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Vítání občánků

Symbol domova

V sobotu 19. března 2022 přivítala starostka městyse Mgr. Marta Husičková
v obřadní síni náměšťského zámku tyto děti:

Letní víla, která naslouchá,
v očích se třpytí slzavé dojetí,
otevírá cestičku k domovu,
stojí při Tobě & zároveň mimo
náš prostor.

Jakub Havlík
Jonáš Duda
Dominika Kozáková
Fabian Skopal
Anita Sedlářová
Adam Středula
Vincenc Navrátil
Teodor Nábělek
Amálie Růžičková
Antonín Navrátil
Při tomto slavnostním aktu byla maminkám předána kytička, dětem knížka
s finančním příspěvkem 1.000,- Kč od městyse Náměšť na Hané. Poděkování
patří hudebnímu doprovodu Terezce Vychodilové, Jakubovi Kohnovi a fotografovi Karlu Konečnému.

Štíhlými prsty stvořitelky krásy
světí doteky rodnou půdu,
v jejím hmatu je tak nádherný cit,
krásnější než milostivé objetí.
Ladnými kroky
skáče přes propasti času,
dává pocit bezpečí i jistoty;
drží ve svaté víře onen Symbol domova.
Cestou, jež nás vede vpřed,
klikatí se Osudy lidského společenství;
stezky, díky kterým navracíme
vnitřní štěstí,
kolébají poutníky pokojným životem
celého univerza.
Ve správném souhvězdí náhod
spatříme rovněž další domovy,
vzdálené na světelný čas, i blízké
na mělké nadechnutí;
všechny v sobě nesou určitý
symbol mateřství.
Symbol matčiny křehké krásy,
symbol otcovy hrdé cti,
symbol, vytetovaný
do našich nejradostnějších emocí.
Symbol domova,
znak, podle něhož je láska
na vrcholku nebes s bílými lvicemi,
majestátně krásnými
i krutě spravedlivými,
jako je život samotný...
Tvůj i můj.
Tomáš Přidal

Den vody
Páteční sluníčkový den provázel
celý 1. stupeň na naučné stezce ke
DNI VODY, který spadá na 22. března. Stezka nás zavedla až ke studánce v
Terezském údolí, kde se děti seznámily
s malým tvorečkem „BLEŠIVCEM“.
Cestou je provázely úkoly zaměřené
na koloběh vody, její skupenství, formy
v krajině, vodní živočichy a pro nejmenší byl připravený i úkol s pohádkovými postavičkami. Žáci také vyhledávali vodu na různých místech
a měřili její kyselost pomocí indikačních
PH papírků.
Celé dopoledne strávené venku, na
sluníčku, jsme si užili, dozvěděli jsme
se spoustu nových informací a vrace-

li se do školy s tím, že si budeme vody
mnohem více vážit, protože ne každý
k ní má takový přístup jako my. A jak
praví čínský filozof Lao-c´ „Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu

a s ničím nesoupeří“. Proto, buďme
jako voda a snažme se být prospěšní
svému okolí.
Mgr. Bc. Jiřina Gallasová,
koordinátor EVVO

Zámek Náměšť na Hané
Vážení příznivci náměšťského zámku, letos se můžete těšit na akci KVĚTINY PRO ZÁMECKOU PANÍ hned
v červnu. Je to proto, že se v tomto
čase koná sjezd rodáků. Rozmanitá
aranžmá NAPŘÍČ STALETÍMI – to
je to, co nás tentokrát čeká. V úterý
7. června proběhne od 16.00 hodin
vernisáž Květin pro zámeckou paní
a od 17.00 hodin bude vernisáž STÁLÉ EXPOZICE VĚNOVANÉ LADISLAVU LAKOMÉMU A LADISLAVU VYCHODILOVI.
O víkendu 18. – 19. června je zámek
v zajetí psů a jejich páníčků. Koná se
tu velká OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ.

V pátek 24. června se v kapli Nejsvětější Trojice můžeme těšit na
VZPOMÍNKOVÝ KONCERT SBORU JOSEFA SROVNALA. Další den
v sobotu, přesně 25. 6., se během noci
odehrají pohádkové příběhy. Na akci
Z POHÁDKY DO POHÁDKY je
potřeba se, jako obvykle, objednat.
Pohádka Jak se budí princezny letos
bude tou hlavní. V dalších scénkách
poznáte ukázky z pohádek Kouzla
králů nebo Nesmrtelná teta.
V sobotu 9. července nás čeká
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA S KLOBOUKY MARIE MAZÁNKOVÉ. Jestli si
pamatujete, tak paní doktorka Ma-
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Hodový vláček
V sobotu 11.6. začne od 10:00 hod.
jezdit po Náměšti „Hodový vláček“.
Vláček všechny zájemce proveze ulicí Sokolskou, ulicí Vodní, Záhumenskou, zastaví v ulici Vaňourkova, vyjede k zámku a sjede dolů na nádraží.
Od nádraží bude vláček vyjíždět vždy
v celou hodinu od 10 do 14:00 hod.
Zastávky (tam bude možno i nastoupit) budou v ulici Sokolská
u sokolovny, v ulici Vodní MŠ, na náměstí, na rozhraní ulice Vaňourkova
a Sokolská – u COOPu a před zámkem. Průvodce vám bude dělat
M. Kašpar.
Děti mají vláček zdarma, dospělí za
20,- Kč.

