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Jednoho dne
Stanu se opět dítětem,
věřící v opětovanou lásku,
která míří do našich srdcí,
obydluje duši a tiše zavírá šrámy.
Ve tvářích andělů
poznávám své rodiče;
děkuji Ježíškovi za dárky,
ale nejvíc hvězdám, že ozařují nebe.
Jsou všude, rozeseté po hrstech,
nádherné a v podobě vloček,
snášející stříbroví;
hladí i chladí, upomínají na Zázrak!
I ten zlehka spadne z nebe,
a v těchto dnech, věřte,
že stane se nejedno kouzelné překvapení...
Jednoho dne
přeletí přes pole a lesy
magická aura adventních kouzel
& Čas nás vrátí
k počátku Vánoc!
Z teplé Mariiny dlaně
získáte požehnání i něhu,
zatímco Josefovo dobré slovo zahřeje,
abyste mohli nahlédnout do kolébky...
Vidíte?

Ať světla vánočního stromu rozsvítí naději
v srdcích nás všech na šťastný, pohodový,
úspěšný rok 2022.
Krásné Vánoce a v roce 2022 jenom
zdraví, štěstí a lásku
Jménem zastupitelstva městyse
Náměšť na Hané
Mgr. Marta Husičková

Duch Vánoc je malý chlapec,
ale i tajemný dárce lásky a důvěry;
v očích každého z nás
jiný atribut vánočních svátků.
Jednoho dne poznám,
že až zhasnou všechny hvězdy,
v oné tmě najdu odpovědi, které jsem
jako dítě hledal & nenacházel...
Jednoho dne
najdu své největší přání.
Tomáš Přidal

Už sto čtyřicet nových ovocných stromů kolem Náměště na Hané
Spolek Zelené srdce Moravy, z.s.,
vysadil během půl roku celkem už
sto čtyřicet nových ovocných stromů
a ořešáků královských.
Na podzimní loňskou dosadbu ořechové aleje za nádražím a osázení
části polní cesty z Nových Dvorů do
Náměště ovocnými stromky, navázali také letos členové spolku Zelené srdce Moravy a za podpory členů
a příznivců mysliveckého spolku vysázeli dalších sedmdesát třešní, hrušní
a jabloní.
Brigádu jsme naplánovali na sobotu,
desátého dubna. Sraz na osmou ranní,
počasí přálo, místy dokonce vysvitlo
sluníčko. Do práce se pustilo celkem
čtrnáct párů šikovných rukou a několik loveckých psů, kteří „pomáhali“
připravovat jámy pro nové stromky.
Začali jsme dosázením padesáti mladých stromků třešní, jabloní a hrušní
podél polní cesty mezi Náměští a Novými Dvory /před cedulí první pravá
polnička šikmo dolů/. Dalších dvacet ovocných stromků jsme týž den
nasadili pod zámkem podél cesty na
Střížov.
Pořádně zabrat nám dalo nejen
sázení samotné, ale také jarní úklid
obou lokalit. Vysbírali jsme deset
pytlů odpadků nejrůznějšího druhu, samozřejmě převládaly plastové

láhve a plechovky od piva, ale nově
také roušky. Samostatnou kapitolou
byly pneumatiky a různý stavební
materiál, který jsme dali na hromadu
a o odvoz poprosili městys. I za přísného dodržování hygienických nařízení šlo vše velmi dobře a kolem čtrnácté hodiny bylo hotovo, zasazeno,
zamulčováno, upraveno, zalito.
Spolek Zelené srdce Moravy vzniknul v Náměšti na Hané v březnu 2019.
My, členové spolku věříme, že stromy,
aleje, lokální biocentra a biokoridory
s odpočinkovými zónami, chránící
významné, nebo typické biologické
a krajinné prvky, jsou důležité a mají
významnou funkci i v hanácké krajině. Chceme se svojí aktivitou zasadit o to, aby generace, které přijdou
po nás, zdědili krajinu živou, nikoliv
zdevastovanou a vysílenou pod náporem nadměrné chemizace, špatného
vodního hospodaření a negativního
působení těžké zemědělské techniky
tak, jak to vidíme dnes.
Děkujeme za podporu těchto myšlenek nejen myslivcům a dalším dobrovolníkům, ale především městysi
Náměšť na Hané, od něhož se nám
podařilo také pro letošní rok získat
v rámci vyhlášených dotací spolkům
částku dvacet pět tisíc korun. Tato
částka byla celá použita na nákup

celkem sedmdesáti sazenic a ochranného materiálu, který je pro udržení
mladého stromku v krajině potřeba.
Štěpku pro mulčování stromků poskytl městys.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku
k dílu a při této akci náměšťský spolek, Zelené srdce Moravy, podpořili.
Opravdu jsme si to všichni moc užili
a máme z této činnosti dobrý pocit.
Fotogalerii a informace o spolku najdete také na facebooku, kde zveřejníme i pozvánky na další chystané akce,
na nichž se i na vás budeme těšit. Další sázení bychom rádi zajistili finančně z Nadace Partnerství a připravili
na podzim.
Jen doufáme, že stromky, které jsme
vysázeli, se v naší krajině udrží. Už
tři týdny po brigádě jsme zjistili, že
si na polní cestě z Nových Dvorů do
Náměště někdo jednu třešeň „vypůjčil“ i s mulčí, pravděpodobně do své
soukromé zahrady... S „navrácením“
jsme samozřejmě nepočítali, takže
ono místo je již opět osazeno, ale dali
jsme to tzv. z vlastní kapsy.
Přesto máme z naší práce radost
a věříme, že je nás v Náměšti na Hané
mnohem více, kterým záleží na tom,
aby naše děti po nás zdědily krajinu
živou, zdravou a krásnou.
Autor: Zora Ježková
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Sokol spolu v pohybu v Náměšti na Hané
Jedna z každoročních aktivit Sokolů po celé ČR je akce s názvem:
“SOKOL SPOLU V POHYBU“. A ani
v tomto roce tomu nebylo jinak. Na
1. a 2. října byla naplánovaná akce
tentokrát nejen pro nejmenší, ale
i pro rodiče z řad sokolů i nesokolů.
V pátek byla akce zahájena přednáškou
a praktickou ukázkou cvičení, kterou
vedl odborný školitel z UP Olomouc,
Mgr. Buben. Následně v sobotu proběhl nultý ročník spolkového víceboje pro družstva ve složení 3 muži
a 3 ženy.
Akce se zúčastnila družstva sokolů,
sousedů, divadelníků a farníků. Pro
soutěžící byly připraveny disciplíny
přetahování lanem, bumerangový
běh, historický kvíz, běh na lyžích,
hodšprt, přenášení míčků, pití nápo-

