NÁMĚŠŤSKÉ
NOVINY 50
Vydává Městys Náměšť na Hané

Jaro

březen 2014

O inve s t ič ních s tavb ách
v roce 2 014

To letošní začalo nezvykle brzy, doufám, že
o Velikonocích, tak jako vloni, nenapadne sníh. Astronomická zima končí a jaro
začíná 20. března 2014 v 17,56 hod. Dříve
se pro označení jara používal výraz vesna.
I děti v MŠ vědí (ty starší), že je to jedno ze
čtyř ročních období. Mám pocit, že s jarem
mnoho z nás, snad díky tomu, že se zelená tráva a všechno krásně kvete, rodí se
mláďata, ožívá. Možná je to i proto, že se
prodlužují dny, otepluje se. Lidé intenzivně pracují na svých zahrádkách, hrabou,
sejí, stříhají stromy. Chtějí to mít opravdu
krásné. Ale kam s ostříhanými stromy, tůjemi? Přeci si je nenechám někde ležet na
zahradě. Proto šup s nimi na obecní pozemek. Za plotem to již není moje, to už mi
nevadí.
Je tak krásně. Můj psí miláček se těší na
procházku. A mě vůbec netrápí, že existuje nějaká obecně závazná vyhláška, která
mi určuje, kde mohu volně nechat pobíhat
svého psa. Nechám ho venčit před domem
mého souseda a nezajímá mne, že pes tam
nechal hromádku. To již není moje věc.
Čtenář mi promine, ale mrzí mne, že mnozí
z našich občanů se chovají podobným způsobem. Snad se nyní „chytnou za nos“ a příště
už budou postupovat tak, aby Náměšť byla
čistá.
MAHU

Jak jsme Vás již informovali v minulém
čísle, bude se v letošním roce v Náměšti
na Hané opět budovat. Městys Náměšť
na Hané získal dotaci na „Rekonstrukce
náměstí TGM v Náměšti na Hané“, „Revitalizace lokality Komenského“ a „Zámek – severní křídlo“. Ač jsme se původně
domnívali, že zahájíme tyto investice (náměstí a ulici Komenského) již březnu, situace je jiná. Souvisí to s výběrovým řízením.
Vzhledem k tomu, že máme podpořeny dvě
investice obdobného charakteru (náměstí
a ul. Komenského) proběhne tzv. otevřené
výběrové řízení, které trvá minimálně dva
měsíce (neodvolají-li se přihlášené ﬁrmy).
Realizace náměstí však musí být fyzicky
ukončena do 30.09.2014. S ulicí Komenského to bude obdobné. Bližší informace
k rekonstrukci zámku – severní křídla,
zatím nemáme. Co je důležité pro městys
Náměšť na Hané je skutečnost, že městys
získá dotaci z ROP Střední Morava na
všechny projekty ve výši 85% předpokládaných ﬁnančních nákladů. Rekonstrukce
budou od všech občanů vyžadovat trpělivost. Věříme však, že když celkem v klidu
proběhlo odkanalizování Náměště, že i
v klidu proběhne rekonstrukce náměstí
a ulice Komenského.
MAHU

Jak a kdy zaplatit poplatky ?
Oznamujeme občanům, že od 10. března 2014 se na úřadě městyse budou vybírat poplatky za likvidaci komunálního
odpadu, za psy, stočné.
Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je od 01.01.2014 stanoven na 500,-- Kč za osobu, která má
trvalý pobyt na území městyse. Nově je
poplatníkem i cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů. Od poplatku jsou
osvobozené pouze děti narozené v letošním roce. Místní poplatek za likvidaci
KO je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.05.2014.
Místní poplatek ze psů je stanoven na

200,-- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, je sazba poplatku ve výši 100,-- Kč za psa. Poplatníkem je
držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území městyse. Poplatek se platí
ze psů starších 3 měsíců. Místní poplatek
je splatný nejpozději do 31.05.2014.
Stočné, vypouštěné do kanalizace
v období od 01.01.2013 do 31.12.2013, je
splatné do 30.09.2014. Cena stočného byla
stanovena na 25,-- Kč/m3 včetně DPH.
V případě, že není prováděno měření odpadních vod ani měření odebrané vody,

určí se množství odváděných odpadních
vod podle směrných čísel roční spotřeby
vody (428/2001 Sb., příloha č. 12). Na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou
se počítá spotřeba 35 m3. Stočné je v tomto
případě 875,-- Kč/osobu (35 m3 x 25,-- Kč/
m3). Vlastníci nemovitosti, kterým je voda
do nemovitosti dodaná pouze vodovodem
a stočné je počítané podle množství vody
dodané, měli podle smlouvy nejpozději
do 30. ledna 2013 předložit vyúčtování za
vodné za rok 2012. V případě, že odběratel
nepředložil vyúčtování za vodu a nepodaří se zjistit spotřeba vody za uplynulý rok,
bude mu účtováno stočné dle směrných čísel tj. 35 m3 /osobu.
J.Š.