zánková už u nás v muzeu vystavovala své nádherné klobouky.
Neděle 17. července je vyhrazena na
zámku hlavně dětem, protože se koná
velmi oblíbená akce ODPOLEDNE
S VEČERNÍČKEM. Nebude chybět
vystoupení šaška Vikiho, Kolo štěstí
a samozřejmě ani pohádkové bytosti. Ty dětem zadají různé úkoly, které
ony v rámci parku plní.
Pohádky budou, jako každoročně,
i v srpnu – přesně 27.8.
Tak se na Vás těšíme!
Kolektiv pracovníků zámku
Náměšť na Hané

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se městys Náměšť na Hané
může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti
9,94 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,65 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy, recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021
k úspoře produkce CO2 o 116,95 tun. Víte kolik smrků
pohltí stejné množství CO2? 45 ks.
Nebylo nutné vytěžit 5 827,48 litrů ropy. Představte
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných
hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1
a to 218 krát.
Došlo také k úspoře 59 989,25 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 59 990 krát.
Podařilo se recyklovat 5 722,54 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 235 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné
rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 201,64 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 35 847

1€ mincí, nebo 244,72 kg hliníku, který by stačil na výrobu 16 315 plechovek o objemu 0,33 l.

Městys Náměšť na Hané
nám. T. G. Masaryka 100
783 44 Náměšť na Hané
V Praze dne 14.04.2022

Vážení partneři,

na úvod bychom Vám rádi poděkovali za Vaši spolupráci a zodpovědnost vůči životnímu
prostředí při odevzdávání vysloužilého elektra. Níže si Vám dovolujeme zaslat certifikát
k environmentálnímu vyúčtování za rok 2021.

Jedná se o přesný výpočet přínosu pro životní

prostředí, který vznikl díky zpětnému odběru a recyklaci takového množství vysloužilých
elektrospotřebičů, které odpovídá podílu elektrozařízení odevzdaných vaší obcí/firmou.
Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste uspořili elektrické energie,
energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Vyčíslili jsme i Váš podíl na snížení
acidifikačního potenciálu a emisí skleníkových plynů.
Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle
Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní
prostředí. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný odběr kolektivní systém
ASEKOL zajišťuje.
Pro snadnou prezentaci pozitivních dopadů třídění a recyklace na životní prostředí, lze využít
návrh článku pro místní média či interní využití, který přikládáme. Text a ilustrační schémata
v elektronické podobě naleznete také na webových stránkách společnosti ASEKOL – www.asekol.cz
v sekci stažení.
Věříme, že zaslané výsledky Vás potěší a zároveň budou motivací pro zodpovědný přístup
současné společnosti ke třídění elektroodpadu v budoucnu.

Za společnost ASEKOL a.s. s pozdravem a úctou

Mgr. Jan Vrba
jednatel

CERTIFIKÁT

ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

MĚSTYS NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Městys Náměšť na Hané
ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 3 861 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO:

71,27 MWh

2,57 t

6 379,14 l

221,62 m3

ropy*

259,85 kg

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí
* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
93 774 km v běžném osobním automobilu.

9 940

116,95

45

primárních surovin

vody**

5 827,48

218

59 989,25

6,69 t

59 990

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů
** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 2 975 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.

5 722,54

201,64

235

35 847

244,72
16 315

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

22.03.2022
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elektrické energie
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Oddíl mladých hasičů při SDH Náměšť na Hané
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Po zimní přestávce jsme se v únoru
opět začali scházet na našich pravidelných schůzkách na zbrojnici. Hráli jsme společenské hry, malovali obrázky do soutěže „Požární ochrana
očima dětí“, trénovali jsme základní
práci s hadicemi. V dubnu nám konečně začalo přát počasí na tréninky
na našem areálu na koupališti.
Protože v květnu nás čekají závody
v požárním útoku, okresní kolo hry
Plamen a závody jednotlivců, pro
některé členy nastal trénink třikrát
týdně. V pondělí trénují jednotlivci
disciplínu „běh na 60m s překážkami“, ve středu cvičíme „štafetu požárních dvojic“ a „ štafetu4x 60m“,
v pátek naše tři mladší družstva trénují „požární útok“. Bohužel, máme
ještě „mašinu“ na opravě, takže útok
cvičíme „na sucho“, bez vody.
V neděli 8. května jsme jeli do Loučan na závody v požárním útoku zařazeným do „ Okresní ligy mladých
hasičů okresu Olomouc“. Jelikož jsme
trénovali bez vody, byli jsme zvěda-

ví, jak se nám povede. Vše dopadlo
nad očekávání. V mladší kategorii
soutěžilo 25 družstev. Naše A družstvo obsadilo krásné 3.místo, B družstvo 10.místo. C družstvo, které tvoří
polovina členů, kteří chodí ještě do
školky, vyběhlo na trať za velké podpory rodičů. Vše se podařilo spojit
a terče byli sestříknuté v platném
čase, družstvo obsadilo 20.místo.
V sobotu 14.května jednotlivci jeli
do Dolan na soutěž „60m s překážkami. V mladší kategorii dívek soutěžila Jitka Velšová , Justína Velšová,
Karolína Oklešťková, Adéla Brzobohatá. V kategorii mladší chlapci Antonín Brzobohatý. V kategorii starší
dívky Anna Báťková, v kategorii starší chlapci Tomáš Stratil a Laďa Stratil.
Všichni zaběhli pěkné časy. Justína
obsadila 9.místo z 27 závodnic. Laďa
obsadil 6.místo z 29 závodníků.
V neděli 15.května se konalo
v Olomouci na stadioně Lokomotiva
okresní kolo hry Plamen. My jsme na
start postavili 2 družstva. A družstvo

