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Zahájení školního roku 2021/2022
Ve středu 1. 9. 2021 začal slavnostním zahájením na zámku v Náměšti na
Hané školní rok pro 24 prvňáčků. Slavnostní přivítání proběhlo za účasti rodičů a prarodičů v obřadní síni náměšťského zámku. Do rukou třídní učitelky
Mgr. Elišky Kvapilové předala nové školáky vedoucí učitelka mateřské školy
Mgr. Pavla Valentová. Děti byly přivítány ředitelem Základní školy a Mateřské
školy Mgr. Ladislavem Havelkou a starostkou Mgr. Martou Husičkovou.
Aby byl nástup opravdu slavnostní, postarala se o kulturní program Mgr.
J. Janečková. Každý žák obdržel dárek od městyse Náměšť na Hané a Regionu
HANÁ. Po skončení ceremoniálu se děti vyfotily a spolu s příbuznými se všichni přesunuli na 1. stupeň ZŠ, kde se děti mohly poprvé podívat do své třídy.
Přejeme všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům naší školy, mnoho úspěchů
v novém školním roce.
Mgr. E. Kvapilová

Generace půvabnosti
Tváře obdivovaných žen,
jejichž struktura bývá u každé jiná,
budí vlahým polibkem nové dny,
přicházející s přirozenou krásou času.
Generační půvab je okouzlením,
u kterého opakovaně dochází
k upevnění neměnné lásky
na hřebíčcích z hmoty věčna.
Uznejte tu ženskou půvabnost;
nespoutanou zbraň,
jež muže dobíjí láskou;
stateční vítězové by pro ni umírali…
Rádi a napořád;
v otáčkách tanečního víru,
u nohou své křehké modly,
zavíraje do ní svůj nechladnoucí chtíč.
V sopečné erupci
rodí se další půvaby;
nezastaví je absolutně nic,
pokud ano, skály se rozestoupí,
v nebi se prohloubí díry z tmy…
Bronzové kopí blesku
protne kvílející hlas meluzíny,
přičemž na jedno otočení
zahřmí žalm pro uplakané srdce.
A to se snad v nikom nestane.
Tomáš Přidal

Sraz rodáků
V letošním roce uplynulo 880 let od první písemné zmínky o Náměšti na Hané (listina biskupa Zdíka). Prof. D. Papajík spolu s dr. M. Šmídem připravují souhrnné dějiny Náměště. A protože letošní rok byl poznamenán pandemií, zpomalila se příprava dějin (uzavřené archivy apod.). Při jedné z pracovních porad k dějinám Náměště navrhl prof. Papajík
uspořádání srazu rodáků. Rada tento návrh vzala za své. Sraz rodáků by se měl uskutečnit v rámci hodů v příštím roce.
Termín hodů v neděli 12.6., celý týden však již budou probíhat různé doprovodné programy. O těch zatím nebylo rozhodnuto, vše se teprve ladí.

Velká prosba všem:
Máte-li kontakty na naše bývalé občany, kteří žili v Náměšti, prosím o zaslání mailem,
zavolejte je na 607 555 746, sdělte ústně na úřadě apod.
MAHU

Z dění na zámku
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Letošní začátek sezóny zkomplikovala hygienická opatření, která zakazovala koordinované prohlídky a my
se tak potýkali s otázkou, jakým způsobem budeme návštěvníky provádět? Nakonec jsme brány otevřeli již
v květnu, ale k vidění byl pouze krátký
okruh A - přízemí zámku, abychom
tak dodrželi i opatření týkající se počtu lidí na metry čtvereční. Netradičnímu způsobu provádění, při kterém
návštěvníci dostali do rukou text
k místnostem a následně zámek procházeli samostatně, se museli přizpůsobit i naši průvodci, kteří se na měsíc
proměnili v kustody. Tento způsob
prohlídky jste si mohli vyzkoušet při
příležitosti oslav náměšťských hodů,
kdy v rámci nedělního odpoledne byla
prohlídka pro místní obyvatele zdarma. Během toho se na nádvoří zámku
promítal dokumentární film Dívejte
se srdcem s Ladislavem Lakomým.
Následoval měsíc červen, kdy se konečně mohlo začít klasicky provádět,
ale skupiny byly stále omezeny na deset lidí včetně průvodce. Tato skuteč-

