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Symboly Velikonoc

Pololetní vysvědčení

Stejně jak k vánočním svátkům, tak i
k velikonočním patří různé symboly.
Jaké tedy symboly jsou spojovány s
Velikonocemi ?
Agnus Dei – Jan Křtitel nazval Ježíše
Krista Beránkem Božím (latinsky Agnus Dei). Beránek byl starozákonním
obětním zvířetem i symbolem mírnosti, nevinnosti a poslušnosti.
Agnusek – o Velikonocích dostávali
do počátku 20. století kmotřenci od
svých kmotrů a kmoter tzv. agnusky,
mosazné medailonky s vyobrazením
beránka Božího. Chlapci si je připínali
k růženci, děvčata je nosila zavěšené
na řetízcích na krku.
Beránek
Beránek je jedním z nejstarších a nejčastěji užívaných křesťanských symbolů. Svůj původ má ve starozákonních dobách.
V novozákonní symbolice beránek
představuje ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista
Číslice 40
Počet 40 je jedním ze symbolických
čísel Bible. V Novém zákoně je počet
40 dní spjat s významnými mezníky
Ježíšova života. O čtyřicátém dni po
Božím hodu velikonočním slaví křesťanský svět slavnost Nanebevstoupení

31. leden je významný den pro všechny školáky, protože dostávají pololetní vysvědčení. Prvňáci dostali své první vysvědčení a ze
spousty jedniček měli obrovskou radost. Přejeme mnoho školních
úspěchů i ve druhém pololetí všem žákům naší školy.

Páně. Symbolickými číslicemi je i 8 a
50.
K dalším Symbolům Velikonoc patří např. velikonoční hrkačka, jidášky,
velikonoční koleda, mazanec, paškál,
pomlázka…
Čerpáno z Malé encyklopedie Velikonoc od V. Vavřínové

Mgr. E. Kvapilová

Oddíl mladých hasičů
V lednu jsme na schůzkách trénovali
na zimní halové soutěže.
13.1. jsme byli na soutěži v Hlubočkách. Soutěž se skládala ze tří disciplín – požárního útoku na sucho,
štafety 4x50m s překážkami a doplňkové disciplíny – hod šipkami. Kvůli
nemocem našich členů jme složili dohromady družstvo starší složené ze
2 členů starších a 2 členů mladších. V
konkurenci 15 družstev jsme obsadili
11. místo.
20.1.jsme byli v Těšeticích na soutěži
„Ratajské soke“. Jedná se o soutěž ve
vázání pěti uzlů v kategoriích jednotlivců a družstev. Naše mladší družstvo
obsadilo 9. místo z 15.družstev.
V jednotlivcích v kategorii mladší soutěžilo 23 závodníků. Ladislav
Stratil obsadil 4.místo a Jaroslav Velš
14.místo.

V dalším období jsme v klubovně provizorně na „katru“ hráli hry, malovali obrázky do soutěže Požární
ochrana očima dětí, trénovali spojování hadic. Až počasí dovolí, budeme
se připravovat na jarní klání v našich
soutěžích.
Lenka Trnková
vedoucí MH

Co se děje v ZŠ a MŠ
Záložka
Naše škola se v rámci výtvarné výchovy zúčastnila mezinárodního projektu
Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět příběhů. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na
ni pak libovolnou technikou ztvární
téma a vymění si ji se žáky z přidělené
partnerské školy ze Slovenska.
Do projektu se zapojili žáci osmé a

deváté třídy. Vyrobili krásné záložky,
které jsme odeslali do Banské Bystrice. Na každou záložku uvedli žáci
své jméno, někteří i kontakt na sociální sítě nebo jen pozdrav. Věříme,
že se každá záložka dostala do rukou
slovenských dětí a slouží jim při čtení tajuplných příběhů. Přidali jsme i
pár propagačních materiálů, které blí-

EKOŠKOLKA se připravuje na jaro
Je tu březen – důležitý měsíc pro Ekotým a naši mateřskou školu. V tomto
měsíci nás čeká dlouho očekávaný audit. Pevně věříme, že vynaložené úsilí
Ekotýmu i ostatních nadšenců z řad
veřejnosti povede k jeho úspěšnému
složení a umožní nám tak stát se hrdým nositelem titulu Ekoškolka.
Děti ze všech oddělení se dle svých
možností průběžně aktivně zapojují
do péče o prostředí, ve kterém žijí. V
době, kdy bylinkové, květinové a užitkové záhony zejí prázdnotou, pečují o
zvířata či pokojové květiny umístěné
ve třídách.
Zima byla dlouhá, přesto děti na školní zahradu nezanevřely. Pokud to počasí jen trochu umožnilo, hrály si na
školní zahradě každý den. Přikrmovaly ptáčky, pozorovaly jejich stopy ve
sněhu, učily se je poznávat, bobovaly
na kopci v zadní části zahrady či stavěly sněhuláky.
Jaro už pomalu ťuká na dveře a s ním
začíná ožívat i školní zahrada. Čeká
nás společná akce s rodiči a dětmi,
při které probudíme naši zahradu ze
zimního spánku. Děti ve třídách klíčí
první semena, z kterých si vypěstují

vlastní zeleninové přísady. Ty později
zasadí na školní záhony a budou o ně
pečovat po celý zbytek školního roku.
Děkujeme všem, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí a kteří se aktivně podílejí na aktivitách spojených
s naší mateřskou školou.
Za EKOTÝM Mgr. Pavla Valentová
Obrázky nakreslila Maruška Švarcová
a Laurinka Hlavinková.

