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VÁ N O C E
Než se nadějeme jsou tady. Jaké jsou?
Jsou voňavé (jak píše Lenka Perníčková),
jsou, dle mého názoru, nejkrásnějšími
svátky v roce.
Ano, předchází jim shon – nakupování
dárků, úklid, pečení cukroví. A také dodržování celé řady zvyků. Určitě se na Štědrý
den postíme (zlaté prasátko však nikdo z
nás ještě neviděl), vaříme zelnici, zajdeme
do kostela pro betlémské světlo, ke štědrovečerní večeři smažíme kapra, děláme
bramborový salát, u stromečku zpíváme
koledy, tradicí je sledování televizních po-

prosinec 2011

MRAZÍK

Městys Náměšť na Hané

Potkal mrazík metelici
do tance se dali.
Náruč peří nad vesnici
přitom rozsypali
Padá peří po peříčku,
už jich závěj leží.
Honzík volá na Aničku:
Zima je tu!
Sněží!

Vás zve na

TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ
KONCERT
který se uskuteční

v pátek 16.12.2011
v 19.00 hod.
na sále v Náměšti na Hané.

hádek. A pak všichni jdeme na půlnoční.

Program:

O Vánocích se snažíme být všichni spolu, v

Dramatizace hry

pohodě a klidu.
Věřím, že i Vy, vážení spoluobčané,
prožijete Vánoce v kruhu rodinném, mezi
svými.
Jménem zastupitelstva, i jménem svým,
Vám přeji krásné prožití vánočních svátků a
mnoho zdraví v roce 2012.

M. Hutičková

„Jesličkáři“ – vánoční hra
se zpěvy v podání
dětí ZŠ Náměšť na Hané,
vánoční písně, koledy aj.
Vstupné dobrovolné

Jak voní Vánoce
Tak už jsou zase za dveřmi a s nimi
přichází jejich vůně. Všichni ji známe již
od dětství, protože je to nezaměnitelná
směs vůně jehličí, purpury a koření. A
právě o koření bude tento článek.
Badyán Illicium verum je tropický
strom příbuzný magnóliím. Jako koření
se využívají hvězdicovité plody, které se
přidávají drcené do sušenek, perníků,
povidel, svařeného vína, kávy, nebo grogu. Jeho léčivá síla se využívá především
k tlumení kolik a projevů revmatismu.
Žvýkání badyánu po jídle působí jako
digestivum. Věhlasu dosáhl, když se stal
přírodní surovinou pro výrobu antivirotika Tamiﬂu.
Fenykl Foeniculum vulgare je bylina,
kterou využíváme pro její aromatické plody a čerstvé listy mající štiplavou, lehce
nasládlou chuť. Jako koření se využívá do
perníku, sušenek, rybí polévky, nebo pro
nakládání červené řepy. List se využívá
do salátů, jogurtových zálivek a při výrobě bylinkového másla. Jistě jste už také
ochutnali anýzový likér, který má údajně
schopnost přinést člověku věštecké sny.
Jeho léčivých účinků se využívá proti
střevním křečím, podporuje odkašlávání,
má lehce močopudný účinek a podporuje
tvorbu mateřského mléka.
Hřebíček Syzygium aromaticum jako koření se využívají zelená nerozvinutá poupata tohoto tropického stromu.
Výborně ochutí svařené víno, punč, rýži i
cukroví. Pro své antiseptické a lehce anestetické účinky se hojně využívá v zubním
lékařství.
Kardamon Elettaria cardamomum je
statná bylina z čeledi zázvorníkovitých.
Využívají se plody a oddenky, které mají
lehce kafrovou vůni. Jako koření se využívá do sušenek, perníků, likérů, kávy,
čaje a kořenících směsí. Oddenky se používají k mírnění horečky a proti únavě.
Koriandr Coriandrum sativum je jednoletá bylina, využívaná především při
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nakládání hub, okurek a ostatní zeleniny,
neboť zlepšuje její stravitelnost. Dále se
přidává do perníků a sušenek. Z léčebných účinků zejména snižuje pocit přeplněnosti a mírní bolesti břicha. Vynikající
působení má i obklad na revmatismem
postižené klouby.
Muškátový ořech Myristica fragrans
je stále zelený tropický strom. Jako koření se využívá květ i plod. Odstraňuje
nepříjemné pachy a chuti potravin. Využívá se při přípravě cukroví, ale i masitých pokrmů. Při velkém množství může
být halucinogenní. Používá se při léčení
astmatu, nespavosti, pankreatitidy a pro
zmírnění průjmu a nadýmání. Neměl by
se však používat v těhotenství.
Skořice Cinnamomum je fermentovaná a usušená kůra ze stále zeleného
tropického stromu.
Je součástí celé řady pokrmů. Nikdo
si asi nedovede představit štrůdl bez skořice, stejně tak i svařené víno nebo zimní čaj. Z léčebného působení je potřeba
vyzdvihnout její podpůrný účinek na metabolismus tuků a cukrů. Dále mírně snižuje krevní tlak a mírní krvácení z nosu.
Její zahřívací efekt můžeme využít při
nachlazení.
Vanilka Vanilla planifolia je vlastně
pnoucí orchidej z čeledi vstavačovitých a
v kuchyni se využívají její tobolky (lusky),
sklízené před dozráváním. Vanilin a její
další složky jsou pro svou jemnou, ale
vytrvalou vůni přidávané do všech moučníků, čokolád a zmrzlin. Vylepší opravdu
všechny moučníky, používá se při výrobě
parfémů a též se přidávala do šňupacího
tabáku. Velmi oblíbená byla u Aztéků,
kteří jí připisovali povzbuzující sílu a odstraňování únavy.
Až budete používat tato koření, budete vědět, že nejen krásně voní, ale také
výrazně prospívají našemu zdraví. Krásné a voňavé Vánoce vám přeje Lenka
Perničková.

