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Žijí mezi námi
Juniorský mistr světa žije v Náměšti

Jen málokterá obec v našem okolí se může pochlubit tím, že má
mistra světa. Tím naším mistrem světa je dráhař Jakub Šťastný.
Ačkoli je Jakub velmi vytížený, udělal si na mne čas právě v den
svých narozenin A tady je náš rozhovor.
Kdo Vás přivedl k dráhové cyklistice? Začal jsem bikrosem, byl tam
kamarád, který říkal, že mám výbušnost, sílu. Zašli jsme do Prostějova do klubu Pardus TUFO Prostějov a tam to vše začalo.
Získal jste zlato v keirinu na mistrovství světa. Můžete našim čtenářům vysvětlit o jakou disciplínu se jedná? (keirin vznikl v roce 1948
v Japonsku, olympijským sportem se stal v roce 2000 na olympiádě v Sydney)Závodníci jedou 7 kol. 3,5 kola jede před závodníky
motorka, motorka odjede a jede se dalších 3,5 kola a kdo je první
na pásce, ten vyhrává.
V minulém roce jste byl na MS v této disciplíně sedmý, co vám pomohlo získat letos zlato? Minulý rok jsem byl diskvalifikován kvůli
chybě při závodě, letos jsem si více věřil, měl jsem i natrénováno.
Kolik hodin denně trénujete? Můžete popsat čtenářům tréninkový
den? Trénuji v Brně (1. Dukla Brno). V 6:30 ráno posilujeme do
8:15, v době školy pak odjíždím do školy a po škole na trénink: na
silnici nebo na velodrom.
Máte ještě nějaký jiný koníček? Na jiné koníčky mi moc času nezůstane. Po tréninku jsem navíc tak unavený, že si nejraději jdu
lehnout.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo? Mám rád svíčkovou, těstoviny
Jak vypadá Váš jídelníček? Nemám speciální jídelníček. Jím všechno s mírou.
Co poradíte našim mladým čtenářům, kteří by také chtěli závodit?
Ať jdou za svým cílem, trénují a snaží se. Na závěr bych chtěl poděkovat celé mé rodině za podporu. Bez mých rodičů bych nikdy
nedokázal to, co se mi podařilo.
Děkuji za rozhovor

FOTO 1 - Medaile z juniorského mistrovství světa v Aigle ve Švýcarsku: zlatá medaile z keirinu, stříbrná medaile v závodě na kilometr s pevným startem, bronzová
medaile ve sprintu
FOTO 2 - Medaile z juniorského mistrovství Evropy
MAHU

Jubilantka bilancuje

Při přání k významnému životnímu jubileu (snad se na
mne jubilantka nebude zlobit když prozradím, že se jednalo
o oslavu 95ti let) jsem jí položila otázky:
Jak se Vám daří?
Jsem šťastná a jsem ráda, že za mnou lidi stále chodí a mají
mne rádi. Díky lidem, kteří mne mají rádi se cítím dobře.
Děkuji Pánu Bohu, že mi zachovává zdravou mysl.
Můžete se podělit s našimi čtenáři o své zážitky ze života?
Celou dobu totality jsem držela kulturu v Náměšti, režírovala, hrála. Jsem za to, co jsem mohla dělat, velmi vděčná.
I když jsem to neměla vždy lehké. Vzpomínám na své rodiče, nikdy jsem s nimi neměla konflikt. Kantořina pro
mne nebyla povoláním, ale posláním. Zásluhu na tom má
můj tatínek. Dodnes na mne spousta žáků vzpomíná. Mám
z toho velkou radost.
Mám dojem, že jsem pro mé žáky, pro mé děti něco udělala.
V Náměšti jsem doma a mám to tady hrozně ráda.
Co Vy a místní ochotníci?
Jsem šťastná, že mám pokračovatele, že ochotnické divadlo se mnou neskončilo. Obdivuji R. Poučovou, kde vzala
ke všemu vlohy. Náměšťskému
divadlu
fandím. Jsem ráda, že
moje švagrová je zapálená pro divadlo.
Na posledním představení jsem nebyla,
ale švagrová lituje, že
Uničov (tam bydlí)
nemá takový soubor.
Jsem šťastná, že jsem
se dočkala tolika let
a že mohu prožívat vše
krásné a dobré, co se
v Náměšti děje. Jsem
ráda, že to mohu vnímat i přes to, že sleduji
lidi z okna.
J. Nohavičková v 19-ti letech
Co vzkážete našim čtenářům?
Važte si toho, že žijete v Náměšti, jak Náměšť vzkvétá. Náměšť je krásné místo pro život.
MAHU

Zahájení školního roku 2018/2019
V pondělí 3. 9. 2018 začal slavnostním zahájením
na zámku v Náměšti na Hané školní rok pro 33 prvňáčků. Opět byly otevřeny dvě první třídy. Slavnostní přivítání proběhlo za účasti rodičů a prarodičů
v obřadní síni náměšťského zámku. Do rukou třídních
učitelek Mgr. Simony Nevrlé a Mgr. Elišky Kvapilové
předala nové školáky vedoucí učitelka mateřské školy
Mgr. Veronika Rajtrová. Děti byly přivítány ředitelem
Základní školy a Mateřské školy Mgr. Ladislavem Ha-

velkou a starostkou Mgr. Martou Husičkovou. Aby
byl nástup opravdu slavnostní, postarala se o kulturní
program Mgr. J. Janečková. Každý žák obdržel dárek
od městyse Náměšť na Hané. Po skončení ceremoniálu se děti vyfotily a spolu s příbuznými se všichni
přesunuli na 1. stupeň ZŠ, kde se děti mohly poprvé
podívat do své třídy. Přejeme všem prvňáčkům, ale
i ostatním žákům naší školy, mnoho úspěchů v novém
školním roce.
Mgr. Eliška Kvapilová
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v mateřské škole a nahlédnutí na nový
Mateřská škola ve školním roce
2017/2018 byla plná akcí a zážitků.
Dětem jsme nabídli každý měsíc zajímavé divadlo, přijely k nám i opravdové sovy, vyjeli jsme do Pevnosti poznání, zažili Mikulášskou nadílku, tvoření
a výzdobu zámku v Náměšti na Hané,
anebo jsme se dozvěděli něco o práci
rodičů v rámci projektu „Mámo, táto
chci být jako ty“.
V zimním období děti absolvovaly lyžařský výcvik v Hlubočkách, na jaře
plavecký výcvik v Litovli, dále mohly
navštěvovat kroužek anglického jazyka, keramiky nebo logopedie.
Vzhledem k tomu, že se naše mateřská
škola profiluje jako environmentálně zaměřená, probíhala spousta akcí,
která toto zaměření podporuje, a to
například Jablíčkový den na zahradě
mateřské školy, výlet do SAE Sluňákov, vzdělávací program o včelách
nebo ve spolupráci se základní školou
vycházka Terezským údolím tematicky zaměřená na vodu.

