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V ELIKONOCE
Při úklidu knihovny jsem narazila na
Babičku od B. Němcové. Při jejím listování jsem si všimla textu, který popisuje
zvyky o Velikonocích:
„Na Boží hod vzala babička k svěcení s sebou
do kostela mazanec,
víno a vejce. Když to
pak domů přinesla, rozkrájelo se svěcení, každý z domácích dostal
od obého po kousku a
trochu vína. Drůbež a
dobytek dostaly zase
od obojího jako na Vánoce, aby prý byly
domu příchylné a hojný užitek dávaly, povídala babička.“
O Božím hodu velikonočním se světily pokrmy tvořící hlavní součást slavností
božíhodové hostiny. Býval to beránek,
mazanec, vajíčka, chléb a víno. Žehnání
pokrmů, svěcenin či svěcenek, jak se jim
říkalo, mívalo od nejstarších dob své místo při eucharistické motlitbě. Svěcení pokrmů, po dlouhý postní čas věřícím odpí-

raných, nemělo jen symbolický význam.
Během půstu jedli věřící velmi skromně
a náhlý přechod k tučné velikonoční
stravě by jim mohl
přivodit zdravotní
potíže. Svěcené pokrmy podávané při
božíhodovém obědě připravovaly tělo
na návrat k pestřejšímu jídelníčku.
Počínaje Božím hodem velikonočním
se na stolech začalo
objevovat různě upravované mléko, sýry,
vejce a maso. Velikonoční beránek, mazance, koláče, chléb, šunka, vejce, mléko
a med byly současně považovány za symbolické vyjádření Kristova vítězství nad
smrtí.
Ke konzumaci se vázalo velké množství zvyků. Věřící jídali svěcené pokrmy
vestoje. Pokud kdokoli přišel do stavení,
dostal kousek z posvěceného jídla. Věřilo se v zázračnou moc svěcenek. Pokud

někdo například zbloudil od domova,
stačilo si prý jen vzpomenout, co jedl o
Božím hodu velikonočním, a hned nalezl
ztracenou cestu.
Čerpáno z V. Vavřinová: Malá encyklopedie Velikonoc

Školu v Náměšti rušit
nebudeme
Je zcela nepochopitelné, jak někdo po
Náměšti šíří klamné informace. Prý se
bude rušit škola v Náměšti a školy zůstanou pouze v Těšeticích a Senici na Hané
Mohu všechny rodiče ubezpečit, že plně
organizovaná základní škola (1.-9. ročník) v Náměšti na Hané zůstane.
I když reforma regionálních školství
neprobíhá příliš dobře a postihla by především školu v Těšeticích a pak až v Senici na Hané a Náměšti na Hané, mohu
konstatovat, že jako bývalá kantorka,
která učila na naší základní škole udělám
maximum pro to, aby naši školu reforma
nepostihla.Stejné ubezpečení mohu dát i
za členy rady, za ředitele naší školy.
Protože jsem členkou školské komise
Svazu měst a obcí, dostávám na jednáním této komise nejčerstvější informace
a mohu mnoho ovlivnit. Co je zásadní.
Počty žáků ve třídách! Je smutné, že při
zápisu se do 1. třídy přihlásilo málo dětí.
Tím vše začíná.
Škola se postupně vybavuje novou
počítačovou technikou (z tohoto pohledu
patří k těm lépe vybaveným školám), dle
ﬁnančních možností se postupně obnovuje i další vybavení.
Bez školy si nedovedu Náměšť představit. Co by se stalo s budovami? Kde by
našli zaměstnání naši učitelé? Jak hluboko by museli rodiče sáhnout do svých peněženek pro případ, že by škola nebyla?
Našla by se místa pro naše děti ve školách
v Olomouci?
To jsou otázky, na které se jen těžko
nacházejí odpovědi. Budeme rušit školu?
Rozhodně ne!
MAHU