Restaurování sousoší
sv. Cyrila a Metoděje
Z programu Obnova staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém kraji bylo restaurováno sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Biskupství
v Náměšti na Hané. Městys Náměšť na
Hané získal na opravu této stavby drobné
architektury 50% dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 25.850 Kč. Stejná
částka byla uhrazena i z rozpočtu městyse Náměšť na Hané.
V rámci restaurování bylo provedeno
očištění kamene od biologického porostu, došlo k odstranění starých tmelů, bylo
provedeno hloubkové zpevnění kamene.
Na základě dochované fotograﬁe a fragmentů původního originálu byl zhotoven
kříž patriarchy. Zároveň byla provedena
obnova barevnosti písma.
Bez příspěvku Olomouckého kraje by
restaurování sousoší, které požadovali
občané ulice Biskupství, nebylo možné.

STRANA 2

Jak to vidí Páter Norbert
Administrátorem Římskokatolické farnosti v Náměšti
na Hané je od září 2011 P. ThLic. Mgr. Norbert Jan Maria
Hnátek, OT.
V posledním roce se událo na faře i v kostele mnoho
změn. A mnohé jste již osobně
koordinoval. Občany Náměště, kteří přispívali na oltář,
bude jistě zajímat, kdy budou
moci vidět v kostele restaurovaný oltář.
Z rozhovoru s věřícími, a nejen s nimi,
jsem zjistil, že navrácení původního oltáře
do kostela sv. Kunhuty je naléhavým přáním
nejednoho občana Náměště. Restaurovaný
oltář ale patří do důstojného prostředí presbytáře. Proto proběhla jeho rekonstrukce,
včetně výmalby. Mým velkým přáním je,
abychom se společně o vánočních svátcích
radovali z nového presbytáře i kompletně
zrestaurovaného oltáře. Věřím, že oltář již
uvidí návštěvníci Vánočního beneﬁčního
koncertu, jehož výtěžek bude věnován na
opravu našich varhan.
Troufáte si i na opravu varhan?
Určitě. Vždyť ŘKF podala žádost o
dotaci do SZIF a čekáme každým dnem
na podpis smlouvy. Oprava bude důstojným dárkem k 110. výročí postavení našich varhan v roce 2012.
Jaké jsou Vaše plány na rok 2012?
Rád bych pokračoval v opravě kostela.
Jedná se mi o úpravu kůru, výmalbu lodě
kostela a odvlhčení kostela. Mým přáním je pro kostel připravit i nový obětní
stůl. Práci kněze ve farnosti však nevidím
pouze očima technického administrátora,
ale za zásadní považuji působení v rovině
osobních vztahů, kulturního a duchovního života a jejich rozvoje v rámci celé
farnosti. Chci se věnovat všem věkovým
generacím a chci pozvat ke spolupráci nejen pravidelné návštěvníky kostela. Vedle