nost byla rozhodující pro uspořádání
akce Z pohádky do pohádky, kterou
jsme byli nuceni posunout až na
3. července. Pohádkové prohlídky navštívilo tři sta lidí, při kterých shlédli
divadelní ukázky z pohádek Koloběžka první, Čarodějné námluvy, Honza málem králem a Hrátky s čertem.
Osmnáctého července se pak uskutečnilo Odpoledne s Večerníčkem, které
moderoval DJ Mariánek. V parku
byly pro děti připravena stanoviště se
soutěžními úkoly, které hlídaly postavičky z Večerníčků.
Desátého srpna odstartovala vernisáží v obřadní síni výstava Květiny
pro zámeckou paní aneb květiny mezi
dřevem a hlínou, kterou připravily aranžérky pod vedením předního
brněnského floristy Slávka Rabušice.
Interiéry vyzdobené květinami, keramikou místního umělce Ladislava Grossmanna a také řezbami jeho
žáků, si přišlo prohlédnout bezmála
pět set lidí.
Dvacátého prvního srpna proběhla
znovu akce Z pohádky do pohádky.

Nechtěli jsme opakovat stejný program, takže jsme zhruba za měsíc
intenzivních připrav nacvičili nové
představení, na kterém se obvykle
podílí přes třicet dobrovolníků z Náměště a okolí. Návštěvnost byla nakonec ještě vyšší než v červenci a nás
těší, že je o pohádky stále zájem. Tentokrát se hrály pohádky Tři oříšky pro
Popelku, S čerty nejsou žerty, Čertova
nevěsta a další. Zpestřením byla kobyla Bára, která se objevila v roli Juráška
a děti tak měly zážitek i v podobě
koně.
Během letních měsíců se v parku
konaly ještě dvě Výstavy psů, žáci
z uměleckého kroužku ZUŠ Miloslava
Ctibora využily výstavní prostory pro
prezentaci svých prací pod názvem
Drsná výstava a také v našem muzeu
byla k vidění výstava Komnaty světla
umělce Antonína Gavlase.
V průběhu tohoto roku byly zrestaurovány dva obrazy, které mají pro náš
zámek velikou hodnotu. Na prvním
obraze je zobrazena hanácká svatba
na místním náměstí ještě s původním
kostelem sv. Kunhuty a sv. Jindřicha,
jehož střechu roku 1842 pohltily plameny při velkém požáru náměstí, kdy
shořelo i 23 domů. Na druhém obraze
je pohled na Náměšť, kde je vidět dolní zámek, horní zámek obklopený sedmnácti domy tkalců a ještě původní
barokní kaple s věží a zvonicí. Obrazy
jsou k vidění v rámci všech prohlídkových okruhů. Tak jako v předešlých
letech, jsme i letos zapůjčili zámecký
nábytek do Kroměříže na natáčení série Marie Terezie, který vysílá Česká
televize a zámek se také objevil v pořadu Cyklosalon v reportáži o cyklistických trasách v Olomouckém kraji.
Co nás čeká dál? V pátek 17. září
od 16 hodin proběhla v obřadní síni
přednáška o arcibiskupských kočárech. Slyšeli jsme spoustu zajímavostí a nových poznatků o kočárech.
V sobotu 16. října proběhne na zámku akce Dýňové a slámové kouzlení,
29. - 30. října bude Tajemný zámek,
27. listopadu vás zveme do dílen na
tvorbu adventních věnců a 18. prosince se uskuteční Vánoční prohlídky.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Kolektiv zámku Náměšť na Hané
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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
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Střípky náměšťské archeologie XVI.
K povrchovému nálezu provrtaného medvědího zubu v katastru
městyse Náměště na Hané (okr.
Olomouc) v širším kontextu archeologického poznání
„Skládáme mozaiku dávno zapomenutých a zašlých příběhů. Příběhů
o životech & osudech lidí, díky kterým jsme, kým jsme a můžeme být
na to právem hrdi. Čas je nedostižný a každičký střípek minulosti, ať je
nám vzdálený sebevíc, nás posunuje
vpřed - nejen jako národ, ale i jako
rostoucí strom s kořeny naší identity.
V každém z nás je stopa.”
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V 80. letech 20. století byl při jarních pracích na poli, JVV od středu
městyse Náměště na Hané, v poloze
s pomístním názvem „V Ráji” náhodně objeven provrtaný medvědí
zub. Jedná se o ojedinělý nález, bez
bližších vypovídacích archeologických souvislostí (tzv. nálezových
kontextů), kdy nemůžeme, zcela logicky, rozhodnout jeho bližší chronologické, příp. kulturní zařazení.
To je nám velkým otazníkem, který
za současného stavu, díky absenci uzavřeného nálezového celku,
(tj. sídlištního objektu nebo hrobu)
v kontextu výskytu druhu této specifické kostěné industrie (artefaktů),
nedokážeme a ani nemůžeme spolehlivě zodpovědět. Vzhledem k povaze místa nálezu, kde byl perforovaný medvědí zub zvednut, a lokality