Již druhým rokem mateřská škola ve
spolupráci s členy EKOŠKOLY pořádala i celodenní akci Den Země, na
kterou byla zvána i široká veřejnost.
V červnu děti vyjely na celodenní
výlet do Bludova, kde se dozvěděly něco o přírodních materiálech
a plodinách a zabavily se ve vodním
světě na zahradě Pradědovy galerie.
V následujícím školním roce se děti
opět mohou těšit na zajímavá divadla,
živá zvířátka, akce na zahradě mateřské školy i mimo ni.
Příští rok budeme nadále spolupracovat i s Domovem seniorů František,
kde jsme vždy srdečně přivítáni.
Sloučení mateřské školy a základní školy také prohloubilo spolupráci
obou subjektů, ve které budeme nadále pokračovat, ať už při výše zmíněných akcích nebo i dalších, které letos
zcela jistě založily příjemnou tradici
jako například Žáci čtou dětem, Vánoční setkání a další.

Rádi bychom v příštím roce navázali na spolupráci s rodiči, kteří nám
pomáhají, ať už finančně v rámci
Vánočního stromu splněných přání, přikládají ruku k dílu při brigádách na zahradě, představují dětem
poutavě svá povolání nebo jsou vždy
ochotni pomoci. Této podpory a aktivity si vážíme a je nedílnou součástí běžného chodu mateřské školy.
V příštím roce se budeme těšit na nové
i stávající děti a jejich rodiče.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Veronika Rajtrová, vedoucí učitelka mateřské školy

Stočné
Upozorňujeme občany, že stočné
(voda vypouštěná do kanalizace v roce
2017) je splatné do 30.9.2018. Žádáme
občany, kteří ještě stočné neuhradili, aby poplatek uhradili do termínu
splatnosti a vyhnuli se tak zbytečným
upomínkám a vymáhání pohledávek.
J. Šťastná

Jak jsme si jeli pro mezinárodní titul EKOŠKOLA
Na jaře proběhl v mateřské škole audit, který vyhodnocoval dvouletou
práci ekotýmu složeného z dětí, rodičů a ostatních zaměstnanců mateřské
školy. Po úspěšné absolvování této
auditorské návštěvy byly Bc. Tereza
Smítalová, koordinátorka EKOŠKOLY a vedoucí učitelka Mgr. Veronika
Rajtrová pozvány na slavnostní předávání mezinárodního titulu EKOŠKOLA do Valdštejnského paláce, sídla
Senátu dne 20. června 2018. Vyhlášení titulů se zúčastnili významní hosté
z řad politiků, včetně ředitele vzdělá-

vacího centra Tereza, které program
EKOŠKOLA v celé České republice
zaštiťuje.Z rukou těchto činitelů jsme
obdrželi vlajku, smaltovou ceduli
EKOŠKOLA, certifikát a další dary.
Tímto se naše mateřská škola zařadila mezi pouhých 38 mateřských škol
z celé republiky, které se tímto titulem
mohou pyšnit, což je pro naši mateřskou školu veliká čest, ale také závazek titul udržet a za dva roky obhájit.
Pocit, být hrdým nositelem tohoto
titulu, nám dodává sílu v tom dále
pokračovat a měnit nejen naší mateř-

skou školu, ale přispívat i k lepší změně životního prostředí skrz výchovu
a vzdělávání těch nejmenších.
Za ekotým Bc. Tereza Smítalová

Letní škola Sherlocka Holmese a vyřešení případu ukradeného zlata
mes si naši pomoc velmi pochvaloval,
protože bez ní by se s případem dlouho trápil sám a jen těžko by jej zvládl
vyřešit.
Krátce před cílem našeho pátrání jsme
měli příležitost zúčastnit se soudního
líčení s pachatelem, abychom viděli, zda bude spravedlivě potrestán za
svůj čin. Na vlastní oči jsme tak mohli
vidět, jak byl pachatel díky důkazům,
které jsme shromáždili, odsouzen
k osmiletému trestu odnětí svobody.
V soudní budově jsme si také na chvíli sami vyzkoušeli, co znamená „být
v chládku“ vězeňské cely. V parném
dni nás pak ochladila i ukázka zásahu
hasičů.
Ukryté zlato jsme nakonec vypátrali
v kufříku zahrabaném v lese. Odměnou pro nás bylo nejen to, že Lady
Trumpová věnovala každému z nás
jednu ze svých zlatých cihliček, ale
také možnost odpočinout si při projížďce vozem taženým poníkem Zorem a nechat si zkrášlit obličej a ruce
pěknými obrázky.
Za úspěšné vyšetřování jsme byli
všichni povýšeni do hodnosti „chief
detektiva“. Získali jsme mnoho poznatků a vědomostí ze života pravého
detektiva. V průběhu vyšetřování jsme
se také naučili nová anglická slova
k různým tématům připraveným pro
jednotlivé dny a také chytlavé anglic-