bylo po podzimním ZPV na 2. místě,
takže jsme jeli na závody nažhaveni,
udržet bednu v konkurenci 19 družstev. Štafeta „4x60 m“ se nám povedla na 2.místo, ve „štafetě požárních
dvojic“ s drobnýma chybičkami bylo
5.místo, „požární útok jsme zvládli
na 4.místo. Při součtu bodů za umístění ve všech disciplínách, to cinklo
medailí. Holky Justína Velšová, Jitka
Velšová, Karolína Oklešťková, Zuzana Rozsívalová, Anna Zavadilová,
Barbora Nečesaná obsadili krásné
2.místo. B družstvo, které nemělo
body ze ZPV, zabojovalo. Na štafetách obsadilo 3. a 5.místo. Požární
útok nám nevyšel, ale i tak obsadili
Adéla Brzobohatá, Adéla Nepožitková, Valerie Přikrylová, Laura Lakomá, Ondřej Novák, Antonín Brzobohatý v celkovém hodnocení 11.místo.
V květnu a červnu nás čekají další závody v požárním útoku, přes
prázdniny soutěže jednotlivců.
Lenka Trnková
Vedoucí oddílu MH

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 XIX.
Archeologie jako krásný kůň & prospěšná spolupráce, trvající již více jak dvacet let
aneb netradiční Střípky o mých začátcích s „vědou rýče”.
„Každá cesta má svůj počátek. Počátek mojí cesty archeologií & její pouť mapuje představený příspěvek”.
Možná si nejeden čtenář pravidelného seriálu mých náměšťských
archeologických „Střípků” položí
otázku, jak jsem se k archeologii (své
stěžejní zálibě) vlastně dostal a jak
dlouho se archeologií amatérsky zabývám. Kořeny mého soustavného
zájmu o archeologii se datují od konce devadesátých let minulého století. Jako dítě jsem byl hodně zvídavý
a pořád se na něco ptal, jednoho dne,
(tuším, že to bylo na naší chalupě

v Kroměříži) jsem zhlédl černobílý
film o egyptské mumii. Právě tam
se objevila i skupina mužů, kteří,
mimo jiné, v Káhiře prováděli vykopávky. Od rodičů jsem se dozvěděl,
že to jsou vědci, dělají tam svoji práci a jsou archeology. Natolik mne to
zjištění zaujalo a takříkajíc nadchlo,
že jsem si následně začal vyhledávat
v encyklopediích nejrůznější informace o dávných kulturách a archeologických objevech nejen z území
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Obr. 1: S tehdejším posluchačem magisterského studia archeologie Bc. Pavlem Fojtíkem v Náměšti
na Hané, poloha Džbán - při odkryvu pravěké mohyly z pozdní doby kamenné (prázdniny 2002).

Obr. 2: S Mgr. Pavlínou Kalábkovou, Ph.D. - katedra historie Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, při společné prezentaci nálezů
v Senici na Hané, senior klub (duben 2009).

Obr. 3: U nahlášeného drobného sídlištního objektu KLPP její slezské fáze z pozdní doby bronzové (šedé zabarvení v profilu) v Náměšti na Hané,
poloha K Baběnci, RD manželů Richterových
(podzim 2007).

Egypta. Postupně se můj zájem začal
soustředit na naši oblast, převážně
v prehistorickém období, což je úsek
lidských dějin, který mě nejvíce zajímá a kde soustředím i své dosavadní
poznání. Samozřejmě, člověk si prohlubuje znalosti celý život. Ptal jsem
se také svého otce, kde v Náměšti
by se dalo něco objevit - chtěl jsem
se archeologii zase o něco přiblížit
a byl to velký adrenalin. Velká neznámá! Když mě nasměroval na pole
za dnešní náměšťský hřbitov, což
byl výše zmiňovaný počátek „mojí
archeologické cesty” (doslovně),
v životě bych nečekal, že tam toho
(za ona mnohaletá (!) úsilí) tolik objevím. Opravdu každý keramický
střípek pradávné minulosti našich
předků mi dělal nesmírnou radost!
Bylo to (a je) jako skládání příběhů
pomocí puzzle. Hledání a nacházení dalších dílků a z nich plynoucích
souvislostí. Ke spolupráci s profesionálními archeology jsem se dostal
v roce 2001 na olomoucké výstavě
„Archeologie lopatou i počítačem,”
kde jsem se seznámil s olomouckými archeology, Mgr. Markem Kalábkem a Mgr. Pavlínou Procházkovou
(posléze provdanou Kalábkovou).
Paní magistra mě zakrátko poté na
jedné z archeologických přednášek ve Václavkově sále Vlastivědného muzea v Olomouci seznámila s prostějovským archeologem
PhDr. Miroslavem Šmídem z prostějovské pobočky Ústavu archeologické památkové péče Brno. O rok
později, v době prázdnin, navázala
první spolupráce s doktorem Šmídem, kdy jsem se v Náměšti, v lese
s pomístním názvem Džbán, účastnil odkryvu pravěké mohyly z pozdní doby kamenné (tzv. eneolitu)
kultury nálevkovitých pohárů (dále
i KNP). Ověřovací výzkum mohyly
měl za cíl stanovit postavení chronologie celého mohylového pohřebiště
a doplnit tak znalosti o pohřbívání
pod mohylami v období starého a na
prahu středního eneolitu moravské

Střípky náměšťské archeologie XIX.

Tomáš Přidal

Obr. 4: S archeologem a vedoucím prostějovské pobočky ÚAPP Brno, v.v.i. PhDr. Miroslavem Šmídem při procházce v Náměšti na Hané
(léto 2010).
Obr. 5: Šťastný nálezce s torzem keramického poháru z pozdní doby kamenné (úrodná
Haná, podzim 2015).

