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VÁNOČNÍ STROMEČEK
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.
Vánoční stromeček je jedním ze symbolů Vánoc. V minulosti měly vánoční
stromy ochranitelskou funkci. Ozdobené
větve rozdávali i koledníci. V některých krajích se také zavěšoval nad štědrovečerní stůl ozdobený malý stromek,
ovšem špičkou dolů. Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází
z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570.
Nejdříve bychom jej našli v cechovních
a řemeslnických domech. Do soukromých prostor začal pronikat až v polovině 17. století. V 19. století opouští německé prostředí. Katolická církev
považovala zpočátku zdobení stromů
za pohanský zvyk. V mnohém měla
pravdu. Germánské kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu uctívaly boha
Wotana. Podobně i Keltové ozdobenými
stromky či větvemi uctívali boha Slunce
a jeho věčný život.
V Čechách má vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro své
přátele v roce 1812 ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karel Liebich
na svém libeňském zámečku. Nový zvyk
se však začal prosazovat jen pozvolna,
a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských rodinách. ▶
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Na vánočních trzích se sice začaly prodávat z Německa dovezené umělé stromečky vyřezané z kartonu nebo tenkých
prkének, ale kupující o ně nejevili příliš
veliký zájem. Více se ujaly živé stromečky, smrčky, jedličky ozdobené sladkým
pečivem, perníkem a především ovocem
– jablky nebo hruškami, mandlemi či
rozinkami. Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky.
Do venkovských stavení pronikaly ozdobné vánoční stromečky ještě pomaleji.
Až do první světové války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev.
Dnes mívají v domácnostech obvykle borovice, jedle, smrky nebo umělé
stromky.
Na náměstí se často umisťují velké vánoční stromy. Poprvé byl tzv. Strom republiky postaven na brněnském Náměští
svobody spisovatelem Rudolfem Těsno
hlídkem. Pohnula ho k tomu událost,
kdy s přáteli nalezli v zimě, v roce 1919,
v bílovickém lese, prochladlé děvčátko.
Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se
o Vánocích v roce 1924 rozhodl vztyčit
na náměstí strom, a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným
dětem. Jedním z nejslavnějších českých
vánočních stromů byl 24 metrů vysoký
smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích
1999 vatikánské Svatopetrské náměstí.
 čerpáno z Wikipedie

VÁNOČNÍ KONCERT
„Po roce Vánoce přicházejí, zpívejme, přátelé…“
Text známé vánoční písně nám připomíná každoroční příchod vánočních
svátků, které lidstvo slaví již od dávných
časů. Jsou to svátky radosti, přátelství,
lásky, klidu a pohody. Proto mají být naplněny také hudbou, zpěvem a poezií.
Mnoho hudebních skladatelů, básní ▶