jů na čas a jiné. Celkovým vítězem se
stalo družstvo sousedů.
Souběžně děti soutěžily v jízdě na
koloběžkách a také si vyzkoušely
disciplíny ze Sokolského odznaku
zdatnosti, a to bumerangový běh,
pavoučí běh, skok dosažný, přeskok
přes švihadlo na čas a chůze po slepu
na přesnost. Každý soutěžící dostal
krásné sokolské suvenýry a nejlepší
v dané kategorii samozřejmě ceny
a medaile.
Večer si děti užily opékaní špekáčků,
stezku odvahy, promítání pohádky
v sokolovně a přespávačku.
Byla to parádní akce, které počasí
přálo a dobrá nálada nechyběla.
Výbor T. J. Sokol
Náměšť na Hané

Ekoškolí činnost v mateřské škole
držovat pravidla bezpečné manipulace
s nářadím.
Díky zapojení do projektu MAP II
jsme obdrželi polytechnický stůl se
sadou dětského nářadí. To ještě doplníme dalšími potřebnými pomůckami
tak, abychom dětem umožnili seznámit se s nejrůznějšími materiály a jejich vlastnostmi i pracovním nářadím
a jeho využitím.
Chceme-li děti v MŠ učit aktivně
objevovat svět, tvořit si vlastní názory
a postoje, je polytechnická výchova
založená na přímých zážitcích a přirozené zvídavosti dítěte vhodným nástrojem.
Učitelky jednotlivých tříd naší MŠ
zařazují prvky polytechnické výchovy průběžně v rámci témat integrovaných bloků školního vzdělávacího
programu. Polytechnické vzdělávání neznamená pouze návrat dětí
ke kladivům za dílenské ponky, ale
probouzí v dětech zájem o tvořivou
a činnostní práci a její provázání
s životními potřebami a přírodou.
Integruje vzdělávání přírodovědné,
technické a environmentální. Během
tvoření se u dítěte rozvíjí představivost, vlastní úsudek, odhad svých
možností, zručnost i komunikační
a kooperativní dovednosti a je doprovázeno radostí a pocitem seberealizace. Manuální činnosti dětí s předměty
jsou nezbytným základem pro rozvoj
logického a operačního myšlení, které
ovlivňují vývoj emocí a citů. Napomáhají celostnímu rozvoji dítěte, jeho
učení a poznávání.
Držíme se myšlenky polytechnického vzdělávání, že pro děti a jejich

rozvoj není nejdůležitější finální výsledek, dílo, výtvor, nýbrž PROCES
a PROŽITEK z dané činnosti, odkrývání vztahů mezi věcmi na základě
manipulace s nimi (přidávání, řazení,
přemísťování, třídění, porovnávání…).
Než dojdeme k samotné praktické
činnosti a finálnímu výrobku, děti
nejprve motivujeme (smyslovým prožitkem, ukázkou, písničkou, říkadly,
rozpoznáváním materiálů na předmětech kolem nás). Pomocí podpůrných
cvičení rozvíjíme potřebné dovednosti
(odhad vzdálenosti, orientace v prostoru, špetkový úchop, rozvoj jemné
i hrubé motoriky – skládání mozaiky,
vkládání předmětů do otvorů, navlékání, stavění řad z různých materiálů,
třídění dle barev, velikostí, šroubování) a seznámíme s fungováním nástrojů a nářadí a pracovním postupem
(řazení, zatloukání, řezání, lepení,
poměřování, kopání, sázení, hrabání,
stříhání apod.) Na závěr činnost vyhodnotíme. Závěrečná reflexe pomáhá
dětem upevnit získané znalosti (názvy
a vlastnosti materiálů, přírodnin, nářadí), osobnostně-sociální dovednosti
(naslouchání, trpělivost, rozvoj pocitu
sounáležitosti, vyslovení svého názoru,
zhodnocení své činnosti) a pojmenovat smyslové prožitky, které si odnesly
(vnímání vlastností povrchů, tvrdosti,
jemnosti, barev, chutí, vůní, zvuků).
Děkujeme všem, kteří nás v našich
„ekoškolích“ aktivitách podporují
a motivují nás k dalším činnostem.
Za Ekotým Bc. Tereza Koudelná
a Mgr. Lenka Svobodová, DiS.,
obrázek nakreslila Anička V.
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Po dlouhé covidové pauze se nám
v mateřské škole podařilo navázat na
předchozí školní rok a úspěšně pokračovat v projektu Ekoškola společně s Ekotýmem. Během pauzy jsme
nelenili a s dětským ekotýmem jsme
naplánovali nové činnosti. Děti projevily zájem o výrobu pampeliškového
sirupu nebo kopřivového čaje. Vytvořili jsme plán činnosti s cílem rozvoje
jejich samostatnosti, kdy si budou děti
samy mazat chleba ke svačině. Úspěšně jsme také dokončili plán činností,
jehož cílem je podílení se na čištění
vodních toků. Akce se vydařila a my ji
s radostí na jaře zopakujeme. V rámci zapojení naší MŠ do projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně
– místní akční plány ve školství (dále
jen MAP II) jsme zasadili ovocné
keře na naší zahradě, které budeme využívat ke zdravým svačinkám.
V rámci tohoto projektu jsme také obdrželi sušičky na ovoce. Sušené ovoce
bude chutným zpestřením zdravých
svačinek.
Co nás čeká dále? Na základě velkého zájmu dětí o polytechnické činnosti umožňující naplnit jejich touhy
objevovat a poznávat jsme se rozhodli
pro rozšíření spektra vzdělávací nabídky v oblasti polytechnického vzdělávání vybudováním polytechnického
koutku ve venkovních prostorách MŠ.
I na tuto aktivitu jsme s Ekotýmem
a ostatními nadšenci vytvořili plán
činností, který postupně plníme.
Děti tak budou mít možnost vyzkoušet si „na vlastní kůži“ roli malého řemeslníka, zjistit, co už umí a co ještě
neumí, získat vztah k práci a učit se do-

