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Vznešený tón soumračné flétny
Památce sbormistra, pana RNDr. Josefa Srovnala, CSc.
Hudební souzvuk nástrojů
je požitek sluchu,
ovšem i umění,
nad kterým člověk
stráví hodiny soustředění.

Zcela určitě ne Vám napodobitelní,
ovšem neméně talentovaní
a schopní jít dál po té notové lince,
kterou jste Vy započal hrát...

Tónem čistším
než je smutek,
vědoucí o konci,
i o tom, že každý život
po sobě zanechá stopu,
otisknutou v koloběhu času.

Umět seřídit ono
hudební intimno,
něžně se dotýkající
křehké duše i držení těla,
to je výsada sbormistrů.

Stopu, pevně a nesmazatelně
uchopenou v mysli druhých.

I Vy jste jedním z nich,
a ač už si neposlechneme
koncerty, poctěné Vašim vedením,
v našich nitrech budete znít napořád.

Ve Vašem duchovním světě
nezná hudba hranic,
a andělé se z ní s Vámi
radují na nebeských výšinách;
děkujeme za to, pane doktore!

Cesta je cíl,
a ač ta Vaše dosáhla
cílové roviny,
jste a budete člověk,
v jehož stopách půjdou další umělci.

Tomáš Přidal

Zahájení školního roku 2020/2021
V úterý 1. 9. 2020 začal slavnostním zahájením na zámku v Náměšti
na Hané školní rok pro 25 prvňáčků.
Slavnostní přivítání proběhlo za účasti
rodičů a prarodičů v obřadní síni náměšťského zámku.
Do rukou třídní učitelky Mgr. Elišky Kvapilové předala nové školáky
vedoucí učitelka mateřské školy Mgr.
Pavla Valentová. Děti byly přivítány
ředitelem Základní školy a Mateřské školy Mgr. Ladislavem Havelkou
a starostkou Mgr. Martou Husičkovou. Aby byl nástup opravdu slavnostní, postarala se o kulturní program Mgr. J. Janečková. Každý žák
obdržel dárek od městyse Náměšť

Nebe si nás každého
jednou přivolá
vznešeně hrdým
tónem soumračné flétny.

na Hané a Regionu Haná. Po skončení ceremoniálu se děti vyfotily
a spolu s příbuznými se všichni přesunuli na 1. stupeň ZŠ, kde se děti mohly
poprvé podívat do své třídy.
Přejeme všem prvňáčkům, ale
i ostatním žákům naší školy, mnoho
úspěchů v novém školním roce.

Den otevřených dveří v ZŠ
Slavnostní otevření zrekonstruovaného II. stupně naší ZŠ proběhlo
za přítomnosti významných hostů
– senátorky MUDr. J. Chalánkové,
poslankyně Z. Majerové Zahradníkové, hejtmana Ol. kraje L. Oklešťka,
náměstka hejtmana Mgr. D. Horáka,
starostů z okolních obcí, ředitelů škol,
zastupitelů Náměště a mnoha našich
občanů. Věřím, že se všem přestavba
líbí a že dětem a učitelům se bude dařit dobře.
Modernizaci školy bude městys
prezentovat na celorepublikové výstavě pod názvem Má vlast cestami proměn 2021/2022.
MAHU

Informace k REVIZI KATASTRU NEMOVITOSTÍ v Náměšti na Hané
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Mnozí z Vás obdrželi nedávno
domů dopis z Katastrálního úřadu
v Olomouci s upozorněním, že na
Vašich pozemcích jsou nezapsané
stavby, nebo změny obvodu staveb
atd.
Katastrální úřad zahájil pro naše
katastrální území revizi katastru,
která má za cíl dosažení souladu
skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí (KN).
Provádění revize katastru jedle zákona č.256/2013 Sb.(katastrální zákon) a dle vyhlášky 357/2013 Sb.
(katastrální vyhláška).
Do katastru nemovitostí se podle
katastrálního zákona zapisují stavby, které mají zastavěnou plochu
větší než 16m2. Povinnosti mít
stavbu povolenou nebo ohlášenou
podle stavebního zákona podléhají
stavby větší než 25m2, které splňují
odstup od hranice sousedního pozemku 2m. To znamená, že i když
stavba podle stavebního zákona nic
nevyžaduje, podle katastrálního zákona už může podléhat povinnosti
zaměření a zapsání do KN.
Vlastník nemovitostí má za povinnost ohlašovat změny údajů katastru, týkající se jeho nemovitostí.
O této povinnosti někteří občané ani
nevědí a v řadě případů k neohlášení změn mohlo dojít za předchozích
vlastníků. Občané by si měli uvě-

domit, že se nejedná o žádné zbytečné obtěžování ze strany úřadu,
ale že jde o jejich pochybení nebo
jejich zanedbání povinnosti (nebo
předchozích majitelů nemovitostí).
V žádném případě za nesoulad nemůže katastrální úřad a už vůbec ne
stavební úřad.
Stavební úřad revizi nevyvolal ani
ji neprovádí, stavební úřad vám naopak pomůže dát věci do pořádku.
Po obdržení dopisu doporučujeme
prohledat doma staré spisy, doklady, cokoliv, co prokáže oprávnění ke
stavbě nebo její změně, ať už jakkoliv staré. Poté si naplánujte návštěvu
našeho stavebního úřadu, kde Vám
rádi poradíme a pomůžeme s dořešením věci. Postup je potom následující:
1) V archivu našeho stavebního
úřadu zkusíme najít doklady k stavbám nebo jejich změnám, kterých
se týká zjištěný nesoulad. Pokud
budou nalezeny příslušné doklady
o povolení stavby a jejich kolaudaci,
je třeba stavby již jen nechat zaměřit, tj.vyhotovit geometrický plán
a po jeho zanesení do registru nemovitostí naším úřadem, zanést na
katastrální úřad k zapsání.
2) V případě, že je nalezeno např.
stavební povolení, ale není doklad
o kolaudaci stavby, stavební úřad na
žádost vlastníka stavbu dodatečně

