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P r vní š kol ní den
Říjen
Říjen, barevný je sen,
jen pohleďte do oken.
Žlutá, červená a hnědá,
malíř říjen plátna hledá,
s každým lístkem dal si práci
a znovu se k němu vrací.
A jak teplo ztrácí sílu,
malíř má se stále k dílu,
až nakonec barvy slunce
objeví se na jablůňce.

V pondělí 2.9.2013 začala školní docházka 23 prvňáčkům
(8 dívek, 15 chlapců). Slavnostní přivítání do 1. třídy proběhlo za účasti rodičů a prarodičů v obřadní síni náměšťského
zámku. Do rukou třídní učitelky Mgr. Simony Nevrlé předala
nové školáky ředitelka MŠ D. Husárková, děti byly přivítány
ředitelem Mgr. L. Havelkou a starostkou městyse Mgr. M.
Husičkovou. Aby nástup byl opravdu slavnostní, postarala se
o kulturní program Mgr. J. Janečková a žákyně II. stupně ZŠ
Nela Vydrželová a Kamila Piterková. Každý žák obdržel dárek
od městyse Náměšť na Hané.
Přejeme všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům naší školy,
mnoho úspěchů v novém školním roce, hodně pohody a radosti.
Mgr. Simona Nevrlá

Školní družina v novém
Budova I. stupně v ulici Zákostelí
byla postavena v roce 1910. Od té doby
se jistě mnohé změnilo. Přesto již nastala
doba, kdy se do budovy bude muset poměrně masivně investovat. První větší
investice byla provedena v loňském roce

(byla opravena chodba, provedena výměna vchodových dveří, velkého okna nad
schodištěm).
V letošním roce se investovalo téměř
půl milionu Kč do opravy školní družiny.
Vyměnila se okna, dveře, byla provedena výměna elektroinstalace, podlahové
krytiny, byla nahozena nová omítka, staré radiátory byly nahrazeny novými, snížil se strop a osadil novými svítidly, celá
družina byla vybavena novým nábytkem,
zároveň byla nainstalována nová přepážka
oddělující družinu od chodby. Tyto úpravy
přispěly k tomu, že děti budou moci trávit

K R A JSK É Ř EDITELST V Í POLICIE
OLOMOUCK ÉHO K R A JE
Preventivně informační oddělení
Neustále se množí krádeže v rodinných
domech. Proto jsme pro Vás připravili několik pravidel, která mohou omezit
vloupání do rodinných domů. Na podzim
trávíte mnoho času při sklizni úrody a
přípravě zahrady na zimu. Ani v těchto
chvílích bychom neměli zapomínat na
zabezpečení svého domova. Jedete-li na
dovolenou, stačí i prodloužený víkend,
pamatujte na základní pravidla zabezpečení svého domu:
- domluvte se sousedy (rodinnými pří
slušníky), že Vám budou pravidelně
vybírat poštovní schránku,
- nenechávejte zatažené rolety a žaluzie (mohou navodit dojem, že se v
domě nikdo delší dobu nenachází),
- snažte se udržovat dojem, že jste
stále přítomni v domě.
Pokud se nacházíte v domě a jdete
jen na zahrádku, zamykejte také vstupní
dveře (vrata, branky,…) a zavírejte okna.
To samé platí, i pokud jdete pouze na
krátkou chvíli k sousedům nebo jen přes
cestu do obchodu. V tomto roce jsme
byli svědky několika případů, kdy právě

tato chvilková nepozornost stála majitele
domu několik desítek tisíc korun.
Pro případ, že byste byli přesto vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány
cenné věci, sepsána výrobní čísla apod.
Tyto informace Policii ČR pomohou v
pátrání.
V současné době se také můžete setkat s podvodníky, kteří se pod různými
záminkami budou chtít dostat k Vašim
penězům. Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého domu.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na
úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává.
Nepodléhejte lákavé vidině zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii
nebo výhodných nákupů hrnců, elektroniky apod. odmítejte. V naprosté většině
jde o podvod.
por. Bc. Petr Čunderle, DiS.
Policie České republiky
Preventivně informační skupina
Olomouc

