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H o d y 2 0 12
A je to za námi. Hody v Náměšti na
Hané ani příliš nepropršely. A byly krásně barevné díky účasti cvičenců TJ Sokol
z různých TJ Olomouckého kraje.
U kapličky hodové odpoledne zahájili Chlapáci III. Cvičení aerobního charakteru s gymnastickými prvky zacvičili,
pod vedením J. Opletala, J. Kapounka a
R. Teplého, cvičenci z TJ Sokol Náměšť
na Hané, Třebětic, Bílé Lhoty, Bouzova, Vilémova, Olomouce. „Muzikantova
písnička“ nacvičena Z. Sadílkovou z Bělkovic – Lašťan nadchla všechny. Cvičili
totiž rodiče s dětmi.
Na hudbu A: Dvořáka „Česká suita“
cvičilo 18 cvičenek z Nákla, Unčovic,
Mezic a Příkaz (nacvičila M. Peřinová).
Švihadlo bylo zvoleno jako pomůcka ve
skladbě „Nebe nad hlavou“, ve které excelovaly ženy a dorostenky.
Závěr cvičení patřil seniorům a seniorkám. Věrná garda – cvičenci TJ Sokol
Olomouc, Velká Bystřice a Doloplazy
(nacvičili: V. Dostál, A. Recková, E. Malíčková) ukázali, že i ve vyšším věku je

možné se radovat z pohybu.
Tradičně vystoupili v rámci programu
i žáci základní školy: Lesní pohádky, Zlatý
kolovrat, Škola základ života, tanec a zpěv.
Na závěr hodového odpoledne pak
k tanci a poslechu zahrála kapela „Mod-

rá Rosa“.
Všem cvičencům, účinkujícím a organizátorům odpoledne, ale i všem, kteří
se zúčastnili hodového průvodu, děkuji
jménem zastupitelstva i jménem svým.
MAHU

Dílna řemesel na zámku
Náměšťský zámek se na jeden víkend
promění ve velkou dílnu tradičních řemesel, umění a dovedností. A do této dílny jste
všichni srdečně zváni. Malí či velcí, všichni
si mohou vyzkoušet řemesla již téměř zapomenutá či dovednosti, kterým se i dnes ve
volném čase věnuje spousta šikovných lidí.
Dílna tradičních řemesel se uskuteční o víkendu 16. – 17. 6. 2012, v sobotu od
9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 14 hodin.
Ve čtvrtek a v pátek bude dílna probíhat s
menším zastoupením řemesel především
pro školy, školky a skupiny dětí, ale veřejnost je také vítána. Podrobnosti k programu, jednotlivým dílnám a harmonogram
lze najít na webových stránkách, nebo se
lze informovat telefonicky či e-mailem.
A čemu se lze v dílnách přiučit? Vyzkoušet si můžete dřevořezbu a naučit
se základům řezbářství, pletení slaměných ošatek, výrobu slaměných ozdob a
výrobků z lýka, výrobu a pletení z pe-

digu, malování kraslic, výrobu a malování dřevěných hraček, kovářské práce
- práci s výhní a kovadlinou, pečení tradičního hanáckého svatebního koláče,
výrobu přírodních mýdel, výrobu bižuterie, tvorbu výrobků z kůže. Mnoho
zkušených lektorek máme i v dílnách,
které jsou určeny především ženám a
dívkám: paličkování, dekorativní vyšívání a richelieu, vyšívání hanáckých
krojů, háčkování nebo patchwork. Své
dovednosti předají zkušení a šikovní
lidé z území regionu Haná, regionu
Bystřička a také ze slovenského regionu
Požitavie-Širočina.
Vytvořené výrobky si každý může odnést domů, díky podpoře projektu z programu LEADER jsou dílny zdarma. Slavnostní zahájení dílen začne v sobotu v 10 hodin
vystoupením cimbálové muziky Šumica, se
kterou si všichni zazpíváme. Pro návštěvníky bude připraveno drobné občerstvení.

Rádi bychom vás také pozvali na večerní
koncert a posezení v kulturním zařízení
Městyse Náměšť na Hané, kde nám k
tanci i poslechu zahraje kapela Bujabéza.
Tady se budeme moci společně pobavit
a popovídat s přáteli i s našimi lektory
– řemeslníky a umělci, kteří se vám celý
víkend věnují.
Nezapomeňte! 14. – 17. 6. je zámek v
Náměšti na Hané otevřen všem lidem,
kteří rádi něco tvoří nebo se chtějí zajímavým dovednostem přiučit, nebo se jen
podívat na tradiční řemesla, umění a rukodělné dovednosti!
Kontakt pro předběžnou rezervaci na
jednotlivé dílny:
Bc. Nela Kalábová, Tel.: 725 843 057,
e-mail: region.hana@seznam.cz
http://spojujinastradice.webnode.cz/
Vzhledem ke kapacitním limitům v jednotlivých dílnách doporučujeme se předem přihlásit.
Ing. Jaroslav Brzák