ků a hudebníků zaměřilo svoje aktivity
na Vánoce, případně na dobu adventní
nebo povánoční. Vánoční písně, koledy,
pastorely, vánoční mše i jiná rozsáhlejší
díla v oblasti hudby, ale také básně, poezie i próza z oboru slovesného umění
si získávají stále větší oblibu mezi lidmi
a nalézají častěji cestu k lidským srdcím.
Sdělovací technika, různé druhy nosičů a záznamů zvuku umožňují v dnešní
technicky vyspělé době každému člověku mít na dosah ruky a v prvotřídní kvalitě reprodukci jakéhokoliv díla
v různých provedeních a od libovolných
interpretů. To, co však všechny tyto vymoženosti postrádají, je bezprostřední
kontakt interpreta s posluchačem a neopakovatelnou atmosféru společenství
lidí, kteří navštěvují kulturní akce. Proto
budou mnozí lidé stále dávat přednost
živému kulturního zážitku před zprostředkovaným.
I u nás v Náměšti na Hané připravujeme pro milovníky zpěvu, hudby a poezie vánoční koncert, který umožní všem
návštěvníkům živý poslech vánočních
koled, pastorel a některých částí vánočních mší od různých autorů. V minulém
roce byla provedena v celku vánoční mše
Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“, která se
setkala s velkým zájmem a příznivým
ohlasem. Na další spolupráci se těší náměšťském kůru tato mše v minulosti
provozována nebyla, ale při tradičních
jitřních mších zaznívala často koledová
vánoční mše Antonína Hradila, která
se těšila značné oblibě věřících. Dodnes
žijí mezi námi pamětníci, kteří ji hráli
a zpívali v době, kdy duchovním správcem náměšťské farnosti byl pan děkan
Florián Coufal. Na tuto tradici chceme
navázat alespoň v programu vánočního
koncertu a uvést jednu její část (souhrnné provedení této mše by vyplnilo celý
večerní program a na další skladby by
se nedostalo). Na Jakuba Jana Rybu také
nezapomene, stejně tak jako na Adama ▶
pokračování na straně 2 ▶
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KOUZLO VÁNOC A CESMÍNA
OSTROLISTÁ – ILLEX
AQUIFOLIUM
V loňském předvánočním čísle jsme se
podobně podívali na jmelí a jeho vánoční tajemství a v tomto čísle se blíže podíváme na další bylinu, spojenou
s Vánocemi, a to na Cesmínu ostrolistou.
Cesmína je zasvěcena zimnímu
Slunovratu. Pokud ji máte vysazenou
v okolí vašeho domu, odráží negativní
energii z okolí. Žádný zlý jazyk nebude
mít šanci, když se někdo bude snažit vás
pomluvit, či uřknout, cesmína se o to
postará za vás.
Staré bylinářky moudře dávaly nezadaným mužům kožené váčky, plněné
bobulemi cesmíny, aby tak zvýšily jejich
přitažlivost pro ženy. Také radily natrhat
v pátek o půlnoci 9 listů cesmíny, pokud
možno bez trnů, potom je zabalit do bílého plátna a kraje převázat devíti uzly.
Balíček vložit pod polštář a potom sny,
které se vám budou zdát se prý uskuteční.
Cesmína je sice symbolem Vánoc spíše v anglicky mluvících zemích, ale stále
častěji ji najdeme i ve vánočních vazbách
u nás. Jako symbol Vánoc u nás je doložena
již kolem roku 1910.
Slavný nápoj zvaný ,,maté“ je právě z jedné
odrůdy Cesmíny, a to Cesmíny paraguajské.
U Keltů byla Cesmína symbolem pána
Slunce, světla, ohně a tepla a byla trhána
těsně před půlnocí, před dnem Slunovratu.
Keltští mágové nechávali na tomto místě
trochu červeného vína nebo krve v úctě
k plodům Cesmíny.
Totemový pták této rostliny je červenka. Podle legendy darovala lidem oheň
a při tom si popálila prsa, proto má červenou náprsenku. Také bobule Cesmíny jsou
krásně červené.
Přeji vám všem, aby Cesmína darovala
i vám splněné sny a teplo domova, které
může dát jen laskavé a milující srdce.
Tak až budete popíjet maté, vzdejte hold
této zvláštní rostlině a myslete na ni zvláště
po silvestrovské kocovině, protože maté má
neuvěřitelné detoxikační účinky na naše játra, která také dobře regeneruje.
Možná právě tento efekt přesvědčil staré
bylináře o magii této rostliny, protože zlý ▶
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jazyk je skoro vždy odrazem zatížených jater a kypící žluči.
Tak vám všem přeji krásné Vánoce a žádné žlučovité lidi kolem vás,vždyť na světě je
tolik krás.
 Lenka Perničková

VÁNOČNÍ KONCERT
pokračování ze strany 1

Michnu z Otradovic a další obrozenecké
české kantory, kteří se svými vánočními
skladbami stali nositeli vánočních tradic a bez jejich hudby si snad dnes ani
Vánoce nedovedeme představit.
V porevoluční době, od roku 1990 takřka každoročně až do dneška probíhají
v Náměšti pod záštitou městyse vánoční
koncerty. Umožňují všem místním bez
náročného zimního cestování vychutnat
vánoční atmosféru a prožít kouzlo vánoční hudby a poezie. Tuto skutečnost
oceňují zejména starší lidé,pro které cestování za kulturou do města je obtížné
nebo dokonce nemožné. Ale i pro pravidelné návštěvníky městských kulturních
akcí mají místní koncerty svůj význam.
Zvláště pro ty, kteří se na jejich realizaci
aktivně podílejí hudební, pěveckou nebo
literární účastí v programu.
Zvláště tento faktor je jedním ze stěžejních přínosů koncertů, neboť mezi mladými lidmi vyrůstají talentovaní jedinci, kteří mohou tímto způsobem rozvíjet
svůj talent a uplatnit svoje schopnosti.
Byla by velká škoda, kdyby jim nebyla poskytnuta možnost seberealizace, bez níž
by tato hřivna mohla být promarněna.
Zveme proto všechny občany ať již
k pasivní nebo aktivní účasti na letošním
vánočním koncertu, který se uskuteční
v sobotu 18. prosince 2010 v 19.00 hod.
v sále kulturního zařízení městyse.
Na Vaši účast se těší pořadatelé i účinkující.
 RNDr. Josef Srovnal

E- DOMEK
V rámci odpadového systému městys
Náměšť na Hané, ve spolupráci s firmou
ASEKOL, zřídil místo zpětného odběru
elektrozařízení ve dvoře úřadu městyse
č.p. 99 v Náměšti na Hané.
Jedná se o e-domek, do kterého je možné umístit toto elektrozařízení: ledničky,
mrazáky, sporáky, myčky, pračky, sušičky,
mikrovlnné trouby, el. sekačky, vysavače, ▶

