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Rok 2019 - rok významných výročí
Povýšení Náměště na městečko
Celý rok 2019 se ponese ve znamení významné události. Jedná se o 700
let od povýšení Náměště na městečko
s právem konat každý čtvrtek trhy. Právě proto může nyní Náměšť používat
titul městys.
Privilegium získal, od krále Jana
Lucemburského dne 28. července
1319, majitel Náměště Milíč III., který
byl znojemským a brněnským komorníkem. Díky možnosti konat trh se
Náměšť stala významným centrem
i pro blízké okolí.
Vznik Sokola- 1909
Prvním starostou se stal Dr. Ošťádal,
místostarostou V. Ptáček, náčelníkem
Š.Neudecker

Šumice, svědkyně dávných časů

Výročí naší školy 1909 - 2019
Letos je to 110 let od výstavby budovy dnešního I. stupně v ulici Zákostelí.
K tomuto jubileu získala budova dvě
nádherné třídy umístěné v bývalých
půdních prostorách. Celková cena díla:
8.130.673,- Kč, z toho dotace z Ministerstva financí ČR ve výši 5.691.000,- Kč.
1919- od tohoto roku je v Náměšti
měšťanská škola/ dnes II.stupeň ZŠ/
i když budova dnešního II.stupně byla
otevřena v roce 1925

Klidně protékající Terezským údolím,
rozněžněná šploucháním ryb
i zurčením ticha,
uspávala pocestné a dávala ze své
náruče
vodní zdroj od pradávných dob.

Návštěva prezidenta
16.června 1929 navštívil Náměšť prezident T.G.Masaryk. Zatím posledním
prezidentem, který navštívil Náměšť
byl Václav Klaus
1949 - sloučena Náměšť s Biskupstvím

Řeč je o Šumici,
hanácké vodní královně;
říčce, jež pamatuje
prehistorické doby,
čas prvních Náměšťanů,
ovšem také věk, kdy vzkvétal
středověký hrad,
i malíře, zachycující spící
zámeckou alej
a neklid obou světových válek.
Němá svědkyně
vždy držela hladinu,
a i když se vylila
nebo vysychala žízní,
nikdy se neztratila z našich očí.
Její tok
udává směr;
pohyb v teplých obdobích
je příjemně chladivým pohlazením,
v obdobích chladu a zimy
nám dovoluje vstoupit
na svoji zamrzlou tvář.

Když lidé z hradiska na Rmízu
napájeli svůj dobytek i rodiny
doušky čisté vody, nabíranými
do hliněných nálevkovitých džbánů,
to uplynulo v jejím řečišti
několik dlouhých tisíc let...

Přežije další věky?
Čas je veličina, která nemá ústa,
ale dokáže vyprávět příběhy,
jež se vinou jako stužky
minulostí i přítomností,
stejně jako ramena
naší pramáti Šumice.
Tomáš Přídal

Divadelní spolek „ZA DVEŘMI“
Milí divadelní příznivci,
jménem Divadelního spolku ZA
DVEŘMI Vám dodatečně popřeji
šťastné vykročení do roku 2019 a hodně štěstí a pohody. A také věřím, že
i letos nám zachováte diváckou přízeň.
Jako po každé se na začátku roku
ohlédneme za rokem uplynulým.
V roce 2018 jste měli možnost shlédnout v podání našeho divadla představení „Hotel mezi dvěma světy“
v průběhu roku jsme odehráli 10 představení a letos nás čekají ještě 2 reprízy. První z nich se uskuteční v Příkazech v sobotu 23. 2. od 17:00 a druhé
na přehlídce amatérských divadel Divadelní Kojetín 2019, kde se „utkáme“
s dalšími 8 soubory. V minulosti jsme

na přehlídce získali ne jedno ocenění
a tak nám držte palečky i letos budeme hrát v sobotu 16. 3. od 20:00
v sokolovně v Křenovicích (kojetínská
sokolovna je v rekonstrukci) - pokud
budete mít čas a chuť, tak nás přijeďte
podpořit.
Už víc jak rok probíhají jednou měsíčně v Náměšti tzv. improvečery, během kterých se snažíme zapojit místní mládež a získat ji pro divadlo, aby
také nasála tu jedinečnou atmosféru,
nechala se zlákat divadelní múzou
a posílila naše řady. A snad můžeme
hrdě říct, že se snaha podařila, protože v letošním roce se část „divadelního podrostu“ významně zapojí do
procesu tvorby nového divadelního
představení. Tak nám, prosím, držte

palce! Pokud se vše povede tak, jak
má, můžete se v polovině května těšit
na další premiéru. O přesném termínu
vás budeme včas informovat.
Improvečery jsou naplánované i na
letošní rok, takže pokud máte zájem
o účast, neváhejte nás kontaktovat
– nejbli termíny improvečerů: 22. 2.,
29. 3., 26. 4., 24. 5., 28. 6.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
Městysi Náměšť na Hané za dotaci
ve výši 45 tis. Kč, kterou náš spolek
v letošním roce získal z Programu
na podporu neziskových organizací.
Z této dotace plánujeme zakoupit
nové divadelní osvětlení.
Mgr. Radka Poučová