zkolauduje a poté si vlastník nechá
stavbu zaměřit a s geometrickým
plánem zapsat stavbu do katastru
nemovitostí.
3) Pokud se žádné doklady nedohledají ani u vás ani v našem archivu, je reálný předpoklad, že se jedná
o stavbu nepovolenou, tzv.černou
a je třeba ji zlegalizovat. Vlastník
si nechá zpracovat dokumentaci
skutečného stavu stavby a požádá
u našeho úřadu o dodatečné povolení stavby, jedná-li se o stavbu již
dokončenou, lze současně povolit
i její užívání (kolaudaci). Povinnost
nechat vyhotovit geometrický plán
platí i v tomto případě. Upozorňujeme, že současně s řízením o dodatečném povolení stavby, musí být
vedeno i řízení o odstranění stavby.
V případě, že dodatečnému povolení
stavby nic nebrání a je vydáno rozhodnutí o jejím dodatečném povolení, tak se řízení o odstranění stavby
zastaví. Rozhodnutí o dodatečném
povolení stavby si potom společně
s geometrickým plánem zanese
vlastník na katastrální úřad k zapsání.
V každém případě je nutné nechat
zaměřit změny staveb a nových staveb na vašich pozemcích, které jsou
v nesouladu s evidovaným stavem
v KN, tj. GEOMETRICKÝ PLÁN.
O jaké zjištění a rozdíly se jedná,
si můžete orientačně sami zjistit
na internetu na stránkách https://
nahlizenidokn.cuzk.cz/, kde si zadáte obec, číslo popisné nebo parcelní a po zobrazení mapy přejdete na náhled katastrální mapy
+ ortofoto. Tam uvidíte katastrální
mapu podloženou satelitním snímkem se skutečným stavem vašich
pozemků a staveb.
Doporučujeme občanům, aby
se co nejdříve začali věcí zabývat.
Zpracování geometrického plánu
i dokumentace potrvá nějakou dobu,
poté řízení o dodatečném povolení
u našeho úřadu také nelze urychlit,
lhůty stanoví zákon.
Pavla Palátová
stavební úřad

Den otevřených dveří
a byli opravdu dojatí a šťastní, že si
mohli zavzpomínat na dětství a zážitky zde prožité. Jsou velmi rádi, že
dům nadále žije a bude stále žít pro
všechny dobré lidi, rodiny, děti všech
věkových kategorií i seniory.
Také jsem se dozvěděla, že tento
dům skrývá jedno velké tajemství... O
tom vím jen já a kdo se ho chce také
dovědět, ať k nám zase přijde, každý je
vždy vítán.
Protože nejsem zdejší, tak zůstávám neutrální k názvu a nejvíce se
mi líbí název CENTRUM RADOSTI - jsem totiž velký optimista, mám
ráda děti a šťastné lidi kolem sebe.
Také vím, že zde působila hudební
skupina Radost, kterou založil a vedl
Daňhel, tatínek čtyř sourozenců,
kteří dům obývali. Čeká nás rekonstrukce v přízemí budovy, proto bude
mít komunitní centrum na nějaký
čas omezený provoz pouze pro kontakt se sociální pracovnicí, s kterou
si můžete předem ujednat schůzku
v prvním patře budovy.
Venkovní prostory a klubovna bude
otevřená vždy, po domluvě s koordinátorkou komunitního centra v Náměšti na Hané Radkou Lakomou.
Příští rok nás čekají opět v létě příměstské tábory. Věříme, že se vše podaří a budou tady moci opět probíhat.

A ještě velká prosba na závěr, pokud
jsou mezi Vámi tací, kteří chtějí dobrovolně pomáhat, prosím ozvěte se mi
na email: jana.baciak@regionhana.cz
a domluvím se s Vámi, co budeme potřebovat. Srdečné díky.
A pro všechny, co Vám tak chutnal
náš domácí, s láskou upečený chléb od
Ludmili Chmelar, recept bude u místní koordinátorky paní Radky Lakomé
v centru na čísle 277,každé pondělí.
Dobrou chuť!
Jana Dostálková Baciak
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Ve středu 9. 9. 2020 proběhl v komunitním centru na ulici T. G. Masaryka
277, DEN OTE-VŘENÝCH DVEŘÍ.
Přivítali jsme každého návštěvníka
chlebem a solí, který podávaly místní
ženy v hanáckém kroji. Celkem přišlo
cca 150 návštěvníků.
Po prohlídce prostor následovala
ochutnávka 25 druhů domácích marmelád, ty nejlepší z nich podpořilo
žetonem celkem 112 občanů. Z přinesených vzorků nejvíce zachutnala
marmeláda hrušková s vanilkou a
skořicí od Barbory Hurbišové z Náměště na Hané. Na dalších místech se
umístila Martina Pospíšilová se svou
marmeládou hruška a dřín a na třetím
místě se umístila Božena Bubeníková
se svou jahodovou. Všichni výherci
získali diplom a krásný dárek, který
věnoval městys Náměšť na Hané, Rodinné centrum Pohádka, z.s. a Region
Haná, z.s..
Občané Náměště na Hané měli také
možnost vymyslet nový název tohoto centra. Nejvíce se líbil Frébortův
gront, CoolNa a centrum RADOSTI a
centrum DOKOŘÁN. Zatím nemáme
jednotný názor jaký název naše centrum ponese, přispět s nápadem proto
stále může kdokoliv z vás.
Centrum také navštívili všichni čtyři sourozenci, kteří zde v minulosti žili

