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95. výročí tzv. měšťanské školy
V letošním roce, 1. září, uplyne
95 let od zahájení vyučování na tzv.
měšťanské škole (tehdy byl ředitelem
Antonín Chudoba), dnes II. stupeň ZŠ
v Náměšti na Hané (ředitel Mgr. Ladislav Havelka).
Slavit toto výročí však budeme již
v rámci Dne otevřených dveří, který

Oděna jarními květy
Pronikání ranního svitu
do siluet prokřehlých stromů
dává těmto němým živým strážcům
kouzlo růstu a půvabu v nastalém
jarním čase.
Postupně jim po větvích pučí
nádherné květy,
dotknout se oné vůně jara a pohladit
klenoty živého i citlivého umění,
to je jas a síla radostného žití.
Stejně jako jaro probouzí
krásu přírody a lásky
k obdivu pro naše oči,
i my bychom neměli být
lhostejní k jejím zázrakům.

proběhne 8. dubna od 11:00 do 17:00
hod.
Čím se můžeme pochlubit? Za pochvalu jistě stojí skutečnost, že byl
vypracován A ateliérem Ing. Jiřím Tomečkem projekt, který získal podporu
z IROP (Integrovaný regionální operační program). Dotace byla ve výši

téměř 63 mil. Kč, celková cena, včetně
vybavení ve výši 73 mil. Kč.
Jak se škola změnila? Musíme být
vděčni našim předkům, kteří tak velkoryse nechali školu vystavět. Vždyť
v půdních prostorách byla vybudována
učebna, kde v rámci astronomického
(pokračování na str. 2)

MĚSTYS NÁMĚŠŤ NA HANÉ A ZŠ A MŠ NÁMĚŠŤ NA HANÉ
ZVOU NA

ve středu

Měli bychom ji ctít;
jako svoji matku,
z níž vzešel Život
a z její zeleně kyslík.
Ctít a milovat přírodu
je jako milovat svůj život;
to, co nám ona dává
ze své přítomnosti,
i my dávejme a dělejme ji krásnější...
Příroda je sličná,
vážená a moudrá žena.
Tomáš Přidal

v Komenského ulici od 11 do 17 hodin
ZÁJEMCI SI ROVNĚŽ BUDOU MOCI PROHLÉDNOUT UČEBNY NA I. STUPNI
(PŘESTAVBA DOKONČENA V R. 2019).

95. výročí tzv. měšťanské školy (pokračování ze str. 1)
kroužku budou moci žáci sledovat
oblohu, máme novou počítačovou
učebnu, teoretickou učebnu polytechniky, novou učebnu zeměpisu. Přibyly
nové kmenové třídy, děti vstupují do
budovy hlavním vchodem, mají krásné šatny, pedagogové jistě přivítali to,
že mají své kabinety, z nevzhledného
su terénu, kde dříve byly šatny, sklad
CO, uhelna, vznikla učebna chemie,
nová cvičná kuchyňka, kotelna je vybavena 2 kondenzačními kotli, žáci
mohou ve výtvarné výchově rozvíjet
své schopnosti z MŠ, kde pracovali
s hlínou, díky keramické peci; rovněž
dílny jsou v novém „hávu“, vzorně vybavené.

(jenom malá část byla totiž uznatelná
v rámci dotace) je opraven plot, neuznatelným nákladem bylo i sociální
zařízení v přízemí a I. patře.
Celá budova je bezbariérová, je hlídána kamerami. Obě budovy školy (samostatně máme ještě budovu
I. stupně ZŠ v ulici Zákostelí) splňují
principy konektivity.
Celá rekonstrukce probíhala od
roku 2018 do konce roku 2019 (předcházelo jí téměř dva roky dlouhá doba
schvalování Řídícím orgánem Ministerstva pro místní rozvoj ČR). Rekonstrukce probíhala za plného provozu
školy. Je třeba poděkovat stavební firmě Navrátil z Prostějova za ohledupl-

Ve všech třídách jsou interaktivní tabule s programy, odborné učebny mají
nové vybavení. Díky dotaci vznikly i
nové kmenové učebny, kapacita školy
se tak navýšila z 300 žáků na 390.
Rovněž i okolí školy doznalo zásadních změn. Je pravdou, že musely
být pokáceny některé vzrostlé stromy,
proběhla však výsadba většího počtu
stromů a keřů nových. Škola bude
vsazena do zeleně. Z peněz městyse

nost, vedení školy a všem pedagogům
za trpělivost, uklízečkám za pevné
nervy.
Naše 95 let stará jubilantka vstoupila do dalších let zmodernizovaná,
excelentně vybavená. Kdo ji znal dříve, jistě bude souhlasit, že mnoho škol
(i když zvenku vypadá, že se pouze
vyměnila okna, udělala fasáda) v okolí nemá pro výuku takové zázemí.
MAHU

Ekoškolí činnost
V rámci Ekoškolky jsme se opět
sešli na schůzce v měsíci listopadu,
kde jsme rozdělili otázky k analýze
na téma Voda do jednotlivých tříd
a jednu otázku pro Ekotým. Rodiče
společně s dětmi zvolili formu a průběh analýzy klíčové otázky č.4: „Zjišťujete, zda jsou vodovodní kohoutky
a toalety v pořádku (zda nekapou
a neprotékají)?“ Rozdělili jsme se do
tříd, kde probíhala kontrola a stav vodovodních kohoutků, toalet. Potom
jsme zhodnotili výsledky, na jejichž
základě děti vymyslely stanovení
týdenní služby ve třídách za cílem
pravidelné kontroly kohoutků a WC.
Ekotým sestavil plán činností, se kterým děti společně s koordinátorkou
seznámily ostatní děti a zaměstnance
mateřské školy.
Další schůze se konala v lednu 2020,
kde Ekotým sledoval a vyhodnocoval
výsledky proběhlé analýzy klíčových
otázek k tématu Voda („Šetříte vodou
při používání pitné vody z kohoutku?
Používáte ve školce ekologicky šetrné
čistící prostředky? Využíváte ve školce dešťovou vodu? Podílí se školka na
čištění vodních toků, nádrží či studánek ve svém okolí?“).
Na základě zhodnocení Ekotým sestavil plán činností u jedné z nedostačujících otázek: „Využíváte ve školce
dešťovou vodu?“, kdy bude naším cílem zavedení používání dešťové vody
na zalévání květin i ve třídách.
V rámci schůzky děti sestavily ekokodex na téma Voda, se kterým opět
seznámily ostatní děti a zaměstnance
MŠ.
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Za Ekotým Bc. Tereza Smítalová
Obrázek nakreslila Anička Z.

