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NÁ MĚŠŤSK É HODY - Ze vzpomínek Marie Němcové z Náměště
MOTTO:
Ach, debe decke tak belo,
Ach, debe decke tak belo,
Ach, to be se nám, ach to be se nám
Ach, to be se nám lébilo.
Náměšťské hody. To bývala sláva! Slavily se na Svatou Trojici,
vždy tu neděli, která připadala po neděli svatodušní. Z farního
kostela sv. Kunhuty vyšel kněz, který nesl nejsvětější svátost
pod krásným baldachýnem a v průvodu se šlo na hrad.
Jako první v čele průvodu šli chlapci ze školy, po nich hudba v
hanáckých krojích pod vedením pana Vojtěcha Pospíšila hudebníka, kapelníka a varhaníka. Po hudbě šly družičky, ty rozhazovaly po celou cestu na hrad květiny. Za muzikou šli místní
zpěváci. Pamatuji se, že baldachýn nosili řemeslníci z Náměště.
Kovář Pavel Nepožitek, ocelář Metoděj Alexa, Šimon Havelka
a další, kteří tu službu považovali za výsadu a čest. Nejsvětější
svátost doprovázel vždy mohutný dav obecného lidu. Za zpěvu
známých nábožných písní a hudebního doprovodu muziky se
šlo až do kaple Nejsvětější Trojice na Hradě, kde bývala slavná
mše svatá, koncelebrovaná kněžími nejen z okolí. Bývalý farář
p. Coufal měl mnoho známých, a proto zde bývali kněží z mno-

POZVÁ NK A NA NÁ MĚŠŤSK É HODY
Zastupitelstvo městyse a členové o.s. Betánie by rádi obnovili
tradici „Náměšťských hodů“. U příležitosti 870. výročí první
písemné zmínky o Náměšti bude obnovena tradice průvodu na
mši do kaple Nejsv. Trojice. Všichni pořadatelé věří, že se přidáte k průvodu, který vyjde v neděli 19. června 2011 v 9,00 hod.
od kostela sv. Kunhuty v Náměšti na Hané.

Program hodů

• sobota 18.června 2011
pohádkové prohlídky zámku v Náměšti na Hané
„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
20.00 hod. taneční zábava se skupinou SAX
• neděle 19. června 2011
9,00 hod. průvod od kostela sv. Kunhuty do kaple
Nejsv. Trojice
9,45 hod. mše svatá v kapli Nejsv. Trojice
13,00 hod. KLAS Kralice na Hané hraje k tanci a poslechu
14,00 hod. Divadelní představení žáků ZŠ Náměšť
„Z dějin Náměště“
15,00 hod. vystoupení taneční skupiny TRIPS
15,30 kapela The Bridge
Tímto Vás srdečně všechny zveme. Občerstvení zajišťuje SDH
Náměšť na Hané. Za nepříznivého počasí se program hodů
koná na sále kulturního zařízení v Náměšti na Hané.

ha koutů Moravy. Mši svatou doprovázel malý sbor sólistů, zpravidla čtyři děvčata a tři mladí muži. Byli doprovázeni komorním
orchestrem – dvoje housle a dechové nástroje. Mše svatá byla
tehdy sloužena většinou latinsky. Při obětování zazněla známá
píseň: Velký Bože náš… Zástupy lidí se tlačily kolem kaple a
vlastní kázání zaznívalo nikoli uvnitř, ale před kaplí. Tématem
kázání byla zpravidla hlubokost, moudrost a nevyzpytatelnost
Nejsvětější Trojice.
Další událostí, neméně významnou, bylo divadelní představení
místních ochotníků v lesním prostředí v místě, kterému se říká
Skála. Bývaly to nejen klasické hry, např. Tylova a Kroupova
Fidlovačka, Lucerna Aloise Jiráska nebo dramatizace nezapomenutelné Babičky Boženy Němcové, ale i tehdejší úspěšné operety. Byla zde uvedena i hra bratří Mrštíků Maryša, kde si jako
mladíček zahrál Ladislav Lakomý, známý brněnský herec, v roli
Francka. Scénu zajišťoval Ladislav Vychodil, někdejší náměšťský občan, známý scénárista v Národním divadle v Bratislavě.
Na hradě pak bývalo mnoho pouťových krámků a možností se
pobavit – kolotoče, tombola, různé atrakce a také taneční zábava.
Ludmila Luczková,
kronikářka Klubu seniorů, Náměšť na Hané