Sokolský běh republiky
Na podzim roku 1919, při příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky, připravili sokolové
do té doby nevídanou sportovní akci,
která umožnila účast co největšího
počtu sokolů a sokolek, tzv. rozestavný běh 28. října. O sto let později se
sokolové rozhodli tuto tradici obnovit. Vznikl tak Sokolský běh republiky
a s ním i oslava 28. října v podobě sérií
běhů pořádaných po celé republice a v
zahraničí.

I v Náměšti na Hané tomu tento rok
nebylo jinak. Na 28. října byl v areálu u kapličky připraven závod pro
2 dětské kategorie a to 500 m do 10 let
a 1000 m pro děti v kategorii 10 až 14
let. Celkem soutěžilo přes 50 malých
závodníků.
Hlavní závod po celé ČR startoval
ve 14 hodin. Z počtu 72 běžců po absolvování 7 km tratě, byly oceněny
kategorie mužů a žen do 45 let a nad
45 let. Celkovým vítězem mužské ka-

Vítání občánků
V sobotu 16. října 2021 přivítala starostka městyse Mgr. Marta Husičková
v obřadní síni náměšťského zámku
tyto děti:
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Klára Antonie Stará
Zuzana Koutná
Julie Spurná
Tereza Tobiášová
Martin Křepský
Nella Jandová
Martin Huf
Oliver Fafejta
Rozárie Schovánková
Ema Müllerová
Beata Sittová
V rámci vítání byla maminkám
předána kytička, dětem knížka s finančním příspěvkem 1.000,- Kč od
městyse Náměšť na Hané. Poděkování patří hudebnímu doprovodu Jiřině
Janečkové, Evě Kašparové Zajíčkové
a fotografovi Karlu Konečnému.
H. Mariánková - matrikářka

tegorie se stal Pavel Dvořák s časem
24 minut 35 vteřin a vítězkou ženské
kategorie se stala Vendula Číhalíková s časem 33 minut 38 vteřin. Celou
akci doprovázel DJ Mariánek a o občerstvení se postarali místní sokoli
a příznivci hlavně z řad rodičů dětí
z oddílu atletické přípravky. Děkujeme i ženám ze Sokola, které pro
všechny napekly výborné koláče.
Výbor T. J. Sokol Náměšť na Hané

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 XVII.
Nález denáru olomouckého údělného knížete Vratislava II.
z katastru městyse Náměště na Hané (okr. Olomouc)
V roce 2020 byla během detektorové prospekce na poli východně od
městyse Náměšť na Hané objevena
stříbrná mince. Nález pochází z trati
„U potoka“, která se rozkládá mezi
Náměští na Hané a obcí Loučany.
Uvedenou lokalitu vymezuje na západní straně železniční trať spojující
Senici na Hané s Prostějovem, z jižní
strany potok Šumice a z východní
strany silnice vedoucí do Loučan. Jde
o rovinatou část náměšťského katastru, která je dnes zemědělsky využívána. Zatím z této lokality máme
doloženo osídlení ze závěru pozdní
doby kamenné, z mladší doby železné, z doby římské a z počátku doby
stěhování národů. Žádné další raně
středověké nálezy z uvedené lokality
dosud neznáme, a proto lze tuto ražbu považovat za ojedinělý nález.
Ražba denárů Vratislava II. typu
Cach č. 333 a 334 je připisována olomoucké mincovně. Za pozornost
stojí jejich koncentrace na území
střední a severní Moravy, která bývá
spojována s působením Vratislava II.
coby správce olomouckého údělu. Je
možné, že byly tyto ražby určeny pro
lokální obchod či směnu. Hmotnost
většiny známých mincí se pohybuje kolem 0,75 g, ale náměšťský nález patří k těm, které tuto obvyklou
hmotnost přesahují.