Začátek zámecké sezóny 2019
Sezónu zahájíme 6. – 7. dubna
2019, přičemž hned v sobotu 6. dubna ve 14.00 hodin proběhne v Našem muzeu vernisáž výstavy KRÁSA
DRAHOKAMŮ. Autorkami výstavy
jsou Helena Tassy a Kateřina Dočkalová.
První letošní prohlídky zámku
budou probíhat ve slavnostně vyzdobených komnatách, připravených na
toužebně očekávaný příchod jara.
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Od pondělí 8. do pátku 12. dubna
k nám, jako každoročně, budou přijíždět žáci z blízkých, ale i vzdálenějších
škol a školek, aby se zúčastnili edukačního programu BAREVNÉ VELIKONOCE. Již se těšíme na to, až zámek

ožije dětským štěbetáním!
Velikonoce s prohlídkami, dílnami
a prodejem velikonočních dekoračních předmětů nás čekají letos od
19. do 22. dubna. Dílny pro veřejnost
se budou konat v pondělí 22. dubna
od 9.00 do 15.00 hodin.
Na měsíce květen a červen máme
pro děti připraven edukační program
S PASTELKAMI PO ZÁMKU.
Každoroční mezinárodní TURNAJ
V PETANQUE letos vychází na sobotu 11. května. Přejeme všem sportovcům krásné počasí bez deště.
Den nato, v neděli 12. 5., proběhne

DEN MATEK. Máme pro vás,
mimo jiného, připravenu cukrářskou
dílnu. Nejen že si budete moci upéct
nějakou dobrotu vlastnoručně, ale
bude možno si koupit hotový výrobek
od cukrářů.
Již prvního června se milovníci psů
mohou těšit na náměšťskou Oblastní
výstavu psů všech plemen. V tomto
roce je termín posunut, takže ať výstavu nepromeškáte.
Už se na Vás už moc těšíme!
Mgr. Jitka Vychodilová, kastelánka

NOVÉ UČEBNY

Školní speciální pedagog a jeho role v mateřské škole
Naše mateřská škola je již druhým
rokem zapojena do projektu OPVV
tzv. šablon. Cílem projektu je podpora vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami v běžné mateřské škole a usnadnění přechodu
dětí z mateřské školy na první stupeň
základní školy. Děje se tak prostřednictvím personální podpory – školního speciálního pedagoga. V listopadu
2018 byl ukončen projekt šablony I,
na který v novém roce plynule navázal
projekt šablony II.
S ohledem na neustále se zvyšující
počet dětí s narušenou komunikační
schopností je jednou z hlavních náplní školního speciálního pedagoga
individuální logopedická intervence.
Na začátku každého školního roku je
u dětí, jejichž rodiče vyjádřili souhlas,
provedeno specializované logopedické vyšetření s cílem odhalit včas případné narušení komunikační schopnosti. V letošním školním roce bylo
vyšetřeno celkem 33 dětí, z nichž 21
je zařazeno do péče. Bohužel z kapacitních důvodů není možné uspokojit
všechny zájemce o logopedii. Rodičům těchto dětí jsou předány kontakty na jiné logopedy v okolí.
Individuální logopedická terapie
probíhá jednou týdně v dopoledních
hodinách. Každé dítě dostává domů
materiály s popisy k nácviku. Rodiče
mají možnost komunikovat se školním speciálním pedagogem přímo
v kmenové třídě, kde působí, nebo si
domluvit individuální konzultaci.
Další činností, kterou školní spe-

ciální pedagog poskytuje, je vedení
edukativně stimulačních skupin –
tzv. Klubů předškoláků. Jak už ze samotného názvu vyplývá, jsou určeny
především dětem předškolního věku,
u kterých pedagogové zjistí mírné
deficity v oblasti dílčích funkcí, které
jsou podstatné pro úspěšné zvládnutí
správné techniky čtení či psaní. Aktuálně máme tři skupiny po čtyřech
dětech, které si pod vedením školního
speciálního pedagoga rozvíjí grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, matematickou pregramotnost aj.
Naše mateřská škola je proinkluzivní a přijímá i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se snaží
zajistit co nejlepší podmínky tak, aby
došlo k jejich maximálnímu možnému rozvoji. Školní speciální pedagog
sestavuje plány pedagogické podpory, podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a metodicky
vede asistenty pedagoga. Dále provádí
speciálně pedagogickou diagnostiku,
terapii, podává návrhy na nákup speciálně pedagogických pomůcek a úzce
spolupracuje se školským poradenským zařízením. Neméně podstatné je
poskytování konzultací pedagogům či
rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Chtěli bychom poděkovat rodičům
dětí za zájem, spolupráci a poskytovanou zpětnou vazbu, která nám dává
pocit, že to, co děláme, má svůj smysl
a motivuje nás k rozvoji a neustálému
zkvalitňování péče o děti.
Mgr. Pavla Valentová