Vítání občánků
V sobotu 30.4.2011 ve 13,00 hod. v obřadní síni náměšťského zámku starostka městyse Mgr. Marta Husičková přivítala tyto děti:
1. Michal Látal, Komenského 294,
Náměšť na Hané
2. Anna Borůvková, Nádražní 340,
Náměšť na Hané
3. Adéla Kvapilová, Vaňourkova 32,
Náměšť na Hané
4. Ema Dostálová, Nerudova 595,
Náměšť na Hané
5. Alena Václavková, Hrad 18,
Náměšť na Hané
V sobotu 30.4.2011 ve 13,30 hod. v obřadní síni náměšťského zámku starostka městyse Mgr. Marta Husičková přivítala tyto děti:
1. Barbora Hyánková, Nádražní 583,
Náměšť na Hané
2. Emma Henklová, Zábraní 193,
Náměšť na Hané
3. Nela Vičarová, Biskupství 131,
Náměšť na Hané
4. Nikol Kargerová, Zahradní 525,
Náměšť na Hané
5. Marek Dočkal, Sokolská 281,
Náměšť na Hané
6. Zuzana Richterová, Prostějovská 630, Náměšť na Hané
7. Michal Vyroubal, Vaňourkova 37, Náměšť na Hané
Při tomto slavnostním aktu vystoupily děti ze základní školy, maminkám byla předána
kytička, dětem památníček a ﬁnanční příspěvek 1.000,- Kč od Městyse Náměšť na
Hané.
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OSTRŮV KOV É BLEŠÍ
TR H Y na Hané
KDE? …....no přece v Náměšti na
Hané, v novém obchůdku na náměstí u
kostela
PROČ?......protože věříme v to, co děláme a víme, že tím pomáháme na 3x
JAK?.........tím, že lidé z Německa
nám vše darují (můžete i vy….) tím, že
my tyto věci zase Vám prodáme za bezkonkurenční ceny formou „SMLOUVÁNÍ“, je-li pro Vás něco příliš drahé……..
a tím Vám pomáháme. Tím, že utržené
peníze pomáhají zase nám, o.s. MARIA,
v naplňování našich cílů pro děti - mládež
– maminky – staré lidi
Tedy – není to jen o super nakupování, ale i o pohodě, zábavě a atmosféře
v našem OSTRŮVKU……….a pomoc
dobré věci.
CO?..........u nás najdete prakticky vše,
co potřebujete
- Dekorace
- Hračky
- Oblečení
- Nábytek od A-Z
- Koberečky
- Světla………………
KDY?.........OTEVÍRÁME 13.6.2011
v 16.00 hodin
Přijďte si nakoupit, podívat se a ochutnat
si něco dobrého na zub
„ MOTTO“ – „ ČLOVĚK ČLOVĚKU“
Marie Sterzová
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SDH - Naše činnost v I. čtvrtletí
Dovolte, abych Vás seznámil s činností
sboru za uplynulé čtvrtletí. Od začátku
roku se neustále pracuje na technice, která nám je svěřena
a stojí nás nemalé
úsilí a drahocenný
čas. Během tohoto čtvrtletí jsme
museli všechny 3
vozy připravit na
technické prohlídky. Na vozidlech se
podstatně projevuje stáří. Spousta
práce je s úpravou
korodujících částí, vyvařováním a
následnou opravou laku. Dále se provádí
údržba podvozku, mazání kardanů apod.
Na technice se pracuje minimálně jednou týdně několik hodin. Byla provedena
údržba požárních čerpadel tak, abychom
byli připraveni na povodně, což je poslední dobou běžné v každém roce. Během
údržbových prací se provádí i kontrola
ostatní techniky, agregátů a všech technických prostředků, které máme k dispozici. Na revize se muselo taktéž poslat
8 ks dýchací techniky (4ks rovnotlakých
přístrojů Saturn a 4ks přetlakových přístrojů SCOTT ), provedla se revize elektrocentrály a vyprošťovacího zařízení
Narimex. Strojníci a velitelé se museli zúčastnit každoročního dvoudenního školení na HZS v Olomouci, kde toto školení
je rozvrženo na teoretickou a praktickou
část. Dva členové jednotky Martin Tichý
a Radek Stratil byli posláni na kurz obsluhy motorových řetězových pil a rozbrušovacích agregátů do Ústřední hasičské školy v Jánských koupelích. Začíná
nová sportovní sezóna a tak se musíme
připravovat i na soutěže. V loňském roce
jsme se sice dostali až na republikové
kolo, ale v letošním roce již nejsou takové podmínky, abychom si takové ambice
dělali znovu. Pochopitelně budeme dělat
maximum, ale všechno se stíhat nedá.
V tomto roce se vzchopilo naše ženské
družstvo a poctivě se připravuje pod velením Hanky Zacpálkové a technickým dozorem Zdenka Hlavinky. Celou zimu se