Vratislavův denár objevený v trati
„U potoka“ je teprve druhou známou
raně středověkou mincí z katastru
Náměště na Hané. První známý nález získal Tomáš Přidal pomocí detektoru kovů v trati „Za hřbitovem“.
Šlo o měděnou minci, která byla
určena jako dobové falzum denáru
olomouckého údělného knížete Oty
I. Sličného (1061–1087), typ Cach
č. 372. Také v tomto případě chybí
k ražbě další doprovodný raně středověký materiál.
Obě nalezené mince doplňují naše
dosavadní poznatky o raně středověkém osídlení Náměště na Hané.
Ta je poprvé uvedena v soupisu statků olomouckého biskupství datovaného do roku 1141. Pomineme-li nejasný původ starohradištního hrnce
s rytinami na výduti, pak počátky
kontinuálního slovanského osídlení
náměšťského katastru můžeme klást
nejspíše do závěru 9. století či do počátku 10. století. Z této doby registrujeme zejména částečně zachycené pohřebiště a několik sídlištních
nálezů v intravilánu městyse a jeho
nejbližším okolí. Raně středověké
osídlení pokračuje během následujícího mladohradištního období.
Jedním z důvodů zdejšího trvalého
osídlení mohla být kontrola vyústění dálkové komunikace, která vedla

z Olomouce přes Náměšť na Hané
směrem na Konici a dále do Čech.
Za aktuálního stavu bádání lze
nově nalezený denár knížete Vratislava II. interpretovat jako ojedinělou, ztrátovou ražbu, jíž zatím nelze
spojit s průběhem zmíněné dálkové
komunikace či s mladohradištním
sídlištěm, zachyceným zejména
v okolí dnešního náměstí T. G. Masaryka.
Tomáš Přidal
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MORAVA, Olomoucko,
Vratislav II. (1054–1055, 1058–1061)
Av.: stojící postava zleva třímající
v levé ruce praporec, v praporci dvě
kuličky, VRATISLAVS DVX.
Rv.: postava sedící čelně v plášti
s dvojicí křížů po stranách, na plášti
vodorovně čtyři kuličky, svisle jedna
kulička, opis částečně otřelý.
0,84 g; 15,5/15 mm.

Divadelní ohlédnutí v roce 2021
Po zasloužených divadelních prázdninách jsme rozjeli ještě podzimní
reprízy v okolních obcích a odehráli divadlo v Čelechovicích na Hané,
v Luké a také v Hněvotíně. Pokud jste
naše představení nestihli, budete mít
příležitost nás vidět ještě na jaře opět
v okolních obcích, budeme vás včas
informovat na plakátech, www stránkách a našem facebooku. Děkujeme

všem našim věrným divákům, že si
i v čase dovolených udělali čas a přišli
nás podpořit a odměnit potleskem.
A pokud máte chuť si divadlo vyzkoušet, můžete se k nám připojit při
pravidelných improvizačních večerech v klubovně na koupališti.
za Divadelní spolek ZA DVEŘMI
Alice Buiglová
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Jak již všichni víme, covidová doba
není úplně nakloněna velkému scházení a trénování čehokoliv. Proto
jsme na začátku roku zvolili umírněnou strategii, vybrali novou hru
s menším počtem rolí, rozdali jsme
si scénáře a začali se učit samostatně
text. Po rozvolnění jsme se do toho
vrhli po hlavě, zkoušeli jsme týden,
co týden, ale i tak jsme nabrali skluz
a premiéra našeho letošního představení s názvem Čistírna se konala
v červenci na sále v Loučanech. Změnou místa konání jsme chtěli vyhovět
našim loučanským členům a když se
to spojilo ještě se slavnostním otevřením nově zrekonstruovaného sálu, tak
nebylo pochyb, že je to dobrý nápad.
Naši Čistírnu jsme na domácích prknech v Loučanech a v Náměšti odehráli celkem třikrát. Během představení jsme používali sampler pro mix
zvuku, který jsme si mohli pořídit
díky dotaci Městyse Náměšť na Hané
(Program podpory neziskových organizací pro rok 2021) a tímto městysi
velmi děkujeme.

firma MISAL

Petr Axmann
Bělidlo 69, Náměšť na Hané

NOVĚ!

tel.: 585 951 268
e-mail: misal@misal.cz
SLUŽBY

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!

- VŠECHNY PLATBY PRO fi. SKYLINK
- VÝROBA KLÍČŮ FAB

PRODEJ
- SÁČKY DO VŠECH DRUHŮ VYSAVAČŮ
- ELEKTRO + PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ

Nenech se
Každá oběť domácího násilí by
měla být vyslyšena, proto se Intervenční centrum Olomouc spolu se
startupovou platformou Nenech to
být zapojilo do projektu pro pomoc
obětem domácího násilí Nenech se
(www.nenech.se).
Na webové adrese Nenech.se najdou
osoby ohrožené domácím násilím
i svědci takového jednání veškeré instrukce a užitečné informace, na koho
se v případě domácího násilí obrátit.
Aplikace počítá s tím, že domácí násilí má mnoho podob a nabízí informace pro ty, kdo žijí v partnerském

vztahu, pro seniory, kteří žijí s násilníkem, nebo pro děti, kteří se doma
potýkají s násilím. Nejdůležitější součástí aplikace je formulář, kterým se
zájemce může anonymně propojit
s příslušným intervenčním centrem.
Díky unikátnímu kódu, který obdrží,
pak může chatovat s pracovníky intervenčního centra a říct si bezpečně o
pomoc.
„Během prvního půlroku fungování
platformy se ukázalo, že občané Olomouckého kraje tuto možnost anonymního vyžádání pomoci využívají.
Očekáváme, že zájem bude i nadále
pokračovat a jsme na to připraveni“,
sděluje Mgr. Klementová, vedoucí Intervenčního centra Olomouc. „Naše
intervenční centrum může obětem
domácího násilí nabídnout pomoc
sociální pracovnice, právníka nebo
psychologa. V případě ohrožení života
a zdraví osobám ohroženým pomáháme sestavit bezpečnostní plán. Bezpečnostní plán obsahuje obecná pravidla,
ale také specifické postupy „ušité na
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Informace e-mailem - Smart info
Vážení spoluobčané a uživatelé
webových stránek městyse Náměšť na
Hané. Informujeme Vás tímto, že dojde ke změně zasílání zpráv prostřednictvím služby Informace e-mailem.
Tuto službu nahradí služba Galileo
Smart Info, která umožňuje samosprávě komunikovat se svými občany
prostřednictvím e-mailů.
Nechte si zasílat důležité zprávy přímo do vašeho počítače. Do zpráv se
posílají krátké a podstatné informace: hlášení úřadu, oznámení o odečtu

vody, plynu, připomenutí svozu odpadu, pozvánky na připravované události a akce v obci, změny otevíracích
hodin pošty, obchodu, úřadu, zprávy
lékařů, prodejní akce aj.
Pokud jste současní uživatelé této
služby, budeme Vám i nadále zasílat
zprávy na Váš email. Pokud jste se ještě nepřihlásili k odběru zpráv, můžete tak učinit na webových stránkách
městyse Náměšť na Hané
www.namestnahane.cz.