I.stupeň ZŠ se rozšířil o 2 třídy.
Kapacita I. stupně ZŠ byla nedostačující. Proto městys požádal o dotaci
z Ministerstva financí ČR. Městys byl
úspěšný. A tak nyní na 1. stupni ZŠ
máme dvě nové učebny. Vznikly díky
rekonstrukci půdních prostor. V jedné
třídě se zabydlí žáci 2. A a ve druhé žáci
2. B. Dosud nevyužité prostory školy
se proměnily v moderní prostředí, které přispěje ke zkvalitnění podmínek
pro výchovně vzdělávací činnost naší
školy. Celkové náklady 8.829.993,z toho dotace 5.691.000,- Kč.
Vedení školy rozhodlo, že zápis do
první třídy 17.4.2019 proběhne právě
v těchto nových třídách.
Mgr. E. Kvapilová

Pracovní skupina pro polytechniku, která vznikla v rámci „MAP Konice“ (místní akční plán vzdělávání) intenzivně pracuje na aktivitách v oblasti polytechnické výchovy, určených pro žáky a pedagogy v regionu.
A na co se mohou těšit?
Chystáme exkurze do výrobních závodů, abychom vzbudili u dětí zájem o strojírenské obory a techniku vůbec. Předjednané máme podniky Honeywell, Wanzl, Clear for you a jednat budeme s podnikem WEBA Olomouc.
Protože víme, že nestačí jen vidět, ale je třeba si věci odzkoušet, máme pro děti a učitele nachystané aktivity v podobě
soutěží a workshopů, ve kterých bude hrát roli známá a stále populární stavebnice Merkur. V oblasti elektroniky budou
děti sestavovat jednoduchý elektronický obvod – astabilní multivibrátor s LED diodami (blikač) a zakoupeny už máme
také populární mikropočítače Micro:bit, na kterých se děti naučí základy programování. Jedná se na našich školách
o novinku, takže bude třeba věnovat pozornost i pedagogům, pro které připravujeme workshop, který bude zaměřen
právě na metodiku práce s Micro:bitem.
Doufáme, že se nám podaří všechny plánované aktivity zrealizovat a že školy v regionu o ně projeví zájem. Polytechnická výchova byla mnoho let zanedbávaná a tak věříme, že všechny naše aktivity budou první krokem k nápravě a usnadní
tak školám realizaci nově připravovaného rámcového vzdělávacího programu, který s polytechnickou výchovou počítá.
Mgr. Ladislav Havelka, vedoucí pracovní skupiny Polytechnika při MAS Region Haná.
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Co chystá pracovní skupina polytechnika

Ve Vzpírání Haná z.s. vedou děvčata. Kde jsou muži?
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Přestup do nového roku přinesl klubu nejednu výzvu. V prosinci se lidé
snaží dohnat svá předsevzetí, naplnit cíle, které si dali pro končící rok.
Vzpěrači nejsou výjimkou.
Před Silvestrem jsme v Náměšti pořádali již druhý ročník „Vánoční trhy
a Boží hod“, kde se vzpěrači, místní
i okolní, snažili překonat osobní rekord v trhu. I přes zimu se házelo 8 mi
kilovým medicinbalem venku, před
vzpírárnou. Osobák v trhu se nakonec
povedl jen desetileté Barunce, radost
si udělala i čtrnáctiletá Natálka, která
závodila poprvé v životě.

Náš nadějný Arnošt se po soutěži
pokoušel nadhodit 150 kg. Bohužel
mu činka při výrazu vždy spadla. Bude
si je muset nechat na rok 2019.
Kromě vlastních závodů jsme se
účastnili Vánočního poháru v Brně,
a soutěže Titan Man v Holešově.
V Brně si závodní premiéru v trhu
vyzkoušela Kristýna, aby získala
nějaké zkušenosti před nastoupením
v lize juniorek.
Jak je z úvodu zřejmé, i když to asi
nikdo nečekal, naše řady jsou rozšiřovány hlavně mladými dívkami. Snad
se díky tomu objeví i silní chlapci,
kteří ve věku 13-18 let mají ty nejlepší předpoklady pro využití všech benefitů vzpírání - rozvoj rychlosti, síly
i zvládnutí náročné techniky. Vzpírání se využívá jako doplňkový sport
u téměř všech atletických a bojových
sportů.
V roce 2018 jsme se účastnili všech
důležitých závodů, několika pohárových soutěží, mezinárodních velkých
cen a dalších zajímavých akcí.
Naši členové závodili v téměř všech
mistrovských soutěžích, kromě mladších žáků si všichni odvezli i medaili.

