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PLESOVÁ SEZÓNA 2019

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ne 13.1.
Maškarní karneval pro děti
So 19.1.
Myslivecký ples
So 26.1.
Tradiční ples městyse
So 9.2.
Hasičský ples
So 16.2.
Sokolské šibřinky
So 1.3.
Sportovní ples
So 16.3.
Rockový ples

V sobotu 8. září 2018 ve 14:30 hod. přivítala starostka městyse Mgr. Marta
Husičková v obřadní síni náměšťského zámku tyto děti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Julie Navrátilová
Emma Vránová
Daniela Blatnerová
Michal Čech
Matyáš Schovánek
Sofie Koutná
Eduard Krejčíř

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

PF 2019

UZAVŘENÍ ÚŘADU MĚSTYSE
V DOBĚ VÁNOC
Úřad městyse bude uzavřen:
Od 20. do 31. 12. 2018 včetně
Úřad bude opět otevřen 2. 1. 2019

Ať všechny cesty v roce 2019 vedou tím správným směrem.
Jménem zastupitelstva městyse Náměšť na Hané přeje
Mgr. Marta Husičková

Ekotým v novém školním roce s novým tématem
Opět jsme se 11. října sešli na
1. schůzi tohoto školního roku,
abychom pokračovali v Ekoškolí
činnosti, dokončili nedokončené
a hlasovali o novém tématu. Společně jsme se shodli a zvolili téma
„Jídlo a svět“.
V rámci tohoto tématu se budeme věnovat následujícím otázkám,
Ovoce a zelenin v MŠ, dostávaj
í děti k jídlu (syrové) ovoce a zeleninu?
Pitný režim - Je k dispozici voda či
neslazený nápoj? a mnoho dalších.
Ve spolupráci s rodiči a třídami v mateřské škole budeme analyzovat další otázky na toto téma. Nyní připravujeme pro rodiče krátký dotazník
a budeme rádi za jeho vyplnění.

Velmi rádi také přivítáme nové
členy Ekotýmu na příští schůzce,
kteří se budou chtít v rámci Ekoškolky zapojit. Na schůzce, která
bude včas oznámena, budeme vyhodnocovat poznatky z dotazníku
a nadále pokračovat ve zlepšování
prostředí mateřské školy.

Podzimní akce
Rodinného centra
Pohádka

Na podzim nám ubývá světlo
a přibývá zima, a tak broučci vědí,
že už nikam nepoletí A tak přišel
čas uložit broučky k zimnímu
spánku a proto jsme se sešli
v neděli 4.11.2018 na tradiční
Koordinátorka Ekoškolky
Bc. Tereza Smítalová akci USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
pořádané Rodinným centrem
Pohádka v Náměšti na Hané.
S přicházejícím večerem jsme se
sešli před základní školou a děti
se nemohly dočkat, až vyrazíme
na cestu a posvítíme broučkům
lampičkami a lampionky, aby při
podvečerním šeru cestou do naší
Spolupráce MŠ a Domova seniorů František
zámecké zahrady nezabloudili.
aneb Máme čtecí babičku.
Světýlka nám po cestě krásně svítila
V mateřské škole v Náměšti na Hané probíhá od září krásný a smyslu- a každý hned věděl, že se broučci
plný projekt zvaný „Mezigenerační program“, ve kterém se děti každý
loučí s létem. Potom jsme vzali
pátek setkávají s babičkami z Domova pro seniory František. Danou
pravidelností setkávání děti ztrácejí ostych a přinášejí svou bezprostřed- broučka, maminku s tátou za ruku
ností a elánem babičkám spoustu radosti. Atmosféra od prvního se- a šli jsme je uspat do připravených
tkání je velmi příjemná a děti se na babičky vždy těší. V komunitním domečků za zpěvu ukolébavky. Po
kruhu se s babičkami přivítají, společně si zazpívají, proběhne vzájem- písničce jsme mohli jít opět domů
ná komunikace, vypráví si své příběhy. Babička přečte dětem připrave- a světýlka nám pořád zářila až ke
nou pohádku k danému tématu a následuje výtvarná a pracovní čin- dveřím.
nost, při které je radost sledovat vzájemnou spolupráci a úsměvy na
Ing. Iveta Botková
tvářích jak babiček, tak dětí. Navštívili jsme i keramickou dílnu, kde
si babičky s pomocí dětí vyrobily vlastní vánoční dárek. Tato práce je
pro mne odměnou, když vidím krásnou spolupráci, aktivní zapojení
jak dětí, tak babiček, jiskřičky v očích a dojemné loučení. Myslím, že
i babičkám přináší společné zážitky s dětmi spoustu radosti.
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Marta Potúčková, učitelka a koordinátorka projektu v mateřské škole