Jak připravit dítě na školu?
Příprava na školu u nás není nic nahodilého, nic, čemu by se paní učitelky věnovaly krátkodobě jen v posledním roce
docházky dítěte do mateřské školy. Mezi
pátým a šestým rokem příprava vrcholí.
V tomto vývojovém stádiu už má dítě
umět popsat situační děj na obrázku,
vyjádřit samostatně své pocity, pokud
možno souvisle, gramaticky správně a
srozumitelně. Mluvme proto s dětmi co
nejvíce, nechme si od nich denně vyprávět, co všechno prožily. Objevme u nich
bohatý svět přírody, umění, knížek.
V přípravě předškoláka věnujeme velkou pozornost trpělivosti a schopnosti
soustředit se. Šestileté dítě dokáže soustředěně pracovat asi 15 minut. Naučíme-li však dítě setrvat u práce, dokáže
onu patnáctiminutovou hranici úspěšně
prodlužovat.
Vedeme děti k tomu, aby často kreslily, malovaly, omalovávaly, modelovaly,
stříhaly, vystřihovaly, lepily a slepovaly.
Aby si děti hrály se stavebnicemi, korálky, drobnými předměty. Obratnost ruky
je v jejich předškolní přípravě záležitostí
zásadního charakteru. Učíme děti správně držet tužku, návyk špatného uchopení
se v první třídě už jen stěží odstraňuje.
Samozřejmostí by měla být samostatnost v oblasti sebeobsluhy, dodržování
hygienických návyků a návyků zdvořilého chování.
Jak to dětem ve škole půjde, však nezáleží jen na nás, ale i na rodičích. Ve spolupráci s rodinou, musíme dítě do školy
připravit tak, aby vstup do první třídy pro
žádného z nich nebyl problém.
Pokusme se proto vytvořit takovou
atmosféru, aby se dítě do školy opravdu
těšilo. Je jen málo tak významných událostí v životě dítěte jako je „být prvňáčkem“.
Ilona Jahnová, učitelka MŠ

Z ápi s d ě t í d o 1. t ř í dy
Dne 19. ledna 2012 proběhl na Základní škole Náměšť na Hané zápis dětí
do první třídy. Jako každý rok, tak i letos
na budoucí prvňáčky čekala stanoviště
s pohádkovými bytostmi, u kterých se
prověřovala jejich školní zralost a připravenost. Děti předvedly znalost barviček,
geometrických tvarů, ukázaly, jak dovedou kreslit či vyprávět podle obrázků.
Děti byly šikovné, ale některé ještě musí
cvičit správné držení tužky a navštěvovat logopedickou poradnu, protože mají

problémy s výslovností hlásek. Za pěknou práci dostaly všechny děti balíček s
odměnami, který věnoval městys Náměšť
na Hané.
Zápis proběhl úspěšně a v příjemné
atmosféře. Celkem se dostavilo třináct
dětí, z nichž u tří rodiče požádali o odklad školní docházky. Na všechny budoucí prvňáčky se velmi těší paní učitelky z
1. stupně ZŠ, které mrzí, že zdaleka ne
všichni rodiče si vybrali naši školu.
Mgr. Marie Večeřová, I. stupeň ZŠ

Upozorňujeme občany, že místní
poplatky za likvidaci komunálního
odpadu (400,--/osobu) a za psy (200,-/pes, důchodci 100,--/pes) se začnou vybírat od 5. března 2012 vždy
v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu
od 7,30 hod. do 10,30 hod. a od 11,30
hod. do 16,30 hod. Upozorňujeme, že
výše uvedené poplatky jsou splatné
do 31.05.2012.
Stočné za rok 2011 je splatné do
30.9.2012. Stočné se zatím nevybírá, termín vybírání stočného bude
upřesněn místním rozhlasem a na internetových stránkách městyse www.
namestnahane.cz
Šť
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STRANA 2

Vítání občánků
V sobotu 10.9.2011 v obřadní síni náměšťského zámku starostka městyse Mgr.
Marta Husičková přivítala tyto děti:
ve 14,00 hod.
1. Jan Kobza, Komenského 305, Náměšť na Hané
2. Wanda Krejčovská, Lomená 549, Náměšť na Hané
3. Zuzana Rozsívalová, Padělky 614, Náměšť na Hané

ve 14,30 hod.
1. Adina Tobiášová, Vaňourkova 37, Náměšť na Hané
2. Marek Kováč, Erbenova 655, Náměšť na Hané
3. Julie Trávníčková, Prostějovská 632, Náměšť na Hané
4. Tomáš Nečesaný, Náměšť na Hané
5. Jakub Keclík, Valník 365, Náměšť na Hané
6. Šimon Zedníček, Zahradní 468, Náměšť na Hané