O úspěšnosti našeho klubu vypovídá i každoroční hodnocení klubů na
oficiálních stránkách Českého svazu
vzpírání, kde jsme byli vyhlášeni jako
nejlepší klub v ČR v počtu plusových
bodů za umístění v mistrovských soutěžích! V celkovém hodnocení jsme
pak již na čtrnáctém místě ze všech
31 vzpěračských klubů, které mají někdy i více než stoletou historii.
Dále jsme závodili v lize mladších
žáků, juniorek, juniorů (hostování za
Holešov), v druhé lize žen, první lize
žen (hostování za Bohemians Praha),
druhé a třetí lize mužů (hostování za
Holešov) a zúčastnili jsme se i druhého kola ligy veteránů.
Naše výsledky za rok 2018:
5x Mistři republiky: Jan Dobrý - starší
žáci, Kristýna Macháčková - juniorky

do 23 let, Julie Švecová – ženy, masters, vysokoškolské MČR,
1x Stříbrní: Anna Poláková - juniorky
do 20 let
3x Bronzoví: Arnošt Vogel - junioři do
20 let, junioři do 23 let, Barbora Vanská - juniorky do 17 let
1.12. proběhlo finále ligy juniorů. Junioři Hané a Holešova na tomto závodě získali stříbro.
Naše družstvo juniorek skončilo
celkově na šestém místě, což je poslední „pohárové“, oceněné svazem vzpírání.

Květa Picková pokořila tři národní
rekordy masters, v trhu a dvojboji.
Arnošt Vogel je zařazen v SCM, což je
středisko talentované mládeže a příprava na reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích. Do SCM je možné
se dostat od třinácti let. Velkou nadějí
je Ladislav Stratil, kterému letos bude
12. Nyní pracuje hlavně na technickém provedení, kde oproti ostatním
dětem vyniká. Všímají si toho i trenéři
jiných klubů na závodech.
A plány na rok 2019?
Složíme dvě družstva mladších žáků,
po jednom družstvu juniorky, druhou
ligu žen, třetí ligu mužů, ligu masters
a hostovat budeme juniorskou a druhou ligu mužů.
Tradičními závody, se kterými i letos počítáme, jsou: čarodějná Nutella
challenge, letní 4 your PR a vánoční
Nutella challenge v trhu a hodu.
Letos se ve vzpírání měnily váhové
kategorie. Mazaly se aktuální rekordy, koncem letošního roku budou vyhlášeny rekordy nové. Povede se nám
některý z nich zapsat pro Náměšť na
Hané? Rozhodně se o to budeme snažit. Děkujeme obci Náměšť na Hané
za finanční podporu, díky které můžeme rozvíjet své aktivity a dosahovat
vysněné cíle. Můžete nás sledovat na
facebooku i instagramu. Stále přijímáme nové členy.
Julie Švecová

Vážení čtenáři, vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informoval
o dění v náměšťském sokole. Nejprve
bych se rád pozastavil nad úspěšným,
ale také velmi náročným rokem 2018.
Z kraje roku se podařilo nadšeným sokolům a sokolkám uspořádat již čtvrté znovuobnovené šibřinky. Pro děti
jsme pak v květnu společně s ČASPV
(Českou asociací Sport pro všechny)
zorganizovali Zálesácký závod zdatnosti s názvem „Medvědí stezkou“.
Dvoučlenné hlídky z řad nejen náměšťských děvčat a chlapců ve věku 8-18
let řešili různorodé úkoly na trase více
jak 2,5 km dlouhé v blízkosti amfiteátru. Mezi vítězi byli i děti z Náměště
jak ze sokola, tak i nečleni. Dětem se
závod líbil na tolik, že se určitě chtějí závodu zúčastnit i v letošním roce,
kdy bude v jiné lokalitě okresu Olomouc. Vzhledem k dobře zvládnuté
organizaci závodu je velmi pravděpodobné, že se závod do Náměště vrátí
i v následujících letech. Rád bych
v této souvislosti moc poděkoval za
poskytnuté zázemí SK Náměšť na
Hané.
V měsíci červenci se naši „Borci“
aktivně zapojili do XVI. všesokolského sletu v Praze. Nadšení pro nácvik
tak náročné sestavy vzhledem k jejich
vyššímu věku by jim mohl závidět leckterý mladík. Pokud jste měli možnost
shlédnout loňský slet v televizi, tak mi
určitě dáte za pravdu, že zážitek ze
všech skladeb byl úžasný a neopakovatelný.
Koncem září jsme v rámci 4. ročníku akce „Sokol v pohybu“ otevřeli
zájemcům sokolovnu. Připravili jsme
pro vás 8 sokolských testů např. silové,
rychlostně-vytrvalostní a jiné zdatnosti, kdy každý účastník mohl zjistit
a porovnat, jak na tom se svou kondicí
je. Všichni získali účastnický diplom
a zdravou odměnu. Na příště vymyslíme a připravíme nějaké sportovní překvapení pro nejmenší.
V loňském jubilejním roce, kdy
jsme si všichni připomínali a slavili
100. výročí založení naší republiky, se
i Česká obec sokolská zapojila do celostátní kampaně – Stromy svobody
1918-2018. Tato kampaň měla za úkol
zmapovat vysazené stromy k výročí
vzniku republiky a iniciovat výsadbu nových stromů. Naše náměšťská
jednota se rozhodla zapojit do toho-