Polytechnické vzdělávání v MŠ
1. listopadu se v mateřské škole uskutečnil netradiční program polytechnického vzdělávání tzv. Malá technická univerzita. Tento jedinečný projekt
byl vytvořen pedagogy z různých mateřských škol a odborníky z technických oborů. Celý program podpořil
a architektka paní Eva Jiřičná. V jednotlivých lekcích se lektor u dětí zaměřuje na rozvoj jejich technických a logických schopností, které jsou pro děti
v budoucnu prakticky využitelné.
Celý projekt má několik částí a je určen pro starší děti. My jsme začali první lekcí tzv. Stavitelem města, ve které
se děti dozvěděly, co je to např. základová deska, kdo je to architekt či kartograf a samy se jimi i staly. Hravou
formou pak vyprojektovaly celé město
plné budov a silnic.

V projektu budeme pokračovat nadále, protože další lekce na sebe logicky
navazují a děti pak mohou získané
znalosti a dovednosti lépe rozšiřovat.
Na tyto vzdělávací programy, divadla,
focení, každodenní individuální práci s dětmi se specificky vzdělávacími
potřebami, skupinovou práci či větší
sportovní aktivity, využíváme volnou
třídu Veverek. Naše mateřská škola
tak má momentálně ideální prostory
pro pořádání těchto akcí, ale i pro každodenní činnosti, či zájmové kroužky.
za kolektiv mateřské školy
Mgr. Veronika Rajtrová,
vedoucí učitelka MŠ

Již potřetí se Dům seniorů FRANTIŠEK, p. o. zapojil do projektu
Ježíškova vnoučata zprostředkovaného Českým rozhlasem. Projekt
je velmi úspěšný a v našem domově dárci již splnili přání velkému
množství našich seniorů. Mezi přáními nejsou jen hmotné dary, ale
také zážitky, při kterých vznikají
mezi seniory a dárci také dlouhodobější vztahy a část seniorů navštěvují dárci opakovaně, chodí
s nimi na procházku, vezmou je na
výlet, do divadla, přijdou je navštívit se psem nebo jiným zvířátkem.
I v této vánoční etapě jsme mile
překvapeni, jak rychle byla přání našich seniorů zarezervována
a těšíme se na vánoční zážitky, které díky Ježíškovým vnoučatům tyto
vánoce naši senioři prožijí.
Mgr. Markéta Horáková

Dne 23.10. 2018 se v Olomouci v
pavilonu A výstaviště Flora uskutečnila Burza práce a vzdělávání. Součástí akce bylo i krajské kolo soutěže
T-Profi, talenty pro firmy.
Náš region zastupovalo družstvo tří
žáků 5. třídy ze Základní školy a Mateřské školy Náměšť na Hané, okres
Olomouc, společně se třemi studenty
SŠ technické a Obchodní , Kosinova
Olomouc a zaměstnanci firmy Honeywell.
Úkolem tohoto generačně smíšeného družstva bylo naučit se mezi sebou
komunikovat a spolupracovat při sestavování zařízení podle dokumentace

– lanovky ze stavebnice Merkur a to
vše v časovém limito 120 minut. Hodnocena tak byla nejen rychlost sestavení zařízení, ale samozřejmě funkčnost
a každý drobný detail. Během práce
došlo také ke změně dokumentace,
podle které se pracovalo a navíc v
Angličtině, takže i tímto se musel tým
poprat.
Porota tak měl velmi těžký úkol,
protože díla všech týmů byla srovnatelná. Detaily nakonec rozhodly, že
naše družstvo obsadilo třetí místo.
Soutěžící obdrželi pěkné ceny, dárkový poukaz do restaurace a hlavně získali nové zkušenosti.