Aktuality ze školy:
Problematika rizikového chování dětí se
stává celospolečenským problémem.
V rámci minimálního preventivního
programu, který je součástí výchovně
vzdělávacího programu naší školy, se žáci
7. - 9. ročníku zúčastnili 22. března 2012
výchovně vzdělávacího programu rockové hudební skupiny ABRAKA v Senici
na Hané.
Program poskytl informace o sociálně
patologických jevech (drogová závislost,
alkoholismus, kouření, intolerance) přiměřeně věku dětí, neformální, tudíž pro
žáky lépe přijatelnou formou. K příznivé
atmosféře přispělo i aktivní zapojení dětí
do celého pořadu. Moderátorské a herecké výkony našich i senických žáků nejednou překvapily. Kdo měl otevřené oči a
uši, určitě si z této akce odnesl ponaučení
nebo alespoň podnět k zamyšlení.
Mgr. Stanislava Minářová
Poznáváme svět a náš region
24. dubna 2012 se uskutečnil PROJEKTOVÝ DEN na téma „ Poznáváme svět
a náš region.“
Projektového dne se zúčastnili žáci
II. stupně ZŠ se svými třídními učiteli.
Z Náměště na Hané jsme se pěšky
vydali do Drahanovic, zde nás čekala
prohlídka Černé věže, která byla poprvé veřejnosti zpřístupněna v roce 2002.
Žáky zaujala zejména výstava fotograﬁí
NÁRODNÍ PARKY USA Ing. Kristýny
Greplové, bývalé žákyně naší školy.

DEN ZEMĚ
Dne 27. 4. 2012 proběhl na 1. stupni
ZŠ Den Země. Děti si donesly do školy
kelímky od jogurtů, ze kterých společnými silami vyrobily dlouhého hada, který
nám ukázal, jak to může vypadat, když se
spojí síly a to nejen při sbírání kelímků,
ale i při třídění odpadů. Upozornili jsme
na problematiku stále většího vytváření
odpadů a společně s dětmi jsme hovořili
o tom, jak odpady správně třídit, aby se
mnohé z nich recyklací zpět vrátily v podobě nových výrobků do našeho života.
Mgr. Eva Kašparová Zajíčková

Naše cesta pokračovala do obce Ludéřov. Na konci obce žáci viděli třípodlažní
barokní sýpku s půdorysem ve tvaru písmene L.
Odpočinek nás čekal až u památníku
Svatopluka Čecha, kde pro nás zaměstnanci obceDrahanovice připravili táborák a mohli jsme si opéct špekáčky.
Ve 12 hodin jsme se vrátili zpět do
Náměště příjemně unaveni a plni pěkných zážitků.
Mgr. Vladimíra Slaninová

Recitační soutěž na I. stupni
Ve středu 29. února se uskutečnilo
školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně ZŠ Náměšť na Hané. Každá třída si ve
svém třídním kole vybrala 3 nejlepší recitátory, kteří postoupili do kola školního.
Školní kolo se konalo v příjemné atmosféře a recitátoři přednášeli velmi hezké
básničky. Bylo opravdu obtížné vybrat
jen 3 nejúspěšnější, které volila žákovská

a učitelská porota.
Výsledky ročníku 2011/2012:
1.třída:
1. místo – Kateřina Báťková
2. místo – Marcela Čechová
3. místo – Nela Bořutová
I. kategorie (2. – 3. třída)
1. místo – Markéta Solovská (3. třída)
2. místo – Alena Pečivová (3.třída)
3. místo – Terezie Vodičková (2. třída)
II. kategorie (4. – 5. třída)
1. místo – Jan Večeřa (5. třída)
2. místo – Eliška Solovská (4. třída)
3. místo – Lukáš Horký (4. třída)
Mgr. Marie Večeřová

Garantované hubnutí:
www.hubnete.cz/kuncicky

NAV ŠT I V T E E - D OM EK V NÁ M ĚŠT I NA H A N É
Oznamujeme občanům, že sběrna
elektrozařízení E-DOMEK umístěný ve
dvoře č.p. 99 v Náměšti na Hané rozšiřuje otevírací dobu.
Otevřeno je každé pondělí a středu
od 15 do 17 hod. a poslední sobotu v měsíci od 9 do 12 hod.
Pokud máte nefunkční kompletní
elektrozařízení (např. lednice, mrazáky,
televize, PC monitory, mikrovlnky, žehličky a jiné elektrozařízení) a nemáte
pro něj prostor,
využijte naší služby
a dovezte ho do našeho dvora.

TROWIN (www.elektrowin.cz), EKOLAMP (www.ekolamp.cz).
Upozorňujeme tímto občany, že tento
elektroodpad se nebude sbírat při sběru
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se koná 3x ročně.
Elektrozařízení odevzdávejte jen
do e-domku, ušetří se tím ﬁnanční prostředky za svozové auto, které ve svozovou sobotu nebude přistaveno.

Bližší informace o druhu elektrozařízení najdete
na stránkách ﬁrmy
ASEKOL
(www.
asekol.cz), ELEK-
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Vítání občánků
V sobotu 14. dubna 2012 v obřadní síni náměšťského zámku starostka městyse Mgr.
Marta Husičková přivítala tyto děti:
•
1.
2.
3.
4.

ve 13,00 hod.
Tadeáš Jílek, K Baběnci 615, Náměšť na Hané
Marek Skopal, Biskupství 188, Náměšť na Hané
Markéta Zbořilová, Zákostelí 77, Náměšť na Hané
Matyáš Mádr, Záhumenská 590, Náměšť na Hané

•
1.
2.
3.
4.
5.

ve 13,30 hod.
Viktor Hynek, Komenského 295, Náměšť na Hané
Matěj Šuba, V Ráji 634, Náměšť na Hané
Miloslav Květoň, Nové Dvory 400, Náměšť na Hané
Adéla Nevrlá, Erbenova 625 , Náměšť na Hané
Jiří Zajíček, Hrad 5, Náměšť na Hané