ké písničky. Vše jsme pak mohli poslední den předvést svým rodičům při
slavnostním ukončení. Hlavně jsme
však příjemně prožili jeden sluncem
zalitý prázdninový týden. Velké poděkování patří RC Pohádka, bez kterého by příměstský tábor nemohl být
realizován, panu řediteli Mgr. Ladislavu Havelkovi za možnost využití
prostor I. stupně ZŠ, Městysi Náměště
na Hané a paní starostce Mgr. Martě
Husičkové za všestrannou podporu
při organizaci tábora, Petře Skoupilové a dalším zaměstnancům zámku
Náměšť na Hané za aktivní spolupráci
a zpřístupnění prostor zámku, SDH
Náměšť na Hané pod vedením Michala Vyroubala za pestrý program
pro děti, Lucii Nečesané za projížďku
v kočáře s poníkem Zorem, soudcům
a zaměstnancům Krajského soudu
v Ostravě - pobočka v Olomouci za
simulované soudní líčení a prohlídku
prostor soudu. Naviděnou v létě 2019
!!! See you in summer 2019 !!!
Petra Zajíčková a Jiří Němec
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S létem přichází zážitky, smích, sluníčko, lenošení u vody, ale pro „nás
detektivy“, to byla také zodpovědnost.
Byli jsme jako studenti detektivní
akademie osloveni samotným Sherlockem Holmesem, abychom spolu
s Dr. Watsonem, paní Hudsonovou
a v neposlední řadě také Lady Trumpovou a Lady Lucy pomohli vyšetřit
případ zlatých cihliček ukradených
z domu Lady Trumpové.
Nejprve nás čekala „přijímací zkouška“, při které jsme prokázali svou
schopnost účastnit se vyšetřování
a po jejím složení jsme dostali průkazy
tajného agenta s číselným kódem, pod
kterým jsme byli vedeni.
Detektivní pátrání jsme zahájili pomocí stop získaných na místě činu
(ztracená náušnice, list jinanu dvoulaločného), které nás dovedly na zámek.
Tam jsme získali důležité informace
výslechem svědkyně, vytvořili jsme v
počítači podobiznu pachatele.
Při „domovní prohlídce“ jedné z místností zámku jsme zajistili mnoho dalších důkazů (fotografie, stopu boty
pachatele, otisky prstů, zašifrovanou
zprávu, mapu s neviditelným inkoustem aj.), které Sherlock Holmes předal
policii k odhalení identity pachatele
a které nám umožnily přiblížit se k nalezení míst, kam si pachatel ukradené
zlaté cihličky schoval. Sherlock Hol-

ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ
V neděli 13.5.2018 se konalo v Olomouci na stadionu Lokomotiva okresní kolo hry Plamen. Naše mladší družstvo obsadilo 6.místo z 25 družstev,
starší družstvo obsadilo 13.místo z 26
družstev. V disciplíně 60 m s překážkami, kterou běhají jednotlivci, v kategorii mladší kluci obsadil Laďa Stratil
krásné 3.místo z 37 závodníků. Jarda
Velš obsadil 6.místo a Tomáš Stratil
25.místo.V pátek 15.6.2018 se mladší družstvo zúčastnilo noční soutěže
„Trusovický kaštan“. Soutěž se skládá
z dvou disciplín – štafeta požárních
dvojic a požárního útoku, který se běží
již za tmy do průhledné, osvětlené
kádě. V celkovém vyhodnocení jsme
skončili na 8.místě z 15.družstev.

V sobotu 30.6.2018 mladší jednotlivci
jeli na soutěž do Majetína. V kategorii
mladší kluci Laďa Stratil tuto kategorii
vyhrál, Jarda Velš obsadil 2.místo
a Tomáš Stratil 9. místo z 10 závodníků.
V srpnu pro mladé hasiče naše SDH
připravilo soustředění na Liščí chatě.
Družstvo mužů se nám staralo o stravu, která byla opět výborná. Vedoucí
si pro mladé hasiče připravili pestrý
program – lanové centrum, různé hry
– náhoda, vlajky, hon na lišku, míčové
hry, začali jsme i s přípravou na závod požární všestrannosti – střelba ze
vzduchovky, zdravověda, topografické
značky, zařádili jsme si s džberovkami, užili si táboráky i stezku odvahy.

V září se začneme opět scházet na našich pravidelných schůzkách v pátek
v 16.hodin na katru nebo na stadionu.
Zveme nové zájemce do našeho kolektivu.
DOROST
V pátek 25.5.2018 se konalo v Bělkovicích - Lašťanech okresní kolo dorostu v požárním sportu. Z našeho SDH
se zúčastnil v kategorii starší dorostenec Lukáš Navrátil. Po vyrovnaném
boji v disciplínách – běh na 100m
s překážkami, dvojboj a test z požární
ochrany obsadil 2. místo.
Vedoucí oddílu MH Lenka Trnková
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Z činnosti SDH Náměšť na Hané 2018
V rámci rekonstrukce zbrojnice jsme
byli nuceni se uchýlit do provizorních
prostor bývalého katru. Tradiční stavění Máje jsme přesunuli na náměstí,
kde za vydatného deště jsme Májku
úspěšně postavili a navštívili nás čarodějnice. Samotné veselí při kácení
Máje jsme museli také přesunout na
jiné místo. V letošním roce se nám setkalo kácení Máje a Náměšťské hody
v jednom víkendu, takže se vše
odehrávalo „U kapličky“. V pátek
26.5.2018 při kácení Máje se veselilo za doprovodu skupiny NEPIJOU,
v sobotu pak následovala hodová zábava se skupinou SAX a nedělní odpoledne se skupinou ROXY. Nedělní
program byl připraven ve spolupráci
s městysem Náměšť na Hané. Finanční prostředky na hudbu a skákací hrad
pro děti, byly poskytnuty z Programu
podpory neziskových organizací na
rok 2018 poskytované městysem Náměšť na Hané.
V květnu se zástupci našeho sboru
zúčastnili již tradičních oslav svatého
Floriána v Ludéřově a Pěnčíně, dále
pak uctění památky obětí II.světové

války na místním hřbitově. V červnu
se naši zasloužilí členové opět zúčastnili setkání seniorů OSH Olomouc
tentokrát konaném v Přáslavicích.
V letošním roce na nás padla řada
ohledně pořádání okreskové soutěže,
okrsků Náměšť, Těšetice a Drahanovice, kde se zúčastnilo 7 družstev mužů
a 2 družstva žen. Tato soutěž se uskutečnila 12.5.2018 v areálu koupaliště.
Začátkem srpna se uskutečnila noční soutěž v areálu koupaliště. Soutěž
byla zařazena do Olomoucké noční
ligy. Celkem se zúčastnilo 27 družstev
mužů a 17 družstev žen. Naši muži
(sportovci) skončili na 2 a starší na 14
místě, ženy obsadily ve své kategorii
10 místo.