svůj čas v estetickém a hlavně hygienicky
nezávadném prostředí.
MAHU

Naši jubilanti 07-09/2013
• Karel Streit, 80 let
• Dobroslava Fingerová, 81 let
• Bronislav Novotný, 82 let
• Marie Müllerová, 82 let
• Jarmila Nohavičková, 90 let
• Vítězslav Zedník, 83 let
• Emilie Pirklová, 82 let
• Marie Přidalová, 81 let
• Anna Stejskalová, 85 let
• Růžena Kargerová, 86 let
• Ludmila Kvapilová, 88 let
• Ludmila Chudobová, 86 let
• Miroslav Podhorný, 81 let
• Drahomíra Chytilová, 84 let
• Květoslav Vaněk, 82 let
• Tomáš Nemrava, 83 let
• Marie Koudeláková, 82 let
• Jan Chytil, 91 let
• František Dostál, 83 let
• Václav Ošťádal, 84 let
• Ludmila Mlčochová, 80 let
• Jarmila Klementová, 86 let
• Dobroslava Kolářová, 84 let
• Jarmila Bubeníková, 82 let
• Miroslav Trnkal, 89 let
• Vlasta Zajíčková, 86 let
• Božena Srovnalová, 91 let
• František Blaha, 83 let
• Václav Sklenář, 90 let
Srdečně blahopřejeme.

O volném pohybu psů
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Někteří majitelé psů si neuvědomují, že
mezi námi žijí občané, kteří se mohou
jejich „miláčka“ bát. Navíc platí OZV,
která řeší pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. OZV jsou vymezeny
prostory pro volné pobíhání psů ( cesta
od hřbitova k chatám, cesta od nádraží
k Drahanovicím, cesta na Senici, Nové
Dvory). Tato místa jsou označena tabulkou „Volný pohyb psů povolen“. Jinde pes
volně pobíhat nesmí. Zároveň upozorňuji i na skutečnost, že pes nesmí pobíhat i mimo intravilán (mimo zastavěnou
plochu), byly by to v rozporu se zákonem
o myslivosti č. 449/2001 Sb., § 14.
MAHU

STRANA 2

SDH Náměšť na Hané
Oddíl mladých hasičů při SDH Náměšť
na Hané
11. května se konalo okresní kolo hry
Plamen ve Velkém Újezdě. V mladší kategorii se zúčastnilo celkem 19 družstev.
Naše družstvo ve složení Lucka Zbořilová,
Ludmila Podivínská, Michaela Lhotová,
Marcela Čechová, Tomáš Buček, Jan Barveníček a Jiří Rajskup obsadilo 9. místo.

Ve starší kategorii soutěžilo 19 družstev. Naše družstvo po dramatickém boji,
kdy rozhodovala poslední šestá disciplína, obsadilo 2.místo. Tím si zajistilo
postup na krajské kolo, které se konalo
7. - 8. června.

V pátek 7. 6. se běžel Závod požární
všestrannosti v Pohořanech, dlouhý 3 km,
se šesti stanovišti. V sobotu 8.6.probíhaly
na stadioně Lokomotiva v Olomouci čtyři
běžecké disciplíny a požární útok. V celkovém hodnocení jsme obsadili 8.místo.
Družstvo soutěžilo ve složení - Adéla
Rozsívalová, Linda De Roecková, Ema
De Roecková, Nela De Roecková, Nikola Krylová, Jakub Špička, Lukáš Navrátil, Michal Zbořil, Vojta Kosina.
Václav Úchvat. Účast na krajském
kole, po několika letech,byla opět
velkou zkušeností. Poděkování patří
Lence Trnkové mladší a Evě Drškové, které byly výbornými asistentkami družstva.
O prázdninách bylo našich 12
členů na hasičském táboře v Jánských Koupelích u Opavy. Prožili
jsme krásných jedenáct dní ve společnosti 134 dětí a 17 vedoucích.
Hráli jsme různé sportovní hry, měli
jsme diskotéky, olympiádu, výšlap
na Kružberskou přehradu, přespali
jsme pod širákem, zdokonalovali jsme se
v hasičských disciplínách. Odjížděli jsme
plni nových zážitků, s kontakty na nové
kamarády.
V srpnu jsme začali s přípravou na