to projektu, a proto jsme v neděli 4.
listopadu vysadili mladou Sokolskou
lípu svobody – lípu srdčitou v areálu
za sokolovnou. Celá akce se konala za
přítomnosti členů, příznivců i zástupců výboru Sokola i městyse Náměšť na
Hané. Počasí nám přálo, teploty byly
nadprůměrné, sešli jsme se v hojném
počtu zhruba 50 osob, od nejmenších
až po ty zralé, zkušené. Každý, kdo
chtěl, přidal ruku ke společnému dílu.
Na závěr se zpívaly sokolské písně
a utužoval se kolektiv. Věříme, že
námi vysazená lípa, která je důstojnou
připomínkou staletého výročí, bude
v příštích letech růst a sílit stejně jako
Tyršova myšlenka sokolského vlastenectví. Pamětní lípa se v nově vybudovaném sportovním areálu pěkně
vyjímá a s postupem času bude vrhat
příjemný stín pro letní odpočinek našim sportovcům.
K již zmíněnému 100. výročí založení Československé republiky

a v rámci sokolského projektu „100
sokolských keší“ se nám podařilo
v průběhu podzimu realizovat tzv.
multikešku. Při hledání sokolské kešky v Náměšti a blízkém okolí se můžete dozvědět zajímavé informace
z historie i současnosti místní sokolské jednoty.
Výše zmíněné se povedlo zorganizovat ochotným sokolům a sokolkám zejména pro vás, pro veřejnost,
a to v roce, kdy jsme řešili hlavně rekonstrukci sportovního areálu. Celá
stavba byla pro nás všechny z výboru
náměšťského sokola velmi náročná.
Nejsem si jistý, zda znáte všechny členy výboru naší jednoty. Rád bych vám
je představil. Jsou to: Jaroslav Přidal,
Petra Krejsová Odehnalová, Ivana Pápicová, Josef Kapounek, Květa 		

Úchvatová, Petr Straka, Božena
Vaňková, Radek Hejtman, Alice Buiglová, Václav Halfar, Monika Kováčová a já jako starosta. Tyto osoby mají
velký podíl na tom, jak v posledních
letech náměšťský sokol funguje a jaký
nový sportovní areál tu dnes v Náměšti máme.
Ačkoliv jste si již v předchozím čísle náměšťských novin mohli přečíst
několik vět o novém sokolském sportovním areálu, přece jenom bych využil tuto možnost, abych vás seznámil
s dalšími skutečnostmi, které by mohly eliminovat případné dezinformace.
Nový sportovní areál je zbudován
z části na sokolském pozemku (tenisové kurty, hřiště pro malou kopanou
a sprinterská rovinka s doskočištěm)
a na obecním pozemku za školou
(volejbalový kurt, víceúčelové hřiště
a sektor pro vrh koulí). Všechna tato
sportoviště budeme obsluhovat my
sokolové, jelikož sportoviště za školou
máme pronajaté od obce na dobu 12
let. To vše v souladu s dotačním titulem z MŠMT.
V hodinách školní výuky bude areál využívat výhradně ZŠ a MŠ Náměšť
na Hané. Dále areál budou využívat
jednotlivé sokolské oddíly v předem
daných cvičebních a tréninkových
časech. Pro veřejnost jsou vyčleněny
hodiny, jež jsou uveřejněny v nově
schváleném Provozním řádu pro rok
2019, který je k nahlédnutí na webu
naší jednoty: https://sokolnamestnahane.webnode.cz. V těchto časech
bude přítomen správce, který bude
mít celý areál na starosti. V případě
zájmu bude moci zapůjčit míče
a jiné sportovní nářadí. Jakmile dokončíme vlastními silami zázemí
pro venkovní aktivity (kiosek za sokolovnou), budete moci využívat i
posezení pod pergolou, které bude
jeho součástí.
Za celý výbor naší sokolské jednoty
mohu potvrdit, že budeme velice rádi,
když bude nový sportovní areál využívat co nejvíce zájemců z Náměště
i širokého okolí, včetně všech spolků.
Na závěr bych vás všechny pozval
na slavnostní otevření sportovního
areálu pro veřejnost, které proběhne
v jarních měsících. O přesném termínu budete včas informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu.
Tomáš Pečiva
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T. J. Sokol Náměšť na Hané je tu pro vás