Naši jubilanti 01-03/2012:
• František Bubeník, 81 let
• Marie Andrýsková, 86 let
• Celestina Piterková, 80 let
• Zbyněk Nevrlý, 84 let
• Božena Šikulová, 85 let
• Josef Večeřa, 86 let
• Vratislav Kratochvil, 81 let
• Jiřina Kubíčková, 80 let
• Anna Schudková, 85 let
• Marie Ševčíková, 93 let
• Ludmila Večeřová, 85 let
• Ludmila Látalová, 88 let
• Božena Otrubová, 86 let
• Ludmila Trnkalová, 87 let
• Emilia Kozárková, 85 let
• Marie Doleželová, 81 let
• Jiřina Pápicová, 82 let
• Gustav Kuhajda, 80 let
• Jindřiška Pinkavová, 82 let
• Ludmila Stejskalová, 83 let
• Josef Vychodil, 89 let
• Vít Vysloužil, 85 let
• Jasna Nemravová, 91 let
Srdečně blahopřejeme.

V roce 2011 nás opustili:

v 15,00 hod.
1. Vít Švarc, Polní 607, Náměšť na Hané
2. Karolína Oklešťková, Sokolská 431, Náměšť na Hané
3. Michal Hoplíček, Erbenova 626, Náměšť na Hané
4. Dalibor Tichý, Erbenova 605, Náměšť na Hané
5. Tomáš Stodola, Bělidlo 65, Náměšť na Hané
6. Antonín Zezulka, Hrad 19, Náměšť na Hané

Při tomto slavnostním aktu vystoupily děti ze základní školy, maminkám byla předána
kytička, dětem památníček a ﬁnanční příspěvek 1.000,- Kč od Městyse Náměšť na
Hané.
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Petr Benda, 65 let
Božena Daňhelová, 84 let
Aloisie Dostálíková, 84 let
Alžběta Dostálová, 84 let
Bohumil Filípek, 80 let
Antonín Hájek, 84 let
Milan Hynek, 70 let
Milada Chudobová, 89 let
Aaltje Klenhartová, 87 let
Jitka Kopřivová, 34 let
Václav Kosina, 76 let
Daniela Králová, 80 let
Vlastislav Kubíček 83 let
Ludmila Kučerová, 74 let
Jaroslav Kvapil, 49 let
Jindřiška Machová, 68 let
Marie Mrugová, 57 let
Marie Němcová, 91 let
Ladislav Novák, 83 let
Blažena Planičková, 85 let
Jaroslav Pospíšil, 58 let
Ludmila Přidalová, 92 let
Hana Ptáčníková, 71 let
Hedviga Slámová, 88 let
Marta Stavělová, 77 let
Václav Tichý, 46 let
Břetislav Valenta, 87 let
Jaroslav Zajíček, 46 let
Jarmila Zajíčková, 69 let
Anežka Zdráhalová, 98 let
Marie Zenková 85 let

STRANA 3

EKOLOGICK Á V ÝCHOVA NA 1. STUPNI
Když se řekne RECYKLACE, vybaví se lidem mnoho slov spojených s tímto
pojmem. Když se ovšem řekne recyklace
na naší škole, nám všem se vybaví vždy
RECYKLOHRANÍ. Pro děti by mělo
třídění odpadů být zábavné, aby je nadchlo a ukázalo jim, že tříděním mohou
pomoci nejen svému okolí, ale hlavně
celé planetě.
I ve školním roce 2011/2012 pokračujeme v třídění odpadů a sběru papíru, elektro zařízení, pet-víček, baterií a
zapojujeme se do nejrůznějších soutěží
spojených s problematikou recyklace. V
loňském školním roce jsme se zúčastnili celorepublikové hry EKOPOLIS,
kterou máme i nadále k dispozici a děti
tak mohou hrát tuto společenskou hru i
o přestávkách. Navštěvujeme středisko
ekologické výchovy Sluňákov, kde jsme
se již zúčastnili několika programů za-

měřených na přírodovědu, prvouku a
ekologickou výchovu.

3. místo

Že děti sbírání a třídění odpadů baví,
je vidět hned. Za první pololetí jsme na
1. stupni odměnili nejlepší sběrače, kteří donesli a vytřídili opravdu neskutečné
množství odpadu -posuďte sami.