Koncem prázdnin jsme pro naše nejmladší hasiče opět uspořádali čtyřdenní soustředění na Liščí chatě. Součástí programu byly vycházky, hry,
ukázka a vyzkoušení lezecké techniky, stezka odvahy, chystání dřeva
na táborák. Pobyt dětí byl částečně
hrazen z Programu podpory neziskových organizací na rok 2018 poskytované městysem Náměšť na Hané.
V letošním roce opustili naše řady
bratr Václav Navrátil, bratr Zbyněk
Nevrlý a sestra Olga Zacpálková, kterým děkuji za práci vykonanou v našem sboru.
Marek STRATIL, starosta SDH

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

www.srovnal.cz
www.srovnal.cz
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in ploš
jem

- práce otoèným bagrem KUBOTA U48-4
- øezání betonù a asfaltu do tl. 150 mm
- pokládka zámkové dlažby a další stav. práce

Pron
á

STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
Dudík Dalibor - Tìšetice 122
tel:728 677 178

tel.:

731

453

560

Denka Junior
12 metrů
Denka Lift
25 metrů

a13031

Výhodný
PronáJem
A PůJčovnA
PLošin

Tradiční Hasičský výlet a Parťyčka na Nových Dvorech
V neděli 17. 06. 2018 (od 14:00 hod.)
se na hřišti na Nových Dvorech uskutečnil tradiční ,,Hasičský výlet“ se skupinou ,,Happy End“. Pro návštěvníky
byla připravena bohatá tombola, výborné občerstvení a skákací hrad pro
děti zdarma. Děkujeme hasičům z Náměště na Hané za praktickou ukázku
hasičské techniky včetně zásahového
vozu. Počasí nám přálo a akce se nám
velmi vydařila.
Další povedenou akcí byla PARŤYČKA (letní open air posezení
plné scének a zábavy) ve spolupráci
s divadelním spolkem ZA DVEŘMI.
Akce se konala v sobotu 18. 08. 2018.
Ochotníci připravili pro hosty výbornou zábavu a hasiči z Nových Dvorů

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
plastika, reliéf, užitkové předměty
propojení živlů přírody
vypalování v ohni
SOUČASTÍ KROUŽKŮ BUDE PUTOVÁNÍ
DĚJINAMI UMĚNÍ

se postarali o skvělé zázemí včetně výborného občerstvení. Už nyní se těšíme na další ročník Parťyčky.
Družstvo žen si už stačilo pořídit nové
sportovní vybavení pro požární sport
(nové hadice, proudnice, rozdělovač)
prostřednictvím dotačního programu

Nový správce farnosti
Po odchodu otce Norberta se novým
správcem farnosti Náměšť na Hané
stal od 1.7.2018 P. Mgr. Martin Mališka.
Otec Martin se narodil ve Zlíně, jeho
rodina žije v Pozlovicích. Maturoval
v roce 1981 ve Slavičíně, v letech 1981
– 1983 absolvoval vojenskou službu
v Horažďovicích a Písku, v roce 1989
ukončil teologická studia v Litoměřicích, jáhenské svěcení získal v roce
1989 v Olomouci a ve stejném roce
i kněžská svěcení. Farářskou zkoušku
složil v roce 2010 v Olomouci.
Otec Martin působil jako kněz ve
Strážnici, Radějově, Kněždubu, Moravské Ostravě, Ptení, Bohuslavicích
u Konice, Laškově, Přemyslovicích,
Lipově, Kuželově, Velké na Veličkou,
Lipníku nad Bečvou, Hlinsku, Týně
nad Bečvou, od 21.7. 2014 je knězem
v Senici na Hané, ve stejném roce se
stal knězem i v Cholině.

firma MISAL

Alena Stavělová, Bělidlo 69, Náměšť na Hané,
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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

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

na podporu neziskových organizací
z městyse Náměšť na Hané. Tímto bychom chtěli za tuto podporu městysu Náměšť na Hané velmi poděkovat.
Ing. K. Vičarová, SDH Nové Dvory

Veřejná sbírka
ŘKF Náměšť na Hané vyhlašuje veřejnou sbírku na obnovu věže kostela sv.
Kunhuty. Obnova věže bude ve výši
2.500.000,- Kč. Dotace z Ministerstva
zemědělství je ve výši 700.000,- Kč, tu
však farnost obdrží až po úhradě celé
částky. Na obnovu věže přispěla obec
Loučany částkou 45.000,- Kč, městys
Náměšť na Hané darem 100.000,- Kč.
Na opravu lze přispět do kasiček označených číslem povolení sbírky. S těmi
budou obcházet Náměšť i Loučany
dobrovolníci, které již znáte z Tříkrálové sbírky.
Lze přispět i přímo na účet farnosti
Náměšť na Hané: 189163232/0300.
V případě zájmu bude zájemcům poskytnuta darovací smlouva.
Aby mohla být oprava zrealizována, získala farnost půjčku ve výši
2.350.000,- Kč, kterou bude farnost
splácet 10 let.
Věříme, že i Vy přispějete na opravu
dominanty Náměště.
Bohu díky.
P. M. Mališka

Střípky náměšťské archeologie

V dalším z našich „exkurzů“ do nejstarší (tj. nepsané) minulosti městyse Náměště na Hané, kde se opíráme o památky hmotné kultury, zavítáme již podruhé do období „staršího metalika“
- jak je jiným označením nazývána doba zlatavého kovu - tedy
doba bronzová. Proti „proudu času“ navštívíme období, které je
v archeologii tradičně označováno jako éra komplexu lužických
popelnicových polí. A proč zrovna „popelnicová pole“? Tento
název je odvozen od rozsáhlých žárových pohřebišť, na nichž
byly spálené pozůstatky mrtvých i s osobní výbavou ukládány
do keramických nádob, obvykle nazývaných popelnice. Jedná se
o kulturní fenomén, objevující se ve střední Evropě po celou
mladší i pozdní dobu bronzovou (1250 - 800/750 př. n. l.) a tento zvyk pokračuje i v následné starší době železné (cca 800/750
- 450/400 let př. n. l.). V předloženém příspěvku se zaměříme
na jednu typickou metalickou ozdobu doby bronzové, a tím je
jehlice. Na tomto místě by bylo příhodné si o jehlici, coby pravěké garnituře, říci něco v obecnější rovině: Jedná se o jednoduchou ozdobu, určenou ke spínání oděvu či upevnění účesu,
opatřenou různě tvarovanou, prostou či ozdobnou hlavicí. Přinejmenším už eneolit (tj. pozdní doba kamenná) znal jehlice
vyráběné z kosti nebo parohu, pak i měděné, od starší doby
bronzové postupně převážily jehlice bronzové (někdy s ouškem
k upevnění - ochraně před ztrátou, v mladších obdobích ojediněle i se zvláštním chráničem hrotu), vzácné jsou zlaté nebo zlatem
plátované kusy. Délka jehlice bývá různá, od několika cm až po
exempláře dlouhé téměř 50 cm, takže mohly sloužit i jako zbraň.
V halštatu (tj. starší době železné) jejich užívání a rozmanitost
postupně klesá po nástupu účinnější a ozdobnější spony. A právě
jedním intaktním kusem bronzové jehlice, datované do mladší
doby bronzové, konkrétně na samotný počátek období lužických
popelnicových polí (dále i KLPP), jejíž stáří je minimálně 3200
let (počítáno ode dneška) se můžeme pochlubit i z náměšťského
katastru. Byla objevena náhodně na zemědělsky využívané ploše
(za pomoci detekčního zařízení) a jen díky velké náhodě a snad
ještě většímu štěstí takřka v intaktním stavu (!), což vzhledem
k časté (a sezónně se opakující) zemědělské činnosti na obhos-