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
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
o





Vytýčení



vlastnické hranice parcely
stavby

Inženýrskou geodézii:






zaměření polohopisu a výškopisu pro
projekty staveb
vytyčování staveb
zaměření skutečného provedení staveb
zaměření inženýrských sítí.
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KNP. Byla to velmi zajímavá práce,
vedle fundovaných lidí z oboru se na
výzkumu podíleli i američtí studenti a jejich pedagogové z USA. Provádím tzv. povrchové sběry, což je, ve
své podstatě, nedestruktivní archeologická metoda - jedná se o vizuální
průzkum, prováděný obvykle na jaře
či v podzimních měsících po orbě na
zemědělsky obdělávaných plochách,
kdy jsou pro tuto archeologickou
činnost ideální podmínky. Mimo
sběry jsem v našem katastru zjistil
i intaktní archeologické terénní situace, jež byly následně odborníky
prozkoumány a zdokumentovány
a mám za sebou též činnost přednáškovou - v roce 2008 jsem přednášel o archeologii s ukázkou svých
nálezů na Moravském reálném gymnáziu v Olomouci, v roce 2009 (společně s Mgr. Pavlínou Kalábkovou,
Ph.D.) jsem měl krátkou prezentaci
v Senici na Hané, v klubu seniorů.
Referoval jsem také o výsledcích
svých povrchových sběrů (převážně z katastru městyse Náměště na
Hané) v roce 2010 na půdě Archeologického centra Olomouc, kde
posluchači byli, mimo další vážné
zájemce o archeologii, převážně studovaní odborníci a velký ohlas měla
odborná přednáška v roce 2009 v domovské Náměšti, v tamním Senior
klubu (pod vedením pana J. Pouče),
kde jsme se doplňovali s přednášejícím, panem Květoslavem Pytlíčkem
ze Senice na Hané. Přítomní posluchači si mohli nálezy (z mých sběrů
a ze sběrů jeho syna, p. Bruna Pytlíčka - též amatérského archeologa)
sami naživo prohlédnout a osahat.
Archeologem jsem chtěl být již odmala, ovšem moje studijní výsledky
mi neumožnily dostat se na gymnázium. Aktivní zájem o tento krásný
vědní obor a trvající spolupráce (již
více jak dvacet let) mě však z nadšence „vyšvihla” mezi odbornou
veřejnost a publikujícího spolupracovníka archeologických institucí,
díky čemuž se i ono poznání dávné
„předpísemné” minulosti našeho
městyse posunulo „krůček” vpřed...

Informatika

Mìstys Námìšť na Hané
ve spolupráci s

19 r
:0
0

N
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. v eá NÉ
t

Dne 3.5.2022 se žáci 7. tříd se známili v rámci výuky
informatiky s praktickým využitím kapesního počítače
micro:bit.
V rámci revize RVP, kdy se připravuje zcela nová
informatika, mohli žáci s předstihem nahlédnout do
problematiky algoritmizace. Žáci si mohli fyzicky do
micro:bitů nahrát vlastní program vytvoření na internetovém portále www.makecode.microbit.org.
Úvodní seznámení s micro:bitem proběhlo již v minulých hodinách, kde mj. si mohly děti zkusit programování i na portále Scratch. Žáky všeobecně programování velmi baví, protože ihned vidí výsledek svojí práce.
Mgr. Filip Strážnický

uvádí v licenci Provox music publishing s.r.o.
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Noc

Karlštejně
na

Karel Svoboda, Jiøí Štaidl,
Eduard Kreèmar, Zdenìk Podskalský,
Zdenìk Podskalský ml.

Romantická komedie
plná známých a oblíbených melodií

Režie: Dagmar Hlubková, Hudební nastudování: Petr Šumník, Dirigenti: Petr Šumník, Tomáš Hanák,
Sbormistr: Lubomíra Hellová, Choreograﬁe: Renáta Mrózková, Scéna: Martin Víšek, Kostýmy: Roman Šolc
Vstupné: 250 Kè v pøedprodeji na úøadì mìstyse / 300 Kè na místì
Akci podpoøil Olomoucký kraj.

Tak a je to tady!
Neuvěřitelné se stalo skutečností.
Nádraží jde do prodeje!
V půlce dubna se na webu správy železnic, ale i Náměště na Hané,
objevil inzerát na prodej nádražní
budovy v Náměšti. Završí se tak
jedna důležitá etapa v historii této
budovy.
Jak jsem psal v minulém čísle, aktivita započala před 5 lety a ke svému
výročí si také nadělí změnu majitele, doufáme, že se povede nám ji
získat a že ukážeme Správě železnic
i všem škarohlídům, že se o budovu, která chátrá více než 10 let, dokážeme postarat daleko lépe a vrátíme ji zpět do života i když jiným
způsobem.
Plánovaná rekonstrukce zastávky
a přejezdu se evidentně zadrhla, to
však naštěstí nemá vliv na prodej
budovy i když SŽ to s tím původně
spojovala. Důležitý termín je 18. 7.
2022 do kdy bude možné podat nabídky. Pak už to bude v rukou SŽ.
Určitě se ptáte, jak můžete pomoci. Přiznám se, že kdybych tušil
před x lety, že se budu někdy snažit zachránit nějaké nádraží, začal
bych šetřit a vydělávat poněkud razantnějším způsobem, abych mohl
nádraží odkoupit nebo peníze poskytnout spolku, čas však nelze
vrátit, a tak se chci obrátit na Vás.
Na občany historických obcí Náměště, Biskupství a Nových Dvorů,
vesnic a městečka, pro které bylo
přivedení dráhy důležitou věcí pro
spojení se světem. Zároveň samotné
nádraží sehrálo roli v mnoha životech občanů. Někteří tam pracovali,

