarních prázdninách se vydali žáci TS Trips na první taneční
výlet – na přehlídku Jarní karneval v
Litovli. Děti cvičí ve třech kroužcích
při DDM Litovel (Baby Trips Senice
na Hané, Taneční kroužek Těšetice a
Show Dance Trips Litovel) a setkávají
se ve společných vystoupeních: Není
nutno (nejmladší začátečníci), Berušky (mladší děti 4 až 8 let), Happy Girls (děti mírně pokročilé), Kouzelníci
(děti pokročilé), Zuzana Country (junioři) a Zumba Klára (děti a junioři).
První soutěže ve Zlíně se zúčastnili
pouze starší žáci a jejich vystoupení
Zumba Klára zde získalo krásné 2.
místo. Na soutěž do Němčic nad Hanou jeli už i mladší děti. Všichni si za
svůj taneční výkon zaslouží velkou
pochvalu: aerobik Happy Girls za 6.
místo z 8 formací (ve společné kategorii aerobik + disko), show Kouzelníci
za 4. místo, Zumba Klára za medailové 2. místo a nejmladší Berušky za 1.
místo s velkým pohárem a velkým bodovým ziskem proti soupeřům. První
vítězství jsme pak oslavili dětským
šampaňským.
Soutěže v Otrokovicích se opět zúčastnili jen starší žáci a formace Zuzana Country zde získala 3. místo a

možnost postupu na finále do Prahy.
Další soutěž pořádal DDM Litovel. A
taneční výkony i výsledky našich dětí
jsou opět velmi hezké. Berušky s přehledem vyhrály svoji kategorii a získaly tak již druhou zlatou medaili. Také
Kouzelníci již dosáhli na medaili za 3.
místo. Formaci Zumba Klára se moc
nedařilo a 4. místo na konci soutěže
od unavené poroty bylo nečekaným
zklamáním. Druhý den však junioři s

Oddíl mladých hasičů
Dne 22.4.2018 se v Olomouci na stadionu Lokomotiva konala soutěž v disciplínách CTIF pro
mladé hasiče starší kategorie okresu Olomouc.
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Soutěže se zúčastnilo 20 družstev. Naše družstvo obsadilo
ve štafetě CTIF 16.místo a v PÚ CTIF 10.místo. Výsledky
se budou započítávat do celkového vyhodnocení hry Plamen, které se uskuteční 13.5.2018 v Olomouci.
V neděli 6.5.2018 se konala první soutěž Ligy MH v PÚ
okresu Olomouc v Loučanech. V kategorii přípravka soutěží mladí hasiči ve věku 3-6 let. Naše 2 družstva za pomoci
vedoucích, zvládli útoky výborně. V kategorii mladší 6-10
let soutěžilo 32 družstev. Naše družstva obsadila 14. a 22.
místo. Ve starší kategorii 11-15 let soutěžilo 32 družstev.
Naše družstvo obsadilo 13. místo. Soutěže Ligy MH budou
probíhat v měsících květen, červen a září.
Lenka Trnková, vedoucí MH

dětmi ukázali, že zumbu umí. Na soutěži v Olomouci podali skvělý taneční
výkon a 1. místo s postupem do Prahy
je určitě zasloužené.
Blahopřejeme všem mladým tanečníkům za vzornou reprezentaci naší taneční skupiny, rodičům děkujeme za
spolupráci a podporu našeho tancování a všem přejeme hodně krásných
tanečních zážitků.
Mgr. M. Grulichová

Náměšťské hody
V neděli 27.5. proběhly v Náměšti tradiční hody, celou nedělní akci zahájila
Holóbková muzika na náměstí krátkým koncertem. A pak již průvod s
korouhvemi, baldachýnem, obecním
a hasičským praporem prošel Sokolskou ulicí, kostkovou ke kapli Nejsvětější Trojice, kde proběhla slavnostní
mše svatá. Hodové odpoledne zahájila
skladba „Borci“, kterou předvedli cvičenci z Náměště na Hané a okolí. Na
ně navazovala, děvčata a chlapci ze
základní školy dvěma vystoupeními,
premiéru u kapličky měl i hanácký
kroužek. Závěr jistilo vystoupení TK
TRIPS při DDM Litovel. Skladby Berušky a Kouzelníci měly velký úspěch.
Skupina ROXY pak ukončila nedělní hodové odpoledne. Na závěr bych
chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili průvodu a zajistili občerstvení.
Společně tak přispěli k tomu, že se dle
reakcí přítomných návštěvníků hody v
Náměšti vydařily.
MAHU
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