podařovaných polích nebývá až tak obvyklé. Kdybych
měl uvedené chronologické i kulturní období (počátek KLPP; chcete-li (staro)lužická kultura mladší
doby bronzové) spojit s nějakou významnou událostí
v širším dějinném kontextu, odpovídá to době, kdy
na pobřeží Malé Asie proběhla tzv. Trojská válka
(k válce mělo dojít kolem roku 1200 př. n. l. - pozn.
autora). Naše pojednávaná náměšťská jehlice je v archeologické odborné terminologii označována jako
jehlice typu Deinsdorf (obr. 1 - 2). Pro jehlice tohoto typu je určující tvar - a to (vždy) kulovitá hlavice
se zesíleným, tj. zduřelým (otvorem neprotknutým)
krčkem. Mateřskou oblastí jehlice typu Deinsdorf je
střední Podunají. Podle zavedené a používané typologie těchto jehlic, moravského archeologa J. Říhovského, známe tři varianty; a to s rýhovaným krčkem,
se slabě žebrovaným krčkem i s výrazně žebrovaným
krčkem. Téměř bez výjimky všechny jmenované varianty tohoto typu jehlice známe z hromadných nálezů (depotů - laicky „pokladů“) bronzové garnitury
z širšího moravského prostředí. Na území přilehlých
Čech a Slezska je situace totožná. Mimo to, často jehlice typu Deinsdorf vystupují jako „ojedinělé nálezy“
(tzv. monodepozita) při detektorových prospekcích
(i náš případ), kdy jsou z takového hromadného souboru „vytrženy“, což je způsobeno rozoráním takového depotu, tzn. deponované skladby artefaktů, která
byla recentně (a tím pádem nenávratně) narušena.
Činitelem takové situace je tedy, jak jinak, lidský faktor. I v případě nálezu prezentované mladobronzové
jehlice typu Deinsdorf v náměšťském katastru můžeme operovat takovouto domněnkou - tedy tím, že
byla součástí skladby bronzových předmětů, uložených do země na jednom konkrétním místě... Bohužel, místo původního uložení depotu je dnes víceméně nemožné (ne nereálné) zpětně dohledat. Ovšem
i takové „náhody“ se dějí...
Tomáš Přidal
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K nálezu mladobronzové jehlice typu Deinsdorf
v katastru městyse Náměště na Hané (okr. Olomouc)

Zhodnocení programového prohlášení
I. Bezpečnost občanů
- zajištění finančních prostředků na
nákup nové cisternové stříkačky pro
JSDH (dotace, prodej staré, vlastní
zdroje)
- instalace nových hlásičů v místě, kde
v současné době chybí (Pod Skřeby,
V Ráji….)
Tato kapitola z Programového prohlášení se beze zbytku naplnila.
Zásahová jednotka má k dispozici novou cisternovou stříkačku CAS 20, na
kterou městys získal dotaci z MV ČR
a Olomouckého kraje
V tomto roce, díky dotaci, dojde
k výměně stávajících rozhlasových
hlásičů, v místech, kde chybí, budou
osazeny nové, bude vyměněn rozhlas.
Zásadní investicí pak je akce financována z IROP: „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice“
Rekonstrukcí zbrojnice se zlepší podmínky pro zásahovou jednotku i celý
SDH.
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II. Životní prostředí
- v souladu s novou legislativou zajistíme sběr biolog. rozložitelného odpadu (kontejnery, kompostéry, štěpkovač)
- realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na základě projektu z předchozího volebního období
- budeme dbát na průběžnou péči
o zeleň, obnovu zeleně v krajině
a v obci, historických alejí zámku
- nadále budeme propagovat třídění
odpadů (MŠ, ZŠ – environmentální
výchova, vydávání svozového kalendáře pro občany, informace v Náměšťských novinách)
- spolupracovat s organizací „Sázíme
stromy“
Podařilo se následující: zajistit kontejnery na BRKO, městys pořídil z dotace kvalitní štěpkovač, rovněž z dotace
byly pořízeny do jednotlivých nemovitostí kompostéry. Sběr BRKO díky
těmto opatřením stoupá
(2015-199 t, 2016-253 t, 2017-348 t)
- Během volebního období nebyla realizována žádná protipovodňová opatření, díky dotaci však budou nainsta-

lovány hlásiče
- zaměstnanci městyse průběžně pečují o zeleň (sečení travnatých ploch,
výsadba květin apod.), probíhá i údržba lipových alejí
- každoročně vychází svozový kalendář, který občané mohou najít i na
webových stránkách městyse, před
svozem jsou informováni občané rozhlasem (mailem v rámci aktualit); MŠ
a ZŠ propagují třídění odpadů, díky
úsilí vedení MŠ (Mgr. V. Rajtrová)
a ostatních pedagogů získalo MŠ titul
EKOŠKOLKA
- Nepodařilo se získat dotaci díky organizaci „Sázíme stromy“
III. Doprava
- řešit PD na místní komunikace, realizovat alespoň jednu
- hledat méně finančně náročné způsoby na rekonstrukci místních komunikací např. prostřednictvím projektu
Ozdravovna silnic (ul. Jiráskova …)
Ačkoli městys 2x žádal o dotaci na
místní komunikaci Procházkova
z programu MMR ČR, vždy byla žádost neúspěšná.
Proto byla vypsáno nabídkové řízení
a část ulice Procházkova bude rekonstruována (do konce června 2019)
Byla opravena část ulice Jiráskova
(kolem trati)
Opraveny byly největší výmoly v ulici
Bělidlo, Vápenice. Byla upravena část
komunikace u zámku.
Při vybudování chodníku v ul. Prostějovská došlo k vybudování retardérů
v ulicích Polní a Nerudova pro posílení bezpečnosti účastníků silničního
provozu.
V ulicích Lesní, Nad Náhonem, V Ráji
byl proveden zásyp štěrkem ke zlepšení dostupnosti zde vybudovaných nových rodinných domů.
V rámci projektu ROP došlo k Revitalizaci ul. Komenského, Rekonstrukci
nám. T.G.Masaryka I. a II. etapa.
IV. Kultura a sport
- organizování kultur. akcí na zámku,
amfiteátru; pokračovat v tradici koncertů v kapli, vánočního koncertu, vánočního jarmarku