Poděkování za sbírku na věž
Vážení spoluobčané, šlechetní dárci,
oslovovali jsme vás touto cestou – článkem
v náměšťských novinách – v září roku 2018 a vyzvali
jsme vás k finanční podpoře opravy věže našeho
kostela.
Dnes můžeme už říci, že se oprava povedla, krovy
jsou z velké většiny nové, nové je i opláštění z mědi,
kříž je znovu usazen i s bání, do které byly uloženy
materiály – listiny jako vzkaz ze současnosti pro
budoucí generace.
Chtěli bychom vám stejnou cestou i poděkovat za
proběhlou sbírku, a hlavně za vaše štědré dary.
Díky vám se povedlo vybrat do pokladniček
136 500,- Kč. Městys Náměšť na Hané přispěl
částkou 100.000,- Kč, Obec Loučany 45.000,- Kč.
Arcibiskupské lesy a statky darovaly 200.000,Kč. Na účet farnosti od firem i fyzických osob
přišlo celkem 298.624,- Kč. Dotace z Ministerstva
zemědělství činila 700.000,- Kč. Oprava stála celkem
2.557.142,- Kč. Větší část půjčky od Arcibiskupství
olomouckého jsme už díky vašim darům splatili, ale
stále ještě máme dluh 1.000.000,- Kč.
V prosinci proběhla děkovná mše svatá, při které
jsme prosili o požehnání všem občanům Náměště
a Loučan. Rádi bychom Vás také letos pozvali na
slavnostní mši, při které budeme slavit patrocinium
našeho kostela – svátek patronky svaté Kunhuty
a sice v neděli 3. března v 11:00.
Po mši svaté bude možnost zakoupit perníkové
radlice sv. Kunhuty, výtěžek bude věnován na věž.
Děkujeme všem, kteří přispěli a Bůh vám žehnej.
P. Martin Mališka, administrátor farnosti
a náměšťští farníci

firma MISAL

Alena Stavělová, Bělidlo 69, Náměšť na Hané,
tel.585 951 268, e-mail: misal@misal.cz
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SLUŽBY
- VŠECHNY PLATBY PRO fi. SKYLINK
- 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, SÁČKY DO VŠECH DRUHŮ VYSAVAČŮ
- ELEKTRO + PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ

PRACOVNÍ DOBA PO-PÁ 13-17 HODIN, SO a NE - ZAVŘENO
MOŽNOST PLATBY KARTOU!

Oddíl mladých hasičů při
SDH Náměšť n/H
Ani během zimních měsíců nezahálíme. Scházíme
se na našich pravidelných schůzkách v pátek
v 16. hodin. Podle počasí hrajeme různé hry
v klubovně nebo venku, trénujeme na halové zimní
soutěže.
V sobotu 12.1. se konala v Hlubočkách halová
soutěž, která se skládá ze štafety 4 x 50 m s překonáním
překážek a z PÚ „na sucho“ a běhu přes překážky.
V mladší kategorii naše družstvo obsadilo 7. místo
z 16 družstev. Starší družstvo obsadilo 7. místo
z 16 družstev. V sobotu 26.1. jsme jeli do Těšetic na
„Ratajsky soke“. To je soutěž družstev a jednotlivcú
ve vázání uzlů. Družstvo se skládá z pěti soutěžících.
Každý si vylosuje jeden uzel, musí ho, v co nejrychleji
uvázat. Naše starší družstvo obsadilo 11. místo.
Jednotlivci musí na čas uvázat všech pět uzlů.
V jednotlivcích závodili v kategorii mladší Adam
Barveníček, ve starší kategorii Ladislav Stratil,
Jaroslav Velš. Až nám počasí dovolí, začneme
s přípravou na jarní část hry Plamen – štafety, PÚ.
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Lenka Trnková vedoucí oddílu MH
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Střípky náměšťské archeologie VII.
Umělecké ztvárnění keramické zvířecí plastiky v očích nositelů
kultury s moravskou malovanou keramikou z katastru městyse
Náměšť na Hané
Během provádění terénní prospekce (nedestruktivní archeologickou metodou, tj. povrchovým sběrem) v katastrálním území našeho městyse, zvedl místní občan Antonín Prucek v polní trati „Slatiny“ (uvedená poloha je známa
i pod názvy „Záhumenská“ či „Dvorská čtvrť“) torzo figurky
(nebo-li plastiky) z pálené hlíny. Nalezená keramická plastika
zpodobňuje jednoho ze zástupců lovné fauny - ptáka. Má vymodelovaný zahrocený zobák i rytím provedené oko (!); (na obrázku je umístění oka označeno černou šipkou). Opačná strana
ptačí „tváře“ je v místě předpokládaného druhého oka, bohužel,
mechanicky poškozená vlivem zemědělské techniky. Dochované
torzo keramické figurky měří cca 35 - 36 mm. Zahrocený zobák
(měřena jeho rovná část směrem od a k „trupu“) pak 9 mm. Vršek hlavy není dochován, stejně tak pokračování „dolních partií“
plastiky - pokud skutečně šlo o figurku v pravém slova smyslu
a ne nějakou zoomorfní (nebo-li zvířecí, pro označení lidských
plastik používáme slovo antropomorfní - poznámka autora) část
nádoby, tj. úchyt pokličky, ozdobná aplikace ve formě nějakého
„výčnělku“(?) apod. Naše domněnky jsou tak samozřejmě v ryze
hypotetické rovině. Z hlediska chronologického spadá náměšťská
ptačí figurka do období tzv. neolitu (tj. mladší doby kamenné),
z pohledu archeologické kultury pak přináleží nositelům lidu s
moravskou malovanou keramikou (dále i MMK).
Uvedená perioda bývá ve spojitosti se zavedením zemědělství a domestikací zvěře (což jsou jedny z hlavních rysů neolitického období) též označována jako tzv. zemědělský pravěk.
A co o kulturní jednotce tohoto pravěkého etnika víme? Kde je
původ této „malované“ neolitické civilizace a jak ji datujeme?
A jaké stopy nám po sobě nositelé MMK zanechali „otisknuté v prachu prehistorických dějin Moravy“? Na to vše se
vám pokusím odpovědět v předloženém příspěvku. Kultura s moravskou malovanou keramikou (MMK) v mladším
neolitu a raném eneolitu představuje součást širšího lengyelského kulturního okruhu - podle eponymní (tj. prvotní) lokality Lengyel v jihovýchodním Maďarsku. Její nositelé začínali pronikat na jih Moravy v době kolem 4800 - 4700
let před Kr. ještě za přítomnosti lidu vypíchané keramiky
a obrátili kulturní orientaci našeho území směrem k JV.
Zprvu se soustřeďovali hlavně v pahorkatinách mezi
Znojmem a Brnem, později se jejich území zvětšovalo
i do ostatních koutů Moravy (posléze pronikli i do přilehlé oblasti Čech a Slezska). Vývoj této kultury nebyl plynulý a rozeznáváme v něm několik fází: podstatné je rozlišení staršího
(I.) stupně, který spadá ještě do mladšího až pozdního neolitu,
a mladšího (II.) stupně, představující už časný eneolit. 		
Hmotný odkaz MMK z katastru dnešní Náměště (fragmenty
keramických nádob, ale i kamenné broušené nástroje či nástroje
z pazourku a kosti z povrchových sběrů či zahloubených sídlišt-