Olomouckého Draka, což je běh na
60 m s překážkami, který se konal 1. 9.
v Olomouci na stadioně Lokomotiva.
V září začaly pravidelné schůzky, které máme v pátek v 15.30 hod., budeme
se chystat na nový roční celorepublikové
hry Plamen.
Zveme všechny nové zájemce do našeho
oddílu.
Dorostenky SDH Náměšť na Hané
V pátek 17.května se konalo v Moravském Berouně okresní kolo dorostu
v požárním sportu. Účastí jsme si zajistili
postup na krajské kolo, konané 9. června v Olomouci na stadionu Lokomotiva. Po slavnostním zahájení nás čekaly
disciplíny - 100 m s překážkami, štafeta
4x 100 m,testové otázky a požární útok.
V celkovém hodnocení naše družstvo
obsadilo 4.místo. Družstvo bylo složené
ze členek našeho SDH - Tereza Žáčková, Lenka Trnková, Pavlína Oklešťková,
Michaela Švarcová, doplněné členkami
SDH Ludéřov - Pavla Menšíková, SDH
Rataje- Květa Mašláňová, SDH Dub nad
Moravou - Lucie Vystrčilová.
Vedoucí oddílu LenkaTrnková

Hřbitov v Náměšti na Hané
Městys Náměšť na Hané je provozovatelem hřbitova (ačkoli pozemky vlastní
vedle městyse i Římskokatolická církev
a Československá církev). Provozovatel
mimo jiné (zákon č. 256/2001 Sb. pohřebnictví) musí vést evidenci, související
s provozováním pohřebiště. Proto během
října budou k jednotlivým hrobům přidělena evidenční čísla. V rámci provozování
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pohřebiště potřebuje městys od nájemců získat potřebné informace. Jedná se
především o sdělení, kdy se ukládají do
hrobu lidské ostatky – jméno a příjmení zemřelého, místo a datum narození
a úmrtí, rodné číslo, je nezbytné sdělit
i místo uložení (pravá či levá strana hrobu – kvůli tlecí době). Důležitá je i skutečnost, že zpopelněné ostatky je možno

uložit na veřejném pohřebišti vždy jen se
souhlasem provozovatele – tedy městyse
Náměšť na Hané. Další bližší informace
naleznete na www stránkách městyse Náměšť na Hané, kde je umístěn řád veřejného pohřebiště. Zároveň chci upozornit,
že v letošním roce končí doba pronájmu
hrobových míst a na desetileté období je
třeba uzavřít smlouvu.
MAHU

STRANA 3

N o vé k o n t e j n e r y n a t e x t i l
Nové kontejnery na textil najdete
v ulicích Zábraní, Fučíkova, Jiráskova
a Nové Dvory.
Co patří do sběrného kontejneru ECO
TEXTIL:
Do sběrného kontejneru patří čistý

a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil –
záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy
a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také
spárované (svázané) boty, hračky plastové,
elektronické a plyšové.

Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který vkládají do sběrných
kontejnerů, byl zabalený v igelitových
pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že s tímto textilem je ručně
manipulováno!

Co nepatří do sběrného kontejneru ECO TEXTIL:
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý
textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
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STRANA 4