Z á p i s d o 1. t ř í d y
Ve čtvrtek 16. ledna se konal zápis dětí
do první třídy na školní rok 2014/2015.
Zápis probíhal v připravených třídách v
budově 1. stupně Základní školy v Náměšti na Hané.
Děti postupně přicházely v doprovodu svých rodičů a plnily jednotlivé úkoly,
které prověřovaly jejich znalosti a dovednosti. Budoucí žáčci byli moc šikovní a
odnášeli si domů nové zážitky a drobné
dárečky, které věnoval městys Náměšť na
Hané.
Zápisu se letos zúčastnilo 35 dětí.
Rodiče 7 dětí předběžně žádají odložení
školní docházky.
Vedení základní školy předpokládá,
že v novém školním roce přivítáme v lavicích 28 žáků první třídy.
Mgr. Simona Nevrlá

Připravujeme
druhé oddělení družiny
Většina rodičů nových prvňáčků přepokládá, že jejich děti budou rovněž navštěvovat školní družinu. Proto ředitel školy
požádal zřizovatele školy městys Náměšť
na Hané o řešení celé situace.
Dojde k úpravě bývalé hospodářské
části MŠ, tam bude přesunuta základní
umělecká škola. V budově I. stupně ZŠ
tak vzniknou dvě oddělení školní družiny. To nové zahájí svou činnost 1. září
2014.
Mgr. Marta Husičková,
starostka

Me t ropol e O l omouc
infor muje o d ě ní n a Hané

Od počátku ledna 2014 je na internetu
nový zpravodajský portál pro oblast Hané
nazvaný Metropole Olomouc. Webové
stránky jsou určené občanům, kteří žijí
přímo ve městě, dojíždějí do něj z okolí,
případně Olomouc považují za přirozené
centrum svého regionu.
Na adrese www.metropole-olomouc.
cz jsou několikrát denně aktualizovány
zprávy o nejdůležitějších tématech hýbajících děním na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn kuriozit nazvaný „Olomoucká
nej“, prostor pro glosy a výběr z černé
kroniky. Zcela nově se na portálu objevuje také souhrn kontaktních údajů na
klíčové instituce ve městě, k nimž patří
například zdravotní pojišťovny, úřad
práce, ﬁnanční úřad a katastrální úřad.
Web rovněž přináší seznam mateřských,
základních, středních a vysokých škol
včetně telefonů a emailových adres.
Portál Metropole Olomouc je moderním webem propojeným s populárními
sociálními sítěmi. Jeho zprávy se tak objevují na Facebooku, Twitter a Google+.
Zájemci o nejčerstvější informace proto nemusejí stránky ani otvírat, stačí se
k odběru novinek přihlásit na některé
z těchto sítí.
Případné náměty a připomínky je
možné posílat na adresu redakce@metropole-olomouc.cz. Redakce ráda poskytne
prostor informacím o dění v jednotlivých
městech a obcích včetně spolkového života a tradičních místních akcí. Žádná
akce není tak malá a nevýznamná, aby se
o ní nemohlo psát na portálu Metropole
Olomouc.
-mo-

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

STRANA 2

Vítězové recitačního klání
Dne 27. 2. 2014 proběhl na 1. stupni ZŠ
tradiční turnaj hbitých jazýčků našich
žáků a žákyň. Konkurence byla nemilosrdná a vybrat ty nejlepší jako vždy nebylo nic lehkého.
Začátek soutěže tradičně patřil členům dramatického kroužku, kteří svižnou písničkou s tanečním doprovodem
zajistili úvod. Mimo soutěž vystoupil David Pešát ze třetí třídy se svou básní „Jak
sportujeme“, aby ukázal našim nejmenším
prvňáčkům, co je čeká a jak se vystupuje před porotami, které zasedly k jejich
hodnocení. Žáci první třídy si z něj vzali
příklad a následně všechny velice překvapili svým projevem, ve kterém stěží byla

poznat tréma, která by jim bránila v jejich
skvělém výkonu. O to těžší to měli žáci z
2.–5. ročníku. Zaujmout nejen hodnotící
poroty, ale i všechny žáky školy svou básní, projevem, navázáním kontaktu s nimi
byl nezáviděníhodný úkol. A jak to tedy
dopadlo? Žákovská i učitelská porota dala
hlavy dohromady a nakonec společnými
silami vybraly ty nejlepší z nejlepších.
Tady jsou:
1. třída
1. Vodičková Dominika
2. Pečiva Ondřej
3. Slaný Tomáš
Další soutěžící – Lakomá Lucie, Kolaříková Lucie

2. a 3. třída
1. Kolařík Jaromír (3.tř.)
2. Báťková Kateřina (3.tř.)
3. Chocholová Eliška (2.tř.)
Další soutěžící: Richter Kryštof, Pečiva
Martin, Polzer Martin (2.tř.), Poučová
Kateřina, Bořutová Nela (3.tř.)
4. a 5. třída
1. Solovská Markéta (5.tř.)
2. Pečivová Alena (5.tř.)
3. Levková Alena (4.tř.)
Další soutěžící: Vodičková Tereza, Richter Václav, Mikulková Markéta (4.tř.),
Lhotová Michaela (5.tř.)
Mgr. Marie Večeřová