ních objektů) lze spojit právě s tímto pokročilejším II.
stupněm. Regulérní (větší) pohřebiště nositelů MMK
z náměšťského katastru neznáme vůbec, neb úplně
absentují, stejně tak i samostatné hroby, které jsou
přeci jenom v tomto období častější. Tento „handicap“ však umocňuje přítomnost hned několika sídlišť MMK na okolních návrších v náměšťské oblasti
- někde pouze s „ojedinělými“ fragmenty keramiky
této kultury (MMK) jinde ve větším množství. Když
se vrátím k diskutované figuře: Dnes je známo téměř
2 000 kusů a zlomků ze samostatných sošek, plasticky tvarovaných nádob či jejich součástí. Převážně jde
o náměty antropomorfní, téměř vesměs ženské
(nesou tradiční označení
„venuše“). Antropomorfní plastiky žen známe už od staršího stupně MMK; mužských figurek poněkud přibývá až
v mladším stupni. Šlo nepochybně o idoly umístěné
v domácích i společných svatyních. Zoomorfní figurky (což je náš případ) se podílejí na celkové náplni této
produkce jen asi desetinou; najdeme tady kozu a ovci,
pak vepře, psa i některá lovná zvířata. Námi prezentovaná (ptačí) soška je tak svým způsobem jedinečná hned ze dvou důvodů - jde o první dosud známý
exemplář hliněné zvířecí plastiky MMK z katastru Náměště a zároveň první takto získaný artefakt figurální
plastiky povrchovým sběrem v náměšťském katastru,
což vůbec není při sběrech běžný (chcete-li „tuctový“)
nález. Konec moravské malované keramiky lze hledat

Ekotým se chystá na jaro
nejpozději kolem roku 3700 před Kr.
- my víme, že někdy kolem roku 3900
před Kr. začíná v náměšťském katastru na kopci „Rmíz“ u Laškova budovat
svoji výšinnou pevnost lid s nálevkovitými poháry (což je již starý eneolit) a lid „malované“ civilizace se tak
dostává do pozadí. Nicméně, přítomnost movitých i nemovitých archeologických pramenů MMK v katastru našeho městyse nás přesvědčuje,
(a pevně věřím, že i do budoucna přesvědčovat nadále bude) že nositelé
kultury s moravskou malovanou keramikou zde měli stejně pevné zázemí,
jako my dnes, a cítili tady pocit domova a bezpečí.
Tomáš Přidal

Přichází čas jara a s tím je spojena
příprava jarního setí semínek do truhlíků, které jsou umístěny ve třídách.
Děti z mateřské školy jsou již natěšeny,
že si budou moci donést různá semínka např. dýně, hrášku či ředkví a budou je moci do těchto truhlíků zaset.
Tím, že naše mateřská škola je zaměřená na environmentální výchovu, což
nemusím připomínat, děti vědí, jak se
o zasetá semínka starat, aby se staly
silnými a zdravými rostlinkami. Co
takové semínko potřebuje k probuzení? Tak na tuto otázku již děti z Ekotýmu umí přesně odpovědět: „Potřebují
světlo, teplo a vodu.” K zalévání rostlin používáme dešťovou vodu, kterou
sbíráme do zahradního sudu. Když se
děti budou o rostlinky s láskou sta-

rat, budou je moci, až přijde správný
čas, společně zasadit do připravených školních záhonů. Ale tím práce
nekončí! I zasazené rostlinky nadále
potřebují, aby se děti o ně staraly. Na
školní zahradě se o záhony stará celá
mateřská škola. Děti se tak mohou při
pečlivé práci těšit na letní sklizeň, která každoročně bývá velkolepá.
Za Ekotým Lída Mádrová asistentka
pedagoga