že představují náš kraj. Ze Slovenska
jsme obdrželi nejen krásné záložky,
ale i velice milý dopis. Naše děti se na
doručené záložky vrhly a každý si vybral tu nejhezčí. Pár zbývajících jsme
pak vystavili ve škole. Tato výměna jistě přinesla mnoho příjemných chvilek
na obou stranách.
Mgr. Dagmar Vysloužilová

Co se děje v ZŠ a MŠ
25. a 26. leden byly na naší škole ve
znamení zážitkové pedagogiky. Na
interaktivní výstavě nazvané „Svět ve
3D“ se naši žáci zábavnou formou seznámili s principem prostorového vidění. Žáci si prohlédli stereoskopické
obrázky, pozorovali prostorový hologram, pomocí HMD brýlí sledovali
virtuální realitu. Dominantní záležitostí výstavy byla projekce 3D kina.
Děti si nasadily 3D brýle a na velkém
projekčním plátně se zájmem sledovaly dokument „Úžasný oceán“, kde
obraz vystupoval z plátna směrem k
divákovi až na dosah ruky. Na závěr si
žáci sami vyzkoušeli funkci 3D kamery a pak se na sebe dívali v 3D televizi.
A tak se děti při získávání nových informací i příjemně pobavily.
Mgr. Dagmar Vysloužilová

Divadélko
V pátek 8. 12. 2017 proběhlo na I.
stupni ZŠ loutkoherecké představení
Divadélka pro školy Hradec Králové
– Pohádky z našeho statku. Ve třech
veselých příbězích ze života domácích
zvířátek, bylo zakomponováno i mnoho poučných myšlenek, například o
významu a smyslu chovu domácích
zvířat a jak se k nim mají lidé chovat.
Děti také poznaly, že bez práce nejsou
koláče a že lhát a podvádět se nevyplácí.
Mgr. Eliška Kvapilová

Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané je zapojená do projektu
PŘÍRODA - „PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel“.
Spolupracujeme s Ostravskou univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci. Cílem projektu je především
posílení pedagogických kompetencí
učitelů ZŠ a víceletých gymnázií v přírodovědných předmětech. Žáci budou
testováni v zeměpise (6. třída) a fyzice
(7. třída). Výzkum se skládá z vypracování pracovních listů a uspořádání
badatelského dne.
V 6. třídě se akční výzkum zaměří na
tematický celek: Zeměpisné souřadnice a určování zeměpisné polohy.
Badatelský den pro 6. třídu proběhne v jarních měsících. V jednání je
příprava badatelského dne formou
terénního cvičení ve spolupráci s katedrou geografie Univerzity Palackého

v Olomouci. V 7. třídě se žáci zaměří
na problematiku měření fyzikálních
veličin, zejména pak na měření hustoty látek. Badatelský den proběhne
počátkem února na téma: Metrologie.
Mgr. Filip Strážnický

Kácení stromů - kdy je potřeba povolení?
Pokud vás okolnosti nutí k tomu, že
potřebujete na svém pozemku pokácet strom, můžete provádět kácení
stromů do obvodu 80 cm měřeno 130
cm nad zemí bez povolení. Na větší
stromy už musíte získat povolení od
úřadu městyse. Povolení není třeba v
případě, že se jedná o ovocné stromy
ve vaší zahradě.
Existují i jiné výjimky, kdy na kácení stromů nepotřebujete povolení.
Pokud strom bezprostředně ohrožuje život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je umožněno
poražení stromu provést. Ten kdo
ovšem provedl pokácení, je povinen
do 15 dnů tuto skutečnost nahlásit
na příslušném orgánu a musí doložit
dokumenty, prokazující důvody pokácení.

Kácení stromů - kdy lze provést kácení?

Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. § 8 odst.
5 se provádí a povoluje kácení stromů
rostoucích mimo les v době vegetačního klidu, což ovšem není právními
předpisy přesně stanoveno.
V praxi se nejčastěji kácení stromů
povoluje v době od 1. října do 31.
března. Neznamená to sice, že ká-

cení stromů je ve vegetačním období úplně zakázáno, je však potřeba
brát v potaz, že kácením mohou být
dotčeny zájmy chráněné zákonem o
ochraně přírody a krajiny. Týká se
to například ochrany ptáků, kdy je
zakázáno úmyslně poškozovat nebo
odstraňovat jejich hnízda a vyrušovat
je během rozmnožování a odchovu
mláďat.

Sankce za porušení zákona

„Černé” kácení dřevin se skutečně
nevyplácí. Podle § 87 a 88 zákona č.
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny může být udělena pokuta až 5.000
- pokud nesplníte ohlašovací povinnost, či neprovedete stanovenou
náhradní výsadbu, až 10.000 korun
- pokud bez povolení pokácíte dřevinu rostoucí mimo les, až 50.000 korun - pokud zničíte památný strom,
či bez povolení pokácíte, či závažně
poškodíte skupinu stromů.
Pro podnikající právnické i fyzické
osoby pak platí, při pokácení dřeviny
či skupiny dřevin, nesplnění ohlašovací povinnosti, či náhradní výsadby
pokuta ve výši až 500.000 Kč.
MAPO
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Svět ve 3D

M

CHARITNÍ PORADNA NEDLUŽÍM
v Litovli
Bezplatně Vám nabízíme pomoc při:
 orientaci ve finanční situaci, sestavení finančního rozpočtu
 hledání východiska z dluhové pasti, komunikaci s věřiteli
 zvýšení finanční gramotnosti
 pomoci ve vaší tíživé životní situaci, při kontaktu s úřady

Talentové zkoušky ke vzdělávání v základní umělecké škole pro školní rok
2018/2019

Charita Šternberk - Středisko Litovel
Vítězná 1129 Litovel ZVONEK PORADNA

PO a ST 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.
ÚT 8:00 - 12:00 hod.,
(v pracovní dny, v jiném čase jen pro objednané
U nás najdete vstřícnou osobní pomoc, která je bezplatná
S dotazy a objednáním se obracejte na email
poradna.litovel@sternberk.charita.cz nebo telefon 730 585 753