poctivě připravovali i naši reprezentanti
z republiky Ladislav Trnka a Pavel Skoupil, v které vkládáme naše naděje hlavně
v závodech na
100m překážek.
První soutěž začíná 8.5. na oslavách sv. Floriána
v Ludéřově, pak
okrskové kolo v
požárním sportu
v Drahanovicích,
které nám odstartuje postupovou
soutěž.
Jen letmo bych se
zmínil o některých zásazích za I. čtvrtletí. V okolí sice
požárů je spoustu, ale našemu obvodu se
úspěšně vyhýbají. Ale i přesto jsme nový
rok zahájili tragickým požárem bytu v
Drahanovicích, kde uhořely dvě osoby
a pes, dále několika drobnými požáry v
okolí, dopravní nehodou osobního automobilu v Loučanech, kde zázrakem
došlo jen k drobným poraněním dvou
cestujících, které bylo potřeba z vozidla
vyprostit vyprošťovací technikou. Dne
30.4. jsme řešili následky přívalového
deště, některé lokality obce zaplavila
voda z polí. Zasaženy byla hlavně oblast
ulice Padělky a konec ulice Záhumenská
a Biskupství, kde byl jeden dům doslova
odříznut vodou. Vím, že tyto situace jsou
nepříjemné a každý z nás má strach o své
obydlí a majetek, ale je potřeba zachovat
chladnou hlavu. Naše jednotka je vždy připravena komukoli pomoci v rámci svých
možností, disponujeme, myslím si, dostatečnou technikou a pokud bychom ani my
nedokázali v takovýchto situacích pomoci,
máme možnost svolat posilové jednotky a
techniku. Proto bych Vás rád informoval o
možnosti kontaktovat v takovýchto případech starostku městyse Náměšť na Hané
Mgr. Martu Husičkovou na tel. čísle 607
555 746 popřípadě přímo mě na tel. čísle
603 814 521. Pokud by se jednalo o jakýkoliv požár, dopravní nehodu apod., kde
by hrozilo nebezpečí z prodlení, neváhejte
použít krizové linky 112 a 150.
Velitel jednotky Tomáš Otruba

Š AC HOV Ý B L E S KOV Ý T UR NA J
15. ročníku MEMORIÁLU LADISLAVA ZBOŘILA, ŠACHOVÉHO BLESKOVÉHO TURNAJE, který se konal
v sobotu 30. dubna 2011 se zúčastnilo 20
hráčů z 11 šachových oddílů.
Turnaj proběhl v přátelské atmosféře,
ke spokojenosti hráčů přispěla výborná
kuchyně restaurace „U Muců“ a rovněž
skutečnost, že každý účastník turnaje obdržel cenu.
V turnaji zvítězil mezinárodní mistr Vojtěch Plát ze šachového oddílu TŽ Třinec,
když vyhrál všechny partie! Na 2. místě
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se umístil Pavel Strašil z Tatranu Litovel
a 3. příčka patřila mistru sportu Tomáši
Cagašíkovi z TJ Spartak Přerov.
Pořadatelé děkují všem sponzorům.
Jiří Fiala, ředitel turnaje