žehličky, fritovací hrnce, toastovače, sendvičovače, varné konvice, vysoušeče vlasů,
kuchyňské roboty a mixéry, elektrické nářadí – vrtačky, pájky aj., televizory, počítačové monitory a ostatní elektrozařízení,
zářivky, výbojky, žárovky aj.
Provozní doba je každou středu od
15 –17 hod., odpovědná osoba přebírající elektrozařízení: Jindřich Mariánek, tel.
737 291 362. Prosím, dbejte jeho pokynů.
Pokud máte nefunkční elektrozařízení
a nemáte pro něj prostor, využijte naší
služby a dovezte ho do našeho dvora,
kde bude uloženo následně firmou zlikvidováno.
E – domek získal městys Náměšť
na Hané bezplatně.
 H. Mariánková

FIRMA MISAL
NABÍZÍ:
✴

prodej zboží nad 2000,- na splátky
✴

barvy, laky, ředidla, štětce aj.
✴

vruty, hřebíky, železářské potřeby
✴

zahradnické a úklidové potřeby
✴

audio, video, satelity a set-top boxy
✴

filmy, záznamový materiál
(CD, DVD, pam.karty aj.)
✴

VÝROBA KLÍČŮ
✴

SLUŽBY:
montáž a seřízení satelitů,
naladění programů i set-top boxů
✴
LIŠKA – smlouvy,úvěry,poradenství
✴✴✴
provozovna:
Bělidlo 69, Náměšť n. H.
tel.: 585 951 268, mobil: 733 585 653

✴
provozní doba:
po–pá 8–12, 14–17 hodin
so 8–11 hodin
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 STANISLAV HAVLÍK
OBCHODNÍ SLU
ŽBY

PRODEJ VÍNA vi
nařství Hruška
Če

bav – Tvrdonice
zemské, jakostní
, kabinetní, vína
s přívlastkem
v nabídce i vína
z Chile a Franci
e

– Blatnička,

FOTOSTAR

sběrna fotoprací
digi foto, foto z
ﬁlmů, foto knih
y, velké formáty,
fotodárky – puzz
foto na plátno
le, foto na hrne
k, kalendáře, po
Rádi Vám s výro
lštářky, tašky aj
bou poradíme a
.
pomůžeme

SERITECH za

kázková kancelá
reklamní letáky
ř tiskařské ﬁrm
a předměty, razí
y
tka, vizitky, sam
olepky, trika aj.



PRODEJ LÉČIVÝ
CH KONOPNÝC
H MASTÍ,
FOTOALB, KNIH
A KALENDÁŘŮ



PŘEPIS VHS na
DVD,
DIGITALIZACE A
RETUŠOVÁNÍ F
OTOGRAFIÍ
nám. T. G. Masaryka 99 Náměšť na Hané, tel 602 150 614, E-mail: stanislavhavlik@volny.cz
ROK 2010

POPELNICE

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY

PROSINEC

8. 12, 22. 12.

29. 12.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU, PAPÍRU A TEXTILU

5. 1., 19. 1.

ÚNOR

2. 2., 16. 2.

9. 2.

BŘEZEN

2. 3., 16. 3., 30. 3.

23. 3.

DUBEN

13. 4., 27. 4.

KVĚTEN

11. 5., 25. 5.

4. 5.

ČERVEN

8. 6., 22. 6.

15. 6.

ČERVENEC

6. 7., 20. 7.

27. 7.

SRPEN

3. 8., 17. 8., 31. 8.

ZÁŘÍ

14. 9., 28. 9.

7. 9.

ŘÍJEN

12. 10., 26. 10.

19. 10.

LISTOPAD

9. 11., 23. 11.

30. 11.

PROSINEC

7. 12, 21. 12.

LEDEN 2012

4. 1.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NÁMĚŠŤ NA HANÉ,
KONANÝCH VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA 2010
Počet volených členů zastupitelstva
15
Počet volebních okrsků
3
Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů
1665
Celkový počet voličů
888
Platné hlasy
12359
Volební účast v %
53,33

Volební okrsek č. 1
Volební okrsek č. 2
Volební okrsek č. 3

Voliči v seznamu
842
780
95

Vydané obálky
447
380
61

Volební účast
53,09
52,2
64,21

Odevzdané obálky
447
380
61

Platné hlasy
6011
5501
847

SEZNAM ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NÁMĚŠŤ NA HANÉ 2010–2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jméno a příjmení
Mgr. Marta Husičková
Ing. Antonín Kurfűrst
Bohuslav Ošťádal
Vlasta Blahová
Stanislav Havlík
MUDr. Blanka Chytilová
Mgr. Simona Nevrlá
Jiří Mach
Lenka Trnková
Mgr. Jitka Vychodilová
Petr Axmann
Ing. Pavel Kurfürst
MUDr. Šárka Mohlerová
MUDr. Jana Strážnická
Tomáš Otruba