3

VYKROČTE TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM!
Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0006954

Kontaktní údaje SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

Charita Šternberk - středisko LITOVEL
Vítězná 1129, Litovel 784 01
email: sas.litovel@sternberk.charita.cz

Náměšťské noviny / strana 4

LITOVEL
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Terénní forma
8:00 -16:00

8:00 -16:00
8:00 -11:00

Dle potřeby

Kontaktní údaje: CHARITNÍ ŠATNÍK LITOVEL
Charita Šternberk - středisko LITOVEL
Vítězná 1129, Litovel 784 01
LITOVEL
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mobil: 731 643 780

7:00 - 8:00

13:00 – 14:00

7:00 - 8:00

13:00 – 14:00

Jiný den dle domluvy

Telefon: 585 341 444

Ředitelka ZUŠ Litovel vyhlašuje přijímací řízení ke vzdělávání v základní umělecké škole pro školní rok
2018/2019 – hra na hudební nástroj
Talentové zkoušky v Náměšti na Hané
budou probíhat dne 9. května 2018
od 15 do 18 hodin v budově základní
školy, Zákostelí 92. V případě nevyhovujícího termínu talentové zkoušky na
pobočce v Náměšti na Hané je možné využít další termíny na kterékoliv
jiné pobočce nebo na hlavní budově
školy. Vzhledem k velkému zájmu o
vzdělávání v minulých letech bude počet volných míst pro příští školní rok
omezen.

Přihlášky
ke vzdělávání
se vyplňu-SLUŽBA
Kontaktní údaje
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
jíCharita
předem
elektronicky
přes
weboŠternberk - středisko LITOVEL
vé
stránky
školy.
Veškeré
informace,
Vítězná 1129, Litovel 784 01
včetně
přesného rozpisu konání talenemail: sas.litovel@sternberk.charita.cz
tových zkoušek ve všech místech poLITOVEL
Terénní forma
skytovaného
vzdělávání,
budou zvePondělína konci
8:00
-16:00
řejněny
března
na webových
Úterý www.zuslitovel.cz, dále na
stránkách
Středa stránkách městyse Náměště
webových
8:00vyvěšeny
-16:00 v budově
naČtvrtek
Hané a budou
Pátek
8:00
-11:00 92. Všem
Dle potřeby
základní školy, Zákostelí
uchazečům přejeme mnoho štěstí při
Kontaktní údaje:
CHARITNÍ ŠATNÍK LITOVEL
talentových
zkouškách.
Charita Šternberk - středisko LITOVEL
Vítězná 1129, Litovel 784 01

Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. – ředitelka školy

Jiný den dle domluvy

LITOVEL
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 8:00

13:00 – 14:00

7:00 - 8:00

13:00 – 14:00

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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Informace stavebního úřadu po novele stavebního zákona
Dne 1.1.2018 vstoupila v platnost novela
stavebního zákona 183/2006 Sb. (SZ), vydaná ve sbírce zákonů pod č. 225/2017/Sb.
Tato novela přináší spoustu změn pro stavebníky i pro postupy stavebních úřadů.
Upozorňujeme na několik hlavních změn,
které se mohou týkat i vás.
- mění se výčet staveb, pro které nemusíte mít žádné opatření ze strany stavebního úřadu, ale stavebník zodpovídá za
splnění souvisejících podmínek daných
zákonem
- u staveb pro bydlení a rekreaci bez
rozlišení zastavěné plochy (dříve do
150m2) postačí územní souhlas a ohlášení stavby (již nemusí být u větších staveb
územní rozhodnutí a staveb.povolení),
- studny: můžete již požádat o společné
územní a stavební řízení u vodoprávního úřadu v Olomouci, nemusí probíhat
dvoufázové povolování studny
- kolaudace: některé stavby povolené
dle zák.183/2006 Sb., se nebudou kolaudovat. Stavebník nově podá „ohlášení dokončené stavby“ a požádá o přidělení čísla
popisného (pokud se přiděluje). Stavební
úřad může provést pro ověření kontrolní
prohlídku a poté zadá údaje o dokončené
stavbě do registru (RUIAN) a teprve poté
stavebník provede zápis stavby do katastru nemovitostí. U dokončených staveb
je plná zodpovědnost za řádné provedení
stavby dle povolení a projektu na stavebníkovi, jakož i povinnost zajistit veškeré
revize, zkoušky, zaměření.
§ 79 SZ uvádí výčet staveb, které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas a tyto stavby nevyžadují podle § 103
stavební povolení ani ohlášení, tedy NIC.
Musí však být současně dodrženy všechny podmínky pro odstupy od hranic, parametry stavby, atd.
Mezi tyto nejčastější stavby patří například:
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a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo
ochranná pásma pozemních komunikací,
f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně
přístupnými pozemními komunikacemi
nebo s veřejným prostranstvím (mezi
sousedy)
n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do
5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
bez podsklepení,
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do
5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,

podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na
pozemku rodinného domu nebo stavby
pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo
podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování
hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná
se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo
jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně
plánovací dokumentací, je umisťována v
odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku
schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové
plochy pozemku rodinného domu nebo
stavby pro rodinnou rekreaci,
p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci
v zastavěném území nebo v zastavitelné
ploše umístěný v odstupové vzdálenosti
nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho
související technické zařízení.
§ 103 SZ uvádí výčet staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Jsou
to např.
c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby,
životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě,
která je kulturní památkou,
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání
stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost
stavby a nejde o stavební úpravy stavby,
která je kulturní památkou
dále jsou to stavby, které nevyžadují
také SP ani ohlášení, avšak vyžadují tzv.
ÚZEMNÍ posouzení, tedy územní souhlas
nebo územní rozhodnutí!!!
Například:
1. stavby o jednom nadzemním podlaží
do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné
ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo
chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých
plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní
radionuklidy nebo jaderná zařízení;
2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m2

zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do
300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky,
o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se
jedná o stavby pro ustájení zvířat nebo
chovatelství anebo zemědělské stavby,
které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických
hnojiv);
3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16
m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše
do hloubky 3 m;
10. vodovodní, kanalizační a energetické
přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu
nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné
sítě a kanalizaci stavby hlavní;
14. oplocení (např.vyšší než 2m nebo sousedící s veřejným pozemkem, atd.);
15. reklamní a informační zařízení;
16. výrobky plnící funkci stavby, včetně
základových konstrukcí pro ně;
18. bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném
stavebním pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci;
§ 104 SZ uvádí výčet staveb, pro které postačí OHLÁŠENÍ (samozřejmě musí mít
také územní posouzení – ÚS nebo ÚR)
– podklady jsou stejné jako pro staveb.povolení, jednodušší proces. Jsou to např.:
a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do
hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m2 celkové
zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud
nejsou vodním dílem nebo stavbou podle
§ 16 odst. 2 písm. d),
c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné
plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb
pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové
zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud
tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním
nadzemním podlažím, nepodsklepené a
dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
d) stavby do 70 m2 celkové zastavěné plo-

Poplatky 2018
chy a do 5 m výšky s jedním nadzemním
podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

Upozorňujeme občany, že se na úřadě městyse od
12.3. 2018 vybírají poplatky.

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které
hraničí s veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

Do 31. 5. 2018 jsou splatné následující místní poplatky:

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v
§ 103 odst. 1 písm. c),
k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do
nosných konstrukcí stavby, nemění se její
vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
- stavby uvedené pod písmeny j) a k) nemusí mít územní posouzení!
Stále platí, že pokud plánujete jakoukoliv
stavbu, je vhodné nejprve se dotázat na
stavebním úřadě, zda v konkrétním místě/
pozemku, je vůbec možné Vámi zamýšlenou stavbu realizovat a jaké jsou podmínky pro její umístění a povolení!!! Záměr
musí být v souladu s územním plánem,
v některých lokalitách také v souladu s
územní studií.

1) Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je stanoven na 500,Kč za osobu, která má trvalý pobyt na území městyse. Poplatníkem je i cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů. Od poplatku jsou osvobozené pouze děti narozené v letošním
roce.
2) Místní poplatek ze psů je stanoven na 200,- Kč. Za psa, jehož držitelem
je poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, je sazba poplatku ve výši 100,- Kč za
psa. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse. Poplatek se platí ze psů
starších 3 měsíců.
Stočné stanovené ve výši 875,-- Kč/osobu (resp. 25,--Kč/m3 dle odebrané
vody) vypouštěné do kanalizace v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017, je
splatné do 30. 09. 2018.
J.Š.

Veškeré informace, formuláře, kontakty a další odpovědi Vám rádi poskytneme na stavebním úřadě v Náměšti na
Hané.
Stavební úřad - Pavla Palátová
585 757 813, 723 504 606, stavebni@namestnahane, stavebnireferent@namestnahane.cz

firma MISAL

- 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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Alena Stavělová, Bělidlo 69, Náměšť na Hané,
tel.585951268, e-mail: misal@misal.cz
SLUŽBY
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Střípky náměšťské archeologie III
Nejstarší mincovní nález z období
římského císařství v katastru Náměště na Hané
V samotném závěru roku 2013 došlo
v katastru našeho městyse k náhodnému nálezu bronzové římské mince
(tzv. dupondia) z období flaviovské
dynastie, která trvala mezi léty 69 –
96 po Kr. Typickým rysem pro mince
Flaviovců jsou portréty naprosto realistické, občas až naturalistické – hledí na nás tak „z dob dávno minulých“
skutečné osobnosti období vzkvétajícího římského císařství. Abych pevně
„uchopil“ počátek a zánik doby římské
(též nazývané jako období Germánů –
či germánských kmenů doby římské)
– jedná se o první čtyři staletí našeho
letopočtu. Na těchto řádcích prezentovaný dupondius z Náměště na Hané,
(viz první obrázek) představený tak
širší náměšťské veřejnosti, lze bez nadsázky označit za dosud nejstarší římskou minci, nalezenou na katastru Náměště. Podle odborného určení PhDr.
Jiřího Militkého, Ph.D. z Numismatického oddělení Historického muzea
Národního muzea v Praze, našeho
předního znalce na antickou numismatiku, „náměšťský“ dupondius přináleží císaři Domitianovi, (ten vládl v
letech 81 – 96 po Kr.) mladšímu synovi císaře Vespasiana a jeho manželky
Domitilly starší a byl vyražen roku 86
n. l. v Římě. Jedná se tak o minci, raženou v prvé polovině císařství (principátu). Dupondie jsou častou součástí
nálezů římských mincí na našem území. Až do té doby byly z několika málo
míst městyse (často však bez bližších
nálezových okolností) známy mince
pozdějších ražeb – zejména pak denáry císaře Marka Aurelia Antonina
(161 – 180 po Kr.) či sestercius Filipa
I. Araba (244 – 249 po Kr.). Mince
prvně jmenovaného vladaře jsou z katastru bezpečně známy dvě, u Filipa I.
Araba jeden exemplář.
Je pozoruhodné, že se nám v jedné
lokalitě množí nálezy mincí z éry tzv.
vojenských císařů (235 – 284 po Kr.)
mladší doby římské, do nedávné doby
lokality zcela neznámé. Za mnohé
mohu uvést např. krásně zachovalý
stříbrný sestercius císaře Gordiana III.
(238 – 244 po Kr.) – viz druhý obrá-