O d Vá n o c k z a h á j e n í s e z o n y 2 0 14
V minulém čísle jsem Vás zvala na večerní vánoční prohlídky zámku. Sešli jsme
se hned po svátcích v pátek 27. prosince
2013. Zámek byl slavnostně vánočně vyzdoben, návštěvníci si mohli zazpívat koledy, dozvědět se něco málo o vánočních
zvycích a také shlédnout ukázky z pohádek Anděl Páně a Dvanáct měsíčků. Nakonec všem popřály do nového roku mnoho štěstí a pohody naše dvě čarodějnice.
Samotné prohlídky začínaly již v 16.00 hodin. S první výpravou se vydala do zámku i
redaktorka Olomouckého deníku Veronika Kolesárová. Byla oblečena v dobovém
kostýmu a celou prohlídku si takto prošla.
Možná jste si ve vydání deníku dne 30. 12.
2013 přečetli její reportáž i s fotograﬁemi
a s hodnocením celé akce.
Všem, kteří účinkovali a pomáhali na
prohlídkách Vánoce na zámku, ale nejen
na nich, mockrát děkuji a těším se na další spolupráci.
Vás, naše milé návštěvníky, bych
ráda pozvala na zámek o víkendu 5. - 6.
dubna 2014, kdy zahájíme letošní sezonu.
Tento rok budou změny. Oba arcibiskupské kočáry, které vystavujeme na zámku,
budou během sezony zapůjčeny na výstavu „Zapřažená krása“, která proběhne
na Pražském hradě. Naopak, nově se v
zámeckých komnatách můžete těšit na
výstavu panenek a pokojíčků z „Muzea
domečků, panenek a hraček Litomyšl“
sběratelky MUDr. Dobromily Filové.
Od 7. dubna do 16. dubna se na zámku vystřídá na 1500 žáků ze základních
a z mateřských škol. Zúčastní se již tradičního speciálního programu Barevné
Velikonoce. Prohlédnou si jarně vyzdobené komnaty zámku, dozví se něco nového o velikonočních svátcích, vyrobí si
výrobek a podívají se, jak se zdobí kraslice. Jezdí k nám i děti z Brna, od Přerova
i z Mohelnice. Už se těšíme, jak zámek
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ožije dětským štěbetáním.
Ti z Vás, kteří chcete vidět zámek s
velikonoční výzdobou, máte možnost při-

jít za námi 20. a 21. dubna, kdy proběhnou velikonoční prohlídky.
Mgr. Jitka Vychodilová

Pohyb a složení obyvatel v naší obci
Změny v počtu obyvatel vychází z přirozeného pohybu, tzn. narození, úmrtí
a stěhování. V loňském roce se v Náměšti
n.H. narodilo 22 dětí, 28 osob zemřelo.
Do obce se přihlásilo 46 obyvatel, z obce
se odstěhovalo 34 osob a v rámci obce se
přestěhovalo 15 občanů.
A jaké je složení našich obyvatel? Dospělých máme 82% (stejné procento je mužů
i žen) a 18% je dětí. Průměrný věk obyvatel je 41 roků.
Zajímavá je i statistika rodinných stavů
našich občanů. S rodinným stavem ženatý/vdaná je 917, svobodných je 825, rozvedených 131 a s rodinným stavem vdovec/
vdova bylo k 31.12.2013 162 osob. Ke stej-

nému datu měl městys Náměšť na Hané
2.035 obyvatel. Za zmínku stojí i počty
dětí v rodinách. Bezdětných rodin máme
41% obyvatel, s jedním dítětem 10%, se
2 dětmi 38%, se 3 dětmi 10% a se 4 dětmi
1% rodin. Vícečetné rodiny na území naší
obce nejsou. Nejvíce dětí je ve věku do
7 let (50%), pak od 7 do 15 let (34%) a dětí
ve věku od 15 do 18 let (16%).
Prvním dítětem narozeným letos v Olomouci je Martin Svoboda. Narodil se
mamince Lence z Náměště na Hané. Miminko přivítala starostka obce společně
s primátorem Olomouce přímo v porodnici. Mamince předali přání, kytici i praktický dárek.