- podpora ochotnického souboru Za
dveřmi
- podpora Sboru Josefa Srovnala
- nadále pečovat o místní památky
- podpora SK Náměšť, TJ Sokol
- podpora handicapovaných sportovců
- analýza možností realizace revitalizace koupaliště
- na zámku se pravidelně konají akce,
které jsou velmi oblíbené: Velikonoce
na zámku, Z pohádky do pohádky,
Květiny pro zámeckou paní (každoroční akce s různými náměty), Tajemný zámek, Vánoce na zámku apod.
Kulturní život v Náměšti se neobejde
bez koncertů v zámecké kapli (Sbor
J. Srovnala), vánočního koncertu. Vánoční jarmark je již stálicí v kulturním
životě městyse.
Městys průběžně pečuje o památky:
významným akcím patřila Rekonstrukce severního křídla zámku a Revitalizace lokality Na Hradě (dotace
ROP). V rámci rekonstrukce nám.
byla zrestaurována socha Panny Marie Immaculaty. K památkám místního významu patří kaple sv. Martina,
která byla opravena díky dotaci z Min.
zemědělství ČR. V říjnu 2018, díky
dotaci z Ol. kraje, bude opravena část
chodby na zámku.
Městys podporuje činnost ochotnického spolku Za dveřmi. Dlouhodobě
umožňoval městys konání aktivit na
sále handicapovaným sportovcům
(ples)
Nebyla provedena realizace revitalizace koupaliště, prostory koupaliště však
využívají hasiči (tréninková trasa) –
tréninky, závody; bikeři, poslední týdny i cvičení jógy.
V. Podpora spolkové činnost
- v rámci možností podporovat spolky, které fungují na území městyse:
Myslivecké sdružení Náměšť na Hané,
Český svaz rybářů, Český svaz zahrádkářů, SDH, SK Náměšť na Hané,
TJ Sokol Náměšť na Hané
Spolky, které vyvíjejí svoji činnost
na území městyse jsou podporovány z rozpočtu městyse z „Programu
na podporu neziskových organizací“.
Tato podpora je od roku 2016

VII. Děti a mládež
- podpora činnosti mladých hasičů
SDH Náměšť na Hané – podpora
v rámci dotačního titulu Program na
podporu neziskových organizací
- spolupráce s rodinným centrem Pohádka – městys bezplatně poskytuje
prostory u kapličky, zámeckého parku
a I. stupně ZŠ pro aktivity RC Pohádka
(pohádkový slet čarodějnic, Uspávání
broučků, příměstský tábor)
- napomáhat zapojení zákl. školy do
programů MŠMT ČR v novém plánovacím období – základní škola využívá dotačních titulů z místní akční
skupiny Region HANÁ – šablony, aktivity v rámci Místního akčního plánu
ve vzdělávání, městys podal žádost do
IROP na modernizaci ZŠ II. stupeň –
akce bude zahájena na začátku října,
a rozšíření kapacity I. stupně – dotace
z Min. fin. ČR
- zajistit prostředky pro rekonstrukci
zahrady u I. stupně ZŠ – v říjnu bude
zahájena výstavba Environmentální
učebny, byla dokončena I. etapa rekonstrukce plotu
- nadále umožňovat činnost uměleckých škol (ZUŠ Stiborova, ZUŠ Litovel)
– bezplatně využívají prostory MŠ a ZŠ

VIII. Hospodaření městyse
- průběžné splácení úvěrů za kanalizaci a další investiční akce – splácení
úvěrů je bez problémů
- získání dotací na snížení energetické
náročnosti budov ZŠ ze SFŽP – byla
získána dotace na zateplení MŠ, o zateplení ZŠ nebylo požádáno, protože
se již začal připravovat projekt na modernizaci ZŠ - II. stupeň
- snížení nákladů na veřejné osvětlení jeho zkvalitněním prostřednictvím
přenesené správy (rekonstrukce, vybudování nového veřejného osvětlení v místech, kde nyní chybí) – byla
získána dotace z Min. průmyslu a obchodu ČR z dotačního titulu EFEKT
– proběhla výměna 98 svítidel; v lokalitě Nad Náhonem a v ulici Lesní
bylo vybudováno nové VO; průběžně

se vyměňuje osvětlení v jednotlivých
ulicích
- nadále optimalizovat výdaje městyse
za energie – sjednocením dodavatele
energií jsme snížili náklady za spotřebu plynu.
- průběžně rekonstruovat bytový dům
a další objekty v majetku městyse –
upravili jsme byt na zdr. středisku,
zrekonstruovali střechu na úřadě, provedli nátěr fasády, částečně došlo k výměně oken na bytovém domě
- vyhledávání a účelné využívání dotačních titulů: získána dotace z IROP
na hasičskou zbrojnici, na modernizaci ZŠ II. stupeň, na rekonstrukci hřbitovní zdi a další viz. výše
MAHU

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
plastika, reliéf, užitkové předměty
propojení živlů přírody
vypalování v ohni
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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rok 2016 – 300.000,- Kč
rok 2017 – 400.000,- Kč
rok 2018 – 450.000,- Kč
VI. Sociální oblast
- nadále využívat institut veřejně prospěšných prací jako podporu zaměstnávání občanů Náměště na Hané,
kteří jsou evidováni na úřadě práce –
v posledních dvou letech městys nevyužívá tohoto institutu a spoléhá se na
vlastní pracovníky a během prázdnin
na brigádníky
- pomáhat občanům zdravotně znevýhodněným, sociálně slabším (rozvoz
obědů, sociální poradenství) – pracovníci městyse rozvážejí obědy
- podpora činnosti Klubu seniorů –
senioři se pravidelně setkávají v přísálí, neplatí žádné služby (nájem, topení,
elektřina)
- realizace výtahu v budově úřadu
městyse a tím bezproblémové zabezpečení vstupu na úřad pro handicapované, seniory a maminky s dětmi
– tato akce nebyla dosud realizována