Jak dál s hřištěm
na Nových Dvorech?
Nedávno proběhlo jednání za účasti
zástupců obcí Senička, Senice na Hané
a Náměšť na Hané. Důvodem schůzky
bylo především dořešení majetkových
vztahů. Obce Senice na Hané a Senička
umožní i nadále využívat pozemku, na
kterých hřiště leží, pro aktivity SDH na
Nových Dvorech. S obcí Senice na Hané
byla již nájemní smlouva (nájemné 1000
Kč za rok) podepsána, na podepsání
čeká nájemní smlouva s obcí Senička.
Pozemek, který patří Seničce byl donedávna součástí lesa (proto musel být
tento pozemek vyňat z lesního půdního
fondu). Do budoucna se předpokládá,
že budou zpracovány dva projekty:
1. Hřiště Nové Dvory – na hřišti budou
jednoduché hrací prvky a plochy na hraní, rekonstrukce tenisového hřiště.
2. Eliščina stezka – jedná se o naučnou
stezku poukazující na zajímavé přírodní
a historické zajímavosti (Šrámkova studánka, Svatá voda). Stezka by měla vést
na trase : Senice na Hané – Nové Dvory
– Svatá voda – Cakov – Senička.
Uvažuje se také o tom, že by cesta vedoucí ze Senice na Hané na Nové Dvory
byla značenou cyklostezkou, která naváže na stezku z Olomouce. Nové Dvory
by se tímto staly křižovatkou několika
cyklotras. Tato aktivita bude řešena ve
spolupráci s Mikroregionem Litovelsko,
jehož je Náměšť na Hané řádným členem.
Jak je vidět občané (nejen) Nových Dvorů se mohou těšit na zajímavé projekty.
Ing. Pavel Kurfürst,
zastupitel Náměště na Hané
Nabízím kominické služby, čištění,
prohlídky stavu komína (od 1. 1. 2011
povinné), prohlídky inspekční kamerou se záznamem stavu komína, frézování, vložkování. Termín – 8. a 9. září
2011. V případě zájmu o tyto služby
volejte kdykoliv na níže uvedený telefon. Děkuji.