STRANA 3

V ý s l e d k y T ř í k r á l o v é s b í r k y 2 0 14 v j e d n o t l i v ý c h o b c í c h
V 50 obcích našeho regionu koledovalo letos 104 skupinek koledníků:
Litovel

Celkem bylo vykoledováno:
457 331 Kč
Po skončení koledování předávají vedoucí skupinek zapečetěné pokladničky pracovníkům Charity, kteří je
na jednotlivých městských nebo obecních úřadech za přítomnosti úředníka rozpečetí a přepočítají jejich obsah. Vykoledovaná částka je následně
odeslána na centrální charitní konto
u České spořitelny: 66008822/0800,
var. symbol 7028. Z centrálního konta budou peníze rozděleny do regionů na schválené projekty jednotlivých
místních charit a na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.
V minulé Tříkrálové sbírce
bylo vykoledováno na Litovelsku
435 649,- Kč. Část sbírky, určenou pro
vlastní projekty Charity ve středisku
Litovel, jsme využili následovně:
- 100 000,- Kč
...........
podpora provozu Pečovatelské služby
- 56 900,- Kč
……...
rekonstrukce prostor Charity
- 50 000,- Kč
...........
podpora provozu Mateřského centra
- 30 000,- Kč
...........
přímá pomoc sociálně slabým rodinám
- 20 000,- Kč
……...
podpora provozu Ošetřovatelské
služby
Rádi bychom také touto cestou
poděkovali všem, kteří svým darem
přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a na rozvoj charitních
projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří
nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel
K poděkování se připojuje i rada městyse Náměšť na Hané. Je dobře, že v
Náměšti jsou lidé, kteří chtějí pomoci
i druhým.
Mgr. Marta Husičková,
starostka
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74 275

Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Pňovice
Bílá Lhota, Pateřín
Hradečná
Hrabí
Mladeč
Sobáčov
Luká
Ješov
Slavětín
Měrotín
Loučka
Bouzov, Doly
Kovářov

5 415
9 092
4 524
8 928
6 074
2 986
5 135
30 526
4 175
2 244
3 695
3 891
4 436
3 212
9 284
4 400
3 598
8 098
3 418
15 455
2 594

Kozov, Blažov,
Kadeřín, Svojanov, Bezděkov
Podolí
Hvozdečko
Olešnice
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

8 626
3 224
2 812
2 630
4 572
11 362
4 106
5 664
22 081
5 914
21 948
20 981
6 051
6 792
4 145
8 288
32 824
4 985
3 479
11 749
30 255
19 388

Pohyb a složení obyvatel v naší obci
Změny v počtu obyvatel vychází z přirozeného pohybu, tzn. narození, úmrtí a
stěhování. V loňském roce se v Náměšti
n.H. narodilo 22 dětí, 28 osob zemřelo.
Do obce se přihlásilo 46 obyvatel, z obce
se odstěhovalo 34 osob a v rámci obce se
přestěhovalo 15 občanů.
A jaké je složení našich obyvatel? Dospělých máme 82% (stejné procento je mužů
i žen) a 18% je dětí. Průměrný věk obyvatel je 41 roků.
Zajímavá je i statistika rodinných stavů
našich občanů. S rodinným stavem ženatý/vdaná je 917, svobodných je 825, rozvedených 131 a s rodinným stavem vdovec/
vdova bylo k 31.12.2013 162 osob. Ke stej-

nému datu měl městys Náměšť na Hané
2.035 obyvatel. Za zmínku stojí i počty
dětí v rodinách. Bezdětných rodin máme
41% obyvatel, s jedním dítětem 10%, se
2 dětmi 38%, se 3 dětmi 10% a se 4 dětmi
1% rodin. Vícečetné rodiny na území naší
obce nejsou. Nejvíce dětí je ve věku do
7 let (50%), pak od 7 do 15 let (34%) a dětí
ve věku od 15 do 18 let (16%).
Prvním dítětem narozeným letos v Olomouci je Martin Svoboda. Narodil se
mamince Lence z Náměště na Hané. Miminko přivítala starostka obce společně
s primátorem Olomouce přímo v porodnici. Mamince předali přání, kytici
i praktický dárek.

STRANA 4
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STRANA 5

Dě ti v mateřské škole cvičí jógu
Z Indie k nám přichází,
dýchání ji provází.
Je to jóga, cvičení,
co nás umí proměnit.
Ve věci, i ve zvířátka,
otevře ke zdraví vrátka.
Chceš být kočka, hora, strom?
Potom řekni třikrát – óm, óm, óm.
Tohle je úvodní básnička, kterou děti
z mateřské školy začínají cvičit jógu, kterou občas pro zpestření zařazujeme.
Mnoho jógových prvků se běžně objevuje v rozcvičkách, pohybových hrách
nebo jsou výsledkem pouhé hravosti dětí,
samozřejmě jsou motivované básničkou,
pohádkou nebo motivačním příběhem.
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Děti cvičí přirozeně, což je základem
každého jógového cvičení.
Jóga pro děti vychází ze souboru Staroindických cvičení. Původní text, Bálajógapradípika (v překladu Kahan jógy),
nabízí základy jógového cvičení, které je
určeno přímo dětem.
Proto je také velmi přístupné a zábavné.
Cvičení jógovými technikami vychází z
přirozených pohybů zvířat, ptáků i hmyzu, v mnoha cvicích jsou znatelné tvary
rostlin či každodenní činnosti a věci. Děti
si tak rozhýbou tělo prostřednictvím poloh a pohybů, s nimiž se setkáváme všude
kolem sebe.
Veškeré jógové cvičení je spojeno se
správným dýcháním. Podstatou cvičení je