Účastí v soutěži bylo podpořeno
polytechnické vzdělávání, které je
prioritou regionu a kterým se zabývá
pracovní skupina pro polytechniku
MAS Region HANÁ při sestavování
akčního plánu MAPII.
Připravujeme aktivity, které by
měly vzbudit zájem dětí o techniku –
elektroniku, programování, rukodělné
práce a strojírenství a získat tak zájemce o profese, o které je velký zájem, což potvrdilo i složení firem na
burze práce.
Mgr. Ladislav Havelka
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Soutěž Talenty pro firmy (T-Profi)
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Z činnosti MS Náměšť na Hané
Máme tady pomalu konec kalendářního roku a začátek mysliveckého
roku, kdy se blíží období společných
honů a je potřeba se ohlédnout za
uplynulým rokem a trochu zrekapitulovat činnost našeho spolku
v tomto období.
Začátkem roku končí pro každého
myslivce období společných honů –
naháněk, kdy se snažíme na poslední
chvíli „uhnat“ nějakou tu hlavní cenu
do tomboly na myslivecký ples, aby
kus černé zvěře byl důstojnou cenou
na tradičním mysliveckém plese.
Myslivecký ples se stal tradicí v obci
i jejím okolí a je hojně navštěvován.
Je veliká škoda, že kapacita sálu není
větší, aby byla schopna pokrýt požadavky návštěvníků a vytvořit důstojné
prostředí těchto společenských událostí. Náš ples je navštěvován nejen
pro vyžití se tancem, ale i gurmáni na
mysliveckou kuchyni si zde přijdou
na své.
Po skončení zimy a přikrmování,
musí každý myslivec dát do pořádku
jemu svěřené krmicí zařízení, vydezinfikovat okolí a popřípadě provést
drobné opravy tak, aby bylo připraveno k dalšímu užití.
7. dubna 2018 jsme měli Výroční
členskou schůzi, na které dochází
k rekapitulaci naší myslivecké činnosti, chlubíme se výsledky své práce,
svými loveckými úspěchy a kriticky
se stavíme k věcem, které se nám nedaří plnit. VČS je také místem setkání nejen myslivců, ale i představitelů
ostatních složek obce, kteří zde mají
větší možnost poznat naši činnost.
V období dubna je nám vždy doručen jeden z několika pozdravů ve formě
faktury od vlastníka lesa, který máme
pronajatý pro výkon práva myslivosti.
Výše pro letošní rok byla po inflačním
navýšení stanovena na 556.330 Kč.
K tomuto datu musí náš spolek mít již
peněžní prostředky k dispozici, aby
nedošlo k prodlení splatnosti úhrady
faktury, které by mohlo zkomplikovat

budoucí proces uzavírání smluv. Tady
je potřeba poděkovat většině členů
spolku za obětavou práci při výdělečných akcích (plesy, výstavy, karnevaly, zkoušky a soutěže psů), které nám
umožňují naplnit spolkovou pokladnu
a zatím bez problémů se popasovat se
všemi fakturami od LČR s. p. Další
velký dík náleží i hlavním sponzorům
a zároveň členům našeho spolku panu
Jaroslavu Čiklovi a jeho dceři Jitce,
kteří nám svými sponzorskými dary
vytvářejí finanční jistotu pro případ
nenadálých událostí, které by mohly
mít vážné důsledky.
Začátkem jara máme společnou
brigádu na Liščí chatě, kde se provádí úklid jak uvnitř chaty, tak i v jejím
okolí. Letos jsme obdrželi od obce dotaci ve výši 65 tisíc korun z Programu
podpory neziskových organizací pro
rok 2018 na dovybavení naší chaty
dalšími stoly a lavicemi. Toto vybavení nám zhotovila firma Jana Matouška
z Nových Dvorů a dle názoru lidí „od
fochu“ odvedla velice kvalitní práci.
Nové stoly a lavice nám i návštěvníkům chaty budou sloužit po mnoho let
a zpříjemní nám posezení při různých
akcích.
V červnu jsme spolupořádali Oblastní výstavu psů, s rekordním počtem 1024 vystavovatelů. Tato výstava letos proběhla za ideálního počasí
a jak vystavovatelé, pořadatelé i návštěvníci chválili solidní organizaci
celé výstavy, její průběh, ale i výbornou mysliveckou kuchyni.
Začátkem července jsme měli na starosti organizaci parkoviště na megaakci Kryštofkemp v prostorách
náměšťského
amfiteátru.
Výnos
z parkovného se nemalou měrou podílí na naší solidní finanční situaci,
i když stresy z bezproblémového zajištění parkoviště, od povolení, přes
rozmístění dopravních značek až po
obsazení všech stanovišť kvalitním
personálem, nám přinesou nejeden
šedivý vlas.