Divadlo „ZA DVEŘMI“ v roce 2018
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Milí divadelní příznivci,
letos v květnu jste mohli v podání našeho divadelního spolku shlédnout laskavou komedii „Hotel mezi dvěma světy“
od současného francouzského dramatika Érica-Emmanuela Schmitta. V Náměšti jsme odehráli dvě představení
a obě byla vyprodaná. Možná mnohé překvapilo, že to
nebyla další bláznivá komedie, jak jste byli v předchozích
letech u nás zvyklí, ale věříme, že se Vám hra přesto líbila. Ještě v průběhu května jsme hru reprízovali v Luké
a Laškově a další reprízy nás čekají na podzim. Takže pokud jste náhodou nestihli představení v Náměšti, budete
mít možnost, představení shlédnout v následujících termínech: 14. 9. v Křelově, 15. 9. v Čechách pod Kosířem
(v zámecké oranžerii), 12. 10. v Cholině, 13. 10. ve Vilémově a 10. 11.
v Loučanech – začátky představení vždy ve 20:00 hodin.
Ale nezaháleli jsme ani o prázdninách. V srpnu jsme ve
spolupráci s SDH Nové Dvory uspořádali už čtvrtý ročník
letní improvizační show PARŤYČKA na hřišti na Nových
Dvorech. Počasí nám přálo, divácká účast byla hojná a bylo
vidět, že se všichni skvěle baví. K tomu spousta dobrého
jídla a dobrá muzika. Zkrátka a dobře, akce se vydařila.
A protože každé divadlo potřebuje novou krev, tak v letošním roce každý měsíc pořádáme tzv. improvečery, kde
si mladí (ale i ti starší) „adepti herectví“ mohou vyzkoušet své herecké a improvizační nadání. Další improvečery
jsou naplánovány na 27. 9., 26. 10. a 23. 11. - tak neváhejte
a přijďte.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Městysi Náměšť na
Hané za dotaci ve výši 30 tis. Kč, kterou náš spolek v letošním roce získal z Programu na podporu neziskových
organizací. Z této dotace jsme zakoupili divadelní kulisy
a bodový reflektor.
Mgr. Radka Poučová

Sokol dětem 22. 9. 2018
Rádi bychom vás pozvali 22. 9. 2018 od 9 hodin na již
tradiční sobotní dopoledne v sokolovně nazvané SOKOL
DĚTEM… ANEB JAK NA TOM JSI. Na jednotlivých sokolských testech si jak děti, tak i jejich rodiče (prarodiče)
budou moci vyzkoušet některé z pohybových schopností
např. silové, rychlostně-vytrvalostní, koordinační, aj.
Tomáš Pečiva

T. J. Sokol Náměšť na Hané Vás srdečně zve na sportovní dopoledne

SOKOL DĚTEM

… ANEB JAK NA TOM JSI ☺
Kdy: sobota 22. září 9 - 12 hodin
Kde: sokolovna (přezůvky s sebou)
www.sokolnamestnahane.webnode.cz

Co se děje v T.J. Sokol Náměšť na Hané
Rekonstrukce sportovního areál
Od letošního května nešlo přehlédnout hemžení stavebních strojů na
stavbě „Rekonstrukce sportovního
areálu“, která probíhá v prostoru poblíž sokolovny a budovy 2. stupně
základní školy. Tato stavba vychází
z projektu, který byl vypracován
v roce 2016 na základě podkladů ze
strany sokola, městyse a ZŠ k výstavbě nového zázemí pro trénování atletických disciplín a hraní míčových
sportů. Projekt zahrnuje rekonstrukci
tenisových kurtů s antukou a hřiště
pro malou kopanou s umělou trávou.
Dále vybudování víceúčelového hřiště
pro basketbal a jiné míčové sporty, antukového kurtu pro volejbal či nohejbal, nový bude i sektor pro vrh koulí
a šedesátimetrová dráha s doskočištěm.

Na tomto nákladném projektu v celkové výši přes 10 miliónů korun se
finančně podílí MŠMT - Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy 60%,
Olomoucký kraj 20%, Městys Náměšť
na Hané 15% a T.J. Sokol Náměšť na
Hané 5% (vlastní zdroje).
Rád bych požádal spoluobčany o dodržování bezpečnosti a zvýšenou opatrnost v okolí stavby. Ukončení stavebních prací je plánováno do konce
října 2018.
Pevně věříme, že nový sportovní areál
přiláká širokou veřejnost ke sportování a přispěje ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy dětí v místní škole.
Tomáš Pečiva

Volejbal v Sokole
a vítězství těsná. Bojuje se o každý míč.
První tři místa si mezi sebe již několikrát po sobě rozdělila Střeň, Slatinky
a družstvo „Ferda“ z Třebčína. Proto
považujeme za úspěch, že naše dva
týmy obsadily čtvrté a páté místo. Nejdůležitější je ale to, že k nám všechna
družstva ráda přijíždějí, protože naším
cílem nejsou jen co nejlepší sportovní
výkony, ale především dobrá zábava,
dobré jídlo a přátelská setkání.
Společně se těšíme na nový sportovní areál, kde bude možnost pořádat turnaj na dvou kvalitních hřištích
současně a kde využijeme nově budované sokolské zázemí. Na turnaje
u stadionu budeme však stále nostalgicky vzpomínat, protože jste tam

kategorií, provázejí nás různé pracovní povinnosti, zdravotní problémy i milé rodinné povinnosti, a tak
bychom uvítali posílení našich řad,
trénujeme každou středu a čtvrtek od
19:00 v sokolovně.
Alice Buiglová
a Vladimíra Vyhlídalová

100 sokolských keší

prožili s volejbalem spoustu krásných
let. A budeme doufat, že se nám do
nových prostor podaří přenést i tu
skvělou atmosféru, která nás na staré
antuce vždy obklopovala.
V obou volejbalových družstvech
jsou hráči a hráčky několika věkových