Adresa
Komenského 306, Náměšť na Hané
Nové Dvory 403, Náměšť na Hané
Nádražní 345, Náměšť na Hané
Procházkova 59, Náměšť na Hané
Biskupství 559, Náměšť na Hané
Pod Hradem 544, Náměšť na Hané
Vaňourkova 31, Náměšť na Hané
Komenského 309, Náměšť na Hané
Lomená 487, Náměšť na Hané
Jiráskova 475, Náměšť na Hané
Hrad 27, Náměšť na Hané
Nové Dvory 403, Náměšť na Hané
Pod Hradem 548, Náměšť na Hané
Sokolská 320, Náměšť na Hané
nám.T.G.Masaryka 108, Náměšť na Hané

funkce
starostka
místostarosta
člen rady
člen rady
členka rady

předseda finančního výboru
předseda kontrolního výboru

FINANČNÍ A KONTROLNÍ VÝBOR ZM 2010–2014
Finanční výbor
předseda:
členové:

Kontrolní výbor
předseda:
členové:

Mgr. Jitka Vychodilová, Jiráskova 475, Náměšť na Hané
Bohumil Dostalík, Biskupství 653, Náměšť na Hané
Ing. Eva Hoplíčková, Erbenova 626, Náměšť na Hané
Ing. Miroslav Hrabal, Jiráskova 471, Náměšť na Hané
Mgr. Simona Nevrlá, Vaňourkova 31, Náměšť na Hané
Petra Krejsová Odehnalová, Biskupství 163, Náměšť na Hané
Karel Zapletal, Fučíkova 117, Náměšť na Hané
Petr Axmann, Hrad 27, Náměšť na Hané
Iveta Botková, Sokolská 319, Náměšť na Hané
Jitka Fialová, Bělidlo 564, Náměšť na Hané
Jiřina Linková, Válník 373, Náměšť na Hané
Jiří Opletal, Fučíkova 505, Náměšť na Hané
Tomáš Otruba, nám. T.G.Masaryka 108, Náměšť na Hané
Lenka Trnková, Lomená 487, Náměšť na Hané
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1
2
5
3
5
1
2
6
11
4
3

Kurfürst Antonín Ing.
Nevrlá Simona Mgr.
Kurfürst Pavel Ing.
Chytilová Blanka MUDr.
Mohlerová Šárka MUDr.
Husičková Marta Mgr.
Ošťádal Bohuslav
Havlík Stanislav
Strážnická Jana MUDr.
Blahová Vlasta
Otruba Tomáš

65
49
36
49
41
55
51
45
42
67
31

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
NK
NK
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
„ZA OBČANA PRO MĚSTYS“
„ZA OBČANA PRO MĚSTYS“
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5

39
32
40
32

NK
NK
TOP 09
BEZPP

Trnková Lenka
Mach Jiří
Vychodilová Jitka Mgr.
Axmann Petr

9
1
3
2

SNK-Hasiči pro městys
SNK-Hasiči pro městys
TOP 09
TOP 09

Okr.3
12,51
2,36
19,72
32,7
32,7

1
1
2
2

Okr. 2
9,29
15,38
16,87
12,72
45,74

Navrhující

v%
Okr. 1
16,67
9,52
19,05
17,70
37,07

strana

Okr. 3
106
20
167
277
277

Příjmení, jméno, tituly Věk

1 – SNK – Hasiči pro městys
2 – TOP 09
3 – Křesť.demokr.unie-Čs.str. lidová
4 - „ZA OBČANA PRO MĚSTYS“
5 – Občanská demokratická strana

Okr. 2
511
846
928
700
2516

Poř. číslo

abs.
Okr. 1
1002
572
1145
1064
2228

Číslo Název strany
strany

Hlasy

Volební strana

KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Abs.

Politická
příslušnost

13,09
11,63
18,12
16,51
40,62

Přepočtené
% platných
hlasů

334
296
229
260
197
574
474
438
408
397
346

181
144
181
160

v%

Hlasy

2
2
3
2
6

Počet
mandátů

14,91
13,21
10,22
12,73
9,65
11,43
9,44
8,72
8,12
7,90
6,89

11,17
8,89
12,58
11,12

1
2
3
1
2
1
3
3
4
5
6

1
2
1
2

Pořadí
zvolení

K OBECNĚ ZÁVAZNÝM
VYHLÁŠKÁM
Na doporučení územního pracoviště
Ministerstva
vnitra
ČR
budou
na zasedání v prosinci schváleny
nové obecně závazné vyhlášky, platné
od 1.1.2011. Jedná se o vyhlášky, které
upravují místní poplatky např. ze psů,
výherních hracích automatů, za odpady,
za užívání veřejného prostranství.
Při přípravě těchto nových vyhlášek
byla na úřadě městyse řešena i otázka, zda některé z poplatků nezvýšit.
Po důkladné analýze jsme dospěli
k závěru, že nebudeme zvýšení poplatků
zatěžovat občany, zvláště z důvodu, že
náklady nepřekročily dosud platnou
výši poplatků. Jedinou změnou bude
sjednocení termínů splatnosti poplatků.
Veškeré místní poplatky budou splatné
k 31.5. kalendářního roku.
Všechny obecně závazné vyhlášky budou
po schválení vyvěšeny na úřední desce
a internetových stránkách městyse.
V souvislosti s touto problemati ▶

NÁMĚŠŤSKÉ
NOVINY

kou chci připomenout, že úřad městyse
Náměšť na Hané je povinen, v případě
nehrazení poplatků, dlužné částky vymáhat. Je logické, že v takovém případě bude stát poplatníka místní poplatek
daleko více (po neuhrazení se poplatek
může až ztrojnásobit, v případě vymáhání dlužné částky musí dlužník uhradit
i práci exekutora).