21. července jsme pořádali myslivecký karneval spojený s naučnou
stezkou s tematikou přírody a myslivosti pro děti a jejich rodiče. Podle
zájmu rodičů a dětí se jedná o činnost,
která má velký ohlas u obou skupin
soutěžících a znalosti nejednoho dítěte předčí znalosti jejich rodičů. Letos
jsme zkusili i experiment s dvěma hudebními skupinami - odpoledne hrála
skupina Nepijou a večer skupina Roxy.
Návštěvnost byla velmi dobrá, i když
nás trochu potrápilo počasí a při losování myslivecké tomboly nás smočily
kapky deště. Návštěvníci karnevalu
odcházeli spokojeni, děti si rozšířily
vědomosti, rodiče se dobře pobavili
a pokud byla návštěva spojena i s nějakou tou výhrou z tomboly, muselo se
jim na karnevalu líbit. O týden později
jsme zajišťovali občerstvení na dvoudenní akci pořádané klubem slídičů a
myslím, že podle ohlasu všech byla
velká spokojenost s naší organizací
i občerstvením.
V průběhu srpna se mohli všichni
členové v klidu věnovat lovecké činnosti, probíhá odlov zvěře srnčí, dančí
a černé, pokud se nám již vrátila po
sklizni zpět do lesa. Ne všichni členové našeho spolku mají zálibu v individuálním lovu a raději upřednostňují
společné lovy, které ale probíhají až
v podzimních a zimních měsících.
Jedná se zejména o lovy na divoké
kachny a bažanty, pokud se ještě v
přírodě vyskytují a plánuje se jejich
odlov. Další možností jsou poplatkové lovy v bažantnicích. Poslední drobná zvěř, která se loví na společných
lovech v našich podmínkách, je zajíc.
Pokud myslivecký spolek pořádá naháňky, nebo natláčky, je ještě možnost na těchto akcích lovit zvěř černou. Tyto společné akce mají jedno
velké plus a to je, že nejste na „to“ sám.
Při individuálním odlovu si člověk
perfektně vyčistí hlavu, ale pokud se
podaří ulovit větší kus, je potřeba volat kamaráda na pomoc. Většinou to

bývá v čase, kdy již většina kolegů spí
spravedlivým spánkem a ne vždy jsou
všichni ochotni vám přijít v noci, nebo
nad ránem, pomoci zvěř nakládat. To
tady nezmiňuji variantu, kdy se vám
rána nepovede, zvěř je postřelena
(z důvodu, že je rána stržena, nebo
se zvěř v okamžiku výstřelu pohne),
odbíhá a je potřeba sehnat na dosled
psa, který pomůže zvěř najít a popřípadě ukončit zvěři její trápení. I tak,
po úspěšném odlovu, je potřeba zvěř
nechat prohlédnout mysliveckým hospodářem, který rozhodne, co se uloveným kusem. Půjde-li do výkupu, nebo
stáhnout kůži (myslivecky deka), rozrušit ulovený kus (rozporcovat) a rozdělit na příděl buď pro členy, nebo zamrazit a uschovat na další kulinářskou
akci, kde se budou nabízet myslivecké
speciality.
V září jsme na myslivecké chatě
uspořádali myslivecké posezení, na
které tradičně zveme manželky, přítelkyně a příznivce myslivosti, kteří nám
vesměs nezištně pomáhají na námi
organizovaných akcích. Přestože má
náš spolek 35 řádných členů a 3 členy tzv. čestné, ne vždy je jednoduché,
zejména v letních měsících, personálně zabezpečit obsazení všech stánků,
popřípadě stanovišť. A při velkých
akcích, jako je například Oblastní
výstava psů, případně organizace parkoviště na Kryštofkempu, bychom nebyli schopni bez našich příznivců tyto
akce kvalitně zabezpečit. Tímto posezením se aspoň trochu snažíme poděkovat našim manželkám, přítelkyním,
dětem, kamarádům a kamarádkám za
jejich podporu při naší činnosti.
Poslední akcí, kterou jsme organizovali ve spolupráci s městysem,
LČR, s.p. a římskokatolickou farností
dne 27. 10. 2018, byla Svatohubertská
mše. Tuto akci pořádáme pro laickou
a mysliveckou veřejnost. Chceme na
ní ukázat veřejnosti naše zvyky, tradice a trochu historie. Tato mše bývá
celebrována našim členem panem

P. Th. Lic. Mgr. Norbertem Janem
Maria Hnátkem OT. Musím zde vyzdvihnout hudební doprovod našich
kamarádů a příznivců Trubačů z
Doubravy pod vedením místopředsedy spolku Ing. Svatoplukem Krumniklem a vysokou úroveň tomuto kulturnímu svátku dodal pěvecký sbor
pod vedením Jana Gottwalda.
Poslední kulturní akcí v letošním
roce bude již tradiční Poslední leč,
která se uskuteční 15. 12. 2018 v sále
kulturního zařízení Městyse Náměšť
na Hané; je to takové předčasné ukončení lovecké sezóny, kde o dobré jídlo
a pití nebude nouze a k poslechu bude
hrát skupina Nepijou.
Toto bylo velice stručné shrnutí
činnosti členů mysliveckého spolku
za uplynulý rok. Být členem našeho
mysliveckého spolku je vzhledem
k výši nájmu honitby od LČR s.p.
velice náročné jak na čas při námi organizovaných akcích, tak je potřeba
přihlédnout k finanční náročnosti našeho koníčku. Když si potom každý
člen spočítá kolik času strávil na brigádách a kolik času v lese, má přitom
vyrovnaný poměr, tak moc času zase
doma nestráví a ne každá partnerka
je ochotna takového koníčka svému
manželovi tolerovat.
Ještě bych chtěl osvětlit fakt, který
není laické veřejnosti moc znám a to,
že myslivci musí zvěř v lesích a na polích regulovat odlovem v určité struktuře pohlaví a věku zvěře a zdravotního stavu, dle schválených plánů, je
to jedna z podmínek nájemní smlouvy
a její nedodržení může vést k vypovězení nájemní smlouvy příslušnému
spolku.
A úplně na závěr ještě několik věcí,
které nás myslivce trápí: zmiňoval se
o ní i Norbert Hnátek při Hubertské
mši. Jedná se chování návštěvníků
v lese. Rozumný člověk nedokáže pochopit, když si vezmu do lesa na procházku PET láhev s nápojem, co mi
brání ji odnést zpátky domů a vhodit