KOMINICTVÍ
Nevrlý Roman
Olbramice 49, 783 22
IČO 65837061
Tel.: 724 102 802,
ro-mann@seznam.cz
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Projekt „Moderní výuka“ na Základní škole Náměšť na Hané
Naše škola využila na samém počátku výzvy MŠMT a na podzim 2010 předložila
projekt s žádostí o poskytnutí dotace v
rámci projektu peníze EU školám. V současné době v Olomouckém kraji předložilo tuto žádost 69% všech základních škol.
Naše škola již obdržela dotaci ve výši 1 196
144 Kč a předložený projekt, ve kterém
jsme zvolili celkem 17 šablon, realizuje.
Před podáním projektové žádosti jsme
zvážili, co nám ve škole chybí a jaké oblasti vzdělávání je třeba posílit.
Při rozhodování jsme vycházeli z koncepčního záměru rozvoje školy a samozřejmě
také z našeho školního vzdělávacího programu (ŠVP).
Náš projekt jsme nazvali „Moderní výuka“ a na základě analýz jsme jej zaměřili
na rozvoj čtenářské gramotnosti, znalosti
anglického jazyka, matematiky a přírodních věd. Naše cíle budou naplněny vytvářením inovovaných materiálů pro výuku.
Vzdělávání pedagogů v daných oblastech
v rámci dosavadní průběžné účasti na kurzech DVPP pak bude sloužit jako doplněk,
který umožní ještě zvýšit efektivitu celého
projektu. Celý projekt bude realizován 30
měsíců a bude ukončen 2. července 2013.
Výstupem projektu bude 1224 pracovních
listů, které budou v převážné části v podobě DUM (digitálních učebních materiálů).
Aby bylo možné tyto učební materiály vytvořit, bylo nutno pořídit odpovídající vybavení. Po mnoha letech se podařilo moderní technikou konečně vybavit učebny
na I. stupni. Pořídili jsme 5 interaktivních
tabulí Smart Board s notebooky (z toho
3 jsou nainstalované ve 3., 4., 5. třídě a 2
na druhém stupni). Celkem vlastní škola
7 interaktivních tabulí, což je ve srovnání
s okolními školami nadstandardní vybavení. Všechny učebny na I. stupni byly pokryty prostřednictvím WiFi sítě připoje-
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ním k internetu, na II. stupni jsme pokryli
WiFi sítí přízemí a I. patro a pořídili jsme
vizualizér – kvalitní dokumentovou kameru, která přenáší reálný obraz do digitální
podoby.
Pro možnost tvorby pracovních listů bylo
pořízeno celkem 17 notebooků (včetně 5
již výše zmíněných). Tyto notebooky budou
sloužit učitelům pro jejich přípravu a také
budou použity ve výuce. Díky bezdrátové
internetové síti bude mít každý, kdo bude
s notebookem pracovat, přístup k internetu. Vypracované pracovní listy budou uloženy na sdíleném úložišti a pedagogové k
nim budou mít přístup nejen ve škole, ale
i z domu. Tato možnost umožní pohodlně
připravovat výuku prostřednictvím těchto
moderních technologií. Na nákup vybavení je určena částka ve výši cca 742 000 Kč.
Zbývající částka bude použita na tvorbu
pracovních listů, nákupu software a administraci projektu.
Aktivně se na projektu bude podílet všech
14 učitelů. Jedná se, v souladu s cíli projektu, o učitele těchto předmětů: český
jazyk, matematika, angličtina, přírodověda, vlastivěda, zeměpis, fyzika, dějepis,
výtvarná výchova a prvouka. Přínos pro
učitele vidím zejména v následujících bodech:
• učitelé budou oceněni za nadstandardní práci navíc – sami ji často vykonávají již
teď zcela bez nároku na ohodnocení nebo
za minimální odměnu
• učitelé budou mít motivaci zkvalitnit
svoji výuku a motivovat k tomuto zkvalitnění i ostatní
• učitelé získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou využívat i po skončení projektu
Projekt „Moderní výuka“ je v souladu se
školním vzdělávacím plánem a zaměřuje se na oblasti, ve kterých se jako škola
chceme zlepšovat v následujících školních
letech.
Věřím, že projekt naší škole
pomůže v následujících dvou
letech realizovat aktivity, na
které bychom za
běžných okolností
neměli
prostředky. Tyto
aktivity budou
jistě prospěšné
a užitečné zejména pro naše
žáky, kteří se
bude moci lépe
připravit na pře-