míru“ konkrétní osobě. Chceme, aby
sestavením individuálního bezpečnostního plánu získala osoba ohrožená domácím násilím větší jistotu
a naději v možnosti úniku z nebezpečí“,
doplňuje Klementová a připomíná, že
„lidé by měli vědět, že služba je pro ně
bezplatná a pokud chtějí, mohou zůstat
v anonymitě. Naším cílem je především jim pomoci zorientovat se v jejich
složité životní situaci, podpořit je ve
volbě řešení vedoucí ke zmírnění následků domácího násilí a pomoci jim
se před násilníkem ochránit.“
Osoby ohrožené domácím násilím
a jejich blízcí mohou anonymně
vyhledat pomoc přes novou aplikaci Nenech.se nebo se obrátit na Intervenční centrum Olomouc na čísle 774 406 453 nebo
e-mailu:
intervencnicentrum@ssp-ol.cz.
Intervenční centrum sídlí v budově
Střediska sociální prevence Olomouc,
příspěvkové organizace na adrese
Na Vozovce 26, Olomouc.

Myslivci v roce 2021
na polích. Pokud jsou početní stavy
zvěře vysoké, zvěř je schopna způsobit i velké škody. Proto je v zájmu jak
zemědělců, tak i lesníků a myslivců,
snažit se udržet počty zvěře na úrovni, kdy ještě působí minimální škody,
které jsou akceptovatelné pěstiteli.
V letošním roce se nám podařilo
obnovit tradici Svatohubertské mše
svaté, která se uskutečnila 30. 10. 2021
v kostele sv. Kunhuty. Mši svatou celebroval Páter Jan Mária Hnátek,
mysliveckou hudbu zajišťovaly Trubači ze Zábřehu pod vedením Jany
Adámkové, na varhany hrál a zpíval
Jan Gottwald. Myslím si, že tato společenská akce může ukázat pohled na
myslivost v očích veřejnosti z jiného úhlu a ukázat význam myslivosti
pro společnost nejen jako pečovatele
o zvěř, ale i jako důležitou součást
kulturního dědictví.

Dále bych vás chtěl požádat o shovívavost a trpělivost, pokud se v zimních měsících setkáme v lese - vy na
procházce a členové spolku při společném honu. Prosím, dodržujte bezpečné chování v lese, obzvlášť pokud
vás naši členové požádají, s tím, že
právě probíhající hon by mohl mít
nepříjemné důsledky pro obě strany,
kdy by mohlo dojít k nějakému zranění. Jako velký nerozum také považuji
pohyb mimo lesní cesty ve večerních
hodinách minimálně bez čelovky,
která by lovce upozornila na vaši přítomnost v lese.
Závěrem bych chtěl popřát všem
občanům městyse hlavně hodně
zdraví a optimismu ve zbývajících
dnech tohoto virového roku a to samé
i v roce následujícím.
Ing. Miroslav Hrabal

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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Každý rok je něčím specifický. Rok
2021 byl bohužel poznamenán pandemií covid, která ovlivnila i naši činnost, nemohla ji však zastavit úplně.
A o tom píšu níže.
Začátkem roku náš spolek požádal
městys o účelovou dotaci, která byla
zastupitelstvem městyse schválena ve
výši 38 tisíc Kč. Ta byla z plné části
použita na úhradu faktury LČR s.p.,
která opět, po navýšení o inflaci,
dosáhla 602 tisíc Kč. Tyto finanční
prostředky nám maličko přispěly
stabilizovat naši komplikovanou finanční situaci v roce 2021, z hlediska
příjmů.
Epidemiologická situace byla jak na
houpačce a veškeré plány a termíny,
které byly schváleny na výroční schůzi, musely být vzhledem k opatřením
korigovány. Z toho důvodu nebyl pořádán myslivecký ples, nebylo organizováno parkoviště na Kryštofkempu
a myslivecký karneval byl také zrušen.
Přesto se nám podařilo spoluorganizovat Oblastní výstavu psů (1555
vystavovaných psů ), která vzhledem
k rekordnímu počtu psů musela byt
rozložena na dva výstavní dny. Počasí nám přálo, návštěvnost byla nad
očekávání taky dobrá a podle ohlasu
vystavovatelů akce byla zdařilá.
Poslední červencový víkend se
v naší honitbě uskutečnily Lesní
zkoušky ohařů a Barvářské zkoušky.
Je to čistě kynologická akce, kde lovečtí psi, po úspěšném složení těchto
zkoušek, získávají osvědčení o výkonu a stávají se lovecky upotřebitelnými.
Myslivecký spolek a jeho členové,
na základě schválených plánů péče
o zvěř a plánů chovu a lovu, mají povinnost svou mysliveckou činností
plnit jejich schválené stavy.
Všechny tyto druhy zvěře má náš
myslivecký spolek normované a dle
plánu lovu máme stanoveny počty
zvěře, které musíme ulovit, aby byla
udržena rovnováha mezi ročním přírůstkem zvěře a kmenovým požadovaným stavem. Plnit odlov je nutno
z důvodu minimalizace škody zvěře
na mladých lesních porostech i na
plodinách pěstovaných zemědělci