PAPÍR
1. místo

BATERIE
1. místo Jan Večeřa (5. třída)
1 466 ks
2. místo Radka Grézlová (5. třída)
1 064 ks
3. místo Markéta Mikulková (2. třída)
225 ks
PET VÍČKA
1. místo Gabriela Patáková (5. třída)
2 520 ks
2. místo Terezie Vodičková (2. třída)
2 125 ks

2. místo

3. místo

Josef Dofek (5. třída)
1 800 ks
Hana Peštová (5. třída)
288 kg
David Dostál (2. třída)
114 kg
Alena Pečivová (3. třída)
114 kg
Martin Nepožitek (2. třída)
111 kg

ELEKTROSPOTŘEBIČE A MOBILNÍ
TELEFONY
1. místo Martin Nepožitek (2. třída)
5 ks
2. místo Martin Kvapil (5. třída)
4 ks
Eva Kašparová Zajíčková,
I. stupeň ZŠ

Zámek informuje
Zámek Náměšť na Hané navštívilo v
loňském roce 25672 návštěvníků, z toho
bylo 9041 neplatících při doprovodných
akcích. Celkem se na vstupném vybralo
937.584,-Kč. Pro srovnání : v roce 2010
se na vstupném vybralo 896.750,-Kč.
Uspořádali jsme šest výstav ( fotograﬁí,
kožených šperků, obrazů na plátně i na
hedvábí), 17 doprovodných akcí – zahájení sezony, módní přehlídku svatebních
šatů (při akci Květiny pro zámeckou
paní), koncerty v zámecké kapli, dny
Evropského dědictví – sleva na trasu B,
Hradozámecká noc – ukázky tance při
prohlídkách, Muzejní noc – přednáška
dr. Šmída, petanque.
Tradičně se v červnu a srpnu konaly noční pohádkové prohlídky, které navštívilo
703 lidí, tržba byla 52.100,-Kč. V srpnu
proběhla tradiční akce Květiny pro zámeckou paní, tu navštívilo 651 lidí, na
vstupném se vybralo 61.170,-Kč. V říjnu
vidělo Tajemný zámek 613 lidí, tržba činila 45.350,-Kč. Velice úspěšné byly také
akce pro ZŠ a MŠ – Barevné Velikonoce
a Kouzlo adventu. Barevných Velikonoc
se zúčastnilo 1564 dětí (vybráno 92.180,-Kč), Kouzla adventu 1893 dětí, tržba
byla 111.540,-Kč.
S velkým ohlasem se setkaly akce pro
děti: Dětský den, pořádaný ve spolupráci
s Rodinným centrem Pohádka, Odpoledne s Večerníčkem a ukázka vojenského
střetu Před bitvou u Slavkova.
Chod zámku zajišťuje 6 stálých pracovníků a na sezonu a víkendy se doplňují z řad
brigádníků- průvodců. Noční pohádkové
prohlídky by se nemohly pořádat bez
mnoha dobrovolných amatérských herců
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z Náměště na Hané a okolí. Při akcích pro
ZŠ se, mimo amatérských herců, zapojují také pracovníci úřadu městyse, kteří se
podílejí také na nočních prohlídkách. Poděkování patří zejména Vlastě Blahové,
Vlastimilu Drškovi st., Jiřímu Perníčkovi, Jaromíru Navrátilovi a mnoha dalším,
každé pohádky se obsazují asi 30 lidmi,
není možné všechny vyjmenovat.
Pro letošní rok 2012 chystáme jak akce
tradiční – Odpoledne s Večerníčkem, Z
pohádky do pohádky, Tajemný zámek,
akce pro školy – Barevné Velikonoce,
Kouzlo adventu, tak spoustu nových akcí:
např. program v rámci Muzejní noci,

workshop lidových řemesel, velikonoční
dílnu pro děti na Velikonoční pondělí.
Zveme všechny rodiče s dětmi, pokud
Vás láká vyrobit si s dětmi velikonoční
ozdobu, přijďte 9. dubna 2012 – na Velikonoční pondělí od 9:00 do 16:00 hodin
do jižního křídla zámku.
Sezonu zahájíme 31. března 2012 ve 12:15
hod. příjezdem historického cestovního
kočáru na nádvoří, od 13:00 hod. zazní barokní hudba v podání kapely ILLEGAL CONSORT Brno obohacená
o vystoupení šermířů. Všichni jste srdečně zváni.
Eva Kašparová, kastelánka