do odpadků? Vždyť je přece o celý
obsah lehčí.
Nebezpečná je taky večerní (někdy
i noční) procházka po lese mimo vyznačené trasy či cesty a návštěvníci
si možná ani neuvědomují, jakému
nebezpečí se vystavují, když se v období lovecké sezony, bez jakýchkoliv
světelných výstrah, pohybují po lese.
Z vlastní zkušenosti, když se vracím
z čekané k autu, svítím na všechny
strany, a to jen proto, abych dal kolegům na čekané ve známost, že se
mohu pohybovat ve směru jejich případné střelby. A je to až k nevíře, ale
uvádí se, že smrtící účinek některých
kulových ráží je až 3000 m.
Dalším nešvarem je, když volně pobíhající psi ruší zvěř v honitbě, do té
doby, než narazí na zkušeného kňoura nebo bachyni, kteří mají mnohem
více zkušeností jak se postavit vašemu necvičenému čtyřnohému mazlíčkovi, který ohrožuje jejich teritorium.
Tato setkání většinou nedopadnou pro
psy dobře a když to spraví veterinář
pomocí jehly a nití je to ještě ta lepší
varianta.
Vyloučit se nedá i tzv. Aujeszkyho choroba psů, kterou přenáší černá
zvěř, pro lidi není nebezpečná, ale pro
vaše psí mazlíčky má rychlý průběh
se stoprocentní mortalitou a během 48
hodin se můžete se svým mazlíčkem
rozloučit.
Závěrem bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem našim členům, jejich manželkám, dětem, partnerům
a příznivcům za jejich pomoc při naší
nejen lovecké činnosti. Vám ostatním
bych chtěl popřát hodně krásných
chvil strávených v malebné přírodě
v okolí našeho městyse Náměšť na Hané
a držte nám palce do dalších let.
Ing. M. Hrabal
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Z činnosti MS Náměšť na Hané

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

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

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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Střípky náměšťské archeologie
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Němý svědek moravského pozdního eneolitu z katastru
městyse Náměšť na Hané
Závěrečný úsek pozdní doby kamenné (tzv. pozdní eneolit) se
v našem (středo)moravském prostředí nese ve znamení dvou
invazních (bojových) kultur - a to nositeli kultury se šňůrovou
keramikou (KŠK) a se zvoncovitými poháry (KZP). Typickým
rysem pro obě uvedené kulturní jednotky je především nestálost
sídlišť, což dokazuje jejich nízký počet či naprostá absence při realizovaných záchranných archeologických výzkumech. Převažují
tak spíše nálezy sepulkrálního charakteru (tj. samostatné hroby,
skupinová pohřebiště - v desítkách, výjimečně i v počtu trojciferného čísla) či tzv. ojedinělé nálezy. Tento ustálený jev na širokém
území tehdejší pozdně eneolitické Moravy tak tedy zcela určitě
není dán stavem výzkumu, nýbrž odrazem „pravěké“ reality, kterou musíme a priori přijmout. V tomto ohledu „archeologického
poznání“ není výjimkou ani náš náměšťský kraj. V počátcích starého eneolitu a počínajícího eneolitu středního je ovšem poznamenán silnou lidskou vazbou - což dokazuje „velký kus“ tehdejší
eneolitické krajiny, převážně ve východní (zalesněné) části katastru dnešní Náměště; vzpomeňme čtyři (!) mohylová pohřebiště
z období eneolitu starého a středního a známé hradisko „Rmíz“
u Laškova - intenzivně obývané zejména v období lidu kultury
s nálevkovitými poháry (KNP) ve staroeneolitickém úseku představené prehistorické periody. Musíme si ovšem uvědomit, že se
nejednalo o žádné krátké časové období, i když se eneolit někdy
nazývá obdobím přechodním. Eneolit, jako takový, trval od konce pátého tisíciletí do sklonku třetího tisíciletí před naším letopočtem - je to tedy více jak 2000 let! V předloženém příspěvku
se zaměříme na (již výše zmíněnou) kulturu zvoncovitých pohárů (dále i KZP) a jeden výjimečný hmotný odkaz, který nám
po sobě právě nositelé KZP v katastru našeho městyse zanechali.
Promlouvá tak dávným svědectvím, které zůstalo utajeno čtyři a půl tisíce let současnému lidskému oku... Nyní nám ovšem
může vyprávět skrze zjištěná archeologická fakta a doplnit další
střípky do naší prehistorické „mozaiky“ - tedy nejstarší, předhistorické minulosti Náměště na Hané. Námi pojednávaná pozdně eneolitická kulturní jednotka své pojmenování získala podle
charakteristického vůdčího keramického tvaru (jmenovaného
poháru), jež tvarem připomíná obrácený zvon. Kulturní okruh
se zvoncovitými poháry se v posledním půltisíciletí eneolitu rozkládal mezi Pyrenejským a Apeninským poloostrovem, Britskými ostrovy a Maďarskem; na severu sousedil s o něco starším
komplexem šňůrové keramiky, s nímž se v některých hraničních
oblastech (včetně našich zemí) do jisté míry prolínal a sdílel společné území (tzn. obě uvedené kulturní jednotky byly v jisté koexistenci). Krátce před rokem 2500 př. n. l. se nositelé KZP dostali
i na Moravu. Naše představy o životě tohoto lidu (KZP), jak jsem
již nastínil výše, byly donedávna ovlivněny naprostým nedostatkem sídlištních nálezů, ovšem tato situace se poněkud v poslední
době mění, zejména pro mladší období KZP na Moravě (mimo
jiné i geograficky blízké sídliště nositelů KZP v Olomouci - Slavoníně). Množí se nám doklady, že tento lid byl v této fázi zemědělský, pěstoval obilniny i domácí zvířata (včetně koně!). Určitě
nešlo o kočovné pastevce, jakkoli obraz bydlení zůstává nejasný,
protože vedle už známých sídlištních jam chybějí dosud půdorysy chalup; až na nejposlednější fázi přechodu k únětické kultuře.