Haná reprezentuje na Mistrovství Evropy
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Přes omezení kvůli koronaviru,
díky kterým vlastně nic není nikdy
úplně jisté, se nám povedlo zúčastnit několika důležitých závodů, které
nebyly zrušeny.
Nejdůležitější bylo Mistrovství Evropy juniorů do 23 let, které se konalo ve Finsku a kde reprezentoval
ČR náš Arnošt Vogel. S trhem 140 kg
a nadhozem 172 kg obsadil krásnou
sedmou příčku z dvanácti závodících. Arnoštovi se tak otevřely dveře
k dalším reprezentačním startům.
Na MČR mužů a žen získal Arnošt
stříbrnou medaili s trhem dokonce
144 kg a nadhozem 176 kg. Já, Julie, jsem byla také druhá s výkonem
82 kg v trhu a 94 kg v nadhozu.
Začátkem září naši žáci zabojovali
v posledním kole ligy a dostali družstvo do finále, kde budeme již 13. 11.
bojovat o medaile. Finále je zároveň

i MČR jednotlivců, kde budou ve
svých kategoriích soutěžit o medaile Marek Trbušek, Katka Kaksová
a Katka Vrbová.
Na MČR juniorů do 20 let 6. 11.
se Vojtovi Dohnálkovi povedlo získat stříbrnou medaili za trh 75 kg
a nadhoz 90 kg. Je to již druhá stříbrná medaile z MČR v tomto roce, a to
letos teprve začal vzpírat. Jak dopadne příští rok? Jelikož mu bude 17, čekají ho tři až čtyři mistrovské starty.
Velkou výzvou pro něj bude pokořit
limit do A skupiny SCM.
Bohužel se nám kvůli zdravotním
potížím členů nepovedlo dokončit
soutěž juniorek a třetí ligy mužů,
započít se nepovedlo s druhou ligou
žen. Snad brzy tohle šílenství skončí a nebude třeba přesouvat/rušit
soutěže na poslední chvíli, závodníci nebudou v karanténě a podobně.

Kalendář soutěží se letos musel měnit asi pětkrát.
Během roku se nám povedlo také
pokořit několik národních rekordů.
V žákovských rekordech: v trojskoku
7,7 metru a hodu medicinballem přes
hlavu 10 metrů zabodoval Marek Trbušek, v masters kategorii s trhem
84 kg Julie Švecová.
Rok pomalu končí, tak bych ráda
znovu poděkovala městysi Náměšť
na Hané za finanční podporu, díky
které ušetříme na provozních nákladech ale i můžeme pořádat akce pro
děti a zkvalitňovat tréninkovou přípravu.
J. Švecová

Nádraží Náměšť
rekonstrukci budovy na Nové Ulici,
následně jsme se vydali vlakem do
Náměště, po trase jsem upozorňoval
na různé zajímavosti o počtech kolejí,
oprav a demolic budov nebo vlečkách.
V Náměšti se pak účastníci dozvěděli
o celé záchraně, plánech a budoucnosti jak nádraží, tak trati.
Zatím poslední akce se konala
v Praze, spolek Prázdné domy, se kterým spolupracuji od začátku nádražní
aktivity a tato spolupráce probíhá i po
vzniku spolku, zde pořádal druhou
konferenci s názvem Prázdné domy
na vedlejší koleji aneb prázdná nádraží jako příležitost. V Prostoru 39 na
Žižkově jsem nejprve přednášel o nádraží Náměšť a v dalším bloku o kladných příkladech nádražních budov.
V sobotu 9. 10. se v Náměšti objevila
parní lokomotiva rosnička, vydala se
z Olomouce do Drahanovic a zpět,
v rámci dnů železnice.
Co se bude dít dál? V těchto dnech
mělo být již rozpracované nové nástupiště na nádraží v Náměšti, předpokládá se však další zpoždění, uvidíme, jak moc bude velké. Dojít by mělo