zek. Spektrum ražeb je ovšem daleko
rozmanitější. Náš mincovní nález tak
demonstruje nejen možné dálkové
kontakty na území tehdejší římské
říše, ale i „průnik“ římsko – germánských osadníků k severu Moravy v
počátcích starší doby římské, kdy zde,
zcela zákonitě, muselo existovat trvalejší osídlení koncentrujícího se etnika. Dokládají to movité nálezy hmotné
kultury nejen „starého Říma“, ale také
celá řada lokalit sídlištního charakteru z následné mladší či pozdní doby
římské, včetně žárových hrobů i pohřebišť. To největší z mladší až pozdní
doby římské je známo z nedalekého
Kostelce na Hané (okr. Prostějov, Olomoucký kraj) a čítalo 442 žárových
hrobů s pohřebními milodary. Známy
jsou i tzv. krátkodobé pochodové římské tábory; geograficky, nám nejblíže

se jeden takový krátkodobý tábor římské legie nacházel v Olomouci – Neředíně. Získaný archeologický materiál
z jeho hrotitého příkopu jej datuje do
období markomanských válek.
Zůstává tak nezodpovězenou otázkou,
do jaké míry zasáhli Římané i území
dnešní Náměště…(?). Za současného
stavu archeologického bádání však
můžeme být nakloněni myšlence, že
vedle ojedinělých nálezů mincovních,
zde ti „náměští“ přetrvali až do samotného závěru této protohistorické epochy. Naznačují to přibývající prameny
hmotného charakteru, ale i terénní
situace. Jistě tedy nešlo o krátkodobý
„výskyt“ (resp. přesun či pohyb) římského obyvatelstva, ale určitý fázový
vývoj, který nám ilustrují archeologicky uchopitelné reálie.
Tomáš Přidal

Obr. 2: Náměšť na Hané, okr. Olomouc. Sestercius císaře Gordiana III. (238 -244
n. l.). Blíže neurčeno.

Obr. 1: Náměšť na Hané, okr. Olomouc. Dupondius císaře Domitiana (81 – 96 n.
l.). Mincovna: Řím – dnešní Itálie.

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

Divadlo za Dveřmi

PS: Je téměř symbolické, že datum první premiéry této komedie vychází přesně na den na 10 let od uvedení naší první hry – ano, náš první divadelní (po)kus, komedie „Strašidlo cantervillské“, se uskutečnil 4. 5. 2008.
Mgr. R. Poučová

Divadelní spolek ZA DVEŘMI
z Náměště na Hané
Vás zve na laskavou komedii
Erica-Emmanuela Schmitta

I. Premiéra 4. 5. 2018 v 19:00
II. Premiéra 5. 5. 2018 v 19:00
Sál Městyse Náměšť na Hané
Rezervace vstupenek: www.divadlo-zadvermi.cz
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Milí divadelní příznivci,
dovolte, abych Vás jménem celého Divadelního spolku ZA
DVEŘMI srdečně pozvala na slavnostní premiéru komedie
„Hotel mezi dvěma světy“ z pera současného francouzského dramatika Érica-Emmanuela Schmitta.
Tato laskavá komedie o nesmrtelných věcech „mezi nebem
a zemí“ vás zavede do tajemného hotelu, kde na svoji další
cestu, ať již mezi živé či zesnulé, čeká několik postav: uklízečka, prezident, sportovní reportér, nemocná dívka a mág.
Všichni jsou v tomto „hotelu“ ve stejném postavení a na
stejné startovní čáře. Spolu s nimi zjistíte, že člověk nachází
svou lásku nebo začíná opravdově žít, až když už je téměř
pozdě. Podaří se jim vrátit zpátky na zem a pokračovat v
novém poznání?
První premiéra se uskuteční v pátek 4. 5. 2018 a druhá premiéra v sobotu 5. 5. 2018 na sále kulturního zařízení městyse. Těšíme se na Vás! Vstupenky bude možné rezervovat na
webových stránkách: http://www.divadlo-zadvermi.cz cca
od poloviny dubna.

Vzpírání Haná z.s.
V roce 2017 se klubu Vzpírání Haná z.s. dařilo. Nyní má 21 členů, z toho 13
mužů a 8 žen. Devět je dospělých, ostatní jsou z řad mládeže.
Úspěchy našich členů:
• 3. místo na MČR starších žáků – Jan Dobrý
• 3. místo na MČR juniorů do 20 let - Ondřej Hlavinka
• 2. místo na MČR žen – Julie Švecová
• 9. místo na ME ve Splitu – Julie Švecová
• 6. místo ve finále ligy žáků, kde Jan Dobrý závodil za Holešov.
Výrazně dopomohl holešovskému oddílu k tomu, aby se probojoval
do finále mezi ty nejlepší.
• 1. místo v první lize žen, kde Julie Švecová závodila za svůj mateřský
oddíl TJ Bohemians Praha.
Kromě dvanácti závodů, kterých jsme se účastnili, pořádal spolek Vzpírání
Haná z.s. několik vlastních akcí.
• V květnu jedno kolo tradiční soutěže Nutella Challenge, se soutěžními
disciplínami skok do dálky z místa a pozved činky trhovým úchopem.
• V srpnu to byly závody 4yourPR, v trhu technickém a dřepu s činkou.