Koncem roku 1998 vznikla myšlenka založit v Náměšti Klub seniorů
po vzoru seniorů v Příkazích, kde již
klub měli. Naši zakladatelé B. Majtl,
V. Vysloužil, pí Vysloužilová a Vaňková totiž jejich klub navštěvovali. Tak
se stalo, že na besedě pořádané tehdy
vedením obce se mezi občany udělal
průzkum kdo by měl o členství zájem. Přihlásilo se jich kolem 90, i když
ustálený počet, který klub potom navštěvoval, byl 55.
Za skutečný den založení klubu je
považován den, kdy jsme se sešli na
první schůzce,
a to 5. ledna 1999. Této schůzce předcházela návštěva zámku a posezení
v zámecké restauraci. Z obou setkání
máme pořízené videozáznamy. Na
několika setkáních u Muců
v Besedě, jsme si na vypůjčené televizi od p. Stavěly a videopřehrávači od
p. Majtla promítali kazety od Stanislava Havlíka. Časem jsme však zjistili,
že místnost Beseda je pro nás malá.
Tehdy nám Mgr. Husičková, která začínala ve funkci starostky naší obce,
umožnila scházet se v přísálí obecního
kulturního zařízení.
Jak léta běžela, naše činnost se rozrůstala. Byl zvolen předseda B. Majtl,
místopředseda V. Vysloužil, pokladní
J. Pouč a kronikářka L. Luczková. Tento výbor se za 20 roků několikrát ob-

měnil a dnes je v tomto složení: předseda J. Pouč, místopředseda.
pokladní
M. Skoupilová, kronikářka L. Luczková, revizní komise
J. Podivínská, L.Bartoňková
a M. Mariánková.
Letos, kdy slavíme 20. výročí založení našeho klubu, vzpomínáme
a bilancujeme. Uspořádali jsme
11 společenských setkání, kterých se
zúčastňovaly kluby okresu Olomouc
(Senice, Těšetice, Příkazy, Střeň, Náklo, Skrbeň, Horka, V. Bystřice, Bystrovany, Samotišky, Dolany, Újezd
u Uničova a další. Uskutečnili jsme
14 zájezdů, jezdili jsme na kolech na
akce, které organizoval Region HANÁ,
tehdy v Těšeticích, jako byla jízda „Za
pokladem Hané“. Na kole jsme byli
také v Pomoraví, na lovecké chatě,
v Čechách pod Kosířem, Drahanovicích na Černé věži, ve Střížově podívat
se na malou železnici, na Liščí chatě,
v muzeu v Cholině, ve Slatinicích
u pomníku letců, ale to jsme byli
mladší.
V roce 2010 jsme požádali ministerstvo vnitra o registraci jako občanské sdružení
a 24.1.2011 jsme byli zaregistrování
v rejstříku. Důvodem tohoto požadavku byla možnost čerpání dotací.
Tato možnost sice byla, ale ne na to,
co bychom potřebovali. V souvislosti

se změnou občanského zákoníku žádáme letos o přeregistraci na spolek.
Z našich dalších aktivit musím vzpomenout na promítání videozáznamů
z našich již zmíněných 11 setkávání,
oslav narozenin jubilantů a blahopřání
k 50. výročí trvání manželství. Další
zajímavou částí našich setkávání jsou
přednášky. Pozvali jsme si např. MUDr.
B. Chytilovou, Mgr. Podhornou –
o bylinkách, ředitele hvězdárny Prostějov Dr. Prudkého, ing. Petra Šalouna –
o pozorování zatměni slunce v Yellowstonském národním parku v Americe, besedovali jsme s našim rodákem
hercem Ladislavem Lakomým, s profesorem L. Vychodilem i se starostkou
Mgr. Husičkovou. Nejčastějším hostem byl pan ing. Coufal, vzpomínáme
na jeho vynikající videa z cest pro republice i po Evropě.
To všechno byla však jen zábava.
Postihla nás mnohokrát i chvíle, kdy
jsme se loučili s našimi kamarády i kamarádkami, bylo to 10 žen a 11 mužů.
Ze zdravotních důvodů ukončilo členství 22 členů, nyní má klub 31 členů.
Věřím, že po přečtení tohoto článku se někteří senioři rozhodnou rozšířit naše řady.
Josef Pouč, předseda klubu seniorů v
Náměšti na Hané
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Klub seniorů v Náměšti na Hané má 20 let
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