Debutová básnická sbírka T. Přidala

Náměšťský občan, třicetiletý básník
a amatérský archeolog Tomáš Přidal
(*1990), s jehož autorskou poezií se
můžete setkávat takřka pravidelně
na titulních stránkách našeho periodika (první báseň Vítr naděje byla
v Náměšťských novinách uveřejněna
v roce 2014) letos vydává svůj básnický knižní debut s názvem „Studování
mělkého kroku”. Vydání knihy o padesáti jedna básnických textech volného
verše a rozsahu osmdesáti šesti stran,
má na svědomí pražské nakladatelství
Dauphin.
Autor by rád poděkoval za podporu
své milované rodině a blízkým přátelům, kteří mu věřili, ale i za svědomitou a pečlivou práci, kterou na knize
bravurně odvedl nakladatel Dauphinu
Daniel Podhradský a redaktor Michal
Hrubý.
Co říci víc? Jak nalákat potencio-

nálního čtenáře dnešní doby? Doby,
předimenzované moderní výpočetní
technikou, kdy knihy upadají spíše „do
pozadí” současného konzumu? Pokud
chcete nahlédnout do imaginativní
mysli a nespoutaných, poeticky fantazijních světů Tomáše Přidala, máte
jedinečnou a neopakovatelnou příležitost!!! Žádejte u svých knihkupců
nebo na oficiálních webových stránkách www.dauphin.cz v e-shopu vydaných titulů z produkce nakladatelství
Dauphin, kde naleznete i jiné zajímavé,
inspirativní a kvalitní čtení na dlouhé
večery a pro volné chvíle.
Simona Nevrlá

„Studování mělkého kroku“
vychází 19. října 2020

Senioři na výletě

V úterý 18. srpna se obyvatelé Domu
seniorů FRANTIŠEK v Náměšti na
Hané vydali na výlet do Čech pod
Kosířem, tentokrát netradičně motorovým vláčkem. Navštívili jsme
místní muzeum kočárů se zajímavou
přednáškou od Václava Obra a poté
jsme se vláčkem vydali přes vrchol
Kosíř zpět do Náměště, s přestávkou
v restauraci ve Slatinicích. Během celého výletu nám pomáhaly tři členky
dobrovolných hasičů Soňa Klimková,
Marie Dostálová a Čestmíra Spurná
a dvě dobrovolnice Radka Lakomá
a Lenka Bořutová. Za výpomoc a vytvoření báječné atmosféry všem děvčatům mockrát děkujeme.
Mgr. Martina Horáková
sociálně - aktivizační pracovnice
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Náměšťská fara ožívá.
V únoru letošního roku jsem psal
o plánovaném využití náměšťské fary,
že bude mimo jiné sloužit také k formačním setkáním ministrantů z celé
naší arcidiecéze a jako zázemí Teologického konviktu v Olomouci (konvikt je přípravka na studium teologie).
Tento záměr byl poněkud zbržděn
koronavirovou epidemií, přesto se
dílo podařilo. O tom se mohli přesvědčit všichni, kteří přišli v neděli
20. září na náš Farní den. Prožili jsme
pěkné odpoledne za krásného počasí.
Měli jsme i hosty z Olomouce – studenty Teologického konviktu se svým
ředitelem P. Jiřím Kupkou a spirituálem P. Petrem Vrbackým. P. Kupka
požehnal zrekonstruovanou faru,
přítomným vysvětlil, k čemu bude
sloužit a potom nás všechny postupně
farou provedl.
Co se tedy vybudovalo? Byly vyspraveny podlahy a pokryty buď ko-

berci nebo kvalitním linem. Všechny
místnosti byly vymalovány a dveře
natřeny. Fara byla vybavena vkusným
moderním nábytkem. Do kuchyně
byla pořízena nová kuchyňská linka
včetně potřebného vybavení, sporáků,
mikrovlnné trouby a digestoře. Starý
plynový kotel byl nahrazen novým
kondenzačním. Tento nový kotel byl
osazen díky dotaci, kterou získal Spolek dr. Ignáce Feigerleho z rozpočtu
městyse. Byl zrušen přístavek u zadního vchodu (zimní zahrada). Místo
něho vznikne kuchyňka pro venkovní
akce a WC.
Kromě interiéru se vykonalo mnoho práce i venku. Byly natřeny žlaby
a svody, vyklizena stodola, opravena
střecha stodoly, natřena vrata, udělal se pořádek s knihami, uloženými
v garáži. Většina knih byla dána do
křesťanského antikvariátu, vzácnější
knihy zůstaly farnosti, stejně tak sta-

ré barokní paramenta (ornáty). Vše
uspořádáno a uloženo v suchu.
Za tím vším, co jsem zde v několika větách vylíčil, jsou stovky hodin
tvrdé práce. Pracovali zde pod vedením P. Kupky bohoslovci a ruku
k dílu přiložili také ministranti, kteří se
v červenci účastnili formačního kurzu
„minifor“. Velkou zásluhu na vykonaném díle má náš farník pan Karel Hošek. Jemu patří velký dík. Bez něho by
nebyla fara taková, jak ji vidíme dnes.
Stejný dík patří také P. Jiřímu Kupkovi, který byl nejen inspirátorem a tahounem tohoto díla, ale který také vše
financoval.
Doufám, že vynaložené úsilí nebylo
nadarmo a fara bude sloužit nejen našim farním aktivitám, ale také bohoslovcům a formaci ministrantů.
P. Martin Mališka
administrátor