MATEŘSKÁ ŠKOLA
HLEDÁ SPONZORY
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o sponzorský dar, který bychom rádi využili při
rekonstrukci dalšího oddělení v naší mateřské škole. Od 1. ledna 2011 jsou přijaty nové děti a z kapacitních důvodů musí
být otevřeno třetí oddělení.
Zatím bude třída vybavena nábytkem,
který nesplňuje ani fyziologické ani estetické požadavky, dále je zapotřebí natřít
dveře a zárubně, vymalovat a položit ▶

podlahovou krytinu ve třídě a herně.
Sponzorský dar ve formě finanční či materiální, o který Vás tímto prosíme, nám
pomůže realizovat úpravu oddělení.
Veškeré dotazy a informace u ředitelky
školy na telefonním čísle: 737 949 016.
Děkujeme za Váš zájem a podporu.
Závěrem, bych ráda poděkovala všem
spoluobčanům, kteří nám svými paragony výrobků CIF a Domestos, pomohli zapojit se do celostátní soutěže: “Péčí
o svůj domov pomáhejte dětem”.Celkem
jsme nasbírali 4283 bodů.
 Danuše Husárková, ředitelka


18. 12. v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
Na programu jsou ukázky částí
vánočních mší různých autorů,
vánoční písně, koledy a pastorely.
Sál úřadu městyse Náměšť na Hané,
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VZNIKÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
BETÁNIE

SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Diakonie Broumov (původně Diakonie
Úpice) vznikla v roce 1993 jako občanské
sdružení otevřené ke spolupráci se všemi
lidmi dobré vůle, jinými humanitárními
organizacemi, církvemi a dalšími institucemi, jejichž součinnost je pro pomoc
potřebným nutná.
Posláním organizace je pomoc lidem,
kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci, na okraji společnosti
a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby
mohli najít své místo ve společnosti..
Hlavní činnost se soustřeďuje na pracovní a sociální integraci těch, kteří se
ocitli na okraji společnosti. Jedná se
o občany obtížně umístitelné na trhu
práce, např. pro mentální onemocnění,
občany bez domova, dlouhodobě nezaměstnané, propuštěné vězně nebo ty,
kteří ukončili léčbu závislosti. K tomu
slouží jednotlivé sociální programy organizace. Cílem je, aby tito lidé byli schopni se o sebe postarat a našli znovu své
místo ve společnosti.
Činnost sdružení a poskytované sociální služby mají celorepublikový charakter.
Městys Náměšť na Hané pořádá, na základě výzvy Diakonie Broumov, sbírku
od roku 2007. Diakonie Broumov děkuje
všem občanům za obětavou pomoc,kteří
významnou měrou podpořili činnost o.s.
a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých situacích a pro chod organizace.
Vaše pomoc při pořádání humanitárních sbírek znamená pro naši práci velký
přínos a zároveň je pro nás ještě něčím
navíc – výrazem pochopení a podpory
práce pro všechny, kteří se bez pomoci
druhých neobejdou.
Bližší informace o naší činnosti najdete
na www.diakoniebroumov.org.
 Za Diakonii Broumov, PhDr. Vítězslav
Králík, ředitel
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Možná jste zaznamenali, že po dlouhé
době je vidět budova fary. Od září totiž
skupina dobrovolníků postupně uklízí,
opravuje a připravuje prostory fary k novému využití. V souvislosti s touto činností dobrovolníků se v Náměšti objevilo spoustu nepravdivých informací např.
faru kupuje městys. Ráda bych tato tvrzení vyvrátila. Fara nadále zůstává v majetku římskokatolické církve, městys má
svých problémů dost a rozhodně žádné
aktivity na faře nefinancuje.
Občanské sdružení Betánie bude mít
za úkol zrekonstruovat nejen prostory
fary, ale dát do pořádku farskou zahradu. K čemu bude sloužit fara? Určitě v ní
najde útočiště náměšťská schola, ubytování naleznou skauti, prostory zahrady,
po její úpravě, budou moci využít k odpočinku všichni občané Náměště. Máteli i Vy zájem pomoci prací, případně
sponzorskými dary (peněz není nikdy
dost a fara chátrala dlouhá léta), přijďte mezi nás. Scházíme se k práci každý pátek. Bližší informace Vám podá
ing. Antonín Kurfürst.
 Mgr. Marta Husičková