koncentrace a uvolnění. Tělo i duch tak
mohou pracovat ve vyvážené harmonii
a právě v tom spočívá smysl celé jógy. Proto toto cvičení působí současně na správné držení těla, sílu, pružnost, rovnováhu,
soustředěnost, sebevědomí i vůli. V józe
navíc není místo pro soupeření, tvrdost,
nejde v ní o vítěze ani poražené.
Při pravidelném cvičení má jóga nesporné pozitivní výsledky u dětí s vadným
držením těla, se svalovou ochablostí nebo
naopak ztuhlostí.
Z nadšení dětí vidíte, že se nám podařilo děti pro jógu získat.
Danuše Husárková,
ředitelka MŠ
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Č i n n o s t j e d n o t k y a s b o r u v r o c e 2 0 13
Činnost jednotky a sboru v roce 2013 popsat v pár řádcích je těžké, protože práce
se odvedlo spousty, ale alespoň se o to
pokusím. Pokud pominu celoroční práci
ve sboru a v jednotce, hasiči odpracovali
spoustu hodin s údržbou techniky, která
rok od roku stárne a každým rokem zase
přibývá další, o kterou se musí pečovat
a udržovat v akceschopném stavu. V současné době máme k dispozici 16 agregátů (čerpadla, elektrocentrály, vysavač,
mot.pily apod.), 3 vozidla, 8 dýchacích
přístrojů a spoustu dalších technických
prostředků jak pro provoz zbrojnice, tak
osobní ochranné a technické prostředky
k zásahu (zdravotnické batohy, svítilny,
radiostanice, nabíječe, kompresory, tlakové lahve apod.) O tuto techniku se musí
neustále pečovat a pravidelně kontrolovat a zkoušet. Začátek roku vždy začíná
přípravou vozidel na technické prohlídky
a chystání programu na tradiční a oblíbený hasičský ples s kulturní vložkou. Dále
se jednotka pravidelně scházela každý
čtvrtek, kde se provádí pravidelná kontrola techniky, plánování směn a odborná
příprava. Jednotka se účastnila soutěží
ve vyprošťování osob z havarovaných
vozidel, kde jsme krajské kolo vyhráli
a postoupili jako vloni na MČR SDH ve
vyprošťování do Hradce Králové. V listopadu jsme pořádali taktické cvičení
„požár zámku“. Do tohoto cvičení jsme
zahrnuli okolní sbory hasičů ve spolupráci s HZS Olomouc a Litovel. Cílem cvičení byla koordinace jednotek na místě
zásahu a vytvoření reálných podmínek
pro zásah. Hasiči museli postupně provézt průzkum zámku, vytvořit dopravní
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a utočné vedení, vyprostit osoby z špatně
přístupného prostoru, poskytnout neodkladnou zdravotnickou pomoc, vytvořit
plnící stanoviště cisteren a efektivně dodávat vodu potřebným vozidlům, ustavit
výškovou techniku
a prověřit účinnost.
Cvičení se vyhodnotilo jako velmi zdařilé
a účastnily se ho jednotky z Náměště, Senice, Loučan, Drahanovic, Tešetic, Rataj,
Třebčína, Olomouce
a Litovle. Dále jsme
během roku byli zvání na ukázky vyproštění na oslavy sborů
apod.
Následovaly taneční zábavy a pořádání Náměšťských
hodů ve spolupráci
s Městysem. Během
roku se soutěžní družstva žen a mužů
účastnila pohárových soutěží, kde si nevedou špatně a vrchol mají pořád před
sebou. Družstva pravidelně trénují jak
v disciplíně požárního útoku, tak i ostatních disciplínách jako je běh na 100m překážek a nebo štafeta 4x100m překážek.
Vzhledem k tomu, že prostoru na trenink
nemáme, po dohodě se starostkou obce
jsme se začali starat o prostor na našem
koupališti, kde i během roku trénujeme.
Věřte, že pečovat o tolik techniky
a lidí není nikterak levná záležitost, což
v dnešní době nemusím zdůrazňovat a byť
se zdá, že máme všeho moc, není to tak.

Potřebujeme spoustu základních věcí,
spoustu dalších technických prostředků
a také opravu a modernizaci zbrojnice.
A protože peněz je málo, snažíme se hospodařit co nejefektivněji, tím se, bohužel,