Zámek 2020
V tomto roce nás znovu čeká zajímavá a rozmanitá sezóna. Koncem
března a začátkem dubna se k nám
sjedou děti z celého okolí na program
s názvem BAREVNÉ VELIKONOCE. Opět si zhotoví výrobek, projdou
vyzdobeným zámkem s výkladem
o Velikonocích a v mini jarmarku
utratí penízky za velikonoční ozdoby.
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2020 vychází na víkend 4. až
5. dubna. Zámek bude slavnostně
vyzdoben na téma Velikonoc. Navíc,
letos se chystáme vyzdobit květinami
i kapli. V sobotu ve 14.00 hodin proběhne v NAŠEM MUZEU vernisáž
výstavy HANÁCKÉ KRASLICE MARIE ZÁHOROVÉ. Ta dělá kraslice
přesně tak, jak se dělaly za dob našich
praprababiček a prababiček, ale přesto
je to moderní a akční žena, která
vyhrála soutěž Babička roku v Olomouckém kraji a v celostátním klání
jí patřilo druhé místo!
Ve dnech 10. až 13. dubna bude
zámek otevřen všem, kteří mají rádi
VELIKONOCE NA ZÁMKU, velikonoční výzdobu, vajíčka a ostatní
velikonoční dekorace. Od pátku až do
pondělí od 9.00 do 15.00 hodin budou
k dispozici tvořivé dílny a také mini
jarmark velikonočních vajíček, ozdob
a dekorací.
Během května a června to bude
vypadat tak, jako by zámek patřil
psům a jejich páníčkům, neboť se
v zámeckém parku budou konat
hned tři výstavy. První se uskuteč-

ní 2. až 3. května, další 13. června
a pak by měla následovat třetí ve dnech
27. a 28. června.
V sobotu 16. května, se uskuteční
tradiční TURNAJ V PETANQUE,
20. června pak budou moci děti přijít se svými rodiči a prarodiči na akci
Z POHÁDKY DO POHÁDKY, na
kterou je nutno si udělat rezervaci.
Na oblíbené soutěžní klání ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM si vyhraďte neděli 12. července.
Těšíme se na Vás!
Jitka Vychodilová, kastelánka

Je období vegetačního klidu, kdy je
možné uskutečnit průřez větví stromů, které znemožňují průjezd popelářských vozů. Vzhledem k vysokým
nákladům za rozbité majáky a světla a utržená čidla (i 10 tis Kč za kus)
nelze v místech, kde nebude zajištěn
průjezd min 3,5 m na výšku a šířka
3m, svážet odpady. Informujeme tedy
občany, neboť ve většině případů jsou
stromy na soukromém pozemku (taktéž zaparkovaná auta v den svozu).
Dle zákona o odpadech je nutné komunální odpad vhazovat do popelnic
již vytříděný. Popelnice, ve kterých

se bude vyskytovat tříděný odpad,
nebudou svezeny. Kromě papíru
a plastu se jedná také o odpad biologicky rozložitelný, který je také zakázáno ukládat na skládky!
Dále upozorňujeme, že se občas vyskytnou popelnice přeplněné – přetížené, nejdou vyklopit. Ve většině
případů je to stavební či bio odpad na
spodní části popelnice „zamaskovaný“ komunálním odpadem. Taktéž
nebudou svezeny.
Výsyp popelnice s teplým (ne jen
žhavým) popelem také nelze svážet.
V každé popelnici, která nebyla sve-

zena, pracovníci zanechávají lístek
s důvodem PROČ.
Městys umožňuje občanům likvidovat jedlé oleje na místech s tříděným odpadem v ulici Biskupství,
Bělidlo a Jiráskova. V nejbližší době
budou přidány popelnice na olej i na
další místa.
Firma EKO- UNIMED nabízí
k prodeji popelnice 120 litrů cena
645 Kč bez DPH, 240 l – 1043 Kč
a kontejner 1100 litrů 6.537 Kč. Vše
plastové, na kolečkách. Dovoz popelnic na obec lze domluvit od počtu
5 kusů.
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EKO – UNIMED informuje

POHÁDKA – kdo, co, kde a jak ?
Jak vzniklo a co je rodinné (mateřské)
centrum?
Před 12 lety vznikla společná aktivita několika maminek na mateřské
a rodičovské dovolené. Vzaly jsme si
za cíl vybudovat centrum, které bude
určeno k vzájemnému setkávání rodin s dětmi. Místo, kde bude tato skupina moci sdílet své zkušenosti s výchovou dětí, kde se ti nejmenší budou
poznávat a učit základům skupinové
komunikace, řešit své první konflikty.
Od počátku jde o neziskové zařízení,
umožňující návštěvníkům (těhotným
dívkám a ženám, maminkám a tatínkům s malými dětmi nebo jejich
prarodičům coby doprovodu) aktivně
a společně trávit svůj volný čas.
Jaký je cíl rodinného (mateřského)
centra?
Prioritně se snažíme připravit pro děti
přirozené prostředí vrstevníků jako
prostředek šetrné adaptace dětí na cizí
prostředí a jejich pozvolný návyk na
kolektiv. Naším cílem je maximálně
podpořit rodiny s dětmi a napomoci
k socializaci těch nejmenších. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti od útlého věku, a to díky zapojení do zájmových činností centra.
Jaký program v současnosti zajišťujete?
Momentálně provozujeme dětskou
hernu určenou pro děti přibližně ve
věku 0,5-4 roky. V herně se děti seznamují, spolupracují, učí se tolerovat

jeden druhého i autority. A samozřejmě si hrají, zpívají, cvičí a připravují
tak nenásilně na vstup do mateřské
školy. Mimo toto pravidelné setkávání pořádáme Pohádkový slet čarodějnic, Uspávání broučků, Mikulášskou
i Vánoční besídku, jednodenní výlety,
krátké pobyty v přírodě.
Co plánuje centrum do budoucna
a je jen pro děti?
V průběhu roku 2020 je v plánu stěhování centra do nových prostor na
adrese náměstí T. G. Masaryka 277.
Ruku v ruce s tímto připravujeme
i rozšíření činnosti našeho střediska.
Chtěli bychom rozšířit jak nabídku
pro všechny děti (nejmenší, ale i ty
předškolního a školního věku), tak
ideálně zpracovat i zajímavý program
pro jejich vychovatele – rodiče a prarodiče. Nyní můžeme jmenovat např.
dětské letní tábory, tematická setkání,
přednášky/workshopy nebo zájmová
odpoledne pro děti nebo pro rodiče.
Za tímto účelem jsme oslovili co nejvíce rodičů s dětmi do 15 let, aby nám
v krátkém strukturovaném dotazníku odkryli svá očekávání a představy. Formulář je k dispozici těm, co se
ankety nezúčastnili, a to v herně RC
nebo může být poslán v elektronické
verzi do emailu.
Kdo vás podporuje?
Největší hybnou silou jsou dobrovolníci z řad rodičů, prarodičů nebo obyvatel Náměště a okolních obcí. Těm