Naši jubilanti 04-06/2012:
• Václav Horák, 80 let
• Anna Lakomá, 80 let
• Jaroslav Přidal, 80 let
• Božena Vaňková, 80 let
• Cecília Vychodilová, 81 let
• Blažena Grézlová, 81 let
• Anežka Nepožitková, 81 let
• Marie Šťastná, 81 let
• Břetislav Křejčíř, 81 let
• Miroslav Navrátil, 81 let
• Josef Nakládal, 81 let
• Marie Suchomelová, 81 let
• Františka Navrátilová, 81 let
• Otto Kordas, 81 let
• Jaroslava Běhalová, 82 let
• Přemysl Obrtel, 82 let
• Bronislava Ošťádalová, 82 let
• Marie Zatloukalová, 82 let
• Marie Mrugová, 82 let
• Josef Hacar, 82 let
• Anna Spurná, 83 let
• Růžena Novosadová, 83 let
• Zdeňka Partschová, 85 let
• Etela Sklenářová, 86 let
• Ludmila Sklenářová, 87 let
• Josef Muzikant, 87 let
• Bohuslav Vysoudil, 88 let
• Vlasta Tomečková, 90 let
• Edita Kouřilová, 90 let
• Vlasta Vařechová, 93 let
Srdečně blahopřejeme.

IX. ročník NÁMĚŠŤSKÉ KOULE

• ve 14,00 hod.
1. Matyas Streit, Fučíkova 636, Náměšť na Hané
2. Valerie Přikrylová, nám. T.G.Masaryka 636,
Náměšť na Hané
3. Tereza Čecháčková, Pod Hradem 596, Náměšť na Hané
4. Tadeáš Mánek, Bělidlo 61, Náměšť na Hané

V neděli 13.5.2012 se konal IX. ročník NÁMĚŠŤSKÉ KOULE, který má
již své tradiční příznivce. Zúčastnilo se 8
tříčlenných družstev s názvy: ZAHRADNÍCI, DVĚ KOZY A JEDEN PTÁK,
TETKY A STRÝC, ZUBŘI, BUVOLÍ
UCHO, ČTYŘICÁTNÍCI, ŠMOULOVÉ, ORLÍ TLUPA.
Ve ﬁnále o třetí a čtvrté místo se
utkala družstva ZAHRADNÍCI A TETKY A STRÝC, o druhé a první místo se
utkali ZUBŘI A ČTYŘICÁTNÍCI.
Po tvrdém boji se umístili na 3. místě
ZAHRADNÍCI (K. Vrba, J. Rozsíval, P.
Husička) , na 2. místě ČTYŘICÁTNÍCI
(P. Šubík, R. Dynka, I. Šubíková) a 1.místo patřilo družstvu ZUBŘI (H. Mariánková, P. Skoupilová, J. Mariánek).

Při tomto slavnostním aktu vystoupily děti ze základní školy, maminkám byla předána kytička, dětem památníček a ﬁnanční příspěvek 1.000,- Kč od městyse Náměšť
na Hané.
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Celodenni vélet na Hostén
O přiležitosti svátko Panne Marie 8.
května, ospořádal Otec Norbert vélet na
Hostén. Pozval nás, farnike z Náměště,
Lóčan, Biskopstvi a Novéch Dvoru a taky
farnike z Loké, Vojtěchova, Hvozda, Ješova, Chodobina, Nasobůrek, Haňovic a
Sobáčova. Od té dobe, co sme se to dozvěděle, těšele sme se jak mali děcka!! A
ti, keři na poslední chvilo odřekle, meslim, že mužó letovat. Protože me sme si
póť jaksepatří ožele!
O nás, v Náměšťo belo ráno krásny!
Počasi jak vemalovany, slonečko svitilo a
teploměr okazoval sednáct stopňu Celsia.
Co si vic přát? K nezbetnymo vebaveni
na cesto sme si každé přebalele eště balik
dobré nálade, a tak ož nic nezbévalo, než se
vedat na cesto. Cesta bela klidná, obihala
podle pláno a najednó sme se octle na Svatym Hosténě. Otec Norbert, keré jel v drohym autobuso, nám přešil říct, jaké bode
program a popřál nám přijemné deň.
Eště dopoledne sme se zučastnile mše
svaté v bazilice Nanebevzeti Panne Marie, po obědě belo požehnáni a pak sme
se společně s Otcem vedale na Křížovo
cesto. Tak jak řikám – póť jaksepatří !!
Každé tak muhl veslovit svoje prosbe a
svěřet svoje starosti Panence Marii. Taky
sme se zastavile o hrobou našeho rodáka
z farnosti Loká, Otca arcibiskopa ThDr.
Františka Vaňáka, kde sme se společně
pomodlele a zazpívale velekonočni chvalozpěv.
Svaté Hostén patři meze vyznamny
pótni mista na Moravě a muže se chlobit
spóstó památek: Nádherná
bazilika Nanebevzeti Panne
Marie, Vodni kapla, Jurkovičova křižová cesta, Sarkandrova kapla nebo ta starši
křižová cesta v klasicistuem
sloho. Letos temo bode 100
let od koronovace soche Panne Marie a chestá se velká sláva a spósta dochovnich akci
na podporo mariánské ucte.
Na schodech, kery k vedó k
chrámo, jak kdebe se zastavil čas. Só lemovany starobyléma krámkama s potním
zbožim. Taky belo možny se
podivat z rozhledne, kde se
nám otevřel pohled na našo
krásnó Hanó…
Občerstveni po všech
stránkách sme nastópile do
autobuso a jele do Kroměřiža. Než sme navštivile Arcibiskopsky vinny sklepe,
zamiřele sme ěště do krásné Podzámecké zahrade a
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načerpale tak slonečka a tepla, kery na
Hosténko belo jenom poskrovňo. Zahrada bela nádherná, plná
barevnéch pávu a jinéch
opeřencu. Viděle sme take
vzácny rostlene a dřevine,
maly vodni stavbe a spósto
laviček pro romanticky posezeni.
A pak ož sme sestópile do vinnyho sklipka, kde
sme okoštovale nekolek
vzorku vin a muhle sme si
aji zazpivat s harmonikó.
Kdo chtěl, muhl si nejakó
to lahvinko kópit aji na