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU
V říjnu na I. stupni ZŠ proběhl sběr starého papíru. Celkem se nasbíralo 3,52 tuny
a utržili jsme 5632 Kč. Nejvíce nasbírali
žáci 5. ročníku, na dalších místech byli
žáci 4. ročníku, 1. ročníku, 3. a 2. ročníku. Nejlepší sběrači : Vojtěch Kosina
390 kg, Jan Kopřiva 210 kg, Jan Večeřa
198 kg, Renata Pavelová 195 kg, Nikola
Krylová 180 kg, Martina Nemravová
155 kg, Martin Nepožitek 109 kg, David
Dostál 109 kg, Hana Pešátová 105 kg
a další, kteří měli 100 kg a méně. Z peněz, které jsme za sběr dostali se koupil
CD přehrávač do tříd, pomůcky do tělesné výchovy a „sběrači“ byli odměněni
sladkostmi a drobnými dárky.
Děkujeme všem zúčastněným žákům a hlavně rodičům za třídění, svázání, zvážení a dopravu až do kontejneru, který byl nakonec úplně vrchovatý.
Poděkování patří také všem náměšťským
občanům, kteří se na sběru starého papíru podíleli. Odměna za to vše je pro nás
nejen ta finanční, ale můžeme mít i příjemný pocit, že jsme udělali něco dobrého pro přírodu.
 Mgr.Eliška Kvapilová

O. S. ZA DVEŘMI
VÁS ZVE DO DIVADLA…
…a to nejen do hlediště jako diváky, ale
také do svých řad!
Možná jste zaznamenali, že v Náměšti
na Hané už třetím rokem „funguje“
amatérský divadelní spolek a možná jste
dokonce viděli některou z námi odehraných her. Pokud ano, tak nás to moc těší
a doufáme, že nám svou přízeň zachováte i nadále. A pokud jste o nás snad ještě
neslyšeli, tak nám dovolte se představit.
Divadelní spolek v r. 2007 založila parta nadšenců ve snaze navázat na dlouholetou tradici amatérského divadla
v Náměšti, která sahá až do r. 1847 a je
spojena např. se jmény Prof. Ladislava
Lakomého nebo Prof. Ladislava
Vychodila. Přestože oficiálně bylo sdružení založeno až v r. 2007, první „herecký debut“ jsme absolvovali už v r. 2005
v pohádce „O mluvícím prstenu“, kterou jsme odehráli na nádvoří zámku.
Ovšem teprve v r. 2008 jsme si s naším
divadelním spolkem vyzkoušeli náměšťská „prkna, která znamenají svět“ - s velkým očekáváním a také s trochou obav
jsme uvedli premiéru hry „Strašidlo
cantervillské“. Ohlas diváků byl úžasný a my jsme si mohli říct: OPRAVDU
HRAJEME DIVADLO!!!
Povzbuzeni slovy chvály jsme se odhodlaně pustili do zkoušení další hry.
V roce 2009 jsme uvedli komedii z hudebního prostředí s názvem „Tenor
na roztrhání“, ve které se ukázalo, že
řadě z našich herců nechybí ani pěvecký talent. Po třech vyprodaných představeních v Náměšti jsme na podzim
s „Tenorem“ vyjeli také do sousední
Senice na Hané a zúčastnili jsme se přehlídky amatérských divadel v Uničově.
Navíc se v roce 2009 náš spolek herecky
a produkčně podílel na natáčení dokumentu o Terezském údolí, což byla pro
nás velice zajímavá zkušenost a rádi bychom si ji někdy v budoucnu zopakovali.
Rok 2010 byl ve znamení bláznivé
komedie „Nájemníci pana Swana aneb
HABAĎŮRA“, kterou jsme odehráli celkem 7x a bez nadsázky se dá říct, že některé repliky si budou herci pamatovat
ještě hodně dlouho – premiéru a první
reprízu jsme odehráli v Náměšti, další reprízy pak v Loučanech, Senici na Hané,
Přemyslovcích a ve Štěpánově, ▶
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O.S. ZA DVEŘMI VÁS ZVE DO DIVADLA
pokračování ze strany 7

opět jsme se zúčastnili přehlídky amatérských divadel v Uničově. Navíc se
nám v roce 2010 podařilo získat dotaci
od Olomouckého kraje ve výši 25 tis. Kč,
díky které jsme mohli nakoupit další divadelní kostýmy a především novou divadelní techniku.
Naše divadlo by nemohlo fungovat,
kdybychom neměli kde zkoušet, a tak
bychom chtěli touto cestou poděkovat
Městysi Náměšť na Hané za poskytnutí
prostor kulturního zařízení ke zkoušení
i k realizaci divadelních představení.
A co pro vás chystáme na rok 2011?
Tak to je zatím překvapení!
Prozradit můžeme jen jediné: datum
premiéry je 30. dubna 2011 a určitě to
bude stát zato!!!
Víc informací se dozvíte na našich webových stránkách www.divadlo-zadvermi.cz, kde si budete také moci rezervovat
vstupenky.
Hrát divadlo nás baví a dá se říct, že
je to pro nás srdeční záležitost, pokud
to cítíte stejně a chcete se k nám připojit a hrát divadlo s námi, tak neváhejte
a ozvěte se, rádi rozšíříme naše řady.
 Mgr. R. Pluskalová