jako takové, která má polykulturní
charakter, se nám nabízí hned několik možných variant konkrétního
časového „uchopení” v rámci tzv. relativní chronologie pravěkého, raně
historického
(protohistorického,
chcete-li - poznámka autora) až raně
středověkého stáří. Povrchovými
sběry autora tohoto článku zde bylo
zachyceno (v příslušné časové posloupnosti) osídlení lidem kultury se
zvoncovitými poháry (KZP) z období závěru pozdní doby kamenné (tzv.
pozdního eneolitu), kterou datujeme
mez roky 2500 - 2200 př. Kr. a jejíž
název je odvozen podle charakteristického tvaru nádob této invazní
„pohárové” civilizace, připomínající
tvarem obrácený zvon. Dále zde byla
(nově) identifikována, na základě
charakteristicky zdobené keramiky
s příměsí tuhy, (výzdobný styl pomocí tzv. hřebenování) menší protohistorická sídlištní komponenta
doby laténské (z období laténu stupňů B-C) moravských Keltů a dvěma
zdobenými fragmenty raně středověké keramiky aktivity (?) historického etnika Slovanů. V posledním
případě je otázkou, jak slovanskou
keramiku z daného místa pojímat,
případně nesouvisí-li s agrárním
využitím této lokality, neboť vyjma
dvou keramických jedinců se soubor
(zatím, podotýkám) dále „nerozrostl”. A co vlastně o provrtaných
medvědích zubech (resp. závěscích z
nich provedených) víme z pramenů

Obr. 1 - 3: Perforovaný závěsek z medvědího zubu z katastru Náměště na
Hané, poloha „V ráji”.
Foto: T. Přidal.

soudobého poznání archeologie? Samotné závěsky z provrtaných medvědích zubů nemají žádný chronologický význam, (viz výše v souvislosti
s uzavřenými nálezovými kontexty),
neboť se v nezměněné podobě vyskytují, i když v různém počtu, od
starší doby kamenné až do současnosti. Tento typ nálezu patří k atraktivním, současně však velmi sporadicky se vyskytujícím předmětům
materiální kultury kupř. doby halštatské (tj. starší doby železné), kdy
se právě též vyskytují závěsky z provrtaných medvědích zubů. Z dosud
publikovaných interpretací vyplývá
základní otázka, zda jde o předměty profánní (všední) povahy s převažujícím estetickým významem
(ozdoby, lovecké trofeje, odznaky kolektivní identity), nebo spíše
o památky sakrálního rázu (amulety
a talismany). Etnografická pozorování prokazují, že v boreální zóně celé
severní polokoule byl a místy dosud
je medvěd ve velké míře uctíván jako
vládce zvířat a lesa, respektive jako
zosobnění lesa. Důvodem pro takové mimořádné postavení jsou zejména jeho specifické vlastnosti, jimiž se
nápadně odlišuje od ostatní divoké
zvěře, žijící v daných oblastech. Patří
mezi ně i značná podobnost s člověkem (např. stavba kostry, tvar stopy,
stravovací návyky), která poměrně
záhy podnítila myšlenku a ideji, že
se jedná o člověka v medvědí kůži.
U severských komunit byl rozšířený
především rituální lov a hostiny na
oslavu jeho zabití, obvykle vydávány za svatbu a vrcholily medvědím
„znovuzrozením”. I přesto, že jde
vskutku o zajímavý archeologický movitý pramen, zůstává nám,
i z pohledu archeologického poznání
našeho městyse - o jehož charakteru
a povaze víme mnohé - tak trochu
záhadným dílkem mozaiky archeologického kulturního dědictví náměšťské minulosti. Otázky nám často nezaručí konkrétní odpovědi, byť
i ony mají jistý význam pro danou
problematiku.
Tomáš Přidal