za všechny ty roky fungování Pohádky patří naše velké díky. Výraznou
podporu nám ale dávají také Městys
Náměšť na Hané a Region HANÁ,
z.s., resp. fondy Evropské Unie. Co
je novinkou, jsme hlavním partnerem Komunitního centra Náměšť
na Hané. Zde vidíme velký smysl
v tom, že jdeme podobnou cestou.
Jednoznačným cílem společných aktivit totiž je propojit různé skupiny
obyvatelstva a zájmové spolky. Můžeme tak mezi rodinami, seniory, znevýhodněnými a handicapovanými
osobami či mládeží posílit vzájemnou
komunikaci. Proto bychom si přáli realizovat akce pro podporu společenské, kulturní, výchovné a vzdělávací
úrovně našeho regionu.
Kde vás najdeme a jaké jsou vaše
kontakty?
Do RC můžete přijít kdykoli, když
bude otevřeno. Herna je otevřena každý čtvrtek mezi 9:00 – 11:30. Docházka je nezávazná. Nepravidelné akce
jsou zveřejňovány na našich webových stránkách či v herně.
Kontakt:
Nám. T. G. Masaryka 70
783 44 Náměšť na Hané
email:
rcpohadka@seznam.cz
web:
www.mcpohadka.estranky.cz
Ivana Bubeníková
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Podmínky pro kácení stromů a keřů
Dřeviny je možné kácet od začátku listopadu až do konce března (tedy v období mimo vegetaci).
Povolení ke kácení není potřebné u ovocných dřevin, rostoucích v zahradách, pro keřové porosty s rozlohou pod 40 m2 a pro dřeviny s obvodem
kmene menším než 80 cm (ve 130 cm nad zemí). Uvedené však neplatí u zapojených porostů dřevin (skupiny stromů či keřů), či u stromořadí (a dalších
liniových výsadeb), které se posuzují jako celá skupina a pro jejich pokácení
povolení naopak nutné je. Vydání rozhodnutí o povolení ke kácení předchází podání žádosti.
Žádost si mohou občané stáhnout na internetové adrese:www.namestnahane.cz, nebo si ji mohou vyzvednout osobně na
podatelně městyse.
Při podání řádně vyplněné žádosti je nutné přiložit všechny uvedené přílohy.
Za každou povolenou dřevinu bude následně stanovena náhradní výsadba.
M. Podivínská

Nádraží Náměšť
Aktivita záchrany nádražní budovy v Náměšti slaví tři roky. Samotný
spolek Nádraží Náměšť si za pár dní
bude moci připsat první rok fungování. Při zakládání spolku jsme netušili, že se situace brzy po založení otočí
a z demolice sejde, nyní se tak nacházíme ve fázi čekání na veřejnou
soutěž. V březnu roku 2021 by mělo
proběhnout vybudování bezbariérového nástupiště. Po tomto projektu
bude řešen i samotný prodej budovy.
My však neleníme! A dále rozvíjíme
náš spolek.
Kromě webových stránek:
(www.nadrazinamest.cz), facebooku
(www.facebook.com/nadrazinamest)
nás najdete i na instagramu (nadrazinamest), nově také na twitteru
(@NNamest). O tom co se děje, pak
informují různá tištěná a internetová
média, také Český rozhlas Olomouc.
Informovat se snažíme i ty, kteří nedisponují sociálními sítěmi či internetem. Pokud víte v okolí o někom, kdo
je naším členem, nebojte se jej zeptat

na aktuální situaci. Členové jsou pravidelně informováni.
V říjnu loňského roku proběhlo
natočení a premiéra filmu Zachraňme nádraží, v rámci které bylo možné přispět na odkup nádraží. Před
koncem roku jsme za přítomnosti
rady městyse pokladničku otevřeli.
Celková částka vybraná na premiéře
a na rozsvěcení vánočního stromečku
činila 9 742 Kč.
Sbírka však nekončí a byla prodloužena do března 2021, můžete tak přispívat buď na náš účet
288438887/0300, nebo do pokladničky, která bude opět k dispozici.
V rámci naší aktivity se snažíme
hledat i různé historické fotografie,
dokumenty a vzpomínky na život kolem nádraží, při čekání na vlak atd...
Pokud nějakou takovou vzpomínkou,
příběhem, nebo dokonce fotografií
(i z provozu) disponujete, budeme za
ně moc rádi.
Martin Kašpar

Projekt Ovoce a zelenina
do škol, Mléko do škol
Naše škola je zapojena do projektů Evropské unie.
Cílem projektu Ovoce a zelenina
do škol, je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit
správné stravovací návyky ve výživě
dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jednou za čtrnáct dní
žáci zdarma dostanou čerstvé ovoce
a zeleninu nebo ovocnou a zeleninovou šťávu. Co přináší projekt Mléko
do škol? Žáci mají garantované pravidelné dodávky konzumního mléka,
případně neochucených mléčných výrobků jednou za čtrnáct dní zdarma.
V tomto školním roce, kromě dodávek produktů, máme zdarma objednané zahradní nářadí a vybavení na
údržbu pozemků. Využili jsme variantu z doprovodných programů pro
školy z OVOCENTRA (velkosklad
s ovocem), které je ve Valašském Meziříčí.
Mgr. Eliška Kvapilová

Náměšťská fara ožije
Po jednání duchovního správce
a ekonomické rady s P. Kupkou bylo
rozhodnuto, že fara bude k tomuto účelu k dispozici. Bude vybavena
potřebným nábytkem, vymalována
a proběhnou potřebné úpravy. Farnost
to nebude stát ani korunu a všechny
akce farnosti budou pokračovat jako
dřív. Přípravné práce už začaly, aby
koncem března strávili studenti teologie první víkend na naší faře.
Věřím, že přítomnost mladých – jak
studentů, tak ministrantů – bude ku
prospěchu celé farnosti. Že to bude
oživení nejen liturgie ve farním kostele, ale života našeho farního společenství.
Martin Mališka
aministrátor

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY
ALE I DALŠÍ: HUDEBNÍ, DIVADELNÍ, REKLAMNÍ...

Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět), případně sms nebo email.

tel.: 704 404 825, e-mail: strapec1@email.cz

Nová urnová místa
na hřbitově
Oznamujeme občanům, že na místním hřbitově lze zakoupit zabudované rámy pro uložení uren. Jedná se
o urnová místa o velkosti 0,7 m x 1 m.
Zájemci o urnová místa musí na úřadě městyse uzavřít kupní smlouvu
na zabudovaný betonový rám (kupní cena 1 ks zabudovaného rámu
je 6.200 Kč) a nájemní smlouvu na
urnové místo (nájem urnového
místa o velikosti 0,7 m x 1 m je
200 Kč / 10 let).
J. Šťastná
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Náměšťská fara je už léta bez kněze.
Přesto je farníky využívána, je to místo setkávání. Kromě schůzek pastorační a ekonomické rady se zde schází
dětská spolča, schola, občas členové
živého růžence, v prostorách hospodářské budovy našel útočiště výtvarný kroužek pod vedením Ladislava
Grossmanna.
Využití farní budovy bude v blízké
budoucnosti ještě větší. Oslovil nás
P. Jiří Kupka, ředitel teologického
konviktu v Olomouci, biskupský vikář
pro pastoraci povolání, který hledá
faru, kde by mohly probíhat formační
kurzy ministrantů z celé arcidiecéze
a kde by mohli mít studenti teologického konviktu společné víkendy.
Navštívil celkem sedm volných far
a ta náměšťská se mu líbila nejvíc.

Střípky náměšťské archeologie XI.
Archeologický nález „z rukou pravěkého hrnčíře“ kultury nálevkovitých pohárů z období
starého eneolitu v katastru městyse Náměště na Hané.
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Na sklonku roku 2019 se mi (prostřednictvím nálezce
a informátora Karla Zajíčka z Náměště na Hané) do rukou dostal zajímavý nález archeologické povahy, který
mi ochotně přenechal k odbornému vyhodnocení. Za to
mu upřímně děkuji a vážím si takového přístupu, neboť
to demonstruje skutečnost, že některým lidem vskutku
není lhostejný odkaz našich dávných předků, zatímco jiní
jej (leckdy úmyslně) vykrádají bez patřičné dokumentace
a odborného ošetření či zrestaurování... Ale tento nepominutelný, a bohužel, nezvratný problém (nejen) naší archeologie není předmětem tohoto článku. Ovšem památková
ochrana je jistě na místě a co si budeme nalhávat - vždy je
to o přístupu jedince! Vraťme se však k pojednávanému
nálezu, který je předmětem tohoto příspěvku: Dle ústního sdělení nálezce fragment keramiky ležel vyhozený na
hromadě navršené zeminy z již zahrnutého výkopu během
stavebních úprav na pozemku v poloze „Padělky“. Další
archeologický materiál již v místě nebyl zjištěn. To nás staví před otázku, zda fragment keramiky nepochází z narušeného sídlištního objektu (?) či hrobu (?) A které kultuře
zde prezentovaný nález fragmentu keramiky připisujeme,
a co o této kulturní jednotce z archeologických pramenů víme? Keramický jedinec náleží kultuře nálevkovitých pohárů (dále i KNP - poznámka autora), což je
nejpočetněji zastoupená kultura staršího eneolitu (tj.
staršího úseku pozdní doby kamenné) v našich zemích.
Širší kulturní komplex charakterizovaný uvedeným typem nádoby i dalšími rysy vyrostl v pásu Evropy S od Alp
a Karpat mezi Nizozemím a západní Ukrajinou. Počátky lze hledat už v raném eneolitu (kolem roku 4000
před Kr.), ve zpětném pohybu tvůrců nejstarší fáze KNP
proti toku Labe do Čech a odtud do úrodnějších oblastí
na SZ Moravě. Náš archeologický „náměšťský“ pramen

KNP spadá do starší, baalberské fáze (pojmenování podle
mohyly Baalberge u Bernburgu ve středním Německu).
Typické jsou pro ni zpočátku džbány, nálevkovité poháry, amfory dvojuché a čtyřuché; postupně se zvýrazňuje
profil nádob, objeví se láhev s límcem. Letopočty lze baalberskou fázi KNP vsunout mezi léta 3900/800 - 3500
př. n. l. Náš nalezený fragment keramiky je zástupcem
keramické třídy čtyřuchých amfor, (obr. 1 - 4) které jsou
vrcholem dovednosti hrnčířů baalberského stupně. Mají
velké rozměry a jsou opatřeny terčovitými aplikacemi nad horním úponem uch (ucha označována jako typ
Hunyadihálom - Scheibenhenkel). Čtyřuché baalberské amfory KNP zaujmou dokonalostí formy, jakožto
i technologickým zpracováním. Vedle blízkého Rmízu
u Laškova, odkud pochází několik kompletních kusů
této keramické produkce, bylo tvarově shodné torzo
amfory vyzvednuto z objektu v Kostelci na Hané, okr.
Prostějov (viz obr. 5). Důvod, proč jsou terče aplikovány
nad horním úponem, namísto obvyklého spodního, je
možné spatřovat v tom, že pod vysoce vyklenutou výdutí pozbývaly estetického účinku. Náš keramický nález
baalberské fáze KNP lze konkrétněji vročit kolem roku
3800 př. n. l. a dokládá nám a představuje nové archeologické zjištění v kontextu osídlení nositeli nálevkovitých pohárů v rámci městyse Náměště na Hané. Jde
o novou lokalitu KNP v našem katastru, bohužel, (prozatím) bez konkrétnějších závěrů, zda jde o lokalitu sídlištního charakteru nebo pohřebiště. Jistě si zaslouží do budoucna zvýšenou pozornost. Nicméně, co jsou nyní pouhé
spekulace, může být za nějaký čas úplně jinak... Čas je hybatelem dějin! A historie se píše již teď.
Tomáš Přidal