Zájezd Klubu seniorů
V další části zájezdu jsme chtěli
navštívit lázně Teplice nad Bečvou.
Těsně před zájezdem jsme se však dověděli, že lázně jsou pro veřejnost uzavřeny. Jako náhradu jsme zvolili návštěvu Lipníka nad Bečvou, kde jsme
chtěli navštívit zámek. Jaké však bylo
naše překvapení, když jsme na místě
zjistili, že v zámku má sídlo obecní
úřad a pro veřejnost je uzavřen. Otevřen však byl zámecký park a zámecká kavárna s vinárnou. Po procházce
parkem jsme tedy skončili u kafíčka a
dobrého vínečka. Co víc jsme si mohli
přát?
Závěrem bychom chtěli poděkovat
zastupitelstvu městyse za přidělení
dotace a konstatovat, že přes veškeré
negativní okolnosti se zájezd vydařil
ke vší spokojenosti. Zájezdu se zúčastnilo 19 členů klubu a 12 nečlenů z řad
občanů Náměště na Hané.
Doufáme, že příště nás pojede víc.

Pošta v Náměšti na Hané upozorňuje
na novou otevírací dobu:
PO 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
ÚT 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
ST

10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

ČT 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
PÁ

08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

SO ZAVŘENO
NE ZAVŘENO

Ekotým informuje

Josef Pouč
předseda Klubu seniorů

Koupím staré FILMOVÉ PLAKÁTY
ALE I DALŠÍ: HUDEBNÍ,
DIVADELNÍ, REKLAMNÍ...
Můžete volat, prozvonit (zavolám zpět), případně sms nebo email.

tel.: 704 404 825, e-mail: strapec1@email.cz

V červnu, i přes těžké období, proběhl v mateřské škole audit, který
vyhodnocoval dosavadní dvouletou
práci Ekotýmu složeného z dětí, rodičů a ostatních zaměstnanců mateřské
školy.
Auditorská návštěva byla úspěšná
a titul Ekoškola se nám podařilo obhájit na další 3 roky.
Pocit úspěšné a skvělé dosavadní
práce a aktivity celého Ekotýmu nám
dodává síly v tom nadále pokračovat
a měnit nejen naši mateřskou školu,
ale přispívat i k lepší změně životního
prostředí.
Na plánovaných schůzkách v průběhu školního roku budeme postupně
hodnotit nejen co se doposud podařilo, ale zejména se budeme zabývat nedořešenými otázkami z tématu Jídlo
a Voda.
Pokud Vám není prostředí, ve kterém žijete, lhostejné a máte chuť se
podílet na malých změnách vedoucích
ke zlepšení životního prostředí kolem
Vás, rádi Vás přivítáme v Ekotýmu.
Za Ekotým Bc. Tereza Koudelná
koordinátorka
Obrázek nakreslila Barbora Nečesaná
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V letošním roce jsme si naplánovali
2 zájezdy a měli jsme velkou radost, že
nám byla na ně městysem přislíbena
v rámci podpory neziskových organizací dotace na dopravu. První zájezd
jsme směřovali do muzea Gustava
Frištenského v Litovli a na exkurzi do
litovelského pivovaru na 25. května.
Přes veškeré snahy, plánování a zajišťování, se zájezd v důsledku koronavirové situace nakonec nemohl uskutečnit.
Druhý zájezd se mohl uskutečnit
až po uvolnění epidemiologických
opatření po prázdninách 8. září. Na
doporučení klubů seniorů, kteří již
muzeum navštívili, jsme jeli do muzea zemědělské techniky ve Velkém
Újezdu. Muzeum provozuje zemědělec pan Jan Coufal z Velkého Újezdu
a vystavuje až 2300 exponátů, jeden
starší než druhý. Vidět tolik věcí, které naši předkové vymysleli a naši rodiče v době našeho mládí používali,
bylo úžasné. Byla to krásná vzpomínka na mládí.

Nová otevírací doba
pošty

Střípky náměšťské archeologie XIII.
Solitérní nález pozdně hradištní železné ostruhy v zalesněné části k. ú. městyse Náměště na Hané
(okr. Olomouc)
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V našem dalším putování (v pořadí již třináctém) „proti
proudu času” dávnověkem městyse Náměště na Hané se seznámíme s dalším „střípkem” archeologické povahy, jež nám
tak opět o něco víc pomáhá dotvořit roztříštěný obraz pravěkého, raně historického a středověkého osídlení tehdejšího
Náměšťska „pod rouškou” tajemných časů, z kterých není (či
omezeně a v malé míře) písemných záznamů. Tentokráte se
v čase posuneme blíže k našemu věku, do středověkého období a nálezu železné ostruhy, tj. součásti jezdecké výstroje, sloužící k pobízení koně. Ostruha (Fe) byla nalezena náhodně při
cílené detektorové prospekční činnosti, dne 14. července roku
2012, v rámci grantového projektu „Preventivní archeologie”,
koordinovaného Archeologickým centrem v Olomouci (dále
i ACO - poznámka autora). Místo objevu železné ostruhy se
nachází východně od městyse Náměště na Hané, tzn. v její
zalesněné části stávajícího náměšťského katastru. Podle typologie A. N. Kirpičnikova, tento typ s trnem (někdy bodcem) a očky označuje jako typ III nebo IV a klade jej někam
na přelom 12./13. stol. - to znamená, že nalezená ostruha
spadá do období pozdně hradištního. Nález byl při vlastním odkryvu pečlivě fotograficky zdokumentován (viz obr.
1-3), koordinátory polohy artefaktu zaměřeny ručním GPS
přístrojem (včetně uvedení dalších důležitých a nezbytných
nálezových okolností) a takto posléze předán na odborné vyhodnocení a konzervátorské ošetření mému garantovi Mgr.
Marku Kalábkovi na výše zmíněné pracoviště. Náměšťský
metalický Fe artefakt byl nalezen u „paty” stromu, v hloubce
cca 20 cm pod současným lesním povrchem ve světlé sprašové půdě, a to zcela v intaktním stavu, s téměř nepatrným
poškozením trnu. Ramena ostruhy, mírně obloukovitě se
stáčející, byla po obou stranách zakončena dvojicí malých
oček. A co nám o výskytu ostruh říkají archeologické poznatky a kdy se s nimi poprvé setkáváme? Shrňme si na
tomto místě známá a archeologicky podložená fakta dané
problematiky: Prvně jsou ostruhy doloženy z pozdně halštatského období (tj. starší doby železné; pozdní halštat - tj.
6. století př. Kr.) v ilyrském prostředí. Hojněji je doložena
u Keltů (v mladší době železné, tzv. latén; 4. století př. Kr. -