někteří z něj každý den jezdili a jezdí do školy a práce.
Veřejná sbírka, kterou jsem před
3 roky založil, byla již ukončena, bohužel jsem tenkrát netušil, že vše se
povleče, a tak ji již nelze prodloužit.
Existují však jiné možnosti v době
vydání novin již poběží projekt na
Doniu. Druhou možností je prostě
nás kontaktovat. My se s Vámi domluvíme na možnostech podpory

a vše dořešíme, aby to bylo v pořádku a odpovídalo to liteře zákona.
Děkujeme za Vaši podporu, kterou nám celou dobu vyjadřujete, ať
už účastí na akcích nebo i tím, že
jste nám pomáhali při organizaci
natáčení nebo jen vzpomínkami.
Nakonec nádraží bude fungovat pro
nás všechny.
Martin Kašpar,
předseda spolku

Petr Axmann
Bělidlo 69, Náměšť na Hané

NOVĚ!

od 3.1.2022 PRODEJNÍ DOBA
PO, ÚT, ČT, PÁ:
08 - 12, 14 - 17 hodin
ST
----------, 14 - 17 hodin
SOBOTA:
08 - 11 hodin
MOŽNOST PLATBY KARTOU!

tel.: 585 951 268
e-mail: misal@misal.cz
SLUŽBY A PRODEJ BEZE ZMĚN !!!

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

PRODEJ
- SÁČKY DO VŠECH DRUHŮ VYSAVAČŮ
- ELEKTRO + PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ
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160 let Sokola a výstava v rámci hodů
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Česká obec sokolská je v České
republice čtvrtým nejpočetnějším
spolkem, jehož 180 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým
aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských
souborech. Zajímavé také je, že Sokol
se řadí k nejstarším spolkům tohoto typu na světě. Myšlenkově vznikl
z emancipačních snah českého národa v 19. století. Program všestranného psychofyzického rozvoje člověka
ji vtiskl Dr. Miroslav Tyrš, profesor
Univerzity Karlovy a podnikatel Jindřich Fügner. Hlavním heslem, které
razil Tyrš, bylo: „Tužme se! “, sokolským pozdravem se stalo: „Nazdar!“.
První prapor a skicu prvních krojů
namaloval sám Josef Mánes a pravidelné cvičení v Sokole bylo zahájeno
již v březnu 1862.
Letos náš spolek slaví 160 let. Při
této příležitosti a při příležitosti oslav
hodů v Náměšti na Hané pro Vás
připravujeme výstavu se sokolskou
tématikou. Z Prahy k nám dorazí
putovní výstava s názvem: „Sokolové u zrodu republiky“ a „Svět sletů“.
K prohlédnutí budou i obrazové materiály z naší činnosti a činnosti našich oddílů. V rámci hodů uvidíte
i Sokolskou stráž. A kdybyste nevěděli, co Sokolská stráž znamená, přikládáme pár řádků o jejím vzniku.
Vznik Sokolské stráže
Dne 28. října 1918, kdy vzniklo samostatné Československo, chyběly
vznikající republice mocenské opory,
především armáda. Přitom bylo nezbytné zabránit případnému chaosu.
Sokol si během první světové války
zachoval svou organizovanost a díky
tomu mohl v prvních dnech nového
státu jako jediný plnit úkoly chybějících bezpečnostních složek. Sokolové po celé republice vytvořili tzv.
Národní (sokolské) stráže. Odzbrojovaly například rakouské a maďarské vojáky nacházející se na našem
území. Dále zajistily a střežily sklady
potravin a důležité objekty, aby nedošlo k nepokojům a ztrátám na kulturním dědictví. Sokolové také střežili
společně s členy Obce střelecké Praž-

ský hrad. Tímto byl položen základ
Sokolské stráže. Současná Sokolská
stráž byla založena 5. prosince 2014
u příležitosti 96. výročí Hradní stráže
na Pražském hradě, kde byl velitelem
Hradní stráže slavnostně dekorován
prapor, který věnoval sokolstvu Dr.
Edvard Beneš. Organizačně stráž
spadá pod Vzdělavatelský odbor České obce sokolské. Vedoucím činovníkem, velitelem stráže, je br. Ing. Marek Manda, Dis., zástupcem Lukáš
Křemen. Oba členové předsednictva
VO ČOS. Z logiky věci současná Sokolská stráž neplní tutéž funkci jako
stráž v roce 1918, ale navazuje na její
odkaz. Oddíly jsou tvořeny z krojovaných sokolů, kteří prošli základním výcvikem v pořadové přípravě

u Hradní stráže. K tvorbě oddílů bylo
přistoupeno z organizačních důvodů,
kdy výcviky u Hradní stráže prošlo
již více než 100 krojovaných sokolů.
Každý oddíl má svého velitele a reprezentuje ČOS jak na lokálních, tak
na velkých akcích svolaných vedením
Sokolské stráže.
Sokolská stráž je čestnou jednotkou
České obce sokolské. Mezi její hlavní
úkoly patří organizace, zabezpečení
a provádění slavnostních, pietních
a smutečních aktů, dále sokolských
průvodů a slavností. Sokolská stráž
sdružuje krojované sokoly napříč republikou a pečuje o zachování sokolství jako součásti českého kulturního
dědictví.
Výbor T.J. Sokol NnH