1
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Obr. 1 - 4:
Keramický fragment z čtyřuché baalberské amfory kultury nálevkovitých pohárů a detail terčovité aplikace (tzv. ucho typu Hunyadihálom
- Scheibenhenkel) z katastru Náměště na Hané,
okr. Olomouc, poloha „Padělky“. Foto T. Přidal.
Obr. 5:
Ukázka keramického tvaru torza čtyřuché baalberské amfory KNP s terčovitými aplikacemi
(tzv. uchy typu Hunyadihálom - Scheibenhenkel)
ze sídlištního objektu z nedaleké středomoravské
obce Kostelec na Hané, okr. Prostějov, poloha
„Kozí brada“.
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Nadstandardní činnosti v MŠ
Naše mateřská škola je nositelem
mezinárodního titulu Ekoškolka.
Většina aktivit v MŠ je tedy logicky
spojena s environmentálním vzděláváním a činnostmi, které u dětí přirozeně rozvíjí vztah k okolí, ve kterém
žijí. Vedeme děti k tomu, aby cítily
sounáležitost s přírodou a chápaly, že
jejich chování může životnímu prostředí pomáhat, ale také mu škodit.
V březnu nás čeká obhajoba titulu.
Doufáme, že bude úspěšná a budeme
se moci i nadále tímto titulem pyšnit.
V naší mateřské škole nabízíme
dětem celou řadu nadstandartních
aktivit. Jednou z nich je keramický
kroužek, který vede naše paní učitelka Jana Vychodilová. Kroužek je určen pro děti předškolního věku, ale
také pro děti s rodiči. Touto cestou
bych chtěla poděkovat MAS Region

HANÁ, z.s., který v rámci projektu Venkovské školy Regionu HANÁ
společně – MAP II bude celý školní
rok hradit náklady spojené s vedením
a realizací kroužku.
Další aktivitou, která je spojena
s projektem Šablony ZŠ a MŠ Náměšť na Hané, je činnost školního
speciálního pedagoga. Na začátku
školního roku proběhla depistáž dětí
s narušenou komunikační schopností.
O specializované logopedické vyšetření byl i letos velký zájem. Vyšetřeno bylo celkem 35 dětí a k následné
logopedické péči bylo přijato 21 dětí.
V průběhu září byly všechny děti
předškolního věku vyšetřeny prostřednictvím specializovaného testu
sloužícího k určení míry rizika vzniku vývojových poruch učení. Děti,
u kterých test poukázal na případné

oslabení dílčích schopností nutných
pro následné úspěšné zvládnutí čtení
a psaní, byly zařazeny do tzv. Edukativní skupiny, kde se zaměřujeme
na rozvoj deficitních funkcí. V neposlední míře se školní speciální pedagog podílí na tvorbě individuálních
vzdělávacích plánů a poskytuje poradenskou činnost pro rodiče dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami
či metodickou pomoc pedagogům
v mateřské škole.
Stejně jako v loňském školním
roce, i letos děti mohou navštěvovat
kroužek anglického jazyka, lyžování
a v jarních měsících tradiční plavecký
výcvik na bazéně v Litovli.
Mgr. Pavla Valentová
vedoucí učitelka MŠ

Z činnosti fotbalového klubu SK Náměšť na Hané

Rok 2019 nebyl pro naše muže
v I. A. třídě nijak zvlášť odlišný oproti těm předchozím. Sezónu 2018/2019
naše A mužstvo zakončilo na 11. místě se ziskem 27 bodů při skóre 52:65.
V aktuálně probíhající sezóně se po
půli soutěže nacházíme na místě
12. se 14 body při skóre 18:44. Tudíž se
dá předpokládat, že tato sezóna bude
přinejmenším, co se bodů týče, dosti
totožná, ba možná spíše i o něco horší
než ta loňská. Pevně věříme v záchranu soutěže a děláme pro to i přes zimu
všechno potřebné. Trénujeme 2x týdně na novém sokolském hřišti s umělým povrchem a také budeme hrát
i nějaké přípravné utkání.
K jedné zásadní změně v našem
klubu ovšem v minulém roce došlo.
Na startu sezóny trenérskou pozici
u mužů po dlouhých 14 - ti letech
opustil Tomáš Jelínek, kterého na
jeho místě vystřídal, navrátivší se,
zkušený trenér, Jiří Navrátil. Tomáši
Jelínkovi moc děkujeme za dlouhou
a usilovnou práci, kterou po celou
tu dlouhou dobu jak s A-týmem, tak
i v B-týmu měl.

Dorostenců máme málo, a proto
hrají již třetím rokem ve společném
družstvu v Drahanovicích okresní
soutěž, ale trénují přes zimu dohromady s muži v Náměšti na Hané.
Starších žáků máme ještě méně
a nejsme schopni dát dohromady ani
8 kluků, potřebných na okresní soutěže.
Mladší žáci, pod vedením Lubomíra Vodičky, nám ale dělají radost.
Pravidelně trénují, i nyní přes zimu
a je na nich vidět velké zlepšení. Hrají
okresní soutěž a jsou v půlce tabulky.
Starší i mladší benjamínci, včetně
několika děvčat, pod vedením pánů
Zedníčka, Müllera a několika tatínků
se pozvolna učí fotbalovému řemeslu
na pravidelných trénincích 2x týdně
a během utkání, které probíhají formou týdenních turnajů. Je radostí pozorovat mladé naděje, s jakým zaujetím se pouští do hry.
V letošní zimě máme bohužel velký
problém u dětí s tréninkem, protože
školní hala z důvodů oprav, je zatím
uzavřena a tak jsme závislí na počasí,
při trénování venku. Děti musí využít

volna k jiným sportům a tento deficit
na jaře určitě doženou svým nadšením pro fotbal.
V roce 2020 bychom chtěli být více
činní než předchozí roky. Již v lednu
hráči formou brigády začali pracovat
na zlepšení prostředí našeho sportovního areálu, ve kterém by chtěli pokračovat celý následující rok.
Doufejme, že tato činnost se projeví
na vzhledu hřiště a fanoušci ji také
ocení.
Samozřejmě jako každoročně pořádáme sportovní ples, který se koná
6. března 2020 na Záložně a na léto
chystáme opět po roční pauze turnaj
hráčů nad 35 let pod názvem Veterán Cup, který se snad bude konat
1. srpna.
Závěrem bychom chtěli pozvat fanoušky fotbalu na první domácí zápas
mužů v jarní sezóně, který sehrajeme
na domácím hřišti v sobotu 4. 4. 2020
od 15:30 proti Pasece.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Bohuslav Ošťádal – předseda SK
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Fotbalisté v Náměšti na Hané se chystají na jarní část sezony 2019/2020, která začíná již
28. 3. 2020 utkáním našeho A mužstva v Hlubočkách. Ostatní mládežnická družstva začnou během
měsíce dubna.

