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MEDOV Ý PODZIM
S nástupem podzimu se začínáme většinou cítit více unavení, psychicky i fyzicky. K této nepohodě přispívá sychravé
počasí a hlavě tma, která kvůli posunu
času přichází o hodinu dříve. Jak se dá
bojovat s únavou a jak udělat něco zdravého pro své tělo?
S příchodem chladných dní, změnou
času a s nástupem respiračních onemocnění se náš organizmus potřebuje vyrovnat. Dopřejme si více spánku, nejlépe
podpořeného předem koupelí. do které
si přidáme 2 hrsti nati levandule a po 1
hrsti nati mateřídoušky a nati třezalky
tečkované. Pokud trpíme nedostatkem
hořčíku, je vhodné jej užít po této koupeli
na noc. Hořčík prohloubí relaxační
efekt této koupele a ráno budete dobře
Máme rádi podzim
Listí už padá
a zahrada je plná
listí už ze stromů padá.
Ten podzim je tak
nádhernej když slunce
na obloze svítí, ta noc je
tak překrásná když hvězdy padají
z nebe.
Z nebe hvězdy padají,
když knám někdo přijde,
budem ho mít rádi.

odpočinutí.
Dalším fíglem, jak vyzrát na podzimní
únavu, je podpora jaterního okruhu. Je
vhodné nasadit očistný čaj, složený ze
stejných dílů nati třezalky tečkované, nati
kontryhele, nati benediktu lékařského,
nati řepíku a chmelových šišek. Připravíme si nálev z 1 polévkové lžíce směsi,
kterou přelijeme čtvrt litrem vařící vody
a necháme 5 minut louhovat. Pijeme 2 až
3 krát denně čtvrt litru tři týdny. Po této
kúře je vhodné nasadit semeno ostropestřce mariánského, které pomeleme, nebo
rozmělníme v hmoždíři a smícháme s
medem v poměru 1: 1. Užíváme 2 čajové
lžičky denně 4 až 6 týdnů. Jen je potřeba
směs uchovávat v chladu, protože pomleté semínko má tendenci rychle žluknout.

Nejlépe je připravit si směs na týden a po
využití připravit další.
Podzimní přítel med.
Med nás většinou provází již od našeho narození. Obsahuje širokou škálu
vitamínů, bílkoviny, fruktózu, glukózu,
sacharózu, minerály, aminokyseliny a
další stopové prvky. Dlouhodobé užívání
medu je výbornou prevencí před respiračním onemocněním, posiluje imunitu, dezinﬁkuje a má blahodárný vliv na
pokožku.Med není vhodné přidávat do
horkého čaje, protože vysokou teplotou
se ničí hlavní účinné látky a z medu se
stává pouze bezvýznamná sladká hmota. Tak vám všem přeji sladce chutnající
podzim a hlavně dobrou náladu za každého počasí.
Lenka Perničková

PODZ IM
Blíží se podzim.
S jakými zvyky byl dříve spojen podzim v Náměšti? O tom se dozvíme z díla
MUDr. Josefa Kratochvíla : „Náměšť na
Hané, Biskupství a Nové Dvory“. Obrázek minulosti a přítomnosti hanáckého městečka, který autor
vydal v roce 1925 u příležitosti
sjezdu rodáků.
Když byla úroda svezena,
přiháněli si řezníci z Valach koupené stádo ovcí, jež se vypásaly
na polích. Zato potom dával řezník majitelům polí berana, který
se snědl společně ve čtvrtek na
hody u starosty. Pivo z panského
pivovaru čepoval obecní sluha
Gabryš.
S podzimem začalo i honební
období. Náměšťské koroptve
a zajíce stříleli Josef Frýbort,
mlynář Josef Kraus, hostinský
Valentin Bartoněk. Když se začal den hodně krátit, začaly i
přástky. Jenom starší generace
zachovávala zvyk navštěvovati
se s kolovraty. Při přástkách se
mlelo všechno, přítomné události i minulé. Strašidelné his-

torie byly rovněž oblíbeny. Často mohli
slyšet o příhodě od samých účastníků a
svědků události. Vítanými vypravěči bývali i dráteníci.
redakčně upraveno