již zavedených akcí, na které
jste v Náměšti zvyklí, bych
rád probudil či založil tradice
nové. Jednou z nich byla, již
v letošním roce uskutečněná,
dušičková pobožnost. Velmi
mne potěšila Vaše velká účast.
Tuto pobožnost budeme opakovat i příští rok.
Vedle výuky náboženství
v rámci ZŠ vedu vzdělávací
kurz „katechismus I“ určený
pro dospělé. Zároveň probíhá příprava
na svátost biřmování. Postupně, podle
potřeby farníků, mám v úmyslu otevřít
biblický kroužek pro začátečníky. Kromě
stávajícího společenství „motlitby matek“,
doufám, povstane k životu mateřské centrum či klub maminek, výtvarný a hudební kroužek pro děti. Farnost se může
pyšnit svou hudební scholou, časem snad
přibudou i ministrantské schůzky. Mám
připravený i program pro seniory. Rád
bych spolupracoval s místními spolky. V
příštím roce chceme s Mysliveckým sdružením Náměšť na Hané uspořádat Svatohubertskou mši svatou, nezapomínám ani
na Sbor dobrovolných hasičů Náměšť aj.
Náměšťské noviny vyjdou v době adventní. Co
byste popřál našim čtenářům?
Nejdříve bych poděkoval za dosud provedené
práce na faře, farní zahradě i v kostele všem, kteří se
zapojili, mezi nimi členům
o.s. Betánie.
Všem čtenářům Náměšťských novin přeji dostatek času pro rodinu a jejich
blízké, hojnost Božího požehnání, radosti a pokoje.
Za čtenáře se ptala
Mgr. M. Husičková

Z činnosti rybářského svazu
Naše činnost i v letošním roce byla pestrá. Jednalo se např. o výroční schůzi
(15.3.2011) za účasti členů Okresního
rybářského svazu. V dubnu naši členové
pomáhali při úpravách chovného rybníka
v Těšeticích, zúčastnili se závodů ve Vilémově.
Svaz pořádal i různé kulturní akce: zájezd
do Vídně (14.5.2011) pro manželky členů
svazu; zájezd s rybářskou tématikou do
Koutů nad Sázavou; posezení pod kaštanem (18.6.2011), letní karneval u kapličky; v rámci dvou posledních akcí náladu
zpříjemňovala skupina Nebratři, členové
svazu se postarali o bohaté občerstvení.
Proto jistě byla velká účast.
Velmi příjemnou akcí, při které jsme
užili hodně legrace, byla domácí zabíjačka 8.10.2011. Práce nám šla pěkně od
ruky a řádně jsme si promastili zažívání.
Při rozsvícení vánočního stromu jsme
připravili tombolu (vítězové získali kapra
na štědrovečerní večeři), věříme, že všem
chutnali uzení kapři.
Členům, jejich rodinným příslušníkům i všem občanům Náměště chceme
popřát v roce 2012 hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Vlasta Blahová

Odborní lékaři v Náměšti
Touto cestou bych některým z Vás
chtěla pouze připomenout, jiným sdělit naprostou novinku, že v Náměšti na
Hané již můžete navštívit odborné lékaře
ve zdravotnickém zařízení Medicom´s,
které se nachází v I.patře na náměstí
T.G.Masaryka 250.
Nejdéle působí gynekologická ambulance., ordinuje prim. MUDr. Vujo
Masnikosa. Od října je změněna ordinační doba, v úterý se ordinuje od 15 do
17 hodin a ve středu od 13 do 15 hodin.
Bude-li zájem, je možno přesunout odpolední ordinační dobu do podvečer-
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ních hodin.
Neurolog MUDr. Lubomír Dohnal
ordinuje ve čtvrtek od 7 do 10 hodin. Vyšetří všechny pacienty, ale je lépe se objednat na telefonním čísle 734 550 739.
Na urologii k MUDr. Vladimíru Holibkovi je nutné se objednat, protože v
případě, že není nikdo objednaný, zůstává ordinovat v Olomouci. Ordinační doba
je od 11 hodin tak dlouho, dokud má pacienty.
Také oční lékařka MUDr. Olga Látalová vyšetřuje po předchozím objednání,
buď v optice nebo tel. čísle 734 550 739.