doma. Večir sme se všeci v pořádko vrátile dom.
Hel.Bui.
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HODY 2012
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Dům seniorů FR ANTIŠEK – pozvánka na setkání seniorů
Rok 2011 je již dávno za námi a z
letošního roku uplynulo již více než pět
měsíců. Je však nutno připomenout, že
kromě kulturního a společenského vyžití
v rámci volnočasových aktivit v loňském
roce, se může jeden z našich seniorů, a
to Vítězslav Zedník pochlubit výhrou v
křížovkářské soutěži v rámci projektu
Senioři mezi námi. Výroční zpráva za
toto období bude k dispozici na webových stránkách DS. Za uplynulou dobu se
mnohé změnilo, ale věříme že se tak děje,
alespoň podle reakce našich uživatelů,
vždy s cílem zkvalitňování poskytované
služby domova pro seniory.

Letos se podařilo zakoupit konvektomat pro
přípravu jídel a v nejbližší
době dojde k jejich rozšíření tak, aby si i ti, kteří
mají trošičku odlišné stravovací zvyklosti, přišli na
své.
Nadále pokračujeme
v zavedených (pravidelných) volnočasových aktivitách – společném cvičení, výtvarném kroužku,
tréninku paměti, canisterapii a především kavárně
pro seniory, která získala největší oblibu.
V rámci nabídky akcí jsme letos uspořádali vystoupení divadla My, vystoupení
hudební skupiny Marbo, velikonoční návštěvu zámku, vystoupení dětí z místní
mateřské školy a přednášku s promítáním
Týnecké napoleonské slavnosti. Všechny
vyjmenované akce byly našimi seniory
přijaty s mimořádným ohlasem a protože
jsme uvažovali o tom, jak na těchto akcích přivítat i seniory z Náměště, rozhodli jsme se společně s Klubem seniorů, o.s.
uspořádat Den otevřených dveří v našem
zařízení. Tento bude zahrnovat vlastní
prohlídku zařízení, cestopisné vyprávění
p. Ságla, který byl za loňský rok oceněn
prestižní dobrovolnickou cenou Křesadlo, hudební vystoupení dle nálady a přání účastníků, společný oběd a možnost
sportovního vyžití u připravených sportovišť (šipky, hod na cíl, kuželky apod.).
Zároveň je mi milou povinností poděkovat vedení městyse za vstřícnost a
podporu při vlastní organizaci.
Součástí představení zařízení je i možnost seznámit se s projektovou dokumentací na výstavbu nového pavilonu, která
je připravena k realizaci ve dvou etapách
(především z důvodu velké ﬁnanční náročnosti akce). První zahrnuje vlastní
výstavbu a provizorní provoz s využitím
stávajících sítí a druhá rekonstrukci rozvodů a generální opravu celé hlavní budovy.
A společně se těšme na to, až budeme mít
k dispozici zařízení pro seniory, splňující nejpřísnější kriteria pro požadovanou
kvalitu bydlení a odpovídající zázemí, lákající nejen k deklarované jistotě klidného
stáří, které máme ve svém propagačním
letáčku, ale i k aktivnímu odpočinku. A to
především pro ty, kteří se nechtějí smířit
s představou, že stáří znamená pouze již
zmíněný odpočinek a klid, ale také aktivitu a touhu vyzkoušet vše nové. Protože
život přece v důchodu nekončí a žijeme jenom jednou.
Ing. L. Boxan,
ředitel DSF Náměšť na Hané
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Sběrná síť
Kde a jak se můžete zbavit vysloužilých
elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených
elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k
tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom
ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní,
tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod.
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů
je činnost zákonem určená pouze osobám
s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži
obci. Promítají se tedy do poplatků, které
platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat ve dvoře
městyse Náměšť na Hané, T.G.Masaryka 99.
Více na www.elektrowin.cz nebo na
www.namestnahane.cz.
Recykluji, recykluješ, recyklujeme
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Češi se umějí chovat ekologicky. A
rádi to také dělají – když to ovšem není
spojeno s příliš velkým úsilím.
V případě vysloužilých elektrospotřebičů to znamená, že síť sběrných míst,
kam je mohou občané zdarma odevzdat,
musí být dostatečně hustá.
Kolektivní systémy, které vytvořili
výrobci a dovozci, začínaly tuto síť budovat v roce 2005 od nuly.
Míst zpětného odběru neustále přibývá
Historicky první místo zpětného odběru starých spotřebičů vzniklo díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN na
Ministerstvu životního prostředí ČR. Jen
samotný ELEKTROWIN už od té doby
vytvořil více než tisícovku sběrných míst
ve městech a obcích a další téměř čtyři tisíce obcí do systému zapojil prostřednictvím mobilních svozů.
Na tuto síť, kterou bychom mohli
označit jako páteřní, navazují další tisíce
sběrných míst u prodejců nebo v servisech.
ELEKTROWIN neustále přichází
i s dalšími nápady, jejichž cílem je ještě
víc usnadnit spotřebitelům jejich chvályhodné odhodlání chovat se ekologicky.
Jednou z takových iniciativ je například
projekt Recyklujte s hasiči, díky kterému
se do zpětného odběru elektrozařízení