Náměšť v Parlamentu ČR

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
městyse Náměšť na Hané dne 11.11.2010
byla přítomna i poslankyně Parlamentu
ČR MUDr. Jitka Chalánková. Ta všem
přítomným slíbila, že v roce 2011 umožní
občanům Náměště podívat se do parlamentu. Přípravou setkání byla, vedle asistenta paní poslankyně Libora Dorňáka,
pověřena radou i M. Husičková, která k
návštěvě parlamentu zajistila i návštěvu
senátu a hradu Český Šternberk.
Ve čtvrtek 23.června 2011 se tak 37
návštěvníků „nalodilo! do autobusu a
vydalo do Prahy. Cesta rychle ubíhala
a tak autobus přijel do Prahy s hodinovým náskokem. Počasí se vydařilo, takže
před návštěvou parlamentu všichni moh-

li obdivovat Prahu pohledem ze starých
zámeckých schodů, letmo projít nádvoří
Pražského hradu a poté už naše kroky
směřovaly do parlamentu. Tam nás čekala paní poslankyně MUDr. Jitka Chalánková a brzy za námi přišla i paní předsedkyně Miroslava Němcová. Po krátké
diskusi jsme se všichni s paní předsedkyní i poslankyní vyfotografovali, prohlédli si část poslanecké sněmovny a již
jsme pospíchali k budově senátní. Ještě
nám vyšel čas projít se Valdštejnskou zahradou a brzy jsme se zaposlouchali do
slov průvodkyně, která nám vyprávěla
o osudu majitele paláce – Valdštejnovi.
Všichni obdivovali, jak krásně byl palác
opraven, bývalá konírna nyní slouží jako
jednací sál pro senátory.
A pak cesta z Prahy do Českého Šternberka, prohlídka hradu, konečně teplé
jídlo (přímo v areálu hradu) a klidná cesta domů. Sešla se příjemná skupina lidí,
vše proběhlo bez problémů. A tak třeba
někdy na dalším zájezdu např. na jih Čech
na shledanou.
MAHU

Rozhlas v Náměšti
V 5. výzvě podávání projektů LEADER
získal městys Náměšť na Hané ve ﬁchi
číslo 3 dotaci na obnovu místního rozhlasu. Stávající rozhlasová ústředna včetně
přijímacích hlásičů byla instalována v
roce 2002 s napojením na integrovaný
záchranný systém. Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje využívá rozhlas
k vyhlašování poplachů naší zásahové
jednotky.
Proč došlo ke změně ústředny a výměně
hlásičů?
Venkovní přijímače při výpadku napětí
ze sítě nezvládaly přenášet zvuk po delší
dobu, Náměšť se rozrostla o další ulice,
kde hlásiče nebyly. Nový radiový přijímač
je schopen přijímat úzkopásmově frekvenčně modulovaný signál. Hlásiče jsou
zálohované a dobíjí se ze sítě veřejného
osvětlení. V době hlášení fungují ze záložního zdroje, jsou schopné provozu i
při výpadku napětí ze sítě po dobu minimálně 72 hodin, což je velmi důležité
především v době živelné pohromy apod.
Celkové náklady byly ve výši 377.250
Kč včetně DPH. Z dotace městys obdrží
282.937 Kč. Městys Náměšť na Hané by
dotaci nemohl obdržet, kdyby nebyl členem MAS Region HANÁ, o.s.
Ačkoli v prvních dvou měsících byly
problémy s jedním hlásičem na Bělidle,
je možné konstatovat, že využití dotace
bylo velmi potřebné. Vážení občané, prosím Vás tímto o sdělení jakýchkoli problémů v případě, že hlášení neslyšíte na
číslo 585 757 811.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že stočné za
rok 2010 je splatné do 30. 09. 2011. Po
tomto termínu budou dlužníkům rozeslány upomínky.
Jana Šťastná,
pokladní
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STRANA 2