Věc: Souhlas s předáváním údajů o množství dodané vody
Provozovatel kanalizace Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.prosí zákazníky, kteří jsou připojeni
na vodovod o podpis „Souhlasu s předáváním údajů o množství dodané vody“ a předání tohoto souhlasu do
boxu, který se nachází na úřadě městyse.

Omlouváme se zákazníkům za administrativní zátěž, ale souhlas s předáváním údajů o množství dodané
vody je vyžadován společností INSTA CZ, která provozuje veřejný vodovod a provádí odečty vodoměrů.
Poskytnuté údaje slouží VHS Čerlinka s.r.o. pro účely fakturace stočného v souladu s § 19, odst.5 zákona
274/2001Sb.- o vodovodech a kanalizacích, který zní: „Pokud není množství vypouštěných vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které
odpovídá zjištění na vodoměru….“ .
O podepsání souhlasu prosíme i odběratele, kterým je stočné fakturováno směrným číslem, tzv. paušálem,
abychom měli přehled, kdyby došlo ke změně způsobu fakturace (přechod od studny na veřejný vodovod).
Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a za Váš čas.
Ing. Helena Stoupová
jednatel VHS ČERLINKA s.r.o.
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Dopisy se souhlasem budou do jednotlivých domů doručovány v nejbližších dnech.

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:






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 a dorost
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Zdravíme naše příznivce skoro po
roční pauze. Ne, že bychom rok zaháleli a nescházeli se. Ale loni na jaře
jsme měli pár schůzek před prázdninami, potom jsme stihli tábor. Na
podzim, když jsme se začali scházet
a připravili jsme se na naše soutě-

že, tak kvůli celorepublikové situaci,
přišla opět stopka. Letos jsme se sešli
opět až v červnu na schůzkách, které byly zaměřené na opakování práce
s našim hasičským nářadím, hlavně na práci s hadicemi. Jednu schůzku jsme měli zaměřenou na práci

s hasicími přístroji, kdy nám členové
družstva mužů ukázali, jak se zachází
s práškovým hasícím přístrojem. My
jsme potom trénovali se džberovými
stříkačkami.
V srpnu někteří naši členové jeli
na tábor do Radíkova u Olomouce,
kde strávili osm dní ve společnosti
91 dětí. Měli jsme táborák, olympiádu,
přespali jsme v lese, hasiči z Hluboček
nám udělali pěnu, ve které jsme se vyřádili a na závěr závod požární všestrannosti a diskotéku na téma složky IZS.
Od září se opět scházíme na schůzkách, kde se připravujeme na závod
požární všestrannosti- opakujeme
uzly, zdravovědu, topografii, střílíme
ze vzduchovky, lezeme na laně. ZPV se
uskuteční 26.9.2021 v Kožušanech. Někteří naši členové se chystají na závody
jednotlivců – běh na 60m s překážkami,
které nás čekají na podzim. Doufáme,
že letos již závody proběhnou.
Na jaře proběhly postupové soutěže dorostu. 29.5. se konalo okresní
kolo dorostu v Olomouci na stadionu
Lokomotiva, kterého se zúčastnil náš
člen Ladislav Stratil. Soutěž se skládá
z běhu na 100m s překážkami, dvojboje a testu z požární ochrany. Laďa
v kategorii mladší dorostenec vyhrál
a tím si zajistil postup na krajské kolo.
Krajské kolo se konalo 13. 6. 2021
v Lipníku nad Bečvou, zde Laďa obsadil
krásné 2 místo, blahopřejeme.
Rádi přivítáme do našich řad nové
členy, kteří mají zájem se naučit něco
nového. Schůzky máme v pátek
v 16 hodin na zbrojnici nebo na koupališti.
Lenka Trnková
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Organizace „Mezi námi oceňuje“
Již čtvrtým rokem úspěšně probíhá mezigenerační setkávání seniorů z domu seniorů FRANTIŠEK
a dětí z mateřské školy v Náměšti
na Hané pod názvem Čtecí babičky a dědečkové. Po celou dobu nás
zaštiťuje pražská organizace Mezi
námi a jako místní koordinátor nás
propojuje Rodinné centrum Heřmánek. Protože je naše vzájemná