T ře zalk a te č k ovan á svě tl o pro n a š e tě l o
Třezalka je skromná bylinka, lidově
se jí říká krevníček, svatojánská bylina
nebo čarovník. Je to vytrvalá 30 až 60
cm vysoká bylina s plazivým oddenkem,
z kterého vyrůstají četné tuhé lodyhy,
které jsou v horní části vidlicovitě rozvětvené.Listy má protáhle vejčité, jsou
na nich dobře viditelné siličné nádržky
jako průsvitné tečky a roztroušené černé
tečky žlázek. Kvete žlutými pětičetnými
květy seskupenými do bohatých květenství.
Třezalka byla vždy považována za
kouzelnou a léčivou bylinu. Mléko krav,
které spásaly větší množství třezalky se
zbarvuje mírně do růžova, což bylo považováno za důkaz uhranutí dobytka a
mnohde rozpoutalo hon na čarodějnice.
My dnes už ovšem víme, že za toto zbarvení může červené barvivo hypericin,
které se později také využívalo k barvení
plátna do krásných odstínů žluté a oranžové barvy.
Třezalka má i v současné době bohaté využití nejen v lidovém léčitelství, ale
také ve farmaceutickém průmyslu, hlavně pro její mírně sedativní účinek. Není
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však vhodné užívat ji společně s antidepresivy. V homeopatii se využívá k léčení
sluneční alergie , k regeneraci spinálních
nervů a také při brnění prstů, způsobeném zúžením karpálního tunelu. Zde
se osvědčilo podávat Hypericum 15 CH
společně se Secale cornutum 9 CH po
dobu několika týdnů.
Třezalka se dále využívá k podpoře
krevního oběhu, vylučování žluči, při nechutenství, migrénách, nervových poruchách, zánětech močových cest a samozřejmě do zklidňujících koupelí.
Nás ale dnes zajímá její úžasná vlastnost zlepšovat světlocitlivost našeho
organismu. Jistě si vzpomenete na nekonečnou a temnou letošní zimu, kdy
nás únava provázela na každém kroku a
protože se dá očekávat opakování tohoto
nečasu, pomůžeme si právě tinkturou z
třezalky. Její příprava je velmi jednoduchá. Čerstvou nať třezalky nasekáme na
jemné kousky a nasypeme do uzavíratelné sklenice, potom lehce zmáčkneme a
zalijeme slivovicí nebo lihem. Necháme 2
týdny louhovat a potom slijeme. Užíváme
2 krát denně 15 kapek po dobu 4 až 6 týd-

nů. Užívat začneme v polovině prosince,
kdy je nejtemněji v celém roce. Nejen, že
se nám zlepší nálada, ale také podpoříme
metabolismus jater a zlepšíme světlocitlivost našeho organismu.
Pro zaryté odpůrce alkoholu je zde
ještě jedna varianta přípravy a to stejným
postupem jako v předchozím receptu. Na
zalití však použijeme kvalitní olej. Nejlepší je olej ze světlice barvířské, můžeme použít také olivový nebo slunečnicový, ale vždy to musí být olej za studena
lisovaný.
Musím se ovšem zmínit i o kontraindikacích užití třezalky. Nikdy ji nepoužívejte s jinými léky, působícími na
nervovou činnost, také ji nikdy neužívejte v létě, kdy jste vystaveni slunečnímu záření, mohla by vyvolat alergické
reakce na kůži a pigmentové skvrny. Já
osobně ji také nedoporučuji u osob s
velmi nízkým tlakem a u silných diabetiků. Třezalku také neužívejte déle než
2 měsíce.
Mějte se krásně, třezalkovsky klidnou
mysl si uchovejte a nenechte se zaskočit
zimní temnotou. L.P.

STRANA 5

Sokolové na Řípu
24- 26. května letošního roku se v Roudnici nad
Labem uskutečnilo setkání Sokolů ke společnému cvičení. Této velké akce – asi 6.000 cvičenců
– se z naší tělocvičné jednoty zúčastnil oddíl mužů.
Do Roudnice jsme přijeli v pátek večer. V sobotu
ráno probíhaly zkoušky všech 14 sletových skladeb.
Odpoledne jsme všichni náměšťáci s naším historickým praporem, který jsme bohužel nemohli rozvinout kvůli špatnému počasí, vystoupali na horu
Říp. Měli jsme štěstí, neboť současně s naším výstupem na horu Říp probíhala oslava výročí odvozu
základního kamene pro Národní divadlo. Koňské
povozy zůstaly dole a my s herci v dobových krojích
jsme na Řípu zazpívali několik národních písní. V
neděli ráno jsme se probudili do děštivého a větrného dne. Přesto nikdo nezapochyboval o účasti
v průvodu a odpoledním vystoupení. Přestože celý

den pršelo, všch 14 skladeb se odcvičilo bez pláštěnek a v cvičebních úborech. Bez voňavého čaje to samozřejmě nešlo. Večer jsme se
mokří a spokojení vraceli autobusem do Náměště.
Ještě něco o našem historickém praporu: V Praze ve sletovém průvodu si našeho praporu všimli ﬁlmaři a pozvali našeho praporečníka
Pepu Kapounka na natáčení ﬁlmu České století, kde náš prapor uvidíte při příjezdu T. G. Masaryka v roce 1918 do Prahy.
Franta Kadlčík