zapojily i sbory dobrovolných hasičů. Podobný projekt existuje i pro školy. Jmenuje se Ukliďme si svět a jeho počátky
nalezneme již v roce 2007.
Díky tomuto úsilí se dnes ve sběrné
síti ELEKTROWINu sejde každou hodinu bezmála 3000 kilogramů vysloužilých
spotřebičů. Jen ledniček a mrazniček
odevzdají lidé průměrně rovnou tisícovku
denně. Tento výsledek řadí Čechy na páté
místo v recyklaci v porovnání s ostatními
evropskými zeměmi.
Zpracovatelé procházejí náročným výběrem
Prostřednictvím sběrné sítě se spotřebiče dostávají ke zpracovatelům. S
těmi kolektivní systém ELEKTROWIN
uzavírá smlouvy na základě výsledků náročného výběrového řízení.
Samozřejmostí jsou nejmodernější technologie. Ty musejí především zaručit, že
zpracování „vysloužilců“ bude skutečně
ekologické.
Staré lednice například používaly freony nejen jako chladicí médium, ale také
v izolacích skříní. Zpracovatelé, s nimiž
ELEKTROWIN spolupracuje, je z těchto
izolací dokáží bezpečně odloučit například vymražením za extrémně nízkých
teplot po rozdrcení ve vakuovém prostředí
a dokonce připravit k dalšímu využití.
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Aktuality z Rodinného centra Pohádka
Koncem dubna uspořádalo RC Pohádka tradiční Pohádkový slet čarodějnic. Akce se konala na místním fotbalovém hřišti. Pro děti byl připraven bohatý
program plný her a nechyběly ani čarovné
soutěže. Za svoji šikovnost dostaly všechny děti odměny z kouzelné truhly.
Rodinné centrum Pohádka zahrnuje do své nabídky také různé odborné
přednášky, které jsou určené pro širokou
veřejnost. V březnu proběhla přednáška
První pomoc, v dubnu jsme nabídli přednášku Řády a neřády v lásce a v rodině a
v brzké době připravujeme přednášku o
konopí.
Naše činnost směřuje také k pořádání
vzdělávacích aktivit. V květnu byl zahájen kurz Efektivní rodičovství, který
zahrnuje cyklus seminářů týkající se výchovy dětí.
A nezapomínáme také na tvořivé dílny. V současné době připravujeme další
cyklus tvoření, témata budou zveřejněna
v předstihu na našich stránkách i vývěskou v prostorách centra.
Našim posláním je také pomáhat druhým. Proto jsme se již třetím rokem zapojili do celonárodní sbírky – Český den
proti rakovině. Letošní sbírka připadla
na středu 16.května. Žlutý kvítek si mohli
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občané zakoupit od dobrovolníků ve žlutých tričkách přímo na ulici nebo prostorách centra. Každý dárce si za příspěvek
odnesl nejen kytičku měsíčku lékařského, ale i leták s podrobnými informacemi
o možnostech aktivní prevence rakoviny.
Všem přispěvovatelům děkujeme. Výtěžek bude zveřejněn na našich stránkách v
průběhu června.
Oznamujeme všem rodičům, že během letních prázdnin bude provoz centra omezen, volná herna bude přístupná
pouze ve středu.
Probíhající či připravované akce
Kroužek IN LINE bruslení pro děti
– nový sportovní kroužek pro děti od 4
let, který probíhá každý pátek od 16.00
do 17.00 (I.skupina) a od 17.00 do 18.00
(II.skupina). Děti si prakticky osvojí základy bruslení s ohledem na bezpečnost
jízdy, naučí se techniku bezpečného brždění a také budou seznámeny s chováním
v rizikových situacích.
Výuka IN LINE bruslení pro dospělé – skupinová nebo individuální výuka
jízdy na in-line bruslích, která probíhá
každý pátek od 19.00 do 20.00 hodin. Je
možné se zúčastnit neomezeného počtu
lekcí nebo zvolit pouze jednu lekci a to