POVINNOSTI STAVEBNÍKA VE VZTAHU KE STAVEBNÍMU ZÁKONU…..
Stavební úřad se stále více potýká s
problémem, kdy si stavebníci špatně
vyloží některá ustanovení stavebního
zákona a provedou realizaci některých staveb bez jakéhokoliv opatření
stavebního úřadu, čímž se dopouští
přestupku proti stavebnímu zákonu a
mohou být pokutováni.
V § 103 stavebního zákona č. 183/2006
Sb. (dále jen stavební zákon) jsou jmenovitě uvedeny stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Stavební povolení a ohlášení staveb
– to jsou hlavní pojmy, které běžný
občan zná a které byly používány i za
platnosti starého stavebního zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, který však byl zrušen.
V novém stavebním zákoně jsou pojmy
původní i nové a jedním takovým hlavním je § 96 - ÚZEMNÍ SOUHLAS.
Většina občanů se s tímto pojmem setkala při budování kanalizační nebo
jiné přípojky, při budování tzv.drobných staveb – do 25 m2 atd. Dle § 96
stavebního zákona územní souhlas postačí v případech staveb, jejich změn
a zařízení, která nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení podle § 103 odst.

1 stavebního zákona atd….
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud
Vaši stavbu, kterou hodláte realizovat,
najdete v § 103 SZ, neznamená to, že
pro tuto stavbu nepotřebujete vůbec
nic, ale potřebujete určitě územní souhlas! Jedná se hlavně o posouzení stavby z hlediska jejího umístění. Územní
souhlas vydává stavební úřad, je bez
poplatku, doložíte zákres stavby do
pozemku, její technický popis, jednoduchý nákres a souhlas vlastníků sousedních pozemků.
Hlavním podkladem pro rozhodování
a vydání jakéhokoliv opatření stavebního úřadu je ÚZEMNÍ PLÁN NÁMĚŠTĚ NA HANÉ, který vymezuje
využití jednotlivých lokalit a pozemků
v obci, co je možné kde vybudovat, postavit, pro jaký účel lze území využít.
Například v lokalitě rodinných domů
není možné povolit průmyslovou výrobu a samozřejmě naopak např.v
průmyslové zóně nikomu nepovolíme
umístit stavbu pro bydlení, rekreaci
apod.
Do územního plánu může kdokoliv

Sbírka na oltář
Betánie, o.s. děkuje všem občanům
Náměště, ale i Loučany, kteří přispěli
na opravu oltáře v kostele sv. Kunhuty.
Bylo vybráno 130.290 Kč. Restauro-
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vání oltáře bude provádět restaurátor
PhDr. Lubomír Dvořák z Olomouce a
bude dokončeno 15.11.2011.
Jana Podivínská, Betánie, o.s

a kdykoliv přijít nahlédnout na stavební úřad, podívat se, pro jaký způsob
využití jsou jeho pozemky určeny. Někteří občané s podivem zjistí, že mají
někde pozemek, na kterém mohou
stavět nebo kde má vést třeba přeložka
silnice. Rádi Vám na stavebním úřadě
ukážeme, kde jsou veškeré Vaše pozemky, můžeme Vám vytisknout mapku Vašich nemovitostí, sdělit, co na
pozemku můžete a nemůžete budovat.
Takovým dotazováním je možné předejít problémům, které nastanou při
umístění staveb, které nejsou v dané
lokalitě přípustné a stavební úřad pak
musí v nepříjemném řízení stavebníkovi nařizovat odstranění stavby a ukládat sankce.
P. Palátová,
stavební úřad Náměšť na Hané

Lavička v parku
Během noci z 1. na 2. července 2011
byla v uzavřeném zámeckém parku
neznámými vandaly poškozena pískovcová lavička, která je umístěna poblíž
hlavní brány do parku, vedle kolonády.
Vandalové odtrhly z lavičky pískovcové
koule, jednu z nich rozbili, druhá byla
nalezena poblíž nákupního střediska.
Strážný ze zámku celou záležitost ohlásil Policii ČR v Lutíně a městys Náměšť
podal trestní oznámení na neznámého
pachatele.
Rada městyse Náměšť na Hané se
poškozením lavičky zabývala na svém
26. jednání 18.7.2011 a rozhodla, že
budou opraveny nejen poškozené koule, ale celá lavička bude zrestaurována.
Restaurování lavičky přijde městys Náměšť na Hané na 41.800 Kč.
Je smutné, že se najdou lidé, kteří se
nebojí přelézt plot parku, jen tak pro nic
za nic, poškodit památku. I přes skutečnost, že většina parku je monitorována.
MAHU