1

Detail bodce a ramen Fe ostruhy, vystupující z hlíny.

přelom letopočtu), zvláště v mladších obdobích na oppidech
(oppida - opevněná sídelní centra Keltů). Jsou známy i z doby
římské (1. - 4. století n. l.), v jejím mladším období se vyskytují v bohatých hrobech, nezřídka i z drahých kovů; stejně tak
i v období následujícím - v době stěhování národů (tj. 5. - 6. století n. l.). U Slovanů jsou poměrně častou výbavou vojenských
hrobů. Ostruhy nebyly běžnou výstrojí, bývaly jimi vybaveny
jen přední osoby, a to většinou pouze jedním kusem. Teprve
později, od doby stěhování národů, (viz výše) se vyskytují
zpravidla již párově. K obuvi byly připevněny řemínky pomocí knoflíkových výčnělků nebo otvorů na konci ramen ostruhy, nebo byl řemínek k ostruze připoután nýty a tvořil s ní jeden celek. V nálezovém kontextu námi pojednávané pozdně
hradištní železné ostruhy, objevené v katastru našeho městyse můžeme usuzovat a připustit myšlenku, že, ač se jedná
o ojedinělý, tj. solitérní nález (zřejmě ztráta (?) jejího vlastníka
a nositele), mohla by železná ostruha souviset s nedalekou
úvozovou cestou, situovanou v těsné blízkosti jejího objevu
- „co by kamenem dohodil” a nepřímo ji tak rámcově datovat. Jsou to sice pouhé spekulace, ovšem vazba objevené náměšťské středověké Fe ostruhy a k ní chronologická návaznost nedalekého úvozu, zdá se být pravděpodobnou tezí.
Tomáš Přidal

2

Celkový pohled na odkrytou nálezovou situaci.
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Přiložená šipka označuje severní světovou stranu.

Přišel podzim a v divadle to znamená přípravu na novou divadelní
hru, zkoušky, práci na hereckých dovednostech a pilování režisérských
pokynů. Než se ale rozběhne naše
divadelní sezóna 2020/2021 dovolte,
abychom se ohlédli za tou uplynulou.
Již v minulém článku jste si přečetli
o úspěchu poslední uvedené hry: Zavolejte Jeevese! Nebudeme vám tedy

naši radost z této hry znovu připomínat, i když byla ohromná. Teď bychom vám rádi prozradili, co dělají
herci, když se zrovna nezkouší hra.
Kdo byl na letošní srpnové Improvizační show u sokolovny, kterou
jsme spolu s SK Náměšť uskutečnili, tak ví, že se naše divadlo věnuje
nejen klasické činohře, ale pracuje
i s formátem improvizace. Na le-

tošní PARŤYČCE, jak tento večer
nazýváme, jsme se letos naučili
mnoho nových her a získali mnoho zkušeností. Diváci byli úžasní
a svým potleskem nás odměňovali za hry, které jsme pro ně hráli.
I když to na jevišti při improvizaci
vypadá, jak moc lehké to je, můžete nám věřit, že tolik potu sokolská
antuka dlouho nepamatuje. Váš
potlesk a smích nás přesvědčuje
o tom, že se nepotíme nadarmo. Děkujeme za vaši stálou přízeň, moc si
jí vážíme. Nesmírně si i ceníme pomoci a spolupráce s dalšími spolky
z Náměště. S fotbalisty z SK Náměšť
jsme večer pořádali, ale zapojených
spolků jsme tu měli více. TJ Sokol
Náměšť nám poskytl prostory pro
uskutečnění akce. Určitě nemůžeme
zapomenout na náměšťské hasiče,
kteří půjčili to, na čem jste seděli,
a to na čem jsme hráli my zase Region HANÁ. Každý rok se nám naskytne příležitost spolupracovat
s nějakým z našich spolků (v minulých letech to byli myslivci, hasiči
z Nových Dvorů) a vždy je to bezchybné.
No a teď už jen krátce k naší cestě
k Improvizační show. Improvizace
nás baví už od počátku založení divadla, a pokud jste se s ní nepotkali
při nějaké premiéře, (když zapomeneme text nebo zapomeneme přijít
na zkoušku) pak máte příležitost alespoň jednou za rok v srpnu. My ale
trénujeme improvizaci každý měsíc.
Těmto aktivitám říkáme Improvečery a pravidelně na nich trénujeme
různé improvizační hry nebo si na
ně zveme lektory, kteří mají zkušenosti s improvizační ligou, zkrátka
se snažíme dostat improvizaci na
kobylku. Na těchto večerech už zažíváme improvizaci v improvizaci,
kterou improvizovaně improvizujeme, a vážně to stojí za to. Doufáme,
že jste si s námi minulou sezónu
2019/2020 užili a budeme se na vás
v této nadcházející těšit, ať už na premiéře nové hry, Improvečerech nebo
srpnové Improvizační show. Zlomte
vaz!
Divadelní spolek ZA DVEŘMI
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Divadelní spolek ZA DVEŘMI