ČESKÁ OBEC
SOKOLSKÁ

160
1862-2022

VÝSTAVA
KE 160. VÝROČÍ SOKOLA

SOKOLOVÉ U ZRODU REPUBLIKY
SVĚT SLETŮ
FOTKY Z ČINNOSTI ODDÍLŮ A HISTORICKÉ FOTKY
OTEVŘENO VE DNECH 11. - 12. 6. 2022 10:00 - 20:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
SOBOTA 11. 6. 2022 10:00
SOKOLOVNA, SOKOLSKÁ 282, NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Divadlo Za Dveřmi
Taky jste si během posledních dvou
let říkali, že až to všechno skončí, tak
pojedeme tam a navštívíme tohle
a budeme dělat tamto a… Ano,
přesně stejnou věc jsme dělali i my
v divadle a plánovali a plánovali
a plánovali. Dokonce jsme v loni
trénovali online divadelní hru ČISTÍRNA, kterou jste mohli vidět
v premiéře a reprízách v létě 2021.
Konečně se už začínáme scházet,
užíváme si kontakt menší jak 2m,
poctivě se vzájemně vnitřně motivujeme a desinfikujeme (nemyslím
polykání antibakteriálního gelu),
ochranné pomůcky používáme pouze při fotbalu nebo holení. My jsme
připraveni dokončit stávající sezónu
2021/2022.
Takže co nás/vás ještě čeká ve
zbytku sezóny: Improvizujeme! Každý měsíc se potkáme na takzvaném
IMPROVEČERU, na kterém trénujeme improvizační hry. Sice tedy
nejsme součástí Improligy, ale jejich
umění nás natolik uchvátilo, že si
rádi zkoušíme svoje hranice. Pravidelně z této akce sdílíme fotky, které opět najdete na našich sociálních
sítích. Pokud vás improvizace zajímá
a měli byste zájem přijít a zkusit si to,

kontaktujte nás buď na divadelním
Messengeru nebo hezky reagujeme
i na email za.dvermi@email.cz. Akce
není určena veřejnosti a nedostanete
se na ni jinak než přes pozvánku od
souboru. Složité? Možná, ale zase je
jistota, že kdo přijde, hraje! Diváky
přivítáme na představení. Věkové
složení je od 15 do 107 let.
IMPROŠOU. No takhle. Asi jste
hodně plakali nad zrušenou ParŤičkou, která loni neproběhla. Nezoufejte!!! Letos dostane nový kabát. Chystáme pro vás 30. 7. 2022
IMPROŠOU na které nesmíte chybět. Jiný koncept, nové hry, nová
světla, nové karamboly, nové (to
slovo mi začíná lézt krkem) Přijďte!
Uvidíte sami!
DRAMAŤÁK-tak ale tohle je teda
novinka. Divadlo vzalo pod svá
ochranná křídla Dramatický kroužek, který byl původně kroužkem
vzniklým na ZŠ Náměšť na Hané.
Kroužek je stále v nabídce základní školy, ale nově v jiný čas, takže
je dostupnější pro žáky 1.stupně i
žáky 2.stupně. Stále zůstává ve vedení kroužku trio MSE a stále zůstává, že se do kroužku může přihlásit kdokoli od 9 do 15 let a nemusí

být jen z Náměště, klidně může být
i z Marsu.
PREMIÉRA-letos se můžete těšit
na premiéru dětí. Chápu, že dospělá sekce by vás zvedla ze židle víc,
tam si ale budete muset počkat. Dramaťák právě nacvičuje pohádku od
J.Karafiáta a Vl.Pešky BROUČCI.
Premiéru očekávejte 10.6. v 19 hodin
na sále. Určitě přijďte podpořit mladé
začínající herce. On totiž právě ten
potlesk a adrenalin a endorfin a jiný
-in je tou jedinou povolenou drogou, která pomáhá herci nevzdat to
(repríza by měla být o týden později
15. 6. v Loučanech v 17 hod.,
prostě sledujte naše kanály a budete
v obraze).
Tak za nás je to asi teď všechno.
Máme toho před sebou fakt hodně…
reprízy, improvečery, lektory, dramaťák, premiéru, improšou, soustředění, … a jo, ještě o soustředění nevíte. No tak to si necháme na příště,
však to není poslední článek, co od
nás čtete. Sledujte nás na Instagramu
(Divadelnispolekzadvermi) a Facebooku (O.s. ZA DVEŘMI) a budete
mít informace čerstvější než chleba
z pekárny. Konec hlášení!
Divadelní spolek ZA DVEŘMI

Sluncem vyhřáté páteční dopoledne strávili žáci prvního stupně
v zámecké zahradě. Čekalo je zde
celkem sedm úkolů zaměřených
na planetu Zemi, která slaví svátek
22. dubna.
Na stanovištích si žáci ověřili
své znalosti především z prvouky
a přírodovědy. Jedním z úkolů bylo
roztřídit živočichy na obratlovce
a bezobratlé, starší je následně rozdělili na podskupiny, tedy savce,
ptáky, plazy, obojživelníky a ryby.
Zjistili jsme také, jak dlouho trvá,
než se rozloží různé odpadky (např.
dětské pleny, igelitové pytle či slupka
od banánu) a na základě toho si uvědomili, jak je pro naši planetu zásadní jejich třídění.
Žáci zabrousili i do „kuchyně“
a ověřili si, do jaké míry znají bylinky, které jejich maminky běžně