nedají řešit investiční potřeby. Proto jsme
rádi, že každým rokem dostáváme dotace, o které každoročně žádáme. V roce
2013 jsme získali z dotací 210.000,- díky,
kterým jsme mohli koupit 4 zásahové
komplety pro 3 hasiče a jednoho zdravotníka, 4dílný hliníkový žebřík, 2 vyváděcí
evakuační masky, kalové čerpadlo HERON, stálotvarou hadici Stabilo 60m na
hadicový naviják, vysokotlakou proudnici
AWG, provézt výměnu pneumatik přední nápravy a generální opravu podvozku
vozidla CAS LIAZ 101. V letošním roce
jsme požádali o dotaci na modernizaci
vyprošťovacího zařízení značky Lukas
a opravu karoserie vozidla DA Avia A30.
Dále bychom v letošním roce chtěli najít
ﬁnanční prostředky na výměnu vrat vozidel VW Transporter a AVIA, opravu
fasády zbrojnice a vyvložkování komínového tělesa, které již nesplňuje provozní
podmínky.
Z prostředků obce pak byla provedena
oprava podvozku vozidla VW Transporter, nákup kompresoru Orlik, autobaterie, opravy čerpadla, teleskopického
stožáru, revize technických prostředků,
provoz vozidel, zbrojnice apod. v částce cca. 140.000,-. Jak sami vidíte provoz
jednotky se bez ﬁnančních prostředků
neobejde. Podařilo se nám získat i ﬁnanční sponzorský příspěvek od ﬁrmy
Walter-Kuřim (výroba nástrojů pro soustruhy apod.), která nám poskytla částku
12.000,- za kterou jsme pořídili směrovou
rampu LED k usměrňování provozu na
vozilo LIAZ a od ﬁrmy Edwards-Lutín
částku 10.000,- za kterou jsme pořídili le-
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zecké prostředky jako je slaňovací Stopka, blokant s kladkou Protraxion, svítilny
Petzl, celotělový postroj Singing-rock,
hasičské sekery a vazáky.
Samotný sbor se snaží ﬁnanční prostředky vydělat i z akcí jako jsou taneční zábavy, sběry železného šrotu a plesy.
Tyto ﬁnanční prostředky jsou investovány do sportovního vybavení soutěžních
družstev veteránů, žen, mužů a dětí,
kterých máme celkem cca 50, do úprav
zbrojnice jako je nová kuchyň, drobné
opravy zbrojnice, elektronické zabezpečení, internet, ale především na podporu
dětí a mládeže, které jsou naší budoucností.
Jen pro přehled naše veškerá technika najezdila 4537km. Jednotka zasahovala v loňském roce celkem 23x z toho
12 požárů, 4 plané poplachy, 4 technické
pomoci, 2 živelné pohromy a 1 dopravní
nehoda.
Na závěr bych uvedl stěžejní události
ve sboru a jednotce. Na valné hromadě
v listopadu 2013 byli zvolení nový představitelé našeho sboru a jednotky hasičů
obce. Kromě toho, že byl volen nový vý-
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bor, volila se i nová pokladní, kdy stávající Čestmíra Spurná odstoupila z funkce
po dlouholeté vzorné a spolehlivé činnosti a nahradila ji nová síla Báťková
Zdena. Z funkce starosty sboru dobrovolných hasičů Náměšť na Hané po 23letech odstoupil pan Jaroslav Rozsíval. Už
doba 23let mluví sama za sebe, byla to a
stále je ikona a pojem mezi funkcionáři
a představiteli dobrovolných sboru v širokém okolí a tento
byl nahrazen nově
zvoleným
starostou sboru Markem
Stratilem a v neposlední řadě jsem
z funkce velitele
jednotky sboru dobrovolných
hasičů
obce odstoupil já a
byl nově zvolen Michal Vyroubal. Jak
se říká v nejlepším
se má přestat a myslím, že byl čas přenechat žezlo nové,
mladé a perspektiv-

ní krvi plné ambicí a elánu. Tímto bych
rád popřál všem novým představitelům
sboru mnoho úspěchů ve svých funkcích, aby vedli sbor alespoň stejně dobře
jako stará sestava doposud. Přeji všem
hlavně hodně zdraví, ať se vždy sejdem
v pořádku a pohodě se sv ými přáteli
a rodinami.
Otruba Tomáš,
zástupce velitele jednotky
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Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do koše nepatří
Kvalitu bydlení ovlivňuje nejenom vybavení domácnosti, ale i způsob jejího
osvětlení. Je třeba zajistit nejen potřebný
světelný komfort, ale také musíme brát
ohled na spotřebu elektrické energie.
Podle informací společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr
a ekologickou recyklaci osvětlovacích zařízení, spotřebovávají úsporné světelné
zdroje o 25–90 % méně elektrické energie
v porovnání se standardní žárovkou. Kvalita světla, které poskytují, je navíc stejná.
Klasické wolframové žárovky proto byly
postupně nahrazeny úspornými světelnými
zdroji: jde zejména o kompaktní a lineární zářivky a světelné zdroje na bázi LED
technologie. Ty nabízejí potřebný světelný
komfort a zároveň šetří elektrickou energii.
S rapidním růstem počtu úsporných žárovek proto roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží: obsahují totiž
malé množství toxické rtuti.
Úsporky se musí odborně recyklovat
Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit do koše společně
se směsným odpadem, úsporné světelné
zdroje je třeba odborně zlikvidovat. Zásadním důvodem pro recyklaci je toxická
rtuť, která je uvnitř světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná.
Zdraví a životní prostředí rtuť ohrožuje jen při neodborné likvidaci a pouze
ve vysokém množství. V úsporných zářivkách je rtuti jenom zanedbatelné množství (cca 2–5 mg), například v klasickém
teploměru je rtuti 500krát více. Dalším
důvodem k recyklaci je obsah cenných
druhotných surovin.
V Česku lze nefunkční úsporné světelné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě
s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí
či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech
nebo v řadě ﬁrem.
Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz.
Bohužel, kvůli nevědomosti či lenosti
spotřebitelů, končí každoročně na skládkách až 60 procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. To
představuje značnou ekologickou zátěž
více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů
a zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto množství dostalo do
přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu
prakticky pěti vodních nádrží Lipno.