Zdá se, že způsob bydlení, vlastní kultuře se zvoncovitými poháry, se omezoval na lehká povrchová obydlí, nezasahující výrazněji do země a osady byly spíše
malé a pohyblivé. Kovovou industrii, nejpočetnější ze
všech eneolitických kultur, zastupují destičky ze zlatého či bronzového plechu (sloužily jako čelenky - tj.
vlasové ozdoby), jehlice, drobné korálky či záušnice
z mědi, ale i zlata a ojediněle i stříbra, včetně měděných (bojových?) seker nebo drobných nástrojů, které zastávaly funkci šídel. My se zaměříme (ze spektra
metalických nálezů KZP) na měděnou sekeru, objevenou náhodně v náměšťském katastru a odevzdanou
v rámci projektu „Preventivní archeologie“ kterou má
v „režii“ Archeologické centrum Olomouc (ACO).
Náměšťský exemplář měděné sekery nám tak rozšiřuje hmotnou náplň měděných artefaktů moravského pozdního eneolitu KZP a významným způsobem
doplňuje pramenný fond v kontextu osídlení KZP na
střední Moravě. Jedná se o ojedinělý nález, pravděpodobně „ztrátový artefakt“ v rámci nějaké sídlištní
(?) aktivity. Sekerka má plochý obdélníkovitý tvar
s mírně se rozšiřujícím vějířovitým ostřím. Tvarově
patří k obecně známým analogiím (obdobám) na moravském území jejího rozšíření KZP. Ta nejpřesnější (ne jenom tvarově, ale i kulturně a chronologicky
shodná) tzn. identická analogie pochází z obce Tvořihráz na Znojemsku z polohy „Hájek“. Jedině další
(a především opakovaná) terénní prospekce v místě nálezu náměšťské sekery KZP nám prozradí další
souvislosti k dané lokalitě a jejího postavení v kontextu moravské KZP, ovšem, můžeme být rádi i za takový
hmotný pramen, který je pro archeologii nezbytným
pomocníkem a jedním z „opěrných bodů“ k ucelení topografie tehdejšího prehistorického osídlení
v oblasti dřívější Náměště na Hané na konci moravského pozdního eneolitu.
Tomáš Přidal