Ordinační hodiny jsou ve čtvrtek od 11
do 12 hodin.
Každou lichou středu dojíždí nutriční terapeutka Pavla Krátká a obezitolog
MUDr. Zdenek Dokládal. Poradí Vám,
jak na přebytečné kilogramy. Ordinuje
od 9 do 11,30 hod.
V brzké době má začít ordinovat i ortoped a internista.
Máte-li zdravotní problémy, už nemusíte jezdit do Olomouce, ale můžete
vyhledat odbornou pomoc u výše uvedených lékařů.
Jiřina Vaňková,
zdravotní sestra

STRANA 3

SLÁVA POH YBU V DOMĚ SENIORŮ FR A NTIŠEK
V letošním roce jsme v našem zařízení pořádali druhý ročník sportovních
her seniorů pro tříčlenná družstva, kterého se zúčastnili naši senioři a zástupci tří dalších domovů. Akce proběhla
dne 11.8.2011 na zahradě domu seniorů.
Sportovci se prezentovali na sedmi stanovištích, kde projevili maximální snahu o co nejlepší výsledky v jednotlivých
disciplínách - šipky, ruské kuželky, hody
na cíl, lovení rybiček a dalších aktivitách.
Vzhledem k úžasnému zápalu zúčastněných byla akce dvoukolová se započítáním lepšího výsledku, aby případný
výpadek v některé z disciplín mohl být
nahrazen lepším výsledkem ve druhém
kole. Na nejvyšší příčce se umístilo družstvo z Domova pro seniory Soběsuky, ale
vítězi byli všichni. Hlavně proto, že se
nebáli zúčastnit a i přes potíže překonali
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svá omezení a na chvíli zastavili čas.
Po vyhlášení výsledků následovalo
příjemné kulturní odpoledne za účasti
pěveckého sboru Zpěvanky z DPS Zikova Olomouc, který vydařený den zpestřil
svými písničkami nejen sportovcům, ale i
všem dalším zájemcům z řad našich uživatelů. Při zpěvu známých lidových písní
i árií jsme si slíbili, že akce bude pokračovat i v příštím roce a na třetí ročník
pozveme i družstvo seniorů z místního
klubu.
Počasí nám mimořádně přálo a díky
sponzorům – vedení městyse a společnosti Martek Medical, jsme zajistili ceny
pro vítěze i všechny zúčastněné. Další
sponzoři - především společnosti Makovec, Tekoo, Eva Otrubová a Penam, se
postarali o úžasné občerstvení jak pro
účastníky, tak i pro vystupující v rámci
kulturního programu.
Ale všechno má svůj začátek i konec a zůstávají jen
vzpomínky na již minulou akci

zároveň s vírou, že se v příštím roce opět
sejdeme a soupeřům to pěkně nandáme.
Co se nepodařilo letos, podaří se jistě
příště.
Společně si přejme, aby nám co nejdéle vydrželo zdraví a mohli jsme tak dokázat, že zdravý pohyb a optimismus je
naše heslo. K připomenutí akce připojujeme pár fotograﬁí.
Ing. L. Boxan, ředitel DSF

STRANA 4

AKCE V DOMĚ SENIORŮ FR ANTIŠEK – Z JINÉHO SOUDKU
V druhé polovině letošního roku jsme,
oproti již zažitým zvyklostem, uspořádali
několik mimořádných akcí - koncerty pěveckého souboru z ÚSP Bílsko, Zámecké
kapely z Domova Na Zámku z Nezamyslic a módní přehlídku Dámského spolku z
Hulína.
Všechna vyjmenovaná vystoupení
byla našimi seniory přijata s mimořádným ohlasem a uvažujeme o tom, že se
stanou nedílnou součástí nabídky i v budoucnosti. Rádi bychom na těchto akcích
přivítali i seniory z okolí, takže se budeme snažit, abyste byli informováni jak v
našem měsíčníku, který vydáváme již dva
roky, tak i prostřednictvím místního rozhlasu.
K doplnění chybí ještě dodatečné
poděkování vedení městyse za zapůjčení
aparatury pro zdárný průběh módní přehlídky a přiložené fotograﬁe nechť jsou