STRANA 3

Hody v Náměšti na Hané
Každoročně se v Náměšti na Hané,
u příležitosti svátku Nejsvětější
Trojice, konají hody.
K tradičním hodům vždy patřil
průvod věřících od kostela sv. Kunhuty ke kapli na Hradě. Během totality tato tradice byla přerušena
a obnovena v roce 1991. Přesto
trvalo 20 let, aby se na obnovenou
tradici znovu navázalo.
Na hodových oslavách se podílelo
MS Náměšť na Hané, SDH Náměšť na Hané, žáci I. stupně ZŠ v
Náměšti na Hané, kteří sehráli na
hodovém odpoledni velice pěknou
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scénku inspirovanou dějinami Náměště na Hané. Členové o.s. Betánie připravili baldachýn (ten opravila Jaroslava Štaﬂová), korouhve
očistil a připravil do průvodu Josef
Večeřa. V průvodu i programu na
hradě hrála hanácká kapela KLAS
Kralice na Hané.
Ačkoli se dá na každé akci neustále co vylepšovat, domnívám se,
že průvodu i hodové odpoledne se
zdařilo.
V tradici budeme pokračovat i další rok.
MAHU

STRANA 4

Oslavili jsme Den dětí
Počátkem června uspořádal Městys Náměšť na Hané společně s
Rodinným centrem Pohádka Dětský den. Akce pro děti se konala
v zámecké zahradě a na nádvoří zámku v Náměšti na Hané. Pro
děti byl připraven program v podobě her a soutěží, děti si mohly vyzkoušet tradiční i netradiční soutěže, u kola štěstí si vytočit
drobnou odměnu, získat zlatou minci a vyměnit ji za balonek,
který se rázem proměnil ve zvířátko, kytičku pro holčičky a nebo
meč pro chlapce. Na nádvoří zámku děti shlédly pohádku O perníkové chaloupce a u Stromu dárků si, po absolvování všech sou-

těží, vybraly za svoji šikovnost
dáreček. Nechyběl ani skákací
hrad, kde děti mohly dovádět a
rovněž maskot-růžový slon, se
kterým se mnoho dětí vyfotilo
na památku na tento krásný
den plný zážitků.
Iveta Botková,
RC Pohádka
Náměšť na Hané
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STRANA 5

Fotorámečky

Přijdete-li v těchto dnech na úřad městyse (případně na zámek) zjistíte, že čekání
Vám zpříjemní zajímavé fotograﬁe promítané díky fotorámečku, který městys
získal bezplatně z Mikroregionu Litovelsko (dotace z Programu obnovy venkova). Prezentace se mohou velmi snadno
obnovovat, takže všichni mohou vidět
nejen pěkné fotograﬁe, ale získat i různé
informace.

Radar
Jedním z bodů Programového prohlášení ZM na období 201-2014 je zajištění bezpečnosti na veřejných komunikacích. Celkem problematickou se jeví
ulice Prostějovská. dopravní prostředky,
které jedou touto ulicí ve většině případů nedodržují stanovenou rychlost (50
km/hod.). Proto rada využila možnosti
zapůjčení radaru od ﬁrmy EMPESORT.
Radar byl instalován nejdříve v ulici Zákostelí, posléze v ulici Prostějovská.
Ačkoli rada zpočátku uvažovala o
případném zakoupení radaru, po vyhodnocení jeho zapůjčení dospěla k závěru,
že radar (cena 67.000 Kč) zakoupen
nebude. Důvodem je skutečnost, že jen
minimum řidičů při zpozorování radaru zpomalí. Finanční prostředky, které
měly být použity na zakoupení radaru
tak budou v příštím roce použity na vybudování chodníku podél starší zástavby
v ulici Prostějovská s tím, že v letošním
roce bude, díky obyvatelům Panského
Valníku (uhradí celou I. etapu) vystavěna I. etapa chodníku podél nové zástavby. Výstavbou chodníku bude alespoň
částečně problém bezpečnosti na veřejných komunikacích vyřešen.
MAHU
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Restaurování sousoší Cyrila a Metoděje