stup na střední školu. Naše škola se díky
realizaci tohoto projektu stala plně konkurenceschopnou a svým vybavením nejenže nezaostává za velkými městskými
školami, ale dokonce je předčí.
Mgr. Ladislav Havelka, ředitel
Szcztynianski miesek Benio integruje….
To je název projektu, do kterého jsme se
zapojili ve spolupráci s městem Szczytna
v Polsku. Cílem projektu je seznámit naše
děti s životem, kulturou, historií a sportem
v Polsku a naopak polské děti mají poznat
to samé u nás.
Celý projekt je ﬁnancovaný z prostředků
EU a naši žáci díky němu navštívili 10.
března 2011 město Szczytna. Pro 45 dětí
byly připraveny sportovní soutěže na ledě
(umělé kluziště) a mohly se seznámit s výrobním procesem ve sklárně ve Szczytne.
V rámci projektu je naplánováno celkem
šest setkání českých a polských žáků. Žáci
z Polska nás poprvé navštívili 12. dubna
2011. Také pro ně bylo připraveno sportovní klání a po obědě ve školní jídelně
navštívili zámek Náměšť na Hané, kde je
čekala nejen prohlídka, ale také tvořivé
dílny, které byly zaměřeny na velikonoční
tématiku.
Další setkání jsou naplánována na 12.
května 2011 a 14. června 2011 (naše děti
pojedou do Polska) a na 19. května 2011 a
8. června 2011, kdy přijedou děti z Polska
do Náměště na Hané.
Veškeré aktivity jsou zcela hrazené z peněz projektu a žáci, kteří budou aktivně
zapojeni dostanou propagační předměty
(plyšáka Benia, ﬁgurku Kláska, omalovánky, puzzle).
Tento mezinárodní projekt není jediný.
Naše škola spolupracuje už dlouhodobě s
partnerskou školou na Slovensku v Levicích. Po dvouleté pauze se 4. – 6. května
2011 uskutečnil třídenní pobyt našich dětí
na Slovensku. Naši partneři připravili pro
děti sportovní a vědomostní soutěže, diskotéku a prohlídku Nitry. Slovenské děti
přijedou do Náměště na Hané ve druhé
polovině června.
Mgr. Ladislav Havelka, ředitel
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Třetina domácností odevzdává stará zařízení k likvidaci
Vysloužilá elektrozařízení odevzdává k recyklaci přibližně třetina českých domácností. V souvislosti s ekonomickou recesí přestali lidé vyřazovat spotřebiče výměnou za
novější model a ve větší míře je využívají po
celou dobu jejich životnosti.
Tato a další zjištění vyplývají z průzkumu
veřejného mínění, který v roce 2010 pro
kolektivní systémy ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP zpracovala agentura
Markent. Stejný průzkum se uskutečnil už
v letech 2006 a 2008.
„Zpětný odběr“ se stal součástí každodenního slovníku
K nejdůležitějším zjištěním patří skutečnost, že celých 96 % dotazovaných zástupců českých domácností v průzkumu uvedlo
konkrétní vlastní vysvětlení pojmu zpětný
odběr. Toto slovní spojení se tedy za pouhých pět let, kdy systém zpětného odběru
vysloužilých elektrozařízení funguje, stalo
běžnou součástí každodenního slovníku
Čechů.
Pravdou ovšem je, že představa o tom, co
to zpětný odběr je, popsaná v některých
odpovědích, stále není tak docela přesná.
42 % dotázaných deﬁnovalo pojem zpětný
odběr jako „předání nefunkčních elektrozařízení k likvidaci“. Další se ale domnívají, že se jedná o „poplatek za odběr starých
spotřebičů“, „výměnu starých spotřebičů
za nové“ nebo také „ekologické zlikvidování drahých přístrojů“.
Stouplo i povědomí o možnostech materiálového využití
Vysoké je také povědomí o možnostech
využití surovin získaných z odevzdaných
spotřebičů. Především díky informačním
kampaním, kterým dominuje zejména seriál akcí Zatočte s elektroodpadem, se pouhých 5% dotázaných vyslovilo nesouhlasně
k výroku „z vyřazených elektrozařízení lze
použít mnoho surovin pro výrobu nových
výrobků“.
Dalších 24 %účastníků průzkumu s ním
„spíše nesouhlasí“, 39 % „spíše souhlasí“ a
31 % „rozhodně souhlasí“.
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Už od roku 2006, kdy byl proveden první
ze tří průzkumů, roste kontinuálně podíl
respondentů, kteří hodnotí své informace o zpětném odběru elektrozařízení jako
dostačující. Letošní průzkum přesto ukázal, že je ještě co zlepšovat i v této oblasti.
Přibližně třetina dotázaných si totiž stále
myslí, že některé malé spotřebiče patří do
běžné popelnice nebo do kontejneru na tříděný odpad.
Ekologické chování ovlivňuje vzdálenost
Češi nejčastěji odevzdávají k recyklaci kopírky (63 %), ledničky (60 %) a elektrické
sekačky na trávu (52 %). S tím, jak roste
informovanost o celém systému zpětného
odběru vysloužilých spotřebičů, ale také
stoupají nároky Čechů na jeho komfortní
fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé
ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. „Malé
spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé
ochotni dopravit průměrně na vzdálenost
1417 metrů, velké na 1475 metrů.“
Kdo rozhoduje o koupi a kdo o recyklaci
Průzkum se ovšem nezabýval otázkou, jak
daleko jsou zákazníci ochotni dojít nebo
spíš dojet nakoupit nový spotřebič. Popsal
zato velmi detailně, kdo v typické domácnosti o koupi rozhoduje. Stejně důkladně
pak zkoumal, kdo rozhoduje o způsobu likvidace po skončení životnosti.
Například o nákupu velkých domácích
spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent případů celá
rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“
se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen ve
28 % případů. Většinou se o ni
tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle
zjištění výzkumníků nejčastěji
ten, kdo domů přináší nejvíce
peněz.
A musíme si přiznat, že právě
během posledních dvou let se
českým domácnostem peníze