• V prosinci závody Vánoční trhy a
Boží hod, opět v trhu technickém
a hodu kettlebellem přes hlavu.
• V září proběhla náborová akce na
ZŠ v Náměšti na Hané.
• V srpnu a prosinci proběhly dva
semináře vzpírání pro externí zájemce.
Oba měly úspěch, a budou mít pokračování v letošním roce.
Díky rostoucí základně mladých se
povedlo v roce 2018 složit tři ligová
družstva. Prvoligové družstvo mladších žáků mělo svoji premiéru v sobotu 3.2. na závodech v Holešově.
Tomáš (7) a Ladislav (10) Stratilovi a
Jaroslav (10) Velš ukázali, že patří výkonnostně i technikou k těm lepším.
Soutěž mladších žáků probíhá ve čtyřboji – trojskoku z místa, hodu medicinballem přes hlavu, trhu a nadhozu.
Žáci ve věku do 10 let pouze skáčou a
hážou.
V sobotu 10.2. nás čeká premiéra
startu juniorek na lize v Ostravě. Petra Kutrová a Anička Poláková budou
spolu s hostující Aničkou Krivulkovou
bojovat za Hanou. O měsíc později se
pak na druhé lize žen v Třinci představí i Helena Nucová a Kateřina Fojtíková. Předsedkyně spolku Julie závodí v
první lize žen za svůj mateřský oddíl
TJ Bohemians Praha. Junioři a muži
budou zatím nadále závodit za oddíl
Holešova, protože tato družstva jsou
pětičlená a stále nemáme dostatek
vlastních závodníků.
Tréninky nyní probíhají každý den,
kromě soboty. Je možné se domluvit
na individuální docházce 2-4 x za týden. Stále přijímáme nové členy.
J. Švecová

Ohlédnutí za sezónou 2017
Rok 2017 byl na zámku velmi plodný
a úspěšný. Loňskou sezónu jsme zahájili prohlídkami vyzdobeného zámku
a představením Moravského divadla
Central park West, které se konalo
pro velký zájem na sále městyse. Také
hned první výstava v Našem muzeu s
názvem Krása krajky byla hojně navštěvována. Lidé obdivovali zručnost
krajkářky Evy Vařekové z Topolan.
Krásné výrobky nadchly nejen ženy,
ale často i muže.
Začátkem dubna se na zámku uskutečnil tradiční speciální program pro
děti o Velikonocích.
V polovině téhož měsíce se konaly
oblíbené velikonoční prohlídky. Stejně jako v předchozích letech byla na
Velikonoční pondělí otevřena pro širokou veřejnost výtvarná dílna. Účast
a spokojenost byla vysoká.
Na přelomu května a června byl nábytek ze zlatého salonku zapůjčen do
Valtic na filmování minisérie o Marii Terezii, kterou jste mohli vidět na
Nový rok a 2. ledna v České televizi.
Nábytek si „zahrál“ dětský pokoj zmíněné panovnice. Nechybělo mnoho
a mohlo se natáčet i u nás na zámku.
Snad to vyjde příště!
Počátkem června jsme na zámku vyslechli mnoho nového a zajímavého
o biskupských a arcibiskupských kočárech od PhDr. Simony Jemelkové z
Muzea umění Olomouc.
Týden nato se uskutečnil výtečný koncert klasické hudby v kapli Nejsvětější
Trojice.
V polovině června proběhla v areálu zámku Oblastní výstava psů všech
plemen za účasti 700 psů. Spousta psů
a jejich milovníků se na zámek určitě
vrátí i letos, a to 16. června 2018.
Začátek července byl ve znamení výstavy Retro svatba. Hlavně ženy při
prohlížení exponátů výstavy vzpomínaly na svoji svatbu. Odpoledne s
Večerníčkem mělo loni opět rekordní účast. Děti mají Večerníčka prostě
rády!
Květiny pro zámeckou paní byly ve
znamení krajky. Účast, jako obvykle,
velmi vysoká. Květiny, hlavně hortenzie, byly úchvatné!
Týden nato, v rámci Hradozámecké
noci, jsme se znovu a rádi ponořili do

světa pohádek. Většina byla uvedena
vůbec poprvé a moc se návštěvníkům
líbila. I tentokrát jsme zavítali do sklepa, a to s Ježibabou, dědkem, Mařenkou a Jeníčkem!
V září proběhl na zámku Svatební
den, takže Ti, kdož plánují svatbu,
mohli načerpat inspiraci, informace a
pobavit se. V rámci dnů EHD mohli
návštěvníci v neděli 17. 9. vidět celý
zámek za snížené vstupné.
Říjen jsme věnovali tvorbě a zkouškám. Kreativita se plně uplatnila při
Dýňovém a slámovém kouzlení, kdy
návštěvníci vyráběli originální výrobky z dýní a ze slámy. Zkoušení patřilo
nové hře v rámci akce Tajemný zámek.
Státní svátek 28. října si mohli nejen
obyvatelé Náměště zpestřit výjimečným koncertem klasické hudby. Ten
natáčela televize NOE a v listopadu jej
odvysílala.
Tajemný zámek na téma „Duchové se
vracejí“ loni proběhl první sobotu v
listopadu. Zájem byl tak velký, že jsme
nemohli všem zájemcům vyhovět,
přestože se konaly prohlídky i v pátek.
Duchové se nám procházeli po parku
u bazénu, ve sklepě a v přízemí zámku.
Koncem listopadu se v parku uskutečnila akce Před bitvou u Slavkova.
Tradičně potěšila milovníky koní i
střelných zbraní
Ani v prosinci se na zámku nezahálí,
ba naopak. Začátkem měsíce se sjedou
na zámek děti se svými učiteli ze širokého okolí na akci Kouzlo adventu.
Žáci načerpají nové informace o Vánocích, vyrobí si výrobek, nakoupí u
řemeslníků a uvidí zajímavou výstavu.
Závěr roku patří tradičně prohlídkám
s názvem Vánoce na zámku. Vždy je
to velmi příjemné setkání a každoročně si tuto akci nenechají ujít někteří
naši skalní fanoušci.
Všem, kteří nám pomáhají, podporují
nás a inspirují chci velice poděkovat.
Jsme za to moc rádi. Děkujeme!
…a hurá na novou sezónu roku 2018
Tento rok zahájíme 19. března programem pro děti s názvem Barevné Velikonoce, kde se žáci dozví o tom, jak
různě můžeme zdobit vajíčka a jaké
tradice jsou s těmito svátky spojeny.
Pro širokou veřejnost se brány zám-