V rámci oslav výročí 100 let vzniku
samostatného Československého státu
vyhlásila Česká obec sokolská projekt
„100 sokolských keší“. Rádi bychom
vás informovali, že naše jednota se
k tomuto projektu přidala a v nejbližších dnech (týdnech) bude v Náměšti
a přilehlém okolí realizovaná tzv. multikeška. Při hledání sokolské kešky
v Náměšti se dozvíte zajímavé informace z historie i současnosti místní
sokolské jednoty.
Monika Kováčová
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Naše dva volejbalové oddíly se scházejí každou středu a čtvrtek.
Se středečními volejbalisty jsme
se v letošním roce poprvé účastnili
halové volejbalové ligy v Olomouci, poznali jsme nové týmy, změřili s nimi svoje síly a statečně jsme
se drželi ve středu tabulky. V půlce
června jsme na hřišti u stadionu pořádali volejbalový turnaj losovaných
družstev „Klobókáč“, kde jsme se
potkali s našimi letitými kamarády
a dobře jsme si zahráli. Již osmým rokem hrajeme v létě také plážový volejbal jako letní tréninkové zpestření.
Se čtvrtečním volejbalem jezdíme
na turnaje již jen výjimečně, zato se
soustředíme na přípravu toho našeho
„Pralinkového turnaje“ o putovní pohár. Letos v srpnu se konal již
11. ročník. Pozvali jsme 8 družstev
– přijeli již tradičně hráči z Nákla,
Střeně, Příkaz, Slatinek, Třebčína,
Olomouce a dokonce až z Kunčiny
u Moravské Třebové. Další dvě
družstva jsme postavili z našich řad. Jedná se vždy o smíšená družstva tvořená třemi ženami
a třemi muži. Věkový rozptyl hráčů je opravdu značný – od těch dvacetiletých až k několika nad 65 let.
Hrajeme celý den od rána a končíme
vždy až téměř za tmy. Družstva jsou
v posledních letech hodně vyrovnaná

Vzpírání Haná má mistry i národní rekordy
Koncem závodní sezóny náš oddíl
potkalo mnoho úspěchů. Na MČR juniorů do 20ti let si náš Arnošt Vogel
odnesl bronzovou medaili a svým výkonem se nominoval do SCM, což je
středisko talentované mládeže. Arnošt
tak je v širší přípravě na mezinárodní
soutěže, je možné, že již v blízké době
bude Hanou reprezentovat na juniorském ME. Velmi rychle se zlepšuje. Na
tomto MČR slavila úspěch i Anička
Poláková, se stříbrnou medailí. Aničce
chybí jen pár kilo k překonání národního rekordu v trhu.

Na MČR starších žáků o měsíc později, se představil Jan Dobrý, který si po
loňském bronzu dal za cíl rovnou zlato, a také si ho až z dalekého Sokolova
odvezl. V lize juniorek jsme představili další závodnici - Barboru Vanskou,
která se výkonem na tomto závodě,
který byl jejím prvním, nominovala
na MČR juniorek do 17ti let, které se
konalo hned o týden později. Na mistrovství se jí povedlo těsně, posledním
pokusem, vybojovat bronzovou medaili.
V půlce června se svých prvních závodů účastnil Dušan Kadlec, když spolu
se mnou (Julií) reprezentoval na Akademickém MČR v Brně. Dušan sice na
medaili pro velkou konkurenci nedosáhl, ale dal si vlastní osobní rekordy
v trhu i nadhozu. Mě se povedlo vyhrát.
Posledním závodem jarní sezóny byla
liga veteránů, kde jsme složili tým ze
dvou mužů a dvou žen. Květa Picková pokořila svými závodními pokusy
hned tři národní rekordy - dvakrát
v trhu, jednou v olympijském dvojboji. Tím se náš oddíl opět posunul
o úroveň výš.

V letních dnech je prostor nejen pro
odpočinek, ale také pro přátelské setkání na pohárových soutěžích, kde
závodnící spíše získávají zkušenosti
a utužují vztahy.
Sami jsme pořádali tradiční Nutella
Challenge, letos hned dvakrát. V květnu byla soutěž ve skoku do výšky a ve
dřepu s činkou ve vzpažení. V červenci se pak závodilo v předních dřepech
na počet opakování a tlaku trhovém
ve dřepu. Jak název napovídá, hlavní
cenou byla vždy Nutella. Na soutěž
jezdí závodit vzpěrači ze Šumperka,
Příbora, z Brna, Prostějova a někdy
i z Pardubic nebo Holešova. Největší
účast je ale vždy z našich členů.
V Šumperku se inspirovali a v červenci uspořádali vlastní soutěž, Valibuka. Odnesli jsme si jak hlavní cenu,
o kterou se postaral Radek Liška, když
dřepnul 200 kg činku, tak první místa
v kategorii žen a juniorů. Závodilo se
v hodu kettlebelem přes hlavu, benchpressu na počet opakování a ve dřepu
s činkou na maximální váhu. Na této
soutěži se k nečekanému výkonu vybičovala šestnáctiletá Petra Kutrová,
když si zvedla osobní rekord ve dřepu
hned o 19 kilo. Povedlo se jí dřepnout
s 84 kg vážící činkou.
Poslední červencový víkend jsme si
zajeli na soutěž v Olomouci, kde si téměř všichni dali nové osobni rekordy
v olympijském vzpírání - trhu a nadhozu. Výkon tu zapsala i nová závodnice Kristýna Macháčková, která se
zvednutými 119 kg ve dvojboji nominovala na blížící se MČR juniorek do
23 let. První závod to byl i pro Petra
Havláka a pro Petra Lišku, který se

pokusil nadhodit rovných 100 kg. Bohužel zatím odolaly, ale v blízké době
jistě padne další „metrák“ pro Hanou.
Těmito závody naše letní dovádění
nekončí. 4.8. odjíždíme do Nového

Hrozenkova na tradiční Hexagonál,
kde se závodí v mužské kategorii jen
v nadhozu a dřepu. Minulý rok se
tato soutěž nekonala, což dalo impuls
k tomu, abychom v Náměšti uspořádali vlastní závody. Vymysleli jsme je takové, aby se daly pořádat každoročně,
i kdyby došlo k vzkříšení Hexagonálu.
Proto i letos pořádáme 11.8. závody
4 your PR, v trhu a dřepu, což jsou párové disciplíny k nadhozu a pozvedu.
Věříme, že účast bude slušná. Náš závod 4 your PR byl finančně podpořen
Olomouckým krajem.
I letos jsme se účastnili soustředění
v Holešově, kde si členové Vzpírání
Haná z.s. zkusili nejen dvoufázové
tréninky, ale také Judo, různé hry, skákání, házení, běhání, opekli si buřty
u táboráku a zažili spoustu legrace. Po
soustředění jsme si vyzvedli potisknuté dresy, kde nyní hrdě nosíme nápisy
Olomoucký kraj a Náměšť na Hané.
Velmi si ceníme finanční podpory od
Městyse Náměšť na Hané, díky které
se můžeme účastnit závodů a vyhrávat
tak cenné kovy.
J. Švecová
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