i k rekonstrukci železničního přejezdu u nádraží, doplnění závor a také
chodníků po obou stranách a novém
přístupu na vyšší nástupiště. Dřevěná
„ovčí“ bouda, bude nahrazena trojitou betonovou „antivandal“ budkou,
vzniknou zde i místa pro parkování
a stojany pro kola.
My také nezahálíme a hned v prvním měsíci nového roku plánujeme
další přednášky o nádraží. Ta první
se bude konat ve Vědecké knihovně
v Olomouci 18. 1. 2022 (obvykle se
začíná v 17:00 ale v rámci současné
situace bude lepší si data i čas ověřit),
další přednáška bude v prostějovském
muzeu, termín zatím domlouváme
a opět Vás budeme informovat. Kromě filmu Zachraňme nádraží budu
mluvit o historii trati i samotné záchrany a také o dalších plánech a rozvoji nádraží v Náměšti i trati.
Připomínám, že do března 2022
stále probíhá veřejná sbírka na odkup
nádražní budovy - 288438887/0300,
též můžete přispět přes portály:
Darujme.cz/nadrazinamest,
Givt.cz.
Sledovat nás můžete na sociálních
sítích facebook.com/nadrazinamest,
Instagram.com/nadrazinamest
a twitter.com/NNamest
a navštívit můžete i náš web
www.nadrazinamest.cz.
Pokud by Vás cokoliv zajímalo můžete nás kontaktovat na:
vypravci@nadrazinamest.cz
nebo na telefonu 737 341 397.
Přejeme Vám co nejklidnější konec
roku.
Martin Kašpar
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Letošní rok navázal na předchozí v
omezeních a nemožnosti dělat větší
akce. Naštěstí se nám alespoň jednu
podařilo uspořádat v srpnu, jak jsme
v minulém čísle informovali. Podzim
byl v dalších aktivitách pestřejší.
Nejprve jsem se jako přednášející účastnil 2. 10. Pecha Kucha Night
v Šumperku, na pozvání ředitele světa
knihy Radovana Auera, jenž nám odhaloval knihovničku u nádraží. Pecha
Kucha je zajímavá tím, že přednášející má jen 20 sekund na prezentaci
každé z 20 fotek, do této krátké doby
bylo potřeba vměstnat informace
o celé aktivitě záchrany nádraží.
Hned druhý den ráno v neděli jsem
se vydal na komentovanou jízdu po
trati z Olomouce do Náměště. Akce
se konala v rámci dnů architektury a byla pořádána ve spolupráci
s olomouckým spolkem Za krásnou
Olomouc. Předběžně jsme domluvili rezervaci části pravidelného vlaku.
Odjezd byl v 10:39 z nádraží Olomouc
– Nová Ulice, kde se sešlo zhruba
30 lidí. Nejprve se dozvěděli o historii
trati a mohli se podívat na probíhající
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SDH Náměšť na Hané - sportovní tým žen
Někdo si nedokáže představit léto
bez opalování u bazénu nebo dovolené
u moře, ale my bychom nemohly existovat bez požárního sportu. Dlouho
jsme nevěděly, jestli se letos na dráhu
vůbec podíváme. O nějaké zimní přípravě nemůže být vůbec řeč, ta probíhala individuálně doma a jarní tréninky začaly s dvouměsíčním zpožděním.
Termíny závodů se neustále měnily
a posouvaly, takže plánování bylo
zbytečné.
Na koupaliště jsme se poprvé podívaly zhruba v půlce května. Společně
s muži jsme dali dohromady trávník,
místy to chtělo zasít novou trávu a pak
hurá na první trénink. Oprášily jsme
helmy od pavučin, zkontrolovaly nářadí, přičemž jsme zjistily, že hadicím
se nelíbilo dlouhé nicnedělání a při
proudu vody začaly praskat. Musely
jsme některé kousky dokoupit. Někdy
se dají zachránit, uřezat a zkrátit, ale
záleží na tom, kde prasknou a vždy
musíme pamatovat na minimální povolenou délku.
Fyzička, jak se říká: „Kde nic tu
nic.” a tak jsme si sehnaly osobní trenérku. Využily jsme toho, že je v Náměšti oddíl vzpírání a kontaktovaly
Julču Švecovou, která si nás vzala pod
křídla. Náš týdenní rozvrh byl přes
prázdniny dost nabytý: trénink v posilovně s Julčou, trénink na koupališti
a o víkendu závody.
Poprvé jsme vyběhly 27. června na
pohárové soutěži v Přáslavicích, kde
jsme skončily na 5. místě. Víkend na
to se konala pohárová soutěž ve Vojnicích, na které se nám podařilo obsadit
2. místo. Další zastávka byla na nočních závodech v Dubu nad Moravou,
kde jsme také skončily na 2. místě
a putovní pohár nám unikl o vlásek.
Ale dostaly jsme cenu za nejrychlejší
proudařku, což znamená, že čas na
jednom z terčů by stačil na 1. místo.

Liga, kterou pravidelně jezdíme, je
Velká cena Prostějovska. Letos se nám
podařilo hezky zabodovat pouze na
nočním kole v Nivě, kde jsme skončily na 3. místě. Zbylé závody jsme se
držely v závěsu za stupni vítězů, což
nám v celkovém hodnocení nakonec
stačilo na krásné 6. místo z 28 zúčastněných družstev.
Z Olomoucké noční ligy, která momentálně patří k nejvíce navštěvovaným závodům v okolí, jsme odjely
pouze dvě kola a to LudraCup v Drahanovicích a Bílovice. Jednoho závodu se obvykle účastní až 80 družstev
a to je časově náročné. Závody začínají kolem deváté hodiny večer a končí
většinou ve tři ráno. Rády bychom se
zapojily víc příští rok.

Maskotem našeho týmu je lama.
Máme ji na ponožkách, na taškách
a tak jsme si řekly, proč si nepořídit
i jednu živou? Bylo nám jasné, že ji nemůžeme ustájit na nově zrekonstruované zbrojnici, takže jsme rozbily prasátka a adoptovaly lamu v olomoucké
ZOO.
Letos jsme také pomáhaly na konání
akcí jako jsou HODY, Parcifal Fest
a Traktoriáda. Hlídaly jsme stanoviště
na akci Propojme Náměšť a také nazdobily májku.
Sezóna nám přinesla spoustu radosti a štěstí, ale také zklamání a slz.
Nastal čas a dvě naše členky pověsily
tretry na hřebík. Na druhou stranu
jsme mezi sebe přijaly dvě nové závodnice: Nelču Bořutovou z Náměště a Anetku z Měrotína. Pokud jsou
v Náměšti nějaké slečny nad patnáct
let, které by si chtěly vyzkoušet požární sport, tak nás můžete kontaktovat
na našich facebookových stránkách:
SDH Náměšť na Hané ženy.
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového
roku.
Tereza Žáčková