níci pochvalovali. K hojné účasti přispěla
i ta skutečnost, že jsme měli od pivovaru
zapůjčen stan, takže účastníci nebyli vystaveni deštivému počasí.
4. 9. byla uskutečněna rybářská soutěž
místních rybářů na soukromém rybníku
v Sobáčově.
18. 9. se uskutečnila taneční zábava se
skupinou SAX. Tuto akci měli naplánovanou místní hasiči, ale jelikož postoupili do republikové soutěže a v tento den
soutěžili v Praze, převzali jsme od nich
tuto akci.
26. 11. při vánočním jarmarku a rozsvícení vánočního stromu jsme připravili
pro účastníky občerstvení v podobě rybích specialit.
Poslední akcí v letošním roce bude
11. 12. pořádána členská schůze, na které mimo jiné, oslavíme kulaté jubileum
našeho člena Jindřicha Borůvky. Do naší
organizace budou přijati další dva členové pánové Kvapil a Navrátil.
Na závěr přejeme všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví v roce 2011 Věříme, že nám i nadále
zachováte svoji přízeň.
 Vlasta Blahová

RELAXACE U RYBNÍKŮ
Jak jistě víte, v Náměšti na Hané působí
Český rybářský svaz. Naší činností není
jenom sezení u vody a chytání ryb, chceme ovlivňovat různými akcemi i dění
v městysu. Každoročně pořádáme výroční členskou schůzi, která se v letošním
roce konala 6. 3. a na které jsme hodnotili nejen naši práci za uplynulý rok, ale
také sestavili plán na rok 2010.
11. 4. jsme se, jako každoročně, zúčastnili brigády na rybochovném zařízení v Těšeticích. V květnu byl uspořádán
rybolov na soukromém rybníku v Ledčí
nad Sázavou, kterého se zúčastnilo 6 našich členů. Pro občany jsme uspořádali 19. 6. rybářské posezení se skupinou
„Nebratři“ z Ostravy. Tato akce byla pořádána již v minulých letech a je vždy
hojně navštívena. Je také připraveno bohaté občerstvení (pečené makrely, guláš,
pečené maso aj.).
7. 8. se konal letní karneval U Kapličky
na Hradě. I přes nepříznivé počasí se tato
akce vydařila a připravené občerstvení
(grilovaní pstruzi, uzení kapři) si účast ▶
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ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ
A DOROST PŘI SDH NÁMĚŠŤ N. H.
Mladí hasiči se během roku zúčastnili,
stejně jako dorostenci, několika soutěží.
Dne 12. A 13. 5. 2010 se konala krajská
kola MH a dorostu v Prostějově. Naše
starší družstvo MH ve složení: Tereza
Žáčková, Dáša Navrátilová, Lenka ▶

Trnková, Kuba Sedláček, Marek Šťastný,
Lukáš Parma, David Vlček, Kuba Špička,
obsadilo 6. místo.
V kategorii dorostenci naše družstvo
ve složení: Matěj Sedláček, Ruda Piterka,
Martin Dedek, Pavel Skoupil, Tomáš
Chytil, Michal Faltýnek, obsadilo 3. místo.
V kategorii dorostenky, obsadilo 2. místo družstvo z Náměště na Hané, Trusovic a Loučan.
V kategorii dorostenci jednotlivci obsadil Ladislav Trnka 7. místo.
O letních prázdninách jsme byli na táboře ve Václavově u Šumperka. Měli
jsme olympiádu, volbu MISS, jezdili
jsme na čtyřkolkách a na koních, jednu
noc jsme přespali v lese.
9. 10. 2010 se konal ve Vilémově závod požární všestrannosti. V mladší kategorii soutěžilo 24 družstev. Naše
I. družstvo ve složení Adéla Rozsívalová,
Hana Dopitová, Vojtěch Kosina, David
Kuchař, Patrik Vojta obsadili krásné
2. místo. II. družstvo – Václav Úchvat,
Nela De Roecková, Ema De Roecková,
Lukáš Horký, Monika Ošťádalová obsadili 10. místo.
Starší družstvo z 23. družstev obsadilo
11. místo.
 Lenka Trnková
Z ČINNOSTI JEDNOTKY SDH
Rok 2010 byl pro SDH v Náměšti úspěšný z několika pohledů. Díky darům
a příspěvkům z rozpočtu Olomouckého
kraje se podařilo zlepšit vybavení SDH.
Jednalo se především o neinvestiční příspěvek ve výši 75.000,- Kč na zajištění
akceschopnosti jednotek SDH. Stejnou
částkou, tj. 75.000,- Kč, přispěl ze svého rozpočtu městys Náměšť na Hané.
Příspěvek byl účelově určen na opravu
dopravního automobilu.
Významnou pomocí byl pro SDH
dar v hodnotě 113.739,60 Kč opět
od Olomouckého kraje. SDH Náměšť
na Hané získal přetlakový ventilátor
(22.920,- Kč), vzduchovou tlakovou
kompozitní láhev (14.019,- Kč) a 2 ks
kompletního vzduchového přístroje Scott (1 ks 38.400,- Kč). Díky tomuto
daru se kvalitativně zlepšilo vybavení zásahové jednotky.
SDH i v roce 2010 pomáhal při živelných pohromách. Jako poděkování za pomoc získal SDH darem
od Olomouckého kraje 5 ks pracovních ▶
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leko více. Zájemci o naši práci mohou
další informace nalézt na http://sdh-namestnahane.wz.cz.
Jménem zásahové jednotky a SDH
Náměšť na Hané přeji všem našim občanům krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku jenom to nejlepší.
 Tomáš Otruba, velitel zásahové jednotky