Oddíl mladých hasičů
bez přidělení bodů na 1.místě. Družstvo mladší A obsadilo18.místo, družstvo B 31.místo. Starší družstvo bylo
vyhodnoceno na 22.místě.
13. října byl zahájen nový ročník hry
Plamen Závodem požární všestrannosti v Horce nad Moravou.
Pětičlenné hlídky běží trať dlouhou 2
km pro mladší kategorii a 3 km pro
starší kategorii, kde plní úkoly na šesti
stanovištích. Závodu se zúčastnilo 40
hlídek v mladší kategorii, naše mladší hlídka A obsadila 11. místo, hlídka
B obsadila 27. místo. Ve starší kategorii závodilo 47 hlídek, naše družstvo
obsadilo 7.místo.
27.října se konalo v Troubelicích školení vedoucích MH okresu Olomouc.
Lenka Trnková ml. obhájila II.stupeň
vedoucí MH, Eva Dršková si zvýšila
kvalifikaci z III. na II.stupeň vedoucí MH. Adéla Rozsívalová a Václav
Úchvat ml. po celodenním školení
zvládli závěrečné písemné zkoušky
a získali kvalifikaci III.stupeň vedoucí
MH.
V říjnu a listopadu jsme na našich
schůzkách hráli různé sportovní hry
venku nebo na katru.
V prosinci nás čeká závěrečná schůzka s nadílkou.
Lenka Trnková
Vedoucí oddílu MH

Náměšťské noviny / strana 9

Na konci prázdnin jsme se začali opět pravidelně scházet na našich
schůzkách každý pátek v 16.00 hodin na stadionu nebo na koupališti.
Schůzky byly zaměřeny na zopakování požárního útoku (dále jen PÚ), čekal nás ještě jeden závod a na přípravu
na ZPV.
2.září se konala soutěž v PÚ v Nové
Hradečné, zařazená do Ligy MH v PÚ.
Soutěže jsme se zúčastnili 2 družstvy
přípravky, 2 družstvy v mladší kategorii a 1 družstvem ve starší kategorii.
14.září jsme jeli na noční soutěž do
Dolan, která se skládá ze 2 disciplín –
štafeta požárních dvojic a PÚ. Mladší
družstvo obsadilo 4.místo z 12. družstev, starší družstvo obsadilo 7.místo
z 14 družstev.
16.září se konal ve Chválkovicích
XII.ročník Olomouckého Draka –
jednotlivci – běh na 60 m s překážkami. My jsme měli zastoupení v kategorii přípravka – Anička Zavadilová
– 8.místo, Adélka Brzobohatá 7.místo.
23.září se konalo v Olomouci na
náměstí před radnicí vyhodnocení
Ligy MH v PÚ okresu Olomouc pro
rok 2018. Liga se skládá ze 7 soutěží,
které probíhaly v měsících květen, červen, září. Podmínkou vyhodnocení je
účast družstva na 5 soutěžích. Naše 2
družstva přípravky byla vyhodnocena

T. J. Sokol Náměšť na Hané
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,,BORCI“ v Praze na XVI. všesokolském sletu
Na slet nacvičovalo celkem 18 cvičenců. Z toho 14 cvičenců Sokola Náměšť na Hané, 3 cvičenci Sokola Vilémov a 1
cvičenka Sokola Bouzov.
Ještě před Prahou jsme cvičili na místních sletech v Hnojicích, Litovli a Chválkovicích. Dále jsme se předvedli na hodovém odpoledni v Náměšti na Hané, župním sletu Župy
Smrčkovy ve Chválkovicích. Krajské sletové vystoupení
v Brně a Přerově byla také s naší účastí.
30. června 2018 jsme odjeli mimořádně vypraveným vlakem do Prahy. Ubytovali jsme se v Domově mládeže v Praze v místní části Střížkov. Ubytování bylo skvěle zajištěno,
v pokojích po dvou s vlastním sociálním zařízením včetně
snídaně. V neděli 1. července jsme se zúčastnili sokolského
průvodu historickou Prahou. Průvod byl lemován velkým
množstvím přihlížejících, především pro cizince to byla
velmi zajímavá podívaná. Po několika secvičeních a generálkách jsme 5. července v 21 hodin na stadionu v Eden
Aréně zacvičili naši skladbu mužů a dorostenců s příznačným názvem „Borci“. Další cvičení proběhlo následující
den ve 14 hodin.
Z XVI. všesokolského sletu u příležitosti 100. výročí založení naší republiky jsme odjížděli s nezapomenutelnými
zážitky. Rádi bychom do příštího sletu naše řady rozšířili
o nové posily.
NAZDAR
bratr Jiří Opletal

Vzpírání Haná bojuje i pořádá vlastní akce

ku k tomu, aby si poradily i s těžší váhou.
V druhém týdnu září jsme prezentovali vzpírání na Burze volného času
v Prostějově, kde si zvedání činky vyzkoušelo přes sto dětí prostějovských
škol. Proběhla i soutěž, kde tři nejlep-