Nicméně při náhodném rozbití
je vhodné místnost
vyvětrat,
střepy zamést
například
do
zavařovací sklenice a odvézt
na sběrný dvůr.
V každém případě vysloužilé
zářivky, ať už
rozbité
nebo
vcelku, do běžného
odpadu
ani na skládku
nepatří.
„Při ukládání většího množství úsporných
světelných zdrojů na skládkách
komu nální ho
odpadu dochází
k únikům rtuti
do ovzduší nebo
do půdy a vody,“
vysvětluje Matěj
Man z organizace Arnika. Větší
koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v
níž se rtuť může
transformovat do obzvláště nebezpečné
organické formy, která je nebezpečná
především pro nervovou soustavu.
Městys Náměšť na Hané má malou
sběrnou nádobu umístněnou v budově
Základní školy v Náměšti na Hané, ulice
Zákostelí 92.
Sběrné místo, které se v Náměšti na
Hané nachází ve dvoře úřadu městyse nám.
T.G.Masaryka 99. Sběrný dvůr je dostupný
jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce vždy v pondělí a středu

od 15.00 do 17.00 hod. a poslední sobotu v
měsíci od 8.00 do 11.00 hod.
O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou
organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami společností
Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA
B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých
osvětlovacích zařízení, jejich zpracování
včetně následného materiálového využití
a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz

Rozbitá „úsporka“ není pohroma
Úsporné zářivky jsou velmi odolné
a při běžné manipulaci únik rtuti nehrozí.
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Náměšť volá Indii – haló, Ondro, jsi on-line? “
Milí divadelní příznivci, je začátek roku a
my pro vás opět usilovně připravujeme novou divadelní hru. A když píšu usilovně,
tak to není jen řečnický obrat, protože tentokrát přípravu hry provází řada překážek
– ale možná to tak musí být, aby hra dobře
dopadla a měla u diváků úspěch,
musí její přípravu provázet „porodní bolesti“.
Na začátku šlo všechno hladce, dokonce až podezřele hladce
– už před koncem loňského roku
jsme vybrali komedii „Bez obřadu“, shodli jsme se na hereckém
obsazení a na první lednovou
neděli byla svolána první zkouška… Jenže pak se to začalo kazit.
Vybraný představitel hlavní role
na zkoušce oznámil, že bohužel
nemůže hrát! Následovala vzrušená debata, při které se hledaly možné
alternativy. Bohužel jediný herec, který
mohl hlavní roli namísto „odpadlíka“
hrát, byl Ondra Kašpar a ten byl až do
konce února v Indii, takže to taky nebylo
řešení… Nakonec jsme odcházeli domů s
tím, že jedinou možností je vybrat úplně
jinou hru. Po týdenním přemýšlení, vršení argumentů pro a proti, se ale přece
jen objevila cestička, jak původně pláno-
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vanou hru zrealizovat. V době internetu
přece není nějaká Indie žádný problém!
Budeme zkoušet on-line!
Ptáte se, jak vypadá taková on-line
zkouška? Všichni sedí kolem stolu, v jehož čele „sedí virtuální Ondra“ - teda

vlastně notebook, ve kterém je Ondra
vidět, a on zase prostřednictvím webové
kamery vidí ostatní (viz foto). Samozřejmě, že takové zkoušení má své mouchy
– časová prodleva mluveného slova, „zamrznutí“ přenosu nebo jeho opakovaný
výpadek – ale i přes všechny tyto nedostatky je internet fantastická věc, protože
před jeho vynálezem, by něco takového
bylo zhola nemožné. Někdy nastávají si-