ku otevřou 30. března na Velký pátek.
Prohlídky se konají od 9.00 do 15.00
hodin (i na Bílou sobotu, v neděli na
Boží hod velikonoční a na Velikonoční pondělí).
V sobotu ve 14.00 hodin proběhne
v Našem muzeu vernisáž letošní první výstavy s názvem Klobouky. Paní
JUDr. Marie Mazánková z Nasobůrek
má velmi zajímavého a netradičního
koníčka. Vytváří úžasné klobouky z
různých dob a z různého materiálu.
Klobouky jsem viděla a mohu vřele
doporučit!
Velikonoční dílna je pro zájemce připravena na Velikonoční pondělí 2.
dubna, a to od 9.00 do 15.00 hodin.
Jako obvykle bude možnost vybrat si
z několika druhů výrobků.
Na květen a červen si mohou pedagogové základních škol objednat pro
své žáky speciální program s názvem
S pastelkami po zámku.
12. května proběhne v areálu zámku
celodenní Turnaj v pétanque. Jedná
se již o mnohaletou tradici. Vždyť to
bude již 18. ročník!
O den později, 13. května, se na zámku uskuteční Den matek. Takže si toto
datum, prosím, zarezervujte již teď ve
svém kalendáři!
Těšíme se na Vás!
www.zamek.namestnahane.cz
Mgr. Jitka Vychodilová

Oslabená játra zrcadlí naše emoce
Tělo je jedinečný systém, který se dokáže v podstatě postarat sám o sebe,
včetně své očisty a regenerace. Nejdůležitější úlohu v tomto procesu mají
naše játra, která jsou na fyzické úrovni
hlavním centrem pro zpracování potravy a na duševní rovině jsou centrem
pro zpracování emocí. Dochází zde k
přeměně látek v energii, která se zapojuje do vyživování a regenerace na
úrovni těla nebo do tvůrčích procesů
na úrovni mysli nebo je dobře uložená
do zásoby.
V případě potlačených emocí dochází
k jejich usazení v játrech a tím vzniká nerovnováha v jejich činnosti. Ta
potom ovlivňuje funkci jater a samozřejmě také naše reakce na vše co nás
z nějakého důvodu irituje a vyvolává v
nás emoce.
K potlačování emocí jsme často ve-

deni již od dětství. Emoce potlačujeme v domnění, že budeme druhými
lidmi lépe přijímáni, to se ale neděje
a dostáváme se do začarovaného kruhu narušeného sebevnímání. Emoce
nám naopak mohou napomoci lépe
vnímat naši vlastní vnitřní motivaci.
A protože fyzická i psychická úroveň
jsou propojené, můžeme se pomocí
jaterní detoxikace dostat i k zlepšenému vnímání sebe sama a ke zdravým
emočním reakcím. Což znamená, že
si začneme uvědomovat, že důvodem,
proč se vlastně v některých situacích
cítíme podrážděni, není to, co vidíme,
slyšíme, nebo čeho jsme nějak jinak
účastni, ale my sami a naše vlastní vnímání, stálé hodnocení a srovnávání.
Správně fungující játra nám pomohou
vnímat a přijímat svět takový jaký je
a vedou nás k zdravému zpracování a

Pod záštitou Rodinného centra Pohádka z. s.,
za podpory Městyse Náměšť na Hané

proběhne v Náměšti na Hané

od 30. 7. 2018 do 3. 8. 2018
(denně od 7.00 hodin do 16.30 hodin)

příměstský dětský tábor s výukou anglického jazyka

LETNÍ ŠKOLA SHERLOCKA HOLMESE
Tábor plný aktivit nejen s detektivní tématikou je určen pro děti od 5 let.
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Přihlášky a bližší informace:
Petra Zajíčková, email: petra7974@seznam.cz, tel. 777 143 250

porozumění našim emocím.
Pro správně fungující játra můžeme
vyzkoušet čaj smíchaný ze stejných
dílů nati benediktu lékařského, nati
svízele siřišťového, nati řebříčku, květu měsíčku lékařského a kořene pampelišky. Dáváme 1 lžíci směsi na čtvrt
litru vařící vody a louhujeme 10 minut. Pijeme 2 až 3 krát denně alespoň
dva týdny. Emočního uvolnění nám
pomohou dosáhnout éterické oleje z
pomeranče a levandule, můžeme přidávat po dvou kapkách do čaje. Pokud
si bylinky nasbíráme a nasušíme sami,
prožijeme báječné spojení s přírodou
a jejím kouzlem. Potom při uvědomění si její velikosti, krásy a síly nám naše
stesky nakonec budou k smíchu.
Lenka Perničková

Revize katastru nemovitostí
V letošním roce proběhne v Náměšti
na Hané revize katastru nemovitostí.
Zástupci katastrálního úřadu nejprve
porovnáním katastrální mapy s ortofotomapou a následnou pochůzkou v
terénu zjišťují skutečný stav, který porovnávají se stavem evidovaným.
Následně projednávají s dalšími orgány veřejné moci (obcemi, stavebními
úřady, orgány zeměděl. půdního fondu atd.) možné způsoby odstranění
zjištěných nesouladů.
Změny nevyžadující doložení listiny,
jako jsou např. vybrané změny druhu
pozemku či odstranění zápisu neexistující stavby, se do katastru zapíší z
moci úřední, případně na základě potvrzení orgánu veřejné moci. U změn
vyžadujících doložení listiny, jako je
např. zápis nové stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka k předložení těchto listin.
V důsledku revize může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí.
Informace z letáku ČÚZK

Výsledky Tříkrálové sbírky
V Olomouckém deníku byly zveřejněny výsledky Tříkrálové sbírky. Výsledky
však byly z minulého roku. Proto předkládáme správné částky.
Všem dárcům je třeba poděkovat. Pochvalu si zaslouží i ti, kteří poctivě obcházeli Náměšť.
MAHU
Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
v jednotlivých obcích
V 55 obcích našeho regionu koledovalo letos 125 skupinek koledníků:
Litovel