Úspěšný rok 2019 - Haná je v ČR vidět
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Začátkem února 2020 má náš
vzpěračský klub 34 členů, z toho 23
aktivně závodilo v loňském roce.
Teprve v prosinci si na první závody troufla Nela, která posílí v tomto
roce ligové družstvo juniorek. Nela je
závodní typ, což potvrdila krásnými
osobáčky hned při svém prvním vystoupení.
Juniorské družstvo žen je náš největší oddílový úspěch, od vzniku
klubu v roce 2016. Děvčatům se povedlo ve třech kolech vybojovat bronzovou medaili v nejvyšší soutěži v ČR.
Jako jedinný oddíl v ČR také máme
zároveň družstvo juniorek i žen,
a účastnili jsme se všech mistrovských soutěží žen. Za to můžeme poděkovat hlavně patnáctileté Natálce
Melichové, která se dokázala prosadit
i mezi juniorkami do 23 let, a dokonce
pokořila národní rekordy v seniorské
kategorii!
V lize juniorek startují 4 děvčata
a započítává se výkon tří nejlepších.
Přesto, že závodnic máme dostatek, posiluje naše družstvo Anička
z TJ Bohemians Praha, která by jinak neměla možnost si v této soutěži zavzpírat. Díky spoluprácí s oddílem v Praze, dotační podpoře od
Olomouckého kraje, jsme se na podzim účastnili soustředění mládeže

přímo v areálu Olympu CS MV, kde
trénuje reprezentace. Juniorky a jeden nadějný junior (Jaroslav Dobrý)
si tak mohli vyzkoušet trénink po
boku reprezentantů, pod dohledem
asistenta reprezentačního trenéra, předsedy TJ Bohemians Praha,
Luďka Bečváře.

Velký úspěch mělo v roce 2019
i družstvo mladších žáků, které postoupilo do finále, kde nakonec bohužel obsadilo 7. místo. Tedy těsně
pod bodovanou hranicí. Velmi hezky
vzpíral Tomáš Kuchař. Za poslední
rok viditelně zesílil a kdyby vydržel
trénovat pravidelně se stejným úsilím,
brzy by se zařadil mezi talentovanou
mládež v SCM, s výhledem k reprezentaci ČR. Do SCM se zařazují děti
od 13 let, a tyto talentované sportovce
finančně podporuje Český svaz vzpírání. Zatím máme v SCM zařazeny
pouze dva členy.
Zajímavosti z tabulek ČSV hodnotících jednotlivé oddíly v ČR:
• V pořadí oddílů podle úspěchů na
MČR jednotlivců v roce 2019 jsme
na 11. místě z 32 oddílů. Oproti
minulému roku jsme se zlepšili
o 25 bodů.
• V „pětiletce“ (hodnocení z mistrov
ských soutěží v letech 2015-2019)
jsme na 20. místě z 38 oddílů a to
i přesto, že závodně fungujeme
teprve 3 roky.
Úspěchy našich členů v roce 2019:
• Julie Švecová: 11 startů, 1. Místo
v kategorii + 1. místo absolutně European masters games - Itálie,
2. místo V4 cup - Polsko, 2. místo
MČR masters, 3. místo MČR žen,
4 národní rekordy W1
• Natálie Melichová: 10 startů,
1 místo MČR do 23 let, 3. místo
MČR do 17 let, 3 národní rekordy
J23, + 3 národní rekordy žen!
• Arnošt Vogel: 10 startů, 1. místo

MČR do 20 let, 2. místo do 23 let,
3 národní rekordy J20
• Petr Skopal: 7 startů, 1. místo MČR
masters, 3 národní rekordy M2
• Anna Poláková: 1 start, 3 národní
rekordy J20
• Jaroslav Velš: 8 startů, 3. místo na
MČR mladších žáků
• Veronika Šťastná: 3 starty, 1. místo
MČR masters
• Radek Liška: 8 startů, 1. místo
MČR masters
• Petr Havlák: 5 startů, 3. místo 		
MČR masters
*pozn: J20 - kategorie juniorů do 20
let, J23 - junioři do 23 let, W1, M2
- veteránské kategorie mužů a žen.

Díky finanční podpoře od městyse
Náměšť na Hané jsme se mohli aktivně účastnit soutěží v průběhu celého
roku a získávat tak potřebné body
v hodnocení. Náš úspěch je tedy
i úspěchem městyse. Nyní již každý
vzpěrač z ČR bude vědět, kde je Náměšť na Hané. Snad se nám v dalších
letech povede pořádat i větší soutěže,
například některé kolo ligy juniorek.
Julie Švecová

Tábory na Hané

Místa realizace:
Lutín - areál TJ Sigma;
Čelechovice na Hané - ZŠ, Sokolovna;
Konice - MC Srdíčko;
Ústín – SDH; Suchdol – MŠ;
Ludéřov - Barokní sýpka;
Těšetice - ZŠ.
Za RC Pohádka proběhne v tomto
roce (2020) celkem 14 různorodě zaměřených příměstských táborů.

Místa realizace:
Senice na Hané – ZŠ;
Senice na Hané – fara;
Slatinice – fara;
Drahanovice – okolí;
Náměšť na Hané – areál spolku Ponygang;
Náměšť na Hané – prostory Komunitního centra;
Náměšť na Hané – RC Pohádka a prostory Komunitního centra;
Lhota pod Kosířem (zahrada s chatou).
Informační schůzky pro vedoucí
a instruktory táborů proběhli během
měsíce února, kde se tvořil harmonogram táborů, jejich názvy, zaměření
a termíny. Termín táborů v Náměšti
na Hané jsou již dané a název táboru
bude v dalším čísle.
Za všechny tábory bude pro rodiče
určená zvýhodněná jednotná cena
a to 950 Kč. Tato jednotná cena pokryje náklady na celodenní stravu
dítěte, dopravu na výlety a vstupné,
které jsou v našem projektu nezpůsobilými výdaji a je nutné, aby je hradily
rodiče samy. Díky zvýhodněné ceně
tak máte mimořádnou šanci své děti
umístit i na více místech nebo více
turnusech v jenom místě realizace.