tuace, které jako by byly vystřižené ze
sci-ﬁ ﬁlmu, kde vládu nad světem přebírají počítače – např. jednou byl nějaký
problém se stahováním hudby do jiného
notebooku a Ondra se on-line pokoušel
situaci řešit. Jak to vypadalo? Proti sobě
stály „tváří v tvář“ teda spíš
„obrazovka proti obrazovce“
dva notebooky – Ondra radil,
co je třeba udělat, a přitom se
téměř hmatatelně zdálo, že se
z obrazovky co nevidět vynoří
jeho „virtuální“ ruka, aby ten
správný příkaz na klávesnici
druhého notebooku naťukala
sama. Pokud se teď děsíte, že
snad na premiéře bude hlavní
představitel pouze „virtuální“,
nemusíte se bát – premiéra
bude až na konci května a to už
bude Ondra určitě zpátky.
Tímto Vás všechny co nejsrdečněji
zveme v pátek 30. května na premiéru
a v neděli 1. června na reprízu komedie
„Bez obřadu“, které se uskuteční na sále
v Náměšti na Hané. Vstupenky bude jako
vždy možné rezervovat prostřednictvím
našeho webu www.divadlo-zadvermi.cz rezervace bude spuštěna cca od poloviny
května.
Mgr. Radka Pluskalová
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Aloe vera královna vnitřní i vnější krásy
Dnes bude řeč o královně zdraví nejen pro
krásnou pokožku, ale pro celé tělo
o léčivce Aloe vera. Krásná Kleopatra, Nefertiti, Napoleon i Kryštof Kolumbus ji uctívali pro její zázračné účinky. Egypťané ji
nazývali dokonce rostlinou nesmrtelnosti.
Její jméno je odvozeno z arabského
„alloeh“ a označuje zářivou hořkou látku
a latinského „vera“ tj. pravá. Původně tato
sukulentní rostlina pochází ze severní Afriky a odsud se rozšířila do celého světa.
Rostlina je bohatá na gel, který se získává z vnitřní části listů. Na povrchu listů
se při řezu objeví žlutozelená míza obsahující aloin, který má silně projímavý účinek.
Ze středu listů potom vytéká čirý gel, bohatý na vitamíny A, E, C, a B12, dále potom
obsahuje aminokyseliny, lignin, minerální
látky, mastné kyseliny, enzymy podporující
trávení, polysacharidy, saponiny a celou škálu dalších účinných látek.
Velmi důležité je zpracování rostliny.
Nejdříve se musí opatrně odstranit vrchní část listů, aby se co nejvíce eliminovalo
množství aloinu. Vnitřní dužinatá část se
potom zpracovává pro léčebné účely.
Díky obsahu ligninu má Aloe schopnost

pronikat hluboko pod kůži a pomáhá tak
jejímu hojení a to nejen při traumatech
kůže, ale také při ekzému. Pro své protizánětlivé a antibakteriální účinky se osvědčila při léčení oparů i akné, stejně jako při
léčbě lupů.
Zajímavé je, že podle laboratorních testů dokáže emodin, tedy hydroxiderivát antachinonu , navodit v rakovinných buňkách
proces zvaný apoptóza . Apoptóza je vlastně
programová smrt buňky a je důležitým krokem imunitního systému, při obnově buněk
a zániku buněk poškozených.
Aloe napomáhá také snižování celkové hladiny cholesterolu a vylepšuje poměr
mezi HDL a LDL cholesterolem. Je proto
výbornou prevencí ischemických chorob srdečních.
Urychluje hojení žaludečních a dvanáctníkových vředů a celkově reguluje zažívání.
Blahodárný vliv má i na naše přetížená játra a pomáhá při regulaci hladiny krevního
cukru.
Preparátů s Aloe je na trhu nepřeberné
množství, ale jak už jsme si řekli na začátku,
je velmi důležité její zpracování. Proto si
kupujte jen certiﬁkované výrobky, které za-

Ošetření historick ých alejí
V úterý 25.02.2014 začala ﬁrma ALL4TREES, s.r.o. ošetřovat lipové aleje. Jedná se
o první etapu ošetření. Odborníci z ﬁrmy posoudili stav lip, některé z nich se budou
muset, bohužel, vykácet. Kácení není součástí projektu, na který městys získal podporu ze SFŽP. Je však nezbytné, neboť hrozí, že některé lípy, napadené např. houbami,
spadnou. Nové lípy bude ﬁrma vysazovat v dubnu. První etapa ošetření historických
alejí bude ukončena v listopadu 2014.
MAHU
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ručují správný výrobní postup. Doporučuji
používat výrobky s označením certiﬁkace
International Aloe Sience Council - IASC.
Takto jsou označeny jen výrobky, které prošly náročným testovacím procesem.
Tak buďte zdraví, krásní a spokojení
nejen navenek, ale hlavně uvnitř.
Lenka Perničková

Naši jubilanti 01-03/2014
• Marie Andrýsková, 88 let
• Celestina Piterková, 82 let
• Zbyněk Nevrlý, 86 let
• Josef Večeřa, 88 let
• Ilona Běhalová, 81 let
• Vanda Szyroká, 81 let
• Ladislav Havelka, 81 let
• Ludmila Látalová, 90 let
• Božena Otrubová, 88 let
• Ludmila Trnkalová, 89 let
• Emilia Kozárková, 87 let
• Helena Répalová, 90 let
• Libuše Hájková, 80 let
• Marie Doleželová, 83 let
• Jiřina Pápicová, 84 let
• Jindřiška Pinkavová, 84 let
• Ludmila Sigmundová, 80 let
• Marie Meixnerová, 80 let
• Josef Vychodil, 91 let
• Jiřina Filípková, 80 let
• Vít Vysloužil, 87 let
Srdečně blahopřejeme.
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