podle zájmu a pokročilosti. Objednání
minimálně jeden den předem na tel. 773
191 076 nebo na rcpohadka@seznam.cz
Turisticko přírodovědný kroužek
– nový zájmový kroužek pro využívání volného času určen pro děti ve věku
cca 6-7 let. Kroužek bude probíhat
celoročně, každý čtvrtek od 16.00 do
17.00 hodin, od září od 16.00 do 17.30
hodin. Děti budou zkoumat přírodu,
objevovat rostliny a živočichy, vyrážet
do lesa, pořádat hry v přírodě a objevovat změny v přírodě během roku.
Děti budou mít také svoji klubovnu u
lesa. Přihlášku do kroužku najdete na
našich stránkách.
Společný výlet pro rodiče s dětmi do
Sluňákova – ve čtvrtek 21.06.2012 v 09.30
hodin navštívíme Centrum ekologických
aktivit – Sluňákov v Horce nad Moravou.
Téma programu: Říše hmyzu. Jedná se o
ekologický výukový program, který bude
uzpůsoben malým dětem. Zveme tímto všechny rodiče, aby se k nám přidali
a společně vyrazili na výlet do přírody.
Doprava vlakem, nutno se nahlásit předem.
Veškeré informace k právě probíhajícím akcím získáte na www.mcpohadka.
estranky.cz.
Ing. I. Botková
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Z činnosti našich hasiček
Při SDH Náměšť na Hané v současné
době působí na 40 žen, z toho až 21 se věnuje požárnímu sportu ve 3 družstvech !!
Jedno družstvo soutěží v kategorii veteránky.
Letos jsme nastartovaly v plné síle a
vyjely jsme soutěžit ve 2 družstvech, kdy
jedno se věnuje soutěžnímu seriálu Tohatsu ﬁre Cup, kde hlavní cenou je přenosná motorová stříkačka v ceně cca 200 tis.
Kč. Tato soutěž odstartovala v Břevenci
5. 5. 2012 a obsahuje 6 soutěží, které musíme absolvovat. Týž den jsme sezónu požárního sportu zahájily také v Ludéřově
na soutěži „O pohár Svatého Floriána“ s
pěkným 5. místem. Také naše děvčata zvítězila v okrskovém kole požárního sportu
v Loučanech a postoupila do okresního
kola, kde už je čeká větší konkurence.
Soutěží se nejen ve družstvech, ale také
jednotlivě. Děvčata jezdí bojovat i na
soutěže 100 m s překážkami. Tuto sezónu

máme před sebou ještě spoustu soutěží a
veliké cíle, budeme doufat v jejich zdárné naplnění. Žijeme nejen soutěžemi,
ale samozřejmě se účastníme i příprav a
pořádání akcí sboru, například stavění a
kácení máje, hody, ples a další. V měsíci březnu pravidelně pořádáme pro naše
členky hasičský den žen, jako poděkování
za jejich práci.
Ing. Hana Zacpálková,
členka SDH Náměšť na Hané

Oddíl mladých hasičů při SDH Náměšť na Hané
MISS H ASIČK A
V letošním roce byly 4 naše členky
přihlášeny do soutěže pořádané ve spolupráci se SHČMS - MISS Hasička Česko Slovensko 2012. Ve veliké konkurenci
84 dívek postoupila členka sboru sestra
Hana Zacpálková do ﬁnálové 14 !! Blahopřejeme a držíme jí palce ve ﬁnále,
které se uskuteční 2. listopadu 2012 v
Praze. Chcete-li podpořit naši favoritku,
hlasujte na WWW.MISSHASICKA.CZ
pro SDH Náměšť na Hané.
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Po zimní sportovní přestávce, kdy pořádáme výlety, věnujeme se zimním radovánkám a přípravě “na sucho“, jsme opět
začali s tréninkem na soutěže.
21.4. se starší družstvo zúčastnilo
CTIF disciplín ve Velkém Újezdě,které
se započítávají do hry Plamen.
6.5. se naše družstva v novém složení
zúčastnila soutěže v Loučanech,zařazené
do Ligy MH olomouckého okresu.
12.5. se konalo ve Velkém Újezdě
okresní kolo hry PLamen. Za nepříznivého počasí se soutěže zúčastnilo celkem
40 družstev ve dvou kategoriích.
Naše mladší družstvo
ve složení Lucie Zbořilová, Václav Úchvat, Lukáš
Horký, Filip Táborský,
Viktor Táborský, Jiří
Rajskup, Saša Mencl,v
silné konkurenci 20
družstev obsadilo krásné
3. místo.
Ve starší kategorii
soutěžilo 20. družstev.
Tato kategorie je velmi
vyrovnaná. Naše družstvo ve složení Linda De

Roecková, Ema De Roecková, Nela De
Roecková, Nikola Krylová, Kristýna Kuchařová, Adéla Rozsívalová, Jakub Špička, Michal Zbořil, Lukáš Navrátil, Vojta
Kosina, obsadilo po součtu umístění v 6
disciplínách konečné 6.místo.
V květnu a v červnu nás čekají další soutěže Ligy MH. V červenci se někteří zúčastní letního tábora v Jánských Koupelích.
Schůzky MH jsou v pátek od 15.30
hodin v hasičské zbrojnici. Zveme nové
zájemce, kteří se chtějí naučit něco nového a zasoutěžit si, do našeho oddílu.
Lenka Trnková, vedoucí oddílu MH
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I ovoce dokáže léčit
Dnes si trochu přiblížíme ovoce, které
všichni dobře známe z našich zahrádek.
Řeč totiž bude o černém rybízu, který má
oproti červenému, mnoho předností.
Díky éterickým silicím celá rostlina
krásně voní a má největší podíl ovocných
kyselin ze všech bobulovitých plodů.
Ovocné kyseliny jsou vynikajícím aktivátorem našeho metabolismu.
Černý rybíz se k nám rozšířil v polovině 16. století převážně z Německa a
rozšířil se rychle po celé Evropě a severní
Asii.
Jeho plody jsou mimořádně bohaté na
vitamín C. V 10dkg plodů je ho obsaženo
přibližně 240mg, což je čtyřnásobek jeho
doporučené denní dávky. Jeho dalším
překvapením pro náš organismus je vysoký obsah bioaktivních ﬂavonoidů, které s
již zmíněným vitamínem C, chrání naše
buňky před volnými radikály a zabraňují
tak jejich rychlému stárnutí.
Dále našemu tělu dodává černý rybíz
hlavně rutin, pektin, karoten, železo, fosfor, draslík a vitamín B5.
Další, velmi zajímavé látky pro náš
organismus, skrývají drobná semínka
plodů. Lisuje se z nich olej, který je velmi
bohatý na esenciální omega-3 a omega-6
nenasycené mastné kyseliny. Tyto kyseli-
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ny chrání naše srdce a cévy před vysokým
krevním tlakem, tělo před záněty a jsou
výborné pro diabetiky.
Po sklizni plodů, přijdou na řadu listy
černého rybízu. Sbíráme je co nejdříve
po otrhání plodů a sušíme v tenké vrstvě
ve stínu. Sušený list se přidává zejména
do směsí pro léčení zánětů močových
cest. Pro tento účel ho smícháme stejným
dílem s kořenem jehlice trnité, natí přesličky rolí, natí celíku zlatobýlu a natí
vřesu
obecného.
Připravíme si nálev
přelitím polévkové
lžíce směsi ½ l vařící vody a necháme 5
min louhovat. Nálev
pijeme teplý 2krát
denně.
Další směs, do
které použijeme sušený list i plody černého rybízu budeme
používat při nachlazení a pro podporu
pocení. Stejným dílem smícháme květ
sedmikrásky,
nať
mateřídoušky, květ