Několik občanů z Biskupství se obrátilo
na vedení městyse Náměšť na Hané s
tím, že by bylo třeba restaurovat sousoší
Cyrila a Metoděje. Na konci roku 2010
byla podána žádost do programu Olomouckého kraje Obnova staveb drobné
architektury. Naše žádost byla úspěšná.
byla podepsána (30.5.2011) smlouva o
poskytnutí dotace, vybrán restaurátor. S
tím byla rovněž podepsána smlouva.
Restaurátorské práce již probíhají,
do konce října pak bude restaurování
ukončeno. Restaurátorské práce provádí BcA. Martin Parobek (51.700 Kč, z
toho 50% dotace Olomouckého kraje,
50 % z rozpočtu městyse). Na sousoší
bude provedeno biocidní ošetření, zpevnění korodovaného kamene, odstranění
nevhodných dožitých vysprávek a spárování, doplnění chybějících partií ruky z
umělého kamene na nekorodující armatury, obnova barevnosti písma a ornamentů na mramorové desce, zhotovení
kopie chybějící berle.
Tuto památku místního významu
bylo třeba opravit, zároveň se řešila i

úprava okolí. Z řad občanů vzešel podnět týkající se výsadby druhé, již dříve
vykácené lípy. Po diskusi v radě i s restaurátorem však tento návrh byl zamítnut. Kolem sousoší totiž vedou i dráty
O2, takže lípa by musela být neustále
ořezávána.
K úpravě okolí sousoší však po restaurování určitě dojde.

Národní soutěž trubačů 10.-12.6.2011

STRANA 6

O hl é dnu t í za š kol ním rok em
I v tomto školním roce se 19 dětí z naší
mateřské školy zůčastnilo plaveckého
výcviku v ZŠ Vítězné v Litovli.
Děti se nejprve musí seznámit s reakcí
vody na pohyb a se silou vody. Připravují
se na zvládnutí plaveckých pohybů, pěstuje se kladný vztah k vodě a k plavání.
Díky průpravě překonají strach z vody,
zvyšují svou otužilost, posilují kosterní
svalstvo a zvyšují svoji dechovou kapacitu.
V průběhu školního roku jsme také
navštěvovali místní knihovnu. Děti se seznámily s oddělením pro děti, dle vlastní
volby si mohly knihy půjčit, byly poučeny
jak s knihou zacházet.
S pohádkou, pohádkovým příběhem,
s písničkami se pravidelně setkáváme v
podobě divadelních představení a zpívánek: Perníková chaloupka, Červené
klubíčko, O hloupé ženě, Zimní radovánky veverky Zrzečky, Pohádka z pouti,
Komáři se ženili, Jak veverka Zrzečka
pohostila kamarády.
V měsíci dubnu navštívily děti z oddělení „Veverek“ centrum ekologické
výchovy v Horce na Moravě „Sluňákov“
a zapojily se do programu environmentální výchovy „Dobrodružství užovky
Žofky“.

Děti dostali lupy a proměnily se v detektivy zkoumající živočichy pěkně zblízka
a podrobně.
Cílem bylo rozvíjení poznání v přirozených souvislostech, soustředěně pozorovat a zkoumat přírodu, která je obklopuje a získávat tak poznatky, sledovat její
rozmanitost a proměny.
Asi největším zážitkem bylo nalezení
svléknuté suché kůže užovky a v neposlední ředě cestování místním regionálním vlakem.
Na Den dětí jsme připravily „výlet do
ZOO“ na zahradě MŠ. Děti plnily úkoly
- brodily se močály s krokodýlem, skákaly jako klokani, běhaly rychle jako zebry
africké a luštily složité hlavolamy. Aby
děti mohly dostat balíčky se sladkostmi, musely najít slona Pohádku, který se
ztratil ze ZOO. Krásně svítilo sluníčko a
děti si na zahradě vychutnaly oblíbenou
zmrzlinku.
Na školní výlet jsme se letos vypravili
do Střížova na zahradní železnici k panu
Váňovi a do Čelechovic na kozí farmu
Rozinku.
Konec školního roku jsme tradičně
ukončili s dětmi a jejich rodiči u táboráku
na školní zahradě, kde jsme opékali buřtí-

ky, zpívali písničky, hráli hry a soutěže.
Vyvrcholením byl slavnostní nástup
předškoláků a pasování na školáky.
Vzpomínkou na školku jim bude pamětní list, fotograﬁe tabla a pohádková
knížka.
Během roku děti pravidelně navštěvovaly keramický a taneční kroužek, zapojily
se do výuky anglického jazyka, a to buď
pro začátečníky nebo pokročilé.
Na nový školní rok bylo zapsáno 25 dětí a
jsme rádi, že budeme plně využívat kapacitu všech tří oddělení. Celkem bude od
září navštěvovat školku 67 dětí, na které
se už těšíme a připravujeme zajímavé hry
a činnosti.
Danuše Husárková,
ředitelka MŠ