Z činnosti KVH Haná
vzniknou nové tůně, které potřebují k životu různí vzácní živočichové.Tato akce probíhá za spolupráce
s Východočeským klubem přátel
vojenské techniky.
V letošním roce se našemu klubu
podařilo zakoupit stan, který byl vyroben roku 1953. Jedná se o stan typu
ZS-2 (zdravotnický stan) o rozměru
6,4 x 9,8.metrů. Za zmínku stojí také
rozšíření vozového parku. Naši členové v uplynulém roce zakoupili celkem tři kusy nové techniky. Jedná se
o motocykl Dněpr K-750 , nákladní
vozidlo Praga v3s ( skříň) a nákladní
vozidlo Tatra 815 VVN 6 x 6. V současné době tato vozidla prochází rozsáhlou rekonstrukcí, kterou provádí
samotní majitelé, aby mohla na jaře
vyrazit opět na silnice. Momentálně
je technika zčásti zazimovaná, provádí se na ní údržba a drobné opravy
spojené s bezpečným provozem vozidel.
Následující akce, které se klub bude
účastnit, je každoroční zimní cvičení Orlické hory. Jedná se o přesuny

vojenských historických nákladních
vozidel v těžkém terénu pohoří Orlických hor. Na tomto cvičení zajišťuje náš klub stravu pro účastníky
cvičení, kterou připravujeme v polní
kuchyni. Doufáme, že bude možnost
se letos zimního cvičení zúčastnit.
Na závěr mi dovolte, abych jménem Klubu vojenské historie Haná
z.s. popřál všem pevné zdraví, štěstí
v novém roce a členům klubu bezproblémový provoz techniky.
Za K.V.H. Haná
předseda Jan Prucek

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NÁMĚŠŤ NA HANÉ
A SPOLEK DR. IGNÁCE FEIGERLEHO
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA AKCI

Adventní
cesta

KTEROU VÁS PROVEDOU ČLENOVÉ
SCHOLY NÁMĚŠŤĚ NA HANÉ

28. LISTOPADU 2021
ZAČÁTEK V 16 HODIN
NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
V NÁMĚŠTI NA HANÉ
VEZMĚTE S SEBOU LUCERNIČKY
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Za uplynulý rok se náš klub zúčastnil mnoha zajímavých akcí. Jako nejzajímavější bych zmínil úpravu terénu v chráněné krajinné oblasti Plachta
v Hradci Králové. Lokalita Plachta
byla od konce 19. století vojenským
cvičištěm, kde jezdila vojenská technika. Když armáda cvičiště opustila
začala plocha zarůstat náletovými
dřevinami. Rozoráním terénu se
obnovují především tůně, které by
jinak zanikly. Pomáhá to posílit populaci obojživelníků. Na tuto akci se
sjelo kolem tří desítek těžkých vojenských vozidel s pásy i koly a začaly
v bývalém vojenském prostoru svou
jízdou narušovat půdu, kde potom
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Advent v Náměšti

Oddíl mladých hasičů
jednotlivců „Běh na 60 m s překážkami“.
11. září se uskutečnil v Olomouci
závod „Olomoucký drak“. Z našeho
kolektivu závodila v kategorii mladší
dívky Adéla Brzobohatá, v kategorii
mladší kluci Antonín Brzobohatý, Tomáš Stratil, v kategorii starší kluci Ladislav Stratil. Eva Sýkorová na těchto
závodech byla jako rozhodčí u rozdělovače.
V pátek 17.září se Tomáš s Laďou
zúčastnili závodů jednotlivců v Dolanech. Tomáš obsadil 6. místo v kategorii mladší, Laďa obsadil 7. místo
v kategorii starší.
V sobotu 9.října jsme jeli na závody do Šumprerka na „Šumperského
Soptíka. V chladném počasí Antonín
Brzobohatý v kategorii přípravka obsadil 8. místo z 30 závodníků, Adéla
Brzobohatá v kategorii mladší dívky obsadila 30. místo z 60 závodnic.
V kategorii starší kluci závodilo
57 závodníků. Ladislav Stratil obsadil
14 místo, Tomáš Stratil 43 místo.
V říjnu a listopadu, pokud to počasí
dovolí, trénujeme venku. V chladnějším počasí, hrajeme společenské a vědomostní hry v klubovně, vyrábíme
různé výrobky a dárky, opakujeme
základní práci s naším hasičským nářadím.
V prosinci nás čeká slavnostní závěrečná schůzka.
Kolektiv mladých hasičů a všichni vedoucí přejí všem krásné prožití
svátků vánočních a mnoho úspěchů
v novém roce 2022.
Lenka Trnková
Vedoucí oddílu MH
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Po prázdninách jsme se začali opět
scházet, každý pátek, na našich pravidelných schůzkách.
Schůzky probíhaly v klubovně na
zbrojnici nebo na stadionu, kde jsme
trénovali na „Závod požární všestrannosti“. Trénovali jsme střelbu
ze vzduchovky na špalíky, překonání
vodorovného lana, opakovali jsme vázání uzlů, topografické značky, práci
s mapou a buzolou, ošetření zranění, určování technických prostředků
požární ochrany, použití přenosných
hasicích přístrojů. Individuálně jsme
trénovali běh, závod je pro mladší kategorii dlouhý 2 km, pro starší kategorii 3 km.
V neděli 26.9.2021 jsme jeli do Kožušan- Tážal na závody, abychom zde
zúročili, co jsme se naučili. V mladší kategorii závodilo 26 družstev.
My jsme měli zastoupení 2 družstvy.
Mladší A družstvo - Karolína Oklešťková, Zuzana Rozsívalová, Justýna
Velšová, Silva Navrátilová, Michal
Vyroubal obsadilo, v silné konkurenci, krásné 2. místo. Mladší B družstvo
- Valerie Přikrylová, Jitka Velšová
a nováčci v této disciplíně Adéla Brzobohatá, Adéla Nepožitková, Ondřej Novák obsadilo 16. místo. Ve
starší kategorii závodilo 41 družstev.
V našem družstvu běžel Ladislav
Stratil, Anna Báťková, Marek Navrátil, Tomáš Stratil, doplněné pro
nemoc starších, mladší členkou Laurou Lakomou. Družstvo obsadilo
17. místo.
Kromě pravidelných schůzek měli
někteří naši členové individuální trénink, kde se připravovali na soutěže

Sázení stromů v sadu u amfiteátru 6. 11. 2021
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