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

uniforem v hodnotě 6.250,- Kč. Při zásahu při povodních byly poškozeny věcné prostředky požární ochrany v částce
11.700,- Kč. Rovněž tato částka byla hrazena z rozpočtu Olomouckého kraje.
Další dotace je ve výši 150 tis. Kč
na provoz jednotky. Tato částka je určena
nejen na nákup vybavení, ale i na pokrytí odměn pro jednotlivé členy výjezdu.
Výše odměny je závislá na funkci hasiče,
jeho odbornosti, odpracovaných hodinách u zásahu atd.
Nejen zásahy živ je hasič. V letošním
roce jsme dosáhli významného úspěchu
vítězstvím v krajském kole PS v Lipníku
nad Bečvou a postoupili do celostátního kola. Ani při soutěži v Praze jsme
neudělali ostudu. Po prvním kole jsme
byli v útoku na 5. místě. Celkově jsme
na mistrovství ČR obsadili 12. místo.
Všem soutěžícím bych chtěl poděkovat
za vzornou reprezentaci SDH v Náměšti
na Hané i městyse Náměšť na Hané.
O činnosti SDH bych mohl napsat da- ▶
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Pomalu, ale jistě se blíží konec roku
2010. Chtěli bychom v krátkosti zrekapitulovat naši činnost.
Jako každoročně, tak i letos, byla
26. 3. uskutečněna členská schůze,
na které byla hodnocena práce za rok
2009 a na návrh členů byl sestaven plán
činnosti na rok 2010.
S ohledem na členskou základnu, která
není již nejmladší, se hlavně zaměřujeme
na pořádání jednodenních zájezdů. V letošním roce jsme uspořádali 5.5. zájezd
do Polska za nákupy.
26. 6. jsme navštívili Velké Losiny
s prohlídkou výroby ručního papíru
a v odpoledních hodinách elektrárny
Dlouhé Stráně. V září byl uskutečněn
zájezd do Brodku u Konice, kde jsme
absolvovali prohlídku bylinkářského
centra p. Podhorné. Majitelka nás seznámila s léčivými účinky bylinek. Měli
jsme možnost nákoupit si nepřeberné množství čajů, mastí, tinktur, přísad
do koupele a jiného zboží. V odpoledních hodinách jsme navštívili vinný sklípek pana Břeského, ke kterému jezdíme
již několik let.
Na 9. 12. máme naplánovanou
„Mikulášskou nadílku“ s odpoledním
posezením. Členům bude předán dárek
a poukázka v hodnotě 100,- Kč na občerstvení.
Nezapomínáme ani na členy, kteří slaví kulatá výročí. V letošním roce jsme
měli těchto oslavenců dvacet. Každý dostal dárek v hodnotě 400,- Kč.
S ohledem na blížící se konec roku
2010 přejeme všem občanům klidné
prožití svátků vánočních, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti v nastávajícím roce
2011.
 Vlasta Blahová, předsedkyně ČZS

Před ukončením sezony na zámku
proběhly jako každý rok Dny evropského dědictví. Konaly se 11. a 12. září 2010
a zámek navštívilo 360 návstěvníků.
Vstupné bylo jednotné 50,- Kč, na návštěvníky čekala ve sklepení zámku Bílá
paní.
S velkým ohlasem se setkala Svatba
upírů, která zakončila hlavní sezonu dne
30. října 2010. Navštívilo ji cca 600 návštěvníků.
Ve dnech 9. a 10. prosince a 13. až 16.
prosince jsme pro děti z MŠ a ZŠ jako
každý rok připravili vánoční kaci Kouzlo
adventu, které se zúčastnilo 1400 dětí.
Kromě ukázek vánočních zvyků v zámku na ně čekala dílna, kde si vyrobily náramek, mohly si prohlédmout vánoční
výstavu keramiky a výrobků MŠ a podívat se na lidová řemesla.
17. prosince 2010 se uskuteční, jako
každý rok, noční prohlídky Vánoce
na zámku.
 E. Kašparová, kastelánka
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