spolupráce velice úspěšná, velmi nás potěšilo, když jsme mohli
28. června, na sklonku školního roku, převzít z rukou Kateřiny Jirglové a Markéty Šatalíkové
z pražské organizace Mezi námi,
mezigenerační známku a diplomy.
Na slavnostním předávání jsme
přivítali a návštěvou nás poctili
také starostka Mgr. Marta Husič-

Čtecí babičky a dědečci
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Již třetí školní rok se setkávají děti z
náměšťské mateřské školy se seniory
z Domu seniorů František v rámci
celorepublikového programu Čtecí
babičky a dědečci. V období nouzového stavu jsme si vzájemně posílali videa a fotografie. Senioři dětem
přečetli na dálku pohádky a děti
jim na oplátku poslaly veselá videa
ze svých aktivit ve školce. Také jsme
si navzájem posílali různé výtvory
nebo obrázky. I mávat do oken domova nám děti přišly a u toho zazpí-

valy písničky. S uvolněním opatření
jsme rádi, že už za námi přišly děti
a paní učitelky na zahradu zazpívat
a zatancovat, i když zatím jen na
dálku, bez individuálního osobního kontaktu. Děti nám také přinesly
výkresy, ze kterých jsme si udělali na
plotě galerii, aby je mohli všichni kolemjdoucí obdivovat.
Mgr. Martina Horáková - sociálně aktivizační pracovnice

ková, ředitel MŠ a ZŠ v Náměšti
Mgr. Ladislav Havelka a s dětmi
přišla vedoucí učitelka Mgr. Pavla
Valentová a učitelka Marta Potůčková. Děkujeme všem zúčastněným za krásné prožití slavnostního dopoledne.
Mgr. Martina Horáková
Sociálně - aktivizační pracovnice

Nádraží Náměšť, z.s.
financovat odkup nádraží a postupnou rekonstrukci nádražní budovy.
Nápad na knihovničku vznikl již
v loňském roce, realizace probíhala
od jara letošního roku, knihovnička bude sloužit pro cestující, kteří již
okolí trati znají, a tak si určitě rádi
přečtou nějakou knihu, časopis nebo
noviny. Zaměřili jsme se však i na
návštěvníky dětského hřiště, a tak
je v nabídce i několik dětských knih
a časopisů.
Pokud se vám doma válí nějaké nepotřebné knihy, budeme rádi, když je
do knihovničky zanesete abyste udělali radost zase někomu dalšímu.
Martin Kašpar, předseda spolku

VÝTVARNÉ
KROUŽKY

„učit se vnímat sebe
a svět kolem“
ŘEZBÁŘSTVÍ
základy práce s řezbářským
nožem a dlátem
realizace vlastního návrhu
úcta ke dřevu
MALBA A GRAFIKA
s cílem na intuitivní
a dialog s přírodou tvorba v přírodě
základní grafické techniky
experimentální tvorba
UMĚLECKÁ KERAMIKA RAKU
plastika, reliéf, užitkové předměty
propojení živlů přírody
vypalování v ohni
SOUČASTÍ KROUŽKŮ BUDE