89 912

Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Víska
Chudobín
Červenka
Pňovice
Bílá Lhota, Pateřín
Hradečná
Hrabí
Měník
Mladeč
Slavětín
Měrotín
Loučka
Bouzov, Doly
Kovářov
Podolí
Hvozdečko

7 937
10 280
5 368
11 558
7 805
4 245
7 422
2 000
2 440
38 029
8 502
4 560
4 807
5 677
3 328
6 755
5 930
10 100
6 005
15 835
2 597
3 515
4 129

Kozov, Blažov, Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov
Olešnice
Jeřmaň
Luká
Ješov
Veselíčko,Březina
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

11 439
3 742
1 922
19 055
4 890
2 670
6 205
14 858
6 198
8 889
27 339
6 792
23 656
31 459
7 426
9 002
6 138
16 107
35 798
5 323
6 064
10 828
55 043
25 416

Celkem bylo vykoledováno: 614 995 Kč
Vykoledovaná částka byla po rozpečetění a přepočítání pokladniček na jednotlivých městských nebo
obecních úřadech následně odeslána na centrální charitní konto u České spořitelny. Z centrálního konta
budou peníze rozděleny do regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na humanitární
pomoc u nás i v zahraničí. Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován na podporu záměrů
pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro seniory, matky dětmi v tísni, lidi s postižením,
bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových
projektů do zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně jako rezerva pro případ
humanitárních katastrof.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v 52 obcích na Litovelsku 554 726,- Kč. Část sbírky, určená
pro vlastní projekty Charity, byla využita následovně: podpořili jsme vznik nových sociálních služeb
v našem středisku a to Dluhové poradny a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. (286 000 Kč),
poskytli jsme přímou pomoc sociálně slabým rodinám (35 000 Kč).
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i
v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří
nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
V roce 2017 byla, na základě výběrového řízení, vybrána na akci financovanou z Integrovaného operačního programu (IROP) firma Stavbros, s.r.o.
Brodek u Prostějova
Firma se doslova „prokousala“ bouráním během zimy k tomu, že v letošním
roce řemeslníci začnou dávat zbrojnici zcela novou tvář. Provedené úpravy
zabezpečí zásahové jednotce kvalitní prostory tak, aby mohla bez problémů
zasahovat nejen při požárech.
MAHU

Ohlédnutí za činností SDH Nové Dvory v roce 2017
Jak již bývá zvykem, tak i sezónu 2017
jsme započali jarními brigádami a
úklidem budovy na hřišti a jejím okolí spolu s úklidem zbrojnice. Hodně
práce bylo spojeno s opravou budovy
na hřišti. Díky dotačnímu Programu
na podporu neziskových organizací z
městyse Náměšť na Hané byla budova
z vnější části kompletně zrekonstruována (proběhlo nové opláštění obkladovými palubkami) a byla opatřena
nátěrem. Tímto bychom chtěli za tuto
podporu městysu Náměšť na Hané
velmi poděkovat. Další úpravy budovy
a jejího okolí plánujeme v roce 2018.
První akci na Nových Dvorech odstartoval již tradiční ,,Hasičský výlet“,
který proběhl v neděli 18. 06. 2017. K
tanci a poslechu hrála kapela ,,Happy
End“. Počasí se opravdu vydařilo, o
čemž svědčí i velký počet návštěvníků. Hasiči si pro přítomné připravili
opravdu bohaté občerstvení v podobě
grilovaných makrel, steaků a dalších
dobrot. Pro děti byl připraven skákací
hrad zdarma a mohly si prohlédnout
zásahový vůz SDH Náměšť na Hané.

Tímto děkujeme SDH Náměšť na
Hané a všem zúčastněným za spolupráci.
Další akcí pořádanou na hřišti bylo
grilování pstruhů a 12. 08. 2017 ,,Parťyčka“ (letní open air posezení plné
scének a zábavy), která již třetím rokem byla pořádána ve spolupráci s
divadelním spolkem ZA DVEŘMI.
„Parťyčka“ proběhla za velmi příznivého počasí pod širým nebem. Účastníci měli možnost přímo se zapojit do
samotné hry. Hasiči připravili výborné občerstvení, k tanci a poslechu hrál
DJ Mariánek. Děkujeme ochotníkům,
zejména Mgr. R. Poučové za organizační zázemí, všem za skvělou atmosféru a velmi vydařenou akci a těšíme
se na další spolupráci.
V listopadu jsme prodávali punč na
tradičním jarmarku v Náměšti na
Hané a následující týden proběhlo
rozsvěcování kapličky sv. Martina na
Nových Dvorech s drobným občerstvením, punčem a nechyběla ani mi-

kulášská nadílka pro děti. Děkujeme
tímto za poskytnutí zázemí městysu
Náměšť na Hané pro prodej punče.
Obdobné kulturní akce plánujeme i v
letošním roce.
Požárních soutěží se v r. 2017 účastnilo pouze družstvo žen. Družstvo mužů
se bohužel nepodařilo sestavit, zejména z důvodu velké pracovní vytíženosti a studijních povinností některých
členů. Věříme, že tento nedostatek v
letošním roce hoši napraví. Družstvo
žen však nezahálelo a objelo opravdu
hodně soutěží. Velkého úspěchu dosáhly na soutěži v sousedních Drahanovicích, kde ve velké konkurenci
obsadily krásné 2. místo. Doufejme, že
je nadšení pro požární sport neopustí a budou nás dále reprezentovat na
soutěžích.
Loňský rok jsme ukončili Valnou hromadou spolku, která proběhla 6. 1.
2018 v Loučanech.
Ing. K. Vičarová, J. Navrátilová, SDH
Nové Dvory
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