černého bezu s listy a plody černého rybízu. Nálev připravíme stejně jako u předchozího čaje. Pijeme 3krát denně ¼ l.
Takže, až vyjdete do zahrady pochvalte keře černého rybízu, i když vám třeba
moc nechutná, protože je příliš aromatický, vyrostl tady pro vás a věrně pomáhá
vašemu tělu. Přeji vám krásné rozkvetlé a
voňavé jaro.
Lenka Perničková
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Za dveřmi informuje
V minulém čísle Náměšťských novin
jsme všechny naše příznivce informovali,
že se náš divadelní spolek s komedií „Peklo v hotelu Westminster“ zúčastní XX.
ročníku přehlídky amatérských divadel v
Kojetíně. Účast na této přehlídce pro nás
měla být úplně novou zkušeností – jedná
se totiž o přehlídku, na níž každé představení hodnotí odborná porota, která určuje
pořadí jednotlivých souborů a doporučuje
je k účasti na celostátní přehlídce.
A jak jsme tedy v Kojetíně dopadli?
Vystupovali jsme jako poslední soutěžní
soubor v neděli 18. 3. 2012 v 10.00 hodin.
To znamenalo, že jsme na místě museli být v 6.00 hodin ráno, abychom stihli
připravit scénu, ozvučit a nasvětlit ji, aby
se stihli připravit herci. Ranní vstávání
nikomu moc
nepřidalo a
tak byly nervy
všech napjaté
k prasknutí
– zvládneme
to, přijdou diváci, bude se
naše představení porotě
líbit? V 10.00
hodin to vše
vypuklo – nejdřív oﬁciální
představení souboru a pak už zazněla
naše úvodní znělka. Po pravdě, ne vše se
dařilo – stres udělal své, ale naštěstí se

diváci smáli a to včetně porotce Akrama
Staňka
(brněnského
režiséra,
kterého jste mohli
vidět jako Masaříka v „Básnících“),
který seděl v první
řadě. Po závěrečné
děkovačce nás diváci odměnili potleskem a od pořadatelů jsme, stejně
jako ostatní soubory, dostali obrovský frgál. Zvládli
jsme to - obrovské napětí z nás spadlo, ale
ne úplně, protože nás čekala hodinová
rozprava s porotou, která měla zhodnotit
naše vystoupení.
Vyslechli jsme od
nich slova chvály,
ale také doporučení, co a jak změnit
a vylepšit – a věřte,
že jsme naslouchali pečlivě a jejich
slova si vzali k srdci. A pak už jsme
nedočkavě očekávali vyhlášení výsledků. Ne, že bychom si mysleli, že
získáme ocenění, ale co kdyby náhodou…
O to větší překvapení pro nás všechny
bylo to, co následovalo. Nejdříve dostal

čestné uznání Ondra Kašpar za ztvárnění role
Richarda
Willeyho,
pak obdržel Vlasťa Drška
diplom
za
roli
George
Pigdena a
nakonec
jsme byli
v yhlášeni
jako druhý nejlepší soubor a byli jsme doporučeni na celostátní přehlídku do Volyně!
Byl to obrovský úspěch, protože jsme
vynikli mezi soubory z Brna, Vyškova,
Zlína, Uherského Brodu, Prostějova,
aj. Do Volyně jsme sice nepostoupili - o
účasti rozhodovala porota v Praze, která upřednostnila spolek z Kroměříže,
který se v Kojetíně umístil na prvním
místě – ale to nevadí, snad příště… A
„kroměřížákům“ to přejeme, byli výborní. Přesto to pro nás byl úžasný zážitek
– získali jsme nové zkušenosti, navázali nové kontakty a navíc nás kolegové z
Kroměříže pozvali na jejich přehlídku.
A kde nás ještě v nejbližší době uvidíte?
V sobotu 9. 6. 2012 budeme v 17.00 hodin vystupovat v Přáslavicích a v pátek
15. 6. 2012 v 19.00 hodin v Olomouci v
Divadle hudby. Mgr. Radka Pluskalová