PUTOVÁNÍ
DĚJINAMI UMĚNÍ

ZAČÁTEK KROUŽKŮ OD NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU 2021
KROUŽEK TRVÁ
DVĚ VYUČOVACÍ HODINY
--výtvarník
LADISLAV GROSSMANN
VAŃOURKOVA 33, NÁMĚŠŤ NA HANÉ
tel. 603 763 782

ladislav.grossmann@gmail.com
www.ladislavgrossmann.cz
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V neděli 29. 8. 2021 proběhla na
prostranství u náměšťského nádraží
akce spolku Nádraží Náměšť. Představili jsme projekt Nádraží mezi
Dvěma Světy a také odhalili knihovničku nebo též knihobudku.
Nádraží mezi Dvěma Světy tedy
Nádraží mezi minulostí a budoucností. Každý z nás bude mít možnost
poslat vzkaz do budoucnosti, v tzv.
časoprostorových schránkách, ty budou umístěny po stěnách kavárny.
V těchto schránkách budete moci poslat například svým budoucím příbuzným vzkaz, nějakou zajímavost
nebo třeba nejlepší domácí slivovici.
Z prodeje těchto schránek pak chceme

Vzpěrači z Hané v národní reprezentaci
Koronavirus toho změnil mnoho.
Začátkem jara ještě nikdo nemohl
říct, zda budou letos vůbec sportovní soutěže a pokud ano, jaké budou
podmínky. Odkládaly se i mezinárodní závody včetně OH, což bude
jednou historicky zajímavé.
Protože nejsme velký oddíl, snažili jsme se vzpírání udržet jak to šlo.
V nejhorších dobách měli členové
půjčené činky doma. V těch lepších
jsme trénovali v malém počtu venku a později i uvnitř. Pandemii jsme
přežili a jak to bylo možné, začali
jsme i závodit a nabírat další členy.
Letos se nám nepovedlo na první kolo druhé ligy žen složit družstvo. Jedním z důvodů bylo i to, že
v březnu jsem se já (Julie) rozhodla
startovat v první lize, za svůj mateřský oddíl TJ Bohemians Praha. Nebylo jisté, zda vůbec druhá liga letos
bude, jedna závodnice jim tehdy
chyběla.
Složili jsme jen ligová družstva
juniorek, mladších žáků a třetí ligu
mužů. Většina soutěží byla z jara
přesunuta na prázdniny. Proběhly
již i velké soutěže jako MČR juniorů
a juniorek do 17 let, do 23 let, akademické MČR a 11-12.9. proběhlo
MČR mužů a žen.
Z MČR do 17 let si přivezla zlato
Natálie Melichová a stříbro Vojtěch Dohnálek. Na MČR do 23 let
byl Vojta čtvrtý. Natálii se povedlo překročit limit pro zařazení do
A skupiny v SCM (centrum talento-

vané mládeže), a byla nominována
na Mistrovtsví Evropy do 17 let. Testovací start na V4 v Polsku dopadl
výborně a odvážela si medaili. Bohužel, vlivem okolností nakonec na
ME reprezentovat nemohla. Vojta se
dostal svým výkonem také do SCM,
prozatím je v B skupině.
Na ME do 23 let bude náš oddíl
a celou ČR reprezentovat Arnošt
Vogel již v 1.10. ve Finsku. Z akademického MČR, kde byly spojeny
3 váhové kategorie (102+) si odvážel
bronzovou medaili.
V ligových soutěžích je teď vše
lehce zamotané. Letos je umožněno
dokončit soutěž i bez účasti na všech
kolech, což jindy nešlo. Počítá se
s výpadky závodících kvůli nemoci
a podobně. Uvidíme na konci roku,
jaké budou výsledky. S mladšími
žáky bychom letos mohli úspěšně
projít finále.
Během prázdnin jsme pořádali naše tradiční závody 4 your PR.
Děti závodily zvlášť ráno, ostatní
odpoledne. Letošní ročník překvapil
největší účastí dětí. Devět jich bylo
z Hané, dvě ze Šumperka. Všichni
si dali osobák v trhu i dřepu. Zajímavý byl „návrat“ Tomáše Kuchaře,
jehož rodiče nám dodělávali závodní pódium, když tuto kategorii i bez
tréninku vyhrál. Vzpírání se nezapomíná. Odpoledne závodili 4 ženy
a 5 mužů, z celkem pěti různých oddílů. Téměř polovina z nich si dala
také osobák, o tom tyto závody jsou.

Na podzim chystáme ještě dvě
soutěže – Halloweenskou nutellu
a Baby ligu pro ty nejmenší. V zimě
pak již tradiční „Vánoční trhy a Boží
hod“ – soutěž v trhu a v házení medicinbalu přes hlavu.
J. Švecová
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