ší obdrželi čokoládu Náměšť na Hané
a pozvánku na trénink.
Den poté naši mladší žáci v plné sestavě dokončili ligu. Přesto, že jsme první
dvě kola závodili v oslabené sestavě
(tříčlenné družstvo, kde Tom nemohl
pro svůj nízký věk trhat a nadhazovat)
jsme skončili na pěkném 14. místě
z 23 družstev. Příští rok již budeme
mít plnou sestavu čtyř žáků (možná
i dvě družstva) a zkusíme zabojovat
o postup do finále.
V polovině září jsem hostováním pomohla svému mateřskému družstvu,
Bohemians Praha, k získání druhého
místa v první lize žen.
Naši junioři pomohli, jako hostující ve
třetím kole ligy Holešovu k postupu

do finále, kde budou bojovat o nejvyšší medaile.
Koncem září proběhlo MČR juniorů
a juniorek do 23 let, kde limit splňoval náš Arnošt (na hranici) a Kristýna.
Oběma se dařilo. Arnošt si novými
osobáky zajistil bronzovou medaili,
kousek měl i ke stříbru. Kristýna měla
štěstí rovnou na zlatou. Můžeme se tak
pyšnit další mistryní republiky.
Nové závodní zkušenosti sbírali mladší žáci na Mezinárodní velké ceně
Horní Suché, junioři na Mezinárodní
velké ceně Bohumína. 100 kg hranici
na nadhoz se povedlo pokořit Petrovi
Liškovi 4.8. na Hexagonálu v Novém
Hrozenkově, Radimovi a Radkovi Liš-

kovým na přeboru Šumperka 6.10.
Třetí kolo druhé ligy žen ukázalo, že
konkurence je veliká, a budeme se
muset ještě hodně snažit, abychom
se dostaly výš. Po třetím kole zůstaly
naše ženy na 11. místě z patnácti družstev. Počet žen ve vzpírání stále roste.
Koncem října jsme v hodině tělesné
výchovy uskutečnili náborovou akci
na ZŠ Těšetice, pro žáky druhého
stupně. Ti nejšikovnější od nás dostali odznáčky a čokoládu Náměšť na
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I od druhé poloviny léta jsme se dál
účastnili závodů a akcí. Učili jsme
vzpírat Judisty z Hranic, kteří přijeli
v rámci svého soustředění. Vzpírání je
perfektní doplněk pro atletické a bojové sporty, u profesionálů nepostradatelný.
Hned v sobotu 11.8. jsme pořádali
v Náměšti 4 your PR závod v trhu
a dřepu s podporou od Olomouckého
kraje. Letos bylo krásných 25 účastníků z Hané, Olomouce, Holešova, Šumperku, Příbora, Přerova a Brna – 5 dětí
do 15 let, 6 žen a 14 mužů. Padlo 21
osobních rekordů. V trhu nebyl čtvrtý
pokus využit jen ve dvou případech,
u dřepu v osmi. Kromě dětské kategorie se osobáky týkaly jen těch, co
nekončili na stupni vítězů. Přesto i oni
jistě odjížděli spokojení, protože co je
lepší výhrou, než porazit sám sebe?
Děti v sobě dokázaly najít závodního
ducha, a využít co se naučily v trénin-

Hané, aby nás snadněji našli. Všechny jsme také pozvali
na závody Nutella Challenge, které jsme pořádali 3.11. ve
vzpírárně.
Třetí kolo ligy juniorek proběhlo až v Rotavě. Přes dlouhou
cestu se nám v tomto kole dařilo. Děvčata porazila družstvo Plzně a uzmuli tak páté místo. V celkovém hodnocení
za všechna tři kola skončily juniorky na šestém místě, odvážely si ligový pohár.
Děkujeme městysu Náměšť na Hané za podporu, kterou si
připomínáme každým obléknutím závodního dresu.
Julie Švecová
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Z oslav 100. výročí vzniku československého státu
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Římskokatolická farnost Náměšť na Hané
a městys Náměšť na Hané zvou na

Adventní

koncert

v kostele sv. Kunhuty
v sobotu 8. 12. 2018 v 18:00 hodin
Vystoupí:

Kantiléna, sbor při Filharmonii Brno
Jiří Klecker – housle
Jakub Janšta – varhany
Sbormistři Jakub Klecker a Michal Jančík

Zazní díla:

P. Ebena, B. Martinů, S. Rachmaninova,
J. Janšty, F. Mendelssohna, G. Fauré

VSTUPNÉ 100 Kč

Městys Náměšť na Hané
pořádá na zámku

e
c
o
n
Vá
u
k
m
á
na z
28. prosince 2018
od 13.00 do 22.00 hodin
Prohlídky slavnostně vyzdobeného zámku
s vánočními tradicemi a klasickými pohádkami.
Nutná objednávka na www.namestnahane.cz,
popř. na telefonních číslech
585 952 184, 737 291 359
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