Revize a kontroly
REVIZE A KONTROLY PLYNU
Zajištění pravidelného provádění
revizí a kontrol je zákonnou povinností
každého provozovatele plynového zařízení /tj.i každého majitele domácnosti s
připojením na plyn/.
Provoz plynových spotřebičů bez
kontrol a revizí je v rozporu s platnými
předpisy, ale především ohrožuje vážným
způsobem majetek a zdraví osob.
Zemní plyn se v případě úniku stává
výbušnou látkou, která v případě vznícení způsobuje velké škody i zranění.
Četnost provádění revizí a kontrol
plynových zařízení v souladu s platnou
vyhláškou 85/1978 Sb. :
Revize plynu musí být prováděna nejméně 1x za 3 roky. K tomu je oprávněn
pouze revizní technik s platným osvědčením, který vydá REVIZNÍ ZPRÁVU.
Kontroly plynu se provádí 1x za rok
vyjma roku, kdy je prováděna revize.
Kontrolu provádí osoba odborně způ-

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

sobilá, o provedených kontrolách vede
občan evidenci , výsledkem je KONTROLNÍ ZPRÁVA.
REVIZE A KONTROLY KOMÍNŮ
Dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., si
každý musí počínat tak, aby při provozu
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová
cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke
vzniku požáru.
Z uvedeného nařízení vyplývá povinnost každého majitele nemovitosti zajišťovat pravidelné kontroly komínů, příp.
revize.
Kontroly spalinové cesty smí provádět
pouze odborně způsobilá osoba s živnosten.listem v oboru kominictví, o provedení kontroly a čištění vydá zprávu, která
musí obsahovat nařízením stanovené
údaje. Kontrola u spotřebičů do 50kW se
provádí 1x ročně.
Čištění u spotřebičů na pevná paliva 3x
ročně, kapal.paliva 2x ročně a plynná paliva

1x ročně. Čištění spalinové cesty o výkonu
do 50kW je možné provádět svépomocí.
Revizi spalinové cesty smí provádět pouze revizní technik komínů nebo
spalinových cest, specialista bezpečnosti práce, který musí mít kulaté razítko a
prokázat se osvědčením.
Kdy se dělá revize: u nových komínů
před uvedením do provozu, po stavebních úpravách komína, při změně druhu
paliva, před výměnou spotřebiče paliv,
po komínovém požáru, při vzniku trhlin
ve spalinové cestě. V ostatních případech
postačí kontrola spal. cesty.
Do vyhlášky 85/1978 Sb.,o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení a do nařízení vlády 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv lze nahlédnout na stavebním úřadě
v Náměšti na Hané, kde je k dispozici
úplné znění těchto předpisů. P. Palátová
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Zveme Vás na zámek v Náměšti na Hané:
3. – 30.6.2012
CESTY LIDÍ – LIDÉ CEST
– výstava fotograﬁí Jitky Brabcové
14.-17.6.2012
SPOJUJÍ NÁS TRADICE, řemeslná dílna
pro všechny, http://spojujinastradice.webnode.cz/
22.6.2012
KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI,
k uctění památky RNDR. Josefa Srovnala, v 18:00 hod.
v kapli Nejsvětější Trojice
23.6.2012
Z POHÁDKY DO POHÁDKY,
od 17:00 do 22:00 hod. noční pohádkové prohlídky
pro děti i dospělé, nutná tel. objednávka
15.7.2012
ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM,
zábavné soutěžní odpoledne pro děti v parku,
od 13:00 do 16:00 hod.
28.7.2012
FOLKOVÝ ZÁMEK,
od 19:00 hod. koncert skupiny AG Flek,
skupina Madalen a A.M. Úlet
4.8.2012
ANDALÚSKÁ NOC,
od 19:00 hod. ﬂamencová skupina Aries del Sur,
večer plný hudby, tance a zpěvu
16.-19.8.2012
KVĚTINY PRO ZÁMECKOU PANÍ,
vernisáž výstavy 16.8. v 16:00 hod.
25.8.2012
Z POHÁDKY DO POHÁDKY,
repríza červnových večerních pohádkových prohlídek,
od 17:00 do 22:00 hod.
27.10.2012
TAJEMNÝ ZÁMEK,
strašidelné noční prohlídky zámku
od 16:00 do 22:00 hod.
Prohlídky lze rezervovat na tel. 585 952 184,
www.zamek.namestnahane.cz

Šachový turnaj
16. ročníku MEMORIÁLU LADISLAVA ZBOŘILA,
ŠACHOVÉHO BLESKOVÉHO TURNAJE, který se konal
v sobotu 19.5.2012 se zúčastnilo 15 hráčů z 8 šachových oddílů. Turnaje se zúčastnili také 2 mistři Fide a 4 kandidáti mistra
sportu.
V turnaji zvítězil FM František Vrána z oddílu šachového
klubu Staré Město, 2. místo obsadil FM Milan Pastirčák a na
3. místě se umístil KM Jiří Zapletal z oddílu Agentura Garde
Calcio Olomouc.
Turnaj proběhl v přátelské pohodě, ke spokojenosti účastníků přispěla i výborná kuchyně restaurace „U Muců“. Každý
účastník obdržel věcnou cenu. Byl oceněn i nejmladší účastník
turnaje Jan Kolář z Mohelnice (6 let), nejstarší účastník Jiří Fiala z Prostějova ( 62 let) a rozhodčí turnaje Karel Volek z Mohelnice, vydavatel šachového časopisu „Gambit“. Děkuji tímto
všem sponzorům turnaje.
Jiří Fiala – ředitel turnaje

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY
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