Nejpozději během měsíce dubna 2020
budou na různých místech vyvěšené
i plakáty těchto táborů, info bude také
na stránkách www.regionhana.cz
a mcpohadka@estranky.cz, kde najdete veškeré informace pro včasné
přihlášení a informace k vyplňování
všech dokumentů s tím spojených.
Další informace a termíny všech táborů v obcích Regionu HANÁ budou
zveřejněné také v dalším čísle novin.
Tímto se na všechny Vaše děti
těší manažerka projektu Iveta Botková a koordinátorka Jana Dostálková Baciak. Bližší info rádi
zodpovíme emailem na adrese
taborynahane@seznam.cz
Termíny letních táborů:
20. 7. – 24. 7. 2020
Jezdecký tábor Ponygang,
b.kvicalova@seznam.cz
27. 7. – 31. 7. 2020
Máme rádi Náměšť na Hané
a Pohádky, rcpohadka@seznam.cz
3. 8. – 7. 8. 2020
Tábor s AJ, petra7974@seznam.cz
18. 8. – 14. 8. 2020
Cesta kolem světa, 80zuz@seznam.cz
J. Dostálková Baciak
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Je to sice ještě předčasné, ale spousta rodičů již plánuje léto 2020 pro své
děti. Můžeme Vám s radostí oznámit,
že jsou na našem území schválené dva
projekty z OPZ na příměstské tábory na dobu tří let, určené pro děti ve
věku od 5 – do 15 let. Zahájení realizace táborů je od 1. 3. 2020 a poběží
až do roku 2022, a to za podpory Regionu HANÁ, z.s. a Rodinného centra
Pohádka, z.s..
Jedná se o tábory zaměřené na podporu zaměstnanosti a určené především pro oba pracující rodiče nebo
rodiče, kteří jsou aktivními účastníky
na trhu práce – to je jedna z dotačních
podmínek MPSV.
Za Region HANÁ proběhne v tomto roce (2020) celkem 15 - 17 různorodě zaměřených příměstských táborů.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 v jednotlivých obcích
V 59 obcích našeho regionu koledovalo letos 136 skupinek koledníků:

Náměšťské noviny / strana 10

Celkem bylo vykoledováno: 741 243 Kč
Vykoledovaná částka byla po rozpečetění a přepočítání pokladniček na
jednotlivých městských nebo obecních úřadech následně odeslána na
centrální charitní konto u České spořitelny. Z centrálního konta budou peníze rozděleny do regionů na schválené projekty jednotlivých místních
charit a na humanitární pomoc u nás
i v zahraničí. Výnos Tříkrálové sbírky
je z největší části tradičně věnován na
podporu záměrů pro lidi v nouzi na
území ČR. Jde o různé formy pomoci
pro seniory, matky dětmi v tísni, lidi
s postižením, bez domova, sociálně
vyloučené či ohrožené vyloučením.
Desetina výtěžku je určena na pomoc

rozvojových projektů do zahraničí
(např. na udržení zdrojů obživy nebo
vzdělávání), případně jako rezerva
pro případ humanitárních katastrof.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo
vykoledováno v 57 obcích na Litovelsku 660 546 Kč. Část sbírky, určená pro vlastní projekty Charity, byla
využita následovně: podpořili jsme
provoz Domácí zdravotní péče, která
zajišťuje poskytování zdravotnických
výkonů v domácím prostředí ve výši
100 000 Kč, podpořili jsme činnost
Mateřského centra Rybička, které nabízí vzdělávací a tréninkové programy,
základní rodinné poradenství, organizuje zájmové a volnočasové aktivity

a různé společenské a sportovní akce
pro rodiny s malými dětmi ve výši
253 000 Kč. Poskytli jsme přímou
pomoc rodinám a osobám v nouzi ve
výši 30 000 Kč. Částkou 20 000 Kč
jsme přispěli na vybavení školních tříd
v Gonaives na Haiti.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a na rozvoj charitních
projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří
nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

Provádíme
výškové práce
s Opravy střech, klempířské
a pokrývačské práce
s Čištění žlabů a svodů
s Tlakové čištění střech
a fasád od mechu a plísní
s Odstranění sněhu a ledu
ze střech
s Nátěry stožárů a veřejného
osvětlení
s Ořezy stromů a rizikové
kácení z plošiny
s Jiné výškové práce z plošiny
Kontakt:
Jiří Srovnal
tel.: 731 453 560
plosiny@srovnal.cz

www.srovnal.cz
www.srovnal.cz

Náměšťské noviny / strana 11

Pron
ájem

ploš

in tel.:
731
453
560

Denka Junior
12 metrů
Denka Lift
25 metrů

a13031

Výhodný
PronáJem
A PůJčovnA
PLošin

OPRAVY
PRACOVNÍCH STROJŮ
Miroslav Spěvák
servis: tel: 604 588 081
www.miroslavspevak.cz
sklad: tel: 777 090 552
email:spevak.sklad@email.cz
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kancelář: tel: 606 954 337
email: spevakova.lenka@email.cz

Z dluhů se dá dostat

Poděkování

„Z dluhů se dá dostat. Nejdůležitější je před nimi nezavírat oči“,
říká insolvenční poradkyně Vendula Kroupová.
Jen v Olomouci se v exekucích nachází každý desátý člověk nad
15 let. Do insolvence se ročně dostane přibližně 400 z nich. Jak se
s takovými životními situacemi mohou lidé vypořádávat a co je v této
situaci nejtěžší? O tom jsme si povídali s insolvenčními poradkyněmi Ivanou Vyleťalovou a Vendulou Kroupovou z organizace Člověk
v tísni.
spolu s klientem hledat příčiny ale
i řešení. Pomohou mu zmapovat situaci a například připravit člověka na
oddlužení. „Insolvence je krok, který ovlivní fungování rodiny. Proto je
dobré být připraven na všechny možné situace, které mohou nastat. Důležité je zmapovat celou životní situaci,
nejen příjmy a výdaje, ale rodinné zázemí, zdravotní stav, práci apod.,“ říká
Vendula Kroupová. S ní i s jejími kolegyněmi si můžete zavolat, poradit se
a domluvit schůzku. Služby fungují bezplatně a pracovníci vás mohou
navštívit i u vás doma, a to nejen
v Olomouci a okolí, ale i na Litovelsku
a Uničovsku.
V Olomouci můžete navštívit kancelář Člověka v tísni bez objednání
v konzultačních hodinách ve čtvrtky od 8 do 12 hodin na adrese
Litovelská 14. Nebo se domluvit na
schůzce s insolvenční poradkyní:
Vendula Kroupová
vendula.kroupova@clovekvtisni.cz
777 367 873
Clovekvtisni.cz/olomouc
Barbora Kurdzielová
Mediální koordinátor

Rada a zastupitelstvo městyse
děkuje všem dárcům za příspěvky do charitní sbírky. Je
to velký pokrok, vždyť v loňském roce se vybralo „pouze“
57.950 Kč.
Velké díky!