STRANA 4

Vitamíny a náš imunitní systém
Pomalu přichází jaro a s ním i jarní
únava, kterou často doprovází oslabení
našeho organismu.
Projevy jsou různé, od neustálé nudle
u nosu, přes opar na rtu až po nepříjemné afty v ústech, nebo nehojící se koutky.
Všechny tyto nepříjemnosti nás potkávají
jen pokud správně nefunguje naše obranyschopnost. Imunitní systém je velmi
složitý mechanismus a na jeho správném
fungování se podílí mnoho tělesných
tkání. Nám však postačí vědět, že máme
imunitu vrozenou a imunitu získanou.
Obě jsou pro správné fungování našeho
organismu stejně důležité.
Dnes si přiblížíme dva preparáty pro
její správné fungování a řekneme si i něco
o jejich složení.
První preparát, který bych vám chtěla
přiblížit je Imunit 5 Preve Max. Nenechte se odradit jeho poněkud krkolomným
názvem, má výborné složení a opravdu
rychlý účinek.
Obsahuje Chlorelu, která stimuluje
protivirovou a protibakteriální obranu.
Další účinnou látkou je beta glukan,
polysacharid speciﬁckého typu čistě přírodního původu, podporující v našem organismu produkci makrofágů, hlavních
buněk lapajících v organismu všechny
škodliviny, včetně virů a bakterií.Beta
glukan urychluje buněčnou imunitní odpověď. Další složkou, kterou obsahuje, je
Pyridoxin vitamín B6, působí na látkovou
výměnu a příznivě reguluje imunitní reakce. Dále potom obsahuje kyselinu listovou, která urychluje vyzrávání imunitních
buněk a selen s vitamínem C. Vitamín C
je důležitý pro správnou funkci všech buněk těla, protože se podílí na tvorbě mezibuněčné hmoty, je proto důležitý pro
stavbu tkání cév, svalů, šlach, kůže, kostí a
dalších. Preparát Imunit 5 Preve Max užíváme 2krát denně 1 tabletu minimálně 10
dní, abychom dosáhli potřebného účinku.
Dalším preparátem, který vám chci
dnes přiblížit je Imunovital. Je to komplexnější přípravek a jeho uplatnění je
vzhledem k jeho složení mnohem širší.
Dá se podpůrně použít při zánětlivých onemocněních nejrůznějších etiologií, při plísňových onemocněních,
alergických potížích, diabetu, akné, podpůrně při onkologických onemocněních
a chemoterapii, dlouhodobém stresu a
samozřejmě i k posílení imunity jak vrozené, tak i získané.
Obsahuje Beta glukan o kterém jsme
už hovořili, ale také poměrně méně známý Alfa glukan.Oba se dokáží vázat na
buněčné membrány makrofágů a tím aktivovat jejich činnost.
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Glukan je oligosacharid, nebo polysacharid, složený z opakujících se
molekul glukózy. Na alfa a beta se dělí
podle O-glykosidické vazby. K alfa glukanům patří dextran, glykogen, pululan
a škrob. K beta glukanům patří celulóza,
kurdlan, laminarin, lichenin, pleuran a
další.
Alfa glukan je ještě silnější stimulátor než Beta glukan. Dokáže stimulovat
všechny buňky včetně těch, které zajišťují celkovou imunitu.
Dále obsahuje vitamíny skupiny B,
které podporují správné fungování metabolismu a podporují činnost nervového
systému. Aminokyseliny podporující regeneraci a rekonvalescenci našeho těla.
Omega 3 mastné kyseliny působící v prevenci kardiovaskulárních chorob a podporujících náš nervový systém a celkovou
obranyschopnost.
Železo je jako součást bílkovin zapojených do přenosu kyslíku nezbytným
prvkem našeho organismu. Přibližně dvě
třetiny železa jsou v organismu vázány
v hemoglobinu, který přenáší kyslík do
všech tělesných tkání.
Hořčík, který v těle zlepšuje prokr-