nevydělávaly právě snadno, což ukazuje
prodlužování doby, po kterou dnes musejí
spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na
trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější
a úspornější. Možná tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat
čemukoli mimo výdělečné činnosti.
Sběrná síť je stále hustší
Jedná se ale jen o subjektivní pohled. Zcela
objektivně vzato se faktická průměrná vzdálenost do nejbližšího sběrného dvora rovněž
rapidně zmenšila: dnes činí 3138 metrů, k
nejbližšímu prodejci, který zdarma odebere
starý spotřebič, to mají české domácnosti v
průměru 2806 metrů.
Je to tím, že sběrná síť je stále hustší. Dnes
už zahrnuje 10 865 unikátních sběrných
míst. Historicky první místo zpětného odběru bylo otevřeno před pěti lety na Ministerstvu životního prostředí ČR.
Za tu dobu už bylo v Česku ekologicky
zpracováno přes 150 tisíc tun elektroodpadu. Více než 1000 tisíc tun z tohoto množství má na kontě ELEKTROWIN.
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: televizory, počítačové monitory a ostatní elektrozařízení.
Provozní doba je každou středu od 15 - 17 hod.,
odpovědná osoba přebírající elektrozařízení:
Jindřich Mariánek, tel. 737 291 362.
Pokud máte nefunkční elektrozařízení a nemáte pro něj prostor, využijte naší služby a dovezte ho do našeho dvora, kde bude uloženo a
následně ﬁrmou ASEKOL zlikvidováno.
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Pivovary v Náměšti na Hané
Panský pivovar (Dolní zámek)

V roce 1590 zapsali do pozemkových
knih bratři Albert, Bartoloměj a Karel z
Vrbna Hynkovi st. z Vrbna, na Bruntále a
Bystřici tvrz a městečko Náměšť na Hané
s podlužním dvorem, pivovarem, s mlýny,
s vinným šenkem. Po Hynku Bruntálském zdědil panství jeho syn Štěpán. Ten
prodal roku 1600 panství náměšťskému
Havlu Kurovskému z Vrchlabí, který již v
roce 1604 prodal Náměšť se dvěma dvory
podlužními, s pivovarem, mlýnem, rybní-

ky, vsí Biskupství Václavu ze Zástřizl za
35.000 zlatých. Pivovar se nacházel v budovách Dolního zámku.
V roce 1671 byla z pivovaru přiznána vrchnosti daň z komínů, které měl pivovar 3.

V roce 1750 bylo v náměšťském pivovaře
vařeno ročně 32 sudů piva.
Ve třicátých letech 19. století byla v objektech dolního zámku kromě vrchnostenského pivovaru i ústřední správní
budova. Na levém břehu řeky Šumice, naproti pivovaru, stál podlužní dvůr, za ním
farní dvůr a hospoda. Náměšťské pivo je
chváleno v dalekém okolí.
V roce 1869 byly v Náměšti dvě panské
hospody. V nich se prodávalo pivo z náměšťského pivovaru za 6 krejcarů. Z pivovaru měli dále povinnost
brát pivo hospodští z Biskupství a Ludéřova.
Do hospod se moc nechodilo.
Pilo se jen při významných
příležitostech, například při
vítání nového souseda. Přespolní měl za povinnost dát
jednu bečku piva, 4 mázy kořalky, tabák, 2 kopy tvarůžků, 2 pecny chleba, 100 cigár
a šňupavý tabák, domácí polovinu.
Obec měla svoji bečku na 42
mázů (věder) piva, pro každého souseda
1 máz. To vědro bylo v náměšťském pivovaře za 4 renské. Šli pro něj dva nejmladší
sousedé, v pivovaře jim půjčili sochor,jenž
měl uprostřed řetízky s háky, do nichž se
vědro zaháklo, a tak
je na sochoru přinesli k obecnímu hospodáři, kde se obyčejně
pijávalo.
Pivovar potřeboval i
bednáře. Ten měl dílnu v panské kovárně.
Pamětníci vzpomínají na bednáře Kličku
a na Biskupství pak