M. Husičková
starostka

Poplatky 2020
Upozorňujeme občany, že se na úřadě městyse vybírají poplatky.
Do 31. 5. 2020 jsou splatné následující místní poplatky:
1) Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je stanoven na
500 Kč za osobu, která má trvalý pobyt na území městyse. Poplatníkem je
i cizinec, kterému byl povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů.
2) Místní poplatek ze psů je stanoven na 200 Kč. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je sazba poplatku ve výši 100 Kč za psa.
Poplatníkem je držitel psa. Držitelem
je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území
městyse. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Stočné
stanovené
ve
výši
875 Kč / osobu (resp. 25 Kč/m3 dle
odebrané vody) vypouštěné do
kanalizace v období od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2019, je splatné do
30. 09. 2020.
J. Šťastná
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V červnu tohoto roku začala platit
nová pravidla oddlužení. I když se
podmínky vstupu do insolvence zlepšily, dluhy stále nejsou pro mnoho
obyvatel vyřešené téma. Pokud si lidé
neví rady, mohou se obrátit například
na pracovníky v organizaci Člověk
v tísni. Ti tyto problémy se svými klienty řeší denně.
„Některá zadlužení přicházejí
z nezodpovědného zadlužování, jako
jsou například nákupy na splátky. Zároveň k nám ale přichází lidé, kteří
se do dluhů dostali kvůli závažné životní situaci. Třeba je opustil partner
a životní náklady zůstaly na jednom
živiteli,“ popisuje typy klientských
příběhů insolvenční poradkyně Ivana Vyleťalová. Občas se také setkává s dluhy, které vzniknou tak, že na
ně člověk zapomene, nebo o nich ani
neví. „Mnoho lidí přichází do dluhů
kvůli neznalosti. Například proto, že
neví, že mají platit zdravotní pojištění,
nebo zapomenou na poplatky za odpady,“ dodává Vyleťalová.
Nejčastějším problémem, se kterým
klienti do dluhové poradny Člověka
v tísni přichází, jsou exekuce. „Exekuce je pro lidi likvidační a demotivační a vede je často ke krajním řešením. Například práce v šedé zóně,
závislost na dávkách nebo třeba reálná ztráta bydlení,“ říká Vendula
Kroupová. Proč tomu tak je? Dluhy
jsou podle insolvenční poradkyně v naší společnosti ještě stále tabu
a lidé proto nejsou dostatečně informovaní o tom, jak je řešit: „Často
o těchto problémech neříkáme ani své
nejbližší rodině. Lidé potřebují sebrat
odvahu na to, je řešit.“ A to jedině tím
způsobem, že o nich začnou mluvit.
Začít mluvit o dluzích může člověk
právě s odborníky z organizace Člověk v tísni. Pracovníci se pokoušejí

firma MISAL

Alena Stavělová, Bělidlo 69, Náměšť na Hané,
tel.585 951 268, e-mail: misal@misal.cz
PRODEJNÍ DOBA:
PONDĚLÍ až PÁTEK:
13 - 17 hodin
SOBOTA a NEDĚLE:
ZAVŘENO
MOŽNOST PLATBY KARTOU!

NOVĚ!

SLUŽBY
- VŠECHNY PLATBY PRO fi. SKYLINK
- VÝROBA KLÍČŮ FAB

PRODEJ
- SÁČKY DO VŠECH DRUHŮ VYSAVAČŮ
- ELEKTRO + PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ a NE - ZAVŘENO

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. Radek Krejčíř
777 574 293
radek.krejcir@seznam.cz
Nové Dvory 411
783 44 Náměšť na Hané
IČO: 88615774

GEOMETRICKÝ PLÁN PRO:
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zaměření budovy
o rozestavěné stavby
o novostavby ke kolaudaci
o hospodářské a výrobní objekty
dělení pozemku
o rozdělení pozemků
o rozdělení pozemků o dané výměře
o zaměření změn hranice
vyznačení věcného břemene

Vytýčení



vlastnické hranice parcely
stavby

Inženýrskou geodézii:






zaměření polohopisu a výškopisu pro
projekty staveb
vytyčování staveb
zaměření skutečného provedení staveb
zaměření inženýrských sítí.

Oddíl mladých hasičů
Mladí hasiči nezahálí ani v zimním
období. Hned po novém roce jsme se
začali scházet na našich pravidelných
schůzkách. Podle počasí hrajeme různé hry v klubovně nebo venku, trénujeme na halové zimní soutěže.
11. 1. 2020 jsme byli na soutěži
v Hlubočkách. Soutěž se skládala ze
dvou disciplín – požárního útoku
„na sucho“ a běhu přes překážky a šta-

fety 4x50m s překonáním překážek
– žebřík, podlez, přeskok a spojování
hadic. V mladší kategorii naše družstvo složené - Zuzka Rozsívalová, Karolína Oklešťková, Tomáš Stratil, Zdeněk Nepožitek obsadilo 12. místo ze
14 družstev. Bohužel nám nevyšla
štafeta.
Starší družstvo složené - Honza
Barveníček, Michal Dopita, Laďa Stra-

til, Adam Barveníček v konkurenci
vyrovnaných 12 družstev obsadilo
5. místo.
V dalším období jsme v klubovně
malovali obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“,vyráběli různé
výrobky, trénovali spojování hadic.
Až počasí dovolí, budeme se připravovat na jarní klání v našich soutěžích.
Lenka Trnková, vedoucí MH

Anhydritové a cementové potěry
Podlahy garáží - leštěné betony
Vyrovnání podkladů - pěnobeton
Aplikační tloušťka od 2 cm
Volejte:

605 350 556

www.podlahy-bares.cz
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BETONY A LITÉ PODLAHY
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Městys Náměšť na Hané zve na

4. - 5. dubna od 9.00 do 15.00 hodin
PROGRAM:

NEDĚLE 5. dubna
ve 14.00 hodin vernisáž výstavy
HANÁCKÉ KRASLICE MARIE ZÁHOROVÉ
PÁTEK 10. – PONDĚLÍ 13. dubna 2020
9.00 – 15.00 hodin
• prohlídky velikonočně vyzdobeného zámku
• dílny pro veřejnost
• prodej velikonočních vajíček a dekorací
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