Sportovní klub Náměšť na Hané
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Na úvod se ohlédneme za sezónou
2019/2020, která byla předčasně ukončena kvůli pandemii Covid-19 a tak
tato sezóna nebyla úplně dokončena.
Byli určeni jen vítězové jednotlivých
skupin pro případný postup do vyšších soutěží, ale nikdo nepadal. Fotbal
měl tedy několik měsíců vynucenou
pauzu a my jsme měli dostatek času se
připravit na novou sezónu. Tu, bohužel, zahájilo pouze naše mužstvo mužů
a dále již jen 3 kategorie benjamínků.
Dorost, starší i mladší žáky máme
roztroušené po okolních klubech, protože jich máme v jednotlivých kategoriích málo. Snad se nám příští sezonu
podaří obnovit aspoň družstvo starších žáků. Fotbal se zase naplno rozjel
8.srpna kdy jsme v domácím zápase
hostili tým 1.FC Olešnice. V aktuálně
rozjeté sezóně nám po sedmi odehraných kolech patří s 5-ti body prozatím
11.místo. Naši benjamínci pravidelně
aktivně trénují a hrají turnajovým
způsobem pod vedením trenérů Zedníčka, Mullera, Axmanna a Kohoutka
několikrát týdně.

S naší další činnosti si připomeneme srpnovou akci, kterou jsme
pořádali v sokolském areálu pod názvem VETERAN CUP 2020. Proběhl
8. ročník turnaje hráčů nad 35 let
v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo
5 týmů a umístili se následovně:
1. Náměšť na Hané
2. Doloplazy
3. 1.FC Hrad
4. Drahanovice
5. Lutín
Nejednalo se ovšem pouze jen o fotbal. Na akci se nám podařilo zajistit
zajímavý program a věříme, že kdo
navštívil akci, přišel si na své. Děti
měli k dispozici skákací hrad nebo
malování na obličej. Za to děkujeme
především našim sponzorům, kterých
nebylo málo a my jim ještě jednou
mockrát děkujeme.
O zakončení akce se postaral divadelní spolek „Za dveřmi“ a Letní
open air parťyčka, úplný závěr měl
v režii DJ Laďa Mariánek, který perfektně zakončil celý den. Samozřejmě k úplné dokonalosti nám ještě

dost chybělo, ale příští rok se budeme
snažit všechny nedostatky napravit
a budeme se těšit již na 9. ročník
VETERAN CUPU.
SK Náměšť děkuje městysu za dotaci
z Programu na podporu neziskových
organizací, která byla použita na
údržbu sportovního areálu.
B. Ošťádal

Ze života MŠ
Jako na začátku každého nového
školního roku, i letos jsme na zámku
slavnostně předali naše, teď už bývalé
předškoláky, do první třídy. Jménem
všech pedagogů mateřské školy přeji
prvňáčkům úspěšný školní rok, ať se
jim v první třídě líbí a jsou v ní šťastní
a spokojení.
V mateřské škole jsme od září přivítali dvacet pět nových dětí. Podařilo se nám navázat spolupráci s RC
Pohádka. Rodiče nově nastoupivších
dětí měli ještě před začátkem školního roku možnost seznámit se s prostorami mateřské školy i podmínkami vzdělávání. Spolupráce i nadále
pokračuje zejména prostřednictvím
konzultací a plánováním případných
společných aktivit se zaměřením na
podporu adaptačního procesu dětí po
nástupu do mateřské školy.
I tento rok pokračujeme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností
Mezi námi, která se věnuje problematice mezigeneračních vztahů a v rámci
svých projektů podporuje spolupráci
mezi mateřskými školami a domovy seniorů napříč celou republikou.
Bohužel, aktuální situace není na-

kloněná návštěvám dětí v domovech
seniorů. Přesto si naše děti připravily
pro seniory v Náměšti na Hané pásma písní, tanců a básniček, která pod
vedením p. učitelky Potúčkové představily v průběhu září v prostorách
zahrady domova tak, aby nedošlo
k blízkému osobnímu kontaktu se seniory. Tato setkání byla velmi emotivní pro obě strany. Pokud to bude možné, budeme se snažit udržet alespoň
tuto formu vzájemného setkávání
a mezitím promýšlíme distanční formy a prostředky komunikace pro
dobu, kdy nebude možné realizovat
setkávání ani ve venkovních prostorách.
Pro letošní rok máme pro děti naplánovanou celou řadu aktivit (vzdělávací aktivity, návštěvy ekocenter,
divadel atd.). Nadále pokračujeme
v zapojení do projektu EKOŠKOLA
a Les ve škole a budeme se snažit udržet či ještě pozvednout naši vysokou
úroveň v oblasti environmentálního
vzdělávání.
Je zřejmé, že tento školní rok bude
stejně jako předchozí, silně poznamenán pandemií. Přesto doufáme, že

alespoň některé z plánovaných aktivit
bude možné v průběhu školního roku
zrealizovat.
Mgr. Pavla Valentová
vedoucí učitelka MŠ