používají při vaření. Jejich úkolem
bylo nejprve přiřadit název ke správné bylince a následně pomocí čichu
přiřadit správnou dvojičku v sušeném stavu. I když to byl úkol nelehký, někteří by se v kuchyni rozhodně
neztratili.
Nabytí znalostmi, s úsměvy na
tvářích, jsme se vraceli zpátky do
školy a už teď se nemůžeme dočkat
toho, až Zemi budeme oslavovat
příští rok!
Mgr. Bc. Jiřina Gallasová
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Děti 15-18 let
49
Děti 8-15 let
191
Děti 6-7
72
Děti na
doHané
3 let
68
Statistika obyvatel v Náměšti
Celkem
2039
Počet obyvatel s trvalým pobytem dle věkových kaStatistika obyvatel v Náměšti na Hané
tegorií v Náměšti na Hané:
k 01.01.2020:
Náměšť se neustále rozrůstá. Důkazem toho je
Dospělí v Náměšti na Hané: 1684
Počet počtu
obyvatel
s trvalým
pobytemje,dle
věkových kategorií
i zvyšování
obyvatel.
Velmi pozitivní
že naDěti 15-18počtu
let obyvatel. Velmi 51
růstá Náměšť
počet dětíse
veneustále
věku do 3rozrůstá.
let, stoupá Důkazem
počet dětí vetoho je i zvyšování
8-15počet
let dětí ve věku 8 -15222
věku pozitivní
8-15 let, snižuje
ale početpočet
dětí vedětí
věkuve
6-7věku
let. do 3 let,Děti
je, žesenarůstá
stoupá
let,
Z tabulky
je rovněž
zřejmé,dětí
že oproti
roku6-7
2017,
kdy
Děti 6-7
58
snižuje
se ale počet
ve věku
let.
došloZk úbytku
lidí,
jsou
ostatní
roky
plusové.
do 3 let
78
tabulky je rovněž zřejmé, že oproti roku 2017, Děti
kdy došlo
k úbytku lidí jsou ostatní
Celkem
2093
roky plusové.
k 01.01.2018:
Dospělí
Děti 15-18 let
Děti 8-15 let
Děti 6-7
Děti do 3 let
Celkem

1656
55
197
58
70
2036

k 01.01.2021:
Dospělí
Děti 15-18 let
Děti 8-15 let
Děti 6-7
Děti do 3 let
Celkem

1691
46
246
47
89
2119

k 01.01.2019:
Dospělí
Děti 15-18 let
Děti 8-15 let
Děti 6-7
Děti do 3 let
Celkem

1659
49
191
72
68
2039

k 01.01.2022:
Dospělí
Děti 15-18 let
Děti 8-15 let
Děti 6-7
Děti do 3 let
Celkem

1709
45
255
47
104
2160

k 01.01.2020:
Dospělí
Děti 15-18 let
Děti 8-15 let
Děti 6-7
Děti do 3 let
Celkem

1684
51
222
58
78
2093

k 01.01.2021:
Dospělí
Děti 15-18 let
Děti 8-15 let
Děti 6-7
Děti do 3 let
Celkem Narození
Rok

2017
17
k 01.01.2022:
2018
Dospělí 20
2019
Děti 15-1822
let
Děti 8-15 let
2020
24
Děti 6-7 29
2021
Děti do 3 let
Celkem

Úmrtí
37
25
24
29
40

1691
46
246
47
89
2119
Přistěhování

46
67
1709
4590
25582
4788
104
2160

Odstěhování
29
45
33
34
45

Přírůstek/úbytek
-3
17
55
43
32

Polytechnický den v mateřské škole
nosti dětí, vzájemná ochota poradit
nebo si i vzájemně pomoci.
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo představení zbudovaného
polytechnického koutku na terase
školní zahrady, kde si děti mohly
vyrobit výrobek ze dřeva dle vlastní fantazie. Výrobky se povedly na
výbornou a odměnou byl příjemný
odpolední zážitek a pocit z dobře
odvedené vlastnoruční práce, který
je k nezaplacení.
Koordinátorka EVVO všem zájemcům
představila
Ekoškolu
s aktivitami Ekotýmu, mimo jiné
i s plánem činností na vybudování

zmíněného polytechnického koutku. Prvním krokem byla analýza
a monitorování podmínek v MŠ, obdržení polytechnického stolu včetně
kufříků s nářadím (projekt Venkovské školy Regionu Haná společně
– MAP II). Následoval úklid a úprava skladu pro polytechnické pomůcky, který se snažíme společnými silami dovybavit, abychom jej mohli
s dětmi naplno využívat.
Tímto děkujeme všem rodičům za
spolupráci a těšíme se na další společné plány.
Za Ekotým Alena Moudrá,
Bc. Tereza Koudelná
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Dne 7. 4. proběhlo v naší mateřské škole polytechnické odpoledne
pro děti a rodiče. Naším cílem bylo
představit polytechniku v mateřské
škole jako určité vzdělávací pojetí,
které se stává běžnou součástí školního provozu.
Ve třech odděleních byla připravena stanoviště s úkoly, kde si mohli
rodiče s dětmi vyrobit kytku z vlny
anebo vyzkoušet různé zatloukací
hry, pinzety, dřevěné lamely nebo
také stavebnice, které rozvíjí hlavně jemnou motoriku, vytrvalost
a fantazii dětí. Při společném tvoření se rozvíjí i komunikační schop-

Vzpírání Haná z.s. - Závodní sezóna se rozjíždí
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S jarem přišla závodní sezóna
a ukázalo se, která ligová družstva
složíme.
Nejprve, už v únoru, jsme v Havířově otestovali připravenost nás
starších, na prvním kole ligy masters. Jelikož jsme na veterány ještě
docela mladí, máme horší koeficient
a skončili jsme na 9. místě z 15 týmů.
Což je docela hezký výkon.
Ligu juniorek jsme letos nesložili,
protože nám děvčata zestárla, zůstali jsme tak jen u druhé ligy žen. Přes
problémy s lékařskými prohlídkami,
kdy to ještě den před závody vypadalo téměř beznadějně, jsme nakonec do Nového Hrozenkova odjely
s tříčlenným týmem. Kristýna se do
tréninku letos opřela naplno, tak si
odvážela osobní rekordy. Naše nová
posila Veronika závodila poprvé, se
všemi pokusy platnými také pokořila svá osobní maxima. Petra má
letos zdravotní potíže, ale jako opora týmu nezklamala, na závodech
zabojovala. Na medailové umístění
v ženské lize sice nemáme, ale odjížděly jsme spokojené.