Prázdniny skončily, začal nový školní rok
Po dvou měsících prázdnin se opět zaplní
školní lavice a dne 1. září 2011 bude zahájen školní rok 2011/2012.
Letošní školní rok je prvním rokem, kdy
už i v páté třídě nabíhá nový vzdělávací
program, to znamená, že všichni žáci
jsou již vzděláváni podle našeho školního vzdělávacího programu. V devíti třídách usedne do školních lavic 190 žáků.
Školní vzdělávací program prošel během
čtyř let, ve kterých byl postupně zaváděn,
dílčími změnami a byl přizpůsobován
podmínkám výuky, které se podstatně
změnily k lepšímu.
Tyto pozitivní změny jsou výsledkem zapojení školy do projektu IVOŠ, který dne
26.8. 2011 vyvrcholil konferencí PROTECH 2011. Účastí v tomto projektu, ve
kterém byla podporována interaktivní výuka českého a anglického jazyka, získala
škola nejen vybavení v podobě interaktivní tabule ActivBoard s příslušenstvím,
ale také dvě učitelky prošly vzdělávacím
programem a získaly pro tuto výuku certiﬁkát. Projekt IVOŠ sice skončil, ale výstupy z tohoto projektu budou ve výuce
nadále využívány a rozvíjeny.
Další projekt, který bude v novém školním roce intenzivně probíhat, se jmenuje
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Moderní výuka. V rámci tohoto projektu
byl I. stupeň vybaven třemi interaktivními tabulemi SmartBoard s příslušenstvím a v budově byl zaveden bezdrátový
internet. Další dvě interaktivní tabule a
vizualizér jsme ještě dokoupili na druhý
stupeň a budovu rovněž pokryli bezdrátovým internetem. Všichni vyučující byli
vybaveni notebooky, které používají na
přípravu interaktivních pracovních listů
a následně také ve výuce.
I ve školním roce 2011/2012 chceme výuku zpestřit dalšími aktivitami. Tou první,
hned krátce po zahájení školního roku,
bude ve dnech 21. – 23. září návštěva
žáků a učitelů z naší partnerské školy ze
slovenských Levic. Mezinárodní spolupráce trvá již šest let a naši přátelé nám
oplatí květnovou návštěvu, která se našim žákům moc líbila. Budeme se snažit,
aby i děti ze Slovenska byly spokojené.
Program návštěvy je již připraven. Děti
čeká soutěž ve zpěvu (Česko-slovenská
superstar), budou skládat obří puzzle,
připraveny jsou tvořivé dílny, sportovní
turnaje a diskotéka. Při přípravě programu spolupracujeme také s Radou rodičů.
Součástí návštěvy bude zasazení stromu česko-slovenského přátelství (stejný

strom je již na Slovensku zasazen).
Pro doplnění výuky jsou pro žáky připraveny koncerty, divadelní představení,
beseda s Policií ČR, besedy s hasiči, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku, budeme
se snažit udržet i výuku plavání v Litovli,
i když je pro školu ekonomicky náročná.
Nadále budeme podporovat sport. Ať už
aktivně nebo pasivně. Aktivně tak, že
se budeme s žáky účastnit sportovních
soutěží a pasívně tak, že budeme pro
sportovní vyžití, zejména mimo školu,
vytvářet podmínky. Například bezplatným zapůjčením tělocvičny pro sportovní
oddíly, ve kterých jsou naši žáci. Budeme
ale také podporovat sportovní aktivity široké veřejnosti pronájmem tělocvičny.
Opomenuta nezůstane ani environmentální výchova. Budeme pokračovat ve třídění odpadu, budeme sbírat starý papír,
jehož sběr je pro školu zajímavý i ekonomicky a budeme se účastnit environmentálních vzdělávacích pořadů.
Na závěr bych chtěl popřát všem rodičům,
pedagogům a žákům ať je nový školní
rok pohodový a úspěšný a ať ho všichni
dobře zvládneme.
Mgr. Ladislav Havelka, ředitel
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Rozloučení s žáky devátých tříd
Ve středu 29. června 2011 proběhlo, za
účasti starostů ing. J. Kurfůursta z Loučany, J. Solovského z Olbramic, I. Richtera z Drahanovic a Mgr. M. Husičkové, rozloučení se žáky devátých tříd. K