Knihobudka
můžete vzít do vlaku a pak ji tam vrátit, vrátit ji do podobné budky na jiném
místě, případně si ji vzít domů. Pokud
máte doma nějaké knihy, které už jste
četli a chcete se jich zbavit, můžete je
do knihobudky věnovat. Nádražní
knihobudku budeme pravidelně doplňovat.
V příštím roce pak chceme začít
i s čtením knih pro děti. Nádražní
budova sice zvládá své chátrání obstojně, snad díky kvalitě stavitelství
v 19. století. Její stav však pečlivě sledujeme a každou vadu hlásíme majiteli (Správa železnic), díky našemu
sledování byla letos zatlučena zbylá
okna, provizorně opraveny rohy střechy a také zabezpečen venkovní vstup
do sklepa. Nádražní budova je tak na
poslední rok, kdy bude rozhodnuto
o novém majiteli, dostatečně zabezpečena proti vniknutí, nepřízním počasí
i zatékání.
Pokud situace dovolí, potkáme se
společně na vánočních trzích, kde se

nás budete moci na cokoliv zeptat,
případně přispět do pokladničky. Sledovat nás můžete jak v regionálních
médiích, na sociálních sítích, tak na
stránkách těchto novin.
Martin Kašpar
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Pravidelná jízda vlakem po trati,
kde už to člověk zná, je po čase nudnou záležitostí, okolí už vás ničím nepřekvapí, a tak se v dnešní době valná
část cestujících věnuje mobilům, nebo
také knize. My se snažíme stále vymýšlet nové aktivity, jedna z nich je
spojena právě s knihami. Protože stále
čekáme na prodej budovy v roce 2021,
rozhodli jsme se využít ochoty vedení městyse a umístit do aleje vedoucí
k nádraží knihovničku (knihobudku). Inspirací pro nás byla knihobudka v Moravičanech, která zde funguje
s úspěchem od roku 2018. Instalaci
knihovničky plánujeme během podzimu. Součástí umístění knihovničky
bude i její odhalení a představení naší
aktivity na malé slavnosti (podle situace ještě letos, případně na jaře).
V knihovničce pak najdete literaturu z různých oblastí, každý si přijde
na své. Vzhledem k blízkosti dětského
hřiště chceme zacílit i na naše nejmenší
a jejich rodiče. Z knihobudky si knihu

Vzpírání Haná z.s.
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Od první koronakrize jsme se dočkali uvolnění a tedy dalších závodů ve vzpírání. 8.8. se nám povedlo
uspořádat tradiční 4 your PR, soutěž
v trhu a dřepu. Zajímavostí bylo téměř stejné obsazení kategorií. Účastnilo se 6 dětí, 6 žen a 7 mužů. Nízké
zastoupení v mužích mohlo být jak
tím, že se ve stejný den konalo kvůli
koronaviru více závodů (Brno, Ludéřovice…), tak i tím, že v poslední
době mají o vzpírání, resp. celkově
o sport, zájem více ženy a děti, než
pánové. Na závody přijeli soutěžící
z Ostravy, Opavy, Kopřivnice
a Šumperka. Padlo 13 osobáků v trhu
a 13 osobáků ve dřepu. Ceny se našly pro všechny účastníky, takže nikdo nemusel litovat, pokud nestál na
stupni vítězů. Každý si něco odnesl,
jen málokdo odcházel bez osobáku.
Koncem léta proběhlo druhé kolo
veteránské ligy a prestižní Akademické MČR ve vzpírání. Arnošt to
měl se startem lehce napínavé, ale
nakonec se mu povedlo získat na
AMČR stříbrnou medaili v kategorii
96+ přitom sám vážil jen 96,01 kg!
Kromě toho se mu povedlo zapsat
národní rekord v trhu se 131 kg, v kategorii U23 -102.
Na mistrovství republiky masters
nakonec jela jen předsedkyně oddílu
– Julie. MČR se konalo až v Meziboří, což je přes 6 hodin cesty, a bohužel každý člen závodil v jiný čas/den,
což komplikovalo dopravu. Nicméně

Julii (mě) se povedlo vyhrát celkově
kategorii všech žen. (Grand masters)
Přesto, že jsme letos nesložili ligu
mladších žáků, posledního kola
v Boskovicích jsme se museli účastnit. V létě jsme přijali nové členy,
protože jim vzpírání jde pěkně, byla
by škoda přijít o možnost startu na
MČR. K tomu byl ale potřeba start
na alespoň jedné svazové soutěži, tak
naši žáci jeli na ligu závodit „mimo
soutěž.“
V Boskovicích závodilo pouze 16
mladších žáků, z toho 6 jich bylo
z Hané! Většinu z nich přijeli podpořit rodiče i sourozenci, takže vzpírárna byla plná našich. (18 lidí z Hané!)
Letos jsme plánovali s Boskovicemi
navázat spolupráci a pořádat výměnná soustředění. Bohužel koronavirus
nám toto znemožnil, ale snad se zadaří v příštím roce. V Boskovicích je
vzpírárna přímo v budově základní
školy. Našim dětem se na závodech
dařilo. Protože šlo o jejich první oficiální start, dali si všichni své osobní
rekordy. Marek předvedl perfektní
formu jak v atletických disciplínách
– trojskoku a hodu medicinballem,
tak ve vzpírání. Katka se každým
tréninkem zlepšuje i silově a ničeho
se nebojí. Jirka dokázal, že přes svoji obavu z vyšší váhy dokáže na závodech dát všechny pokusy platné,
což je obdivuhodné. Uvidíme, jestli
se jim povede nominovat na MČR
mladších žáků, které se koná 31.10.
v Havířově.
Na lize závodily poprvé i Petra
(6 let) s Adélkou (7 let), ovšem jen
v trojskoku a hodu medicinballem.
Obě překonaly svůj strach a nakonec
si závody užily. Radek (7 let), již zkušený závodník, bohužel mohl také
jen skákat a házet. Alespoň ostatním
mohl dodat trošku jistoty, když jako
jediný věděl, co je čeká.
Začátkem října proběhne v Praze
MČR mužů a žen. Nominovat se povedlo pouze Arnoštovi a Julii. Konkurence je veliká. O týden později
má Arnošt ligu juniorů, další týden
pak druhou ligu mužů a zároveň je
liga žen. Arnošt tak bude mít tři soboty po sobě závody. Padne další národní rekord?