trvalou připomínkou na nezapomenutelné chvíle.
Kromě vyjmenovaných aktivit je třeba připomenout, že byl ve výběrovém
řízení vybrán dodavatel projektové dokumentace na výstavbu nového pavilonu
našeho zařízení a je tedy předpoklad,
že by v příštím roce (nebo nejpozději v
roce 2013) mohla být zahájena výstavba. Všichni se samozřejmě těšíme na to,
až se naši uživatelé přesunou do nových
nebo zrekonstruovaných prostor, ale na
to si ještě musíme nějakou dobu počkat.
Důležité je, abychom si všichni zachovali životní optimismus a těšili se na každý
nový den, na vánoční svátky, které jsou
již téměř za dveřmi a na další rok, který
se kvapem blíží. A přejme si navzájem veselou mysl a slunce v duši.
Ing. L. Boxan,
ředitel DSF Náměšť na Hané

Závěrečná zpráva ke smlouvě o poskytnutí příspěvku –
úhrada údajů na zajištění akceschopnosti JSDH

Žádosti o občanské průkazy
od 1.1.2012 - změna ! ! !
V souvislosti se změnou zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech ve
znění pozdějších předpisů, upozorňujeme všechny občany, že
od 1.1.2012 dochází k podstatné
změně k vyřizování žádostí o vydání občanských průkazů (dále
jen OP).
Od 1.1.2012 se budou vydávat
OP se strojově čitelnými údaji a
s kontaktním elektronickým čipem, tzv. e-OP.
Z toho vyplývá, že matriční
úřad v Náměšti na Hané již nebude od 1.1.2012 přijímat žádosti o
vyřízení OP.
Občané se budou muset osobně dostavit na Magistrát města
Olomouce, ulice Vejdovského 2,
1. patro. Pouze na tomto pracovišti
bude možno od 1. ledna 2012 podat žádost a vyzvednout nový OP!
Občané, kteří jsou narozeni
před 1.1.1936 a mají v OP vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, mají OP stále
platné.
Jarmila Bednářová
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V rámci podmínek smlouvy nakoupil
velitel jednotky T. Otruba potřebný materiál – přenosné zásahové prostředky.
Jednalo se především, jak je vidno z přiložených daňových dokladů, zejména o:
• 3 ks svítilen MAGLETE – MINI
• 4 ks svítilen SURVIVOR LED
• stativ STE 2501 special
• 2 ks háku trhacího
• 5 ks dopravních kuželů
• lékárnička

• ﬁxator
• jmenovky
• polepy
• oddělení reproduktor s mikrofonem IP57
Díky dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje se jednoznačně zlepšilo vybavení
zásahové jednotky.