žákům naposledy promluvil ředitel ZŠ
Mgr. Ladislav Havelka, třídní učitelky
Mgr. V. Slaninová Mgr. Ludmila Hejsková předali žákům vysvědčení. Od zástupců obcí žáci obdrželi sadu psacích potřeb
a
drobné
upomínkové předměty.
Kulturní program připravila Mgr. J.
Janečková.
Přejeme absolventům ZŠ
krásný zbytek
prázdnin
a
dobrý začátek
na středních
školách.

Slavnostní zahájení
školního roku 2011-2012
Ve čtvrtek 1. září 2011 bude slavnostně v 8.00 hod. na zámku v Náměšti na Hané zahájen školní rok.
Na slavnostní zahájení zveme žáky
1. třídy a jejich rodiče.

Oddíl mladých hasičů při SDH Náměšť na Hané

Dne 14. května se konalo okresní kolo hry
„Plamen“ ve Velkém Újezdě. V mladší
kategorii soutěžilo 19 družstev. Naše
1.družstvo ve složení Nela De Roecková, Nikola Krylová, Adéla Rozsívalová,
Karolína Čechová, Václav Úchvat, Vojta
Kosina, obsadilo krásné 2. místo. Naše 2.

družstvo ve složení Ema De Roecková,
Monika Ošťádalová, Lucka Zbořilová,
Lukáš Navrátil, Lukáš Horký, Standa Navrátil, Michal Zbořil obsadilo 9. místo.
Ve starší kategorii se zúčastnilo 16.
družstev. Naše družstvo -Dáša Navrátilová, Kristýna Kuchařová, Kuba Sedláček,
Marek Šťastný, Lukáš Parma, Kuba Špička obsadilo „brambové“ 4. místo.
V květnu a v červnu jsme se zúčastnili závodů „Ligy MH v požárním útoku“
okresu Olomouc.
V červenci jsme byli na letním táboře
v Rusavě v rekreačním středisku Jestřabí. Hráli jsme různé hry, měli jsme letní
kino, olympiádu, plavecké a střelecké závody, táboráky, přespali jsme v lese pod
širákem, poznali jsme nové kamarády.
V srpnu začneme s přípravou na
„Olomouckého draka“-běh na 60 m s překážkami a na další ročník hry „Plamen“.
V říjnu nás čeká „Závod požární všestrannosti“.
Zveme nové zájemce do
našeho kolektivu. Od září
se scházíme každý pátek v
15.30 hodin.

Dorost

v Uhelné.
Družstvo dorostenek ve složení Tereza Žáčková, Eva Dršková, Lenka Trnková, Renata Vlčková, Pavlína Oklešťková,
Michaela Švarcová a 2 dorostenky z Trusovic obsadilo 3. místo.
Družstvo dorostenců ve složení Matěj
Sedláček, Michal Faltýnek,Pavel Skoupil,
Ruda Piterka, Tomáš Chytil a 1 dorostenec z Trusovic a z Moravského Berouna,
obsadilo 3. místo.
Ladislav Trnka v kategorii dorostenec
jednotlivec obsadil 5. místo.
Dorostenci se také zúčastní závodů“Běh na 100 m s překážkami“, které se
konají v celém našem kraji.
Lenka Trnková,
vedoucí oddílu

Družstva dorostenek a
dorostenců se zapojují do
soutěží žen a mužů, mají
také svou postupovou soutěž.
Po úspěšném zvládnutí okresního kola- 20. 5 v
Trusovicích se zúčastnily
12. června krajského kola

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

STRANA 8

Vydává Městys Náměšť na Hané - Graﬁcká úprava, tisk: ﬁrma Seritech s.r.o. Šternberk - Připravuje redakční rada - Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků - evidenční číslo: MK ČR E 16 160.