Na snímku vpravo Pepa Kapounek, uprostřed herec Martin Huba,
jako Masaryk.

Na snímku zleva J. Kapounek, L. Vodička, J. Opletal, V. Příkopa, Vl. Drška, J. Drtil, Fr. Chudoba, Fr.
Kadlčík, R. Čech, J. Žampach, M. Zukal, K. Chytil,
V. Konečný, M. Zapletalová, M. Sedláček.
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STRANA 6

Z p ě t ný o db ě r spo t řebič ů š e t ř í s uroviny a energ ie
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2900 kilogramů vysloužilých
elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování tisícovka ledniček
a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy
na páté místo mezi Evropany.
Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí, protože staré spotřebiče
už nekončí na černých skládkách nebo
dokonce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů a
energií.
Jen za rok 2012 se například recyklací
vyřazených spotřebičů získalo železo
na výrobu 13 000 osobních automobilů.
Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. Uspořená elektrická energie by vystačila na
rok všem obyvatelům zhruba dvacetitisícového města. A díky odbornému
zpracování „vysloužilců“ neuniklo do
ovzduší 290 000 000 tun CO2, takže
ozonová díra nad námi se dál zbytečně
nezvětšila.
Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý systém
zpětného odběru spotřebičů v celoev-

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

ropském měřítku vytvořen. Vycházel ze
zkušeností skandinávských zemí. Postupně jej převzaly všechny „staré“ státy
Evropské unie, po nich i ty nové včetně
České republiky. A Češi jsou dnes mezi
nováčky na špičce.
Motivační program ELEKTROWINu
K dosažení těchto výsledků významně
přispěl i Motivační program kolektivního systému ELEKTROWIN. Do něj se
mohou města a obce zapojit a čerpat z
něj ﬁnanční odměny již šestým rokem.
Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN
vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba
13 400 000 korun.
Při splnění daných kritérií může obec
získat z Motivačního programu až 100
000 korun za rok.
Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a potřeb především k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a jiných
sběrných míst, zkvalitnění jejich obsluhy,
a tím současně ke zvýšení množství zpětně odebraných spotřebičů.
Co domácnost, to lednice
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že

se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň
jednu vlastní všechny domácnosti.
Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a mrazáků
se za posledních sedm let zbavila každá
druhá česká domácnost. Přes tuto masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN
ještě hodně práce.
Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých v českých
domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi
další nepostradatelné pomocníky patří
žehličky a rychlovarné konvice (po 3,9
mil.), nebo vysavače (3,8 mil.)
Většinu spotřebičů – lednice především lidé používají, dokud fungují. Bez ohledu
na jejich parametry, například spotřebu
elektrické energie. Vzhledem k cenám
elektřiny se ale může tempo výměny starých za nové významně zrychlit.
Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím „žroutům energie“, protože jsou v chodu 24 hodin denně. Prostou
kalkulací tak bude nejspíš stále více spotřebitelů docházet k závěru, že výměna
staré lednice za novou přinese navzdory pořizovací ceně
nakonec úsporu.
Ve zpětném odběru se každopádně
budou tyto spotřebiče objevovat ještě
dlouho poté, co se
při prodeji nových
přestane odděleně
uvádět výše recyklačního příspěvku.
K tomu dojde už v
letošním roce. Až
tedy přijdou při
likvidaci na řadu
skuteční veteráni,
budou se velmi hodit ﬁnanční rezervy,
jež ELEKTROWIN
vytvářel v uplynulých letech. Jen tak
bude moci být i tato
likvidace skutečně
ekologická.
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