vení srdečního svalu, zajišťuje optimální činnost kapilárního systému a působí
proti křečím.
Dále potom obsahuje fosfor, důležitý
pro činnost našich enzymů, srdce, ledvin,
kostí i mozku.
Vápník důležitý pro aktivaci enzymů,
srážlivost krve, výstavbu kostí i zubů.
Selen udržuje pružnost našich tkání
a působí příznivě při artritýdě a snižuje
tvorbu lupů.
Zinek pomáhá předcházet nachlazením a příznivě působí proti zánětům
spojivek. Pomáhá při hojení aft v ústech a
zlepšuje hojení pokožky.
Posledním prvkem. který preparát
obsahuje, je měď, která je důležitá pro
látkovou výměnu a krvetvorbu.
Omlouvám se za poněkud odbornější
pojetí článku, ale věřím, že se rádi přiučíte něco nového, a tak doufám, že jsem
vás přiměla alespoň trochu k zamyšlení
nad tím, jak funguje náš organismus a co
všechno potřebuje k tomu, aby byl zdravý. Nezapomeňte ale na nejdůležitější položku, kterou všichni potřebujeme a tou
je veselá mysl. Tak vám všem přeji krásné
jaro plné zdraví a radostného smíchu.
Lenka Perničková
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50 let náměšťské kynologie (1962-2012)
Počátkem roku 1962 se sešlo v Náměšti na Hané několik nadšenců, kteří
se rozhodli založit kynologický klub. Jejich cílem byl výcvik služebních plemen.
Hlavními iniciátory byli Alois Koutný,
Jiří Matiovský, Jiří Serba, Josef Husička
a Ladislav Idrik. Jelikož byl klub veden
jako Kynlogický klub Svazu pro spolupráci s armádou, musel mít svého patrona, tím byl ustanoven poručík VB Jan
Žurek. V brzké době se přidalo několik
dalších zájemců o výcvik a tak se kynologický klub začal rozrůstat.

Jejich první výcvik dne 4.3.1962 proběhl v Laškovském údolí za Růžovým
mlýnem. Následně se klub musel přestěhovat a jeho dalším působištěm byla
chovatelská louka za zámkem. Členové
fungovali v improvizovaných podmínkách. Jejich první klubovnou byla doslova bouda z řepkové slámy. Pomůcky k
výcviku byli nuceni si nosit z domu sami.
Na této louce klub fungoval od roku 1965
do roku 1973. Poté byl klub opět stěhován, tentokrát do svazarmovského areálu, původně v místě staré cihelny, později
drůbežárny. Zde již byl klub na takové
úrovni, že pořádal různé akce jako ukázková vystoupení pro veřejnost, soutěže a
zkoušky z výkonu a v neposlední řadě i
výcvikové tábory talentované mládeže.
Již zde vzešla spousta psovodů, kteří se
věnují kynologii dodnes. Na tomto cvičišti klub působil až do roku 1993.
V tomto roce klub postihla velká
rána, pozemek byl v restituci vrácen do
soukromého vlastnictví a tím opět nutné
stěhování. Většina členů odstěhovala ma-
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jetek klubu do Seničky,
kde si založili novou
organizaci. Tím by došlo k zániku kynologie
v Náměšti. To však nechtěli J. Matiovský a A.
Koutný dopustit, proto
začali hledat nový pozemek. Byla to chovatelská louka za zámkem.
Opět se budovalo zázemí, překážky, klubovna
atd. I zde docházelo k

přílivu nových zájemců o výcvik. Členská
základna se začala rozrůstat. Začaly se
pořádat soutěže, zkoušky, ukázková vystoupení a dětské dny.
V roce 2005 byly majitelem pozemku
- Lesy ČR a klub byl donucen znovu se

stěhovat. Protože v Náměšti nebylo možné sehnat vhodný pozemek, nezbylo než
vzít za vděk bývalým lomem. Cvičení v
těchto prostorách bylo obtížné, protože
pozemek byl převážně kamenitého rázu.
Členové tady museli udělat hodně práce,
než byl terén alespoň trochu vhodný k
výcviku psů. Zde výcvik probíhal po tři
roky. Pak se klub opět musel přestěhovat, z důvodů zvýšení nájemného, které
nemohl ﬁnančně zvládnout. Od té doby
funguje klub v areálu ZD Náměšť na
Hané.
Za celou tuto dobu se v klubu vystřídalo mnoho členů, ať už jen se zájmem
o základní poslušnost svých čtyřnohých
kamarádů, tak i členů, kteří splnili různé
zkoušky z výkonu a úspěšně klub reprezentovali na různých soutěžích.
Závěrem patří díky všem členům, jak
bývalým, tak i současným, kteří se jakkoliv zasloužili o dobré jméno náměšťské
kynologie.
Josef Švéda
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Novinky na náměšťské divadelní scéně - o.s. ZA DVEŘMI
V úvodu bych chtěla jménem celého
našeho divadelního sdružení poděkovat
všem divákům, kteří se v loňském roce