Koncem března si pak zazávodili muži v Brně na třetí lize. Opět
se vyskytly technické problémy, ale
povedlo se nám s hostováním vyjet
v plné sestavě šesti mužů. Vojta se
dostal opět těsně na hranící SCM
limitu. Poprvé si zazávodil téměř
patnáctiletý Honza, který o týden
později startoval i v lize starších
žáků. Třetí ligu měl tedy jako zkoušku „nanečisto“ a ukázal, že bude závodní typ, když odjížděl s osobními
rekordy.
V dubnu teprve dostali příležitost
naši žáci. Rozhodli jsme se složit
pouze po jednom družstvu starších
a mladších žáků, kdy závodit budou
ti nejlepší. V Kopřivnici však chyběli
závodníci, tak jsme dvě děti půjčili
na hostování, závodů se tedy účastnilo nakonec 11 našich dětí. Soutěž
byla velmi dlouhá, oproti očekávání
svazu začalo vzpírat spoustu dětí,
závody tak končily až v 8 večer.
Naši si vedli skvěle. V severní
skupině jsme skončili s mladšími
i staršími žáky na druhém místě.
V celkovém pořadí z celé ČR byli

naši mladší žáci čtvrtí, a starší žáci
osmí, ale pouze o 1 bod od sedmého
a šestého místa. Do finále postupuje prvních 6 týmů po třech ligových
kolech. Myslím, že máme velkou
šanci bojovat o medaile s mladšími
i staršími žáky. Mladší konečně úročí své zkušenosti s činkou z doby,
kdy se jim na lize výkon nepočítal
kvůli nízkému věku. Někteří vzpírají už od šesti let, a výkon s činkou se
počítá až od desátého roku.
Na zelený čtvrtek jsme s dětmi
udělali exhibici v Domově pro seniory Soběsuky. Ukázali jsme jim
rozcvičku, trh, nadhoz, ale i různé
vzpěračské „blbinky“ jako nadhoz
či pozved ve dvou lidech, trh a nadhoz jednou rukou, nebo nadhoz živé
váhy. Pak si senioři i zaměstnanci
domova mohli osahat jak těžká je
dětská činka, ti odvážnější si zkusili (pod dozorem) i něco zvednout
nad hlavu. Těžší činku zkusila i paní
ředitelka domova Yvona Andělová.
Byla to povedená akce, kterou bychom mohli dělat častěji.
Prvního máje jsme pořádali naši
tradiční Nutella challenge, přejmenovanou po změně hlavní ceny na
Peanuts challenge. Přijeli si zazávodit členové ze Šumperka a Kopřivnice. Soutěžilo se v počtu kliků na
balonech a v dřepech s činkou. Děti
do 12 let měli naloženo 30 % tělesné váhy, ženy a žáci do 15 let pak
50 % tělesné váhy a muži 75 %. Bekonkurenčně nejlepší byl Jan Smékal, který udělal 60 kliků a 120
dřepů. I další výkony však byly obdivuhodné. Když byly výsledky nerozhodné, poměřili závodníci síly

Vzpírání Haná z.s. - Závodní sezóna se rozjíždí
v ručkování. Tím se rozhodlo o medailích téměř ve všech kategoriích.
Nejlepší byl Marek Trbušek, který
zvládl stropní žebřík ve vzpírárně
přeručkovat šestkrát bez přerušení.
Do července nás ještě čekají druhá
kola ligových soutěží, MČR juniorů do 17 a do 23 let, možná i MČR
masters. V létě pak už budou jen pohárové závody, ale také ME veteránů
v Polsku, kam snad z klubu vyjedeme reprezentovat ve dvou.
Julie Švecová

Poslední dva dubnové pátky (22.4.
a 29.4. 2022) jsme zasvětili 3D tisku.
Pro žáky osmého ročníku jsme připravili projektový den, který se věnoval této problematice.
Ve škole jsme uvítali odborníka
z praxe, Ing. Ladislava Havelku,
který děti seznámil s principy 3D
tisku, s používanými materiály pro
tisk a způsoby modelování produktů a získávání podkladů pro 3D tisk
a využíváním 3D tiskáren ve zdravotnictví, elektronice a průmyslu.
Pomocí aplikace Socrative si na
iPadech žáci ověřili, co si zapamatovali z prezentace. Tentokrát
nedostávali známky, ale odměnu
v podobě výrobku, vytisknutého na
3D tiskárně.
Druhá půlka projektového dne
pak byla praktická. Pomocí 3D per
děti domodelovávaly krabičku, jejíž
kostru dostali vytisknutou z naší
školní 3D tiskárny.
Dopoledne bylo velmi zajímavé
a žáci se seznámili s technologií,
která má velkou budoucnost.
Mgr. Ladislav Havelka
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Projektový den 3D tiskárny a pera
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