Věříme a doufáme, že opatření
proti koronaviru nezasáhnou natolik, aby se letos nedokončila závodní sezóna. Ve středu 28.10. plánujeme pořádat tradiční Halloween
Nutella challenge. Všichni jsou
zváni jako diváci i soutěžící. Pokud
bude hezky, proběhne soutěž venku. 27.12. pak proběhne Vánoční trh
a boží hod – soutěž v trhu technickém a hodu medicinballem přes hlavu.
Během října by ve vzpírárně měla
být provedena montáž stropního
žebříku pro silovou i gymnastickou
přípravu zejména mládeže. Tuto tréninkovou pomůcku si můžeme pořídit díky dotaci od městyse Náměšť na
Hané, za což děkujeme. Konstrukce
jsou nákladné a jinak bychom si ji
pořídit nemohli.
Stále nabíráme nové členy od 6 do
100 let :) Nebojte se, přijďte si vzpírání nezávazně vyzkoušet. Můžete nás
sledovat na youtube, facebooku i instagramu.
Julie Švecová
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BETONY A LITÉ PODLAHY
Anhydritové a cementové potěry
Podlahy garáží - leštěné betony
Vyrovnání podkladů - pěnobeton
Aplikační tloušťka od 2 cm

www.podlahy-bares.cz

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






vlastnické hranice parcely
stavby

Inženýrskou geodézii:






zaměření polohopisu a výškopisu pro
projekty staveb
vytyčování staveb
zaměření skutečného provedení staveb
zaměření inženýrských sítí.

Denka Junior
12 metrů
Denka Lift
25 metrů

in tel.:
731

453



Vytýčení

Výhodný
PronáJem
A PůJčovnA
PLošin

firma MISAL

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

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

NOVĚ!

ploš

PRODEJNÍ DOBA:
PONDĚLÍ až PÁTEK:
13 - 17 hodin
SOBOTA a NEDĚLE:
ZAVŘENO
MOŽNOST PLATBY KARTOU!

ájem

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

Pron
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Alena Stavělová, Bělidlo 69, Náměšť na Hané,

a13031

605 350 556

560

Volejte:

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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Zpráva o činnosti zásahové jednotky do října 2020
Letošní rok nám i vám na jaře
změnil život. Jmenovatel nese název
COVID-19, myslím že víc nemusím
psát, protože informace běží denně ve
všech médiích.
Nás toto poznamenalo jak v organizačním řízení, tak i operačním. Organizačním řízením se rozumí činnost
k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil
a prostředků. Zastavily se kurzy
hasičů, školení atd. V operačním
řízení nám naopak práce přibylo
a také se vše ztížilo. Přišlo nařízení
od vedení HZS, jak ke kterému výjezdu musíme být ochráněni, roušky, desinfekce. Postup u zásahu, kde
se dostaneme do možného kontaktu
s pozitivními lidmi atd. Následně
jsme doplňovali týlové zabezpečení
jednotkám policie a vojenské policie.
Po 14 dní jsme měli službu obden
24 hodin. K tomuto jsme se primárně snažili zabezpečit chod v našem
městysu, kdy zaměstnanci úřadu museli do karantény. Dále jsme organizovali vybírání šitých roušek, jejich
rozvoz do Domova seniorů František
a našim seniorům, kteří si nedokázali
roušky sami ušít.

S nástupem června se situace
uklidňovala a my se mohli pomalu vracet do běžného režimu. Hned
v pondělí 8.6 jsme byli vysláni na pomoc do obce Šumvald a její místní
části Břevenec, které postihly bleskové povodně. V této lokalitě jsme
se střídali v zásahové činnosti do neděle 14.6.2020. Od prvního dne jsme
pomáhali občanům dům od domu
vynášet vyplavený materiál, nábytek,
uhynulou zvěř a nakládat na kontejnery. Později jsme prováděli provizorní opravy, čerpání vody, oplach
chodníků a komunikace od bahna, odřezávání naplavených stromů
v korytech ale i vyvrácených na ulici.
V letošním roce jsme od 1.1.2020 do
prvního podzimního dne zasahovali
celkem u 61 událostí. Konkrétněji: 9x
požár, 8x dopravní nehoda, 5x první
pomoc s AED, 1x záloha na stanici za
jednotku HZS Litovel a 38x technická
pomoc (čerpání vody, spadené stromy, likvidace nebezpečného hmyzu,
atd.)
O prázdninách se pomalu začalo zapomínat na slovo COVID. S prvním
podzimním dnem se zdá, že se vracíme do březnového scénáře. Dou-

fám, že vše rychle pomine a společně
se sejdeme na nějaké kulturní akci
v našem městysu bez jakýchkoliv
omezení. Přeji všem pevné zdraví a
nervy.
Michal Vyroubal
Velitel jednotky Náměšť na Hané

Na začátku září zaměstnankyně
Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. řešily podpisy smluv o odvádění odpadních vod. Tato smlouva
vychází ze zákona č. 274/2001 Sb.
a prováděcí vyhlášky. Pro Vás, občany - plátce faktur, je nezbytné zkontrolovat ve smlouvě, zda vypouštíte
odpadní vody do kanalizace, které
jste měli z vodovodu, či máte vodu
z jiných zdrojů (tím se myslí studna).

Důležité je i vědět a zkontrolovat si,
kolik osob v domě žije. Je nezbytné
mít smlouvu podepsanou co nejdříve
(na konci října nepodepsané smlouvy předáme Čerlince. Čerlinka pošle
všem v lednu faktury za odvádění
odpadních vod. Kdo ještě smlouvu
z různých důvodů nestihl podepsat,
nechť tak učiní v úřední hodiny pondělí a středa v kanceláři starostky.
MAHU
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Smlouvy o vypouštění odpadních vod

Slavnostní otevření budovy II. stupně ZŠ
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