přišli podívat na některé z našich představení. Doufáme, že se vám bláznivá
komedie „Peklo v hotelu Westminster“
líbila, že jste se bavili stejně dobře, jako
diváci v Loučanech, v Čelechovicích na
Hané a v Uničově, kde jsme komedii také
hráli. A věřte, že i my jsme se u „Pekla“
dobře bavili.
V průběhu premiéry a reprízy v Náměšti a v Loučanech mohli diváci shlédnout také výstavu fotograﬁí z historie
náměšťského ochotnického divadla. Příprava této výstavy byla náročná a mnozí
z vás přispěli k jejímu úspěchu tím, že
zapůjčili dobové fotograﬁe, programy či
plakáty - za vaši spolupráci děkujeme.
Poděkování patří rovněž člence sdružení,
Alici Buiglové, která podklady shromáždila a výstavu připravila.
Výstava byla ovšem jen prvním krokem v procesu mapování více než stoleté
historie náměšťského ochotnického divadla. Dalším krokem je nyní zveřejnění

tohoto dobového fotoarchívu na našich
webových stránkách. Tento on-line fotoarchív nebude pouze statický, ale kdokoliv bude mít možnost k
němu doplnit informace
(např. letopočty, jména
herců, apod.) a případně
nám poslat vlastní fotodokumentaci k doplnění
- cílem je nashromáždit
tak co nejvíce aktuálních informací o historii
ochotnického divadla v
Náměšti. Naše sdružení
by chtělo tuto historii co
nejpodrobněji zachytit,
protože jde o důležitý
prvek místní historie, na
kterou mohou být všichni „Náměšťáci“ pyšní.
Výstava a on-line fotoarchív mohly
vzniknout také díky
tomu, že se našemu
sdružení v roce 2011
opět povedlo získat dotaci od Olomouckého
kraje ve výši 25 tis. Kč.
Ovšem převážná část
této dotace byla využita na zlepšení našeho
technického vybavení
- byly zakoupeny 4 sety
náhlavních bezdrátových mikrofonů, které
našemu sdružení umožní vystupovat na
venkovních scénách a především se tak
otevírají velké možnosti na muzikálové
scéně.
Tak to bylo krátké ohlédnutí za rokem
2011. A co nás čeká v roce 2012? Bude to

rok plný změn! Z různých stran jsme slyšeli, že by byla škoda, kdybychom „Peklo“
již nereprízovali. Proto jsme se rozhodli
poněkud změnit harmonogram naší divadelní činnosti v roce 2012. První část
roku bude probíhat ve znamení repríz
„Pekla“, od poloviny roku pak zahájíme
intenzivní zkoušení nového kusu, který
bude mít premiéru na začátku roku 2013.
Možná jsem teď zklamala všechny, kteří
se již těšili na naše letošní nové představení, ale věřím, že nám diváci zůstanou
věrní i nadále.
Hned v březnu nás čeká velká zatěžkávací zkouška - přihlásili jsme se na postupovou divadelní přehlídku do Kojetína, kde soubory hodnotí odborná porota.
Byli jsme vybráni mezi 9 soutěžních souborů a budeme vystupovat v neděli 18.

3. 2012 v 10.00 hodin. Takže pokud nám
fandíte, přijďte nás podpořit!
V letošním roce se navíc zapojí naše
divadelní sdružení do mezinárodního
projektu „Spojují nás tradice“, který realizuje MAS Region Haná spolu s MAS
Bystřička a MAS Požitavie – Širočina. V
rámci tohoto projektu se zúčastníme „putovního divadelního minifestivalu“, kdy
vystoupíme v Přáslavicích, v Těšeticích
a ve Veľkých Vozokanech na Slovensku
a naopak v Náměšti přivítáme naše největší „rivaly“ z Těšetic. Díky naší účasti v
projektu „Spojují nás tradice“ bude také
pořízena nová osvětlovací technika pro
jeviště v Náměšti – věříme, že tento fakt
oceníme nejen my, ale také další spolky
a občané, kteří sál využívají při pořádání
vlastních akcí.
No a od prázdnin nás pak čeká zkoušení, zkoušení a zase zkoušení, abychom
novou hru nacvičili co nejlépe a vynahradili vám tak roční čekání.
Radka Pluskalová,
vedoucí O.S. ZA DVEŘMI
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