STRANA 5

HASIČI
Ani jsme se nenadáli a máme tu opět
vánoční svátky a blížící se nový rok. Dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany městyse Náměšť na Hané.
V letošním roce jsme si prakticky ani
nevydechli. Práce nás provází celým rokem víc a víc. V zimních měsících je naší
hlavní náplní údržba požární techniky. V
neděli chodíme pravidelně do tělocvičny
ZŠ hrát ﬂorbal v rámci fyzické přípravy.
Scházíme se každý čtvrtek: provádíme
údržbu techniky, školení mužstva dle osnov generálního ředitelství HZS ČR. V
úterý se schází naše ženské družstvo, které trénuje a v zimních měsících se věnuje
fyzické kondici. V pátek pak má schůzky
kroužek mladých hasičů pod vedením
hlavní vedoucí Lenky Trnkové. Víkendy
jsou prakticky vyplněny soutěžemi, kdy
v sobotu jsou převážné soutěže pro ženy,
muže a dorost a v neděli pak pro mladé
hasiče. Nemusím zde asi zmiňovat, jaké
řešíme problémy s dopravou, není to vůbec lehké, naše členská základna mládne
a dětí je mnoho, takže nám většinou ani
nestačí naše technika pro dopravu na
soutěže a musíme jezdit ještě vlastními
vozy. Během roku jsme byli pozváni na
řadu oslav výročí sborů, kde jsme prováděli ukázky vyproštění osob z havarovaných vozidel. Činností za celý rok je moc
a moc a prostor v tomto článku by mi jistě
nestačil, proto koho by naše práce zajímala, tak mé celoroční závěrečné zprávy
o činnosti najdete na našich stránkách
http://sdh-namestnahane.wz.cz/informace.html.
V průběhu roku jsme pracovali i na
modernizaci zbrojnice. Podařilo se nám
pořídit za rozumnou cenu nový výkonný kompresor a kondenzátor vlhkosti.
Dalším krokem vpřed bylo elektronické
zabezpečení zbrojnice proti vloupání a
krádeži, což už bylo vzhledem k našemu
vybavení nezbytné (hrazeno z rozpočtu
městyse). Poslední opravou byla výměna stávajících topných těles v prostorách
zbrojnice za nové. Výměna byla prakticky
zadarmo, neboť většinu materiálu a práci jsme dostali darem od Miloše Vrby,
za což mu patří náš dík. Jako každý rok
i letos jsme žádali Olomoucký kraj o dotaci na vybavení jednotky věcnými prostředky. Žádali jsme celkem o 50.000,- a
schváleno nám bylo 20.000,- s tím, že
dalších 20.000,- musí investovat městys.
Za tyto peníze jsme tedy mohli nakoupit
svítilny, malý osvětlovací stožár, svítilny
k zásahovým přilbám, zásahovou přilbu,
ﬁxátor hlavy k páteřní desce, zdravot-
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nický batoh do vozidla VW Transporter.
Neboť jsme JPO II. s pohotovostí a výjezdem do 5min.
máme možnost žádat o dotace na akceschopnost jednotky. Tento rok
jsme již dostali jen
100.000,-,ale i tak
jsme rádi, že tohoto můžeme využít.
Tyto peníze jsme
většinou čerpali na
odměny hasičů za
pohotovosti v průběhu roku,kdy se
20 hasičů střídá v
pravidelných směnách. V tomto roce
jsme rozhodli,že peníze raději investujeme do vybavení, za které jsme pořídili 2
zásahové obleky , zásahovou přilbu, 3 zásahové boty, ﬁxátor páteře pro vyproštění z vozidel a 3 zásahové rukavice, zbytek
peněz byl použit na průběžnou opravu
výjezdových vozidel. I když to vypadá,
že peněz je dost pro potřeby hasičů je to
málo vzhledem k vysokým pořizovacím
cenám výstroje a výzbroje. A když by peníze z dotací byly mohou se použít jen na
výstroj a výzbroj, takže většinou bojujeme o ﬁnanční prostředky, neboť nemáme
na údržbu a opravy. Městys samozřejmě
pomáhá dle svých možností. Na jednot-

ku přispěl i náš sbor částkou 20.000,- ,
za které jsme ještě dokoupili zásahovou

přilbu a rozbrušovací agregát Husquarna do vozidla L 101. Sportovní výsledky:
zůčastnili jsme se cca 8 pohárových soutěží, kde jsme podali velice hezké výkony, pár prvních , druhých a třetích míst
a v postupovém kole v požárním sportu
jsme si nevedli o nic hůře. Sice jsme se
nedostali na Mistrovství České republiky v požárním sportu jako minulý rok ,
ale okrskové kolo v Drahanovicích jsme
vyhráli, odtud jsme postoupili na okresní
kolo do Šumvaldu, kde jsme překvapivě
opět vyhráli a získali tak postup na krajské kolo v PS, které se konalo v Ostravě.
pokračování na str. 7

STRANA 6

HASIČI

dokončení ze str. 6
Byla to soutěž na
skutečně
vysoké úrovni, zde se
nám příliš nedařilo,
vybojovali
jsme 4.místo., ale
vyhráli alespoň
kategorii štafeta
4x100m překážek.
Prostoru na přípravu moc nebylo,
ale naši sporťáci
bojovali statečně.
Za to jim patří náš
dík. Všem chci na
závěr popřát krásné svátky vánoční
a do nového roku
jen to nejlepší a
hlavně zdraví.
T. Otruba,
velitel zásahové
jednotky
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PŘED BITVOU U SLAVKOVA (26.11.2011) - počtvrté v Náměšti na Hané

A KCE PRO DĚTI MŠ A ZŠ - Kouzlo Adventu 5. - 15.12. 2011
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