Baryla.
Pivovar ukončil činnost okolo roku 1905
a v provozu zůstala pouze sladovna. Ta
funguje dodnes a v prostorách pivovaru
je zřízen hostinec.
Tradice sladovny nezanikla ani za komunistického režimu – využíval ji tehdy
národní podnik Moravské sladovny. Po
pádu totality získal sladovnu v restituci
Otakar Ledvinka, který ji pak v roce
2001 prodal společnosti JK Nápoje.
Následoval pronájem budov pivovarem
Jihlava.
Zámecký pivovar (vedle zámku)
Posledním majitelem byl hrabě Kinský.
Pivovar ukončuje činnost v roce 1878 za
sládkování sládka Fabiana a jeho roční
výstav je 2.000 hl piva. Zbyla z něj pouze
panská pivnice.

Čerpáno z http://www.pivovaryolomoucka.estranky.cz/ autor Petr Melichárek

Doručování písemností osobám
s trvalým pobytem na úřadě
Úřad městyse Náměšť na Hané upozorňuje občany, kteří mají
trvalý pobyt na ohlašovně úřadu, tj. Náměšť na Hané, nám. T. G.
Masaryka 100, že tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a
nelze ji pokládat za adresu pro doručování písemností. Městys
Náměšť n.H. není ze zákona oprávněn přebírat pro fyzické osoby
soukromou poštu. Tito občané, kterých je v současné době více
než tři desítky, si musí doručování řešit přímo s poštou, příp. s
odesílateli. Z přihlášení občana k trvalému pobytu na úřadě nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
Občané mají možnost požádat na ohlašovně v místě trvalého
pobytu o zavedení adresy pro doručování písemností. V tomto
případě bude v informačním systému evidence obyvatel kromě
údaje o místě trvalého pobytu také veden údaj o adrese, na kterou
jim mají být písemnosti doručovány.
Jarmila Bednářová
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L a d i s l av L a k o mý
Když jsem 12. dubna zvedla telefon a v
něm se ozvala Eva Drštková, zamrazilo mne. Oznamovala mi, že 11. dubna
2011 zemřel její tatínek. Tím byl vzácný člověk, excelentní herec, čestný
občan
Náměště
na Hané Ladislav
Lakomý. Slova Evy
Drštkové mne posadila hluboko do
křesla. Vzpomněla
jsem si na konec
loňského roku. Byla
jsem domluvená, že
s panem Lakomým
uspořádáme další z
podvečerů poezie.
Jeho nemoc mu v
tom však zabránila.
Před nástupem na chomoterapii mi pan
docent volal. Z jeho telefonátu jsem
měla pocit, že jde o loučení. Jenom
jsem mu řekla, že mu všichni v Náměšti drží palce a přejí brzké uzdravení.

Řekl, že se ozve. Už se tak nestalo.
Vím, že Ladislav Lakomý miloval
Náměšť (údajně
se narodil v kanceláři
starosty),
Náměšť milovala
Ladislava Lakomého. Vždyť především od starší
generace
jsem
slyšela:
„Laďa
přijde mezi nás“.
A opravdu chodil.
Kdykoli jsme se s
Ladislavem Lakomým domluvili na
nějakém vystoupení, vždy byla
hojně navštívena.
Ladislav Lakomý
nepožadoval honorář. Tak tomu
bylo i při natáčení DVD Terezského
údolí s podtextem Dívejte se srdcem.
Ladislav Lakomý srdce měl. A v srdcích všech občanů Náměště zůstane
navždy.
MAHU

Tak a je to tady!
Ptáte se co? No přece premiéra i repríza
bláznivé komedie Peklo v hotelu Westmister! Těšíte se? My ano! A bude to
bomba!
I když, upřímně řečeno, příprava této hry
byla pořádná fuška. To víte, ono to není
jen tak, dát dohromady hru, v níž hraje
10 herců a dalších nejméně 10 lidí se podílí na její realizaci; hru, v jejímž
průběhu se neustále mění scéna a
kde se polovina osazenstva svléká
a zase obléká. Strávili jsme víc než
100 hodin výrobou kulis, přípravou
scény a kostýmů. Máme za sebou
více než 30 zkoušek, přičemž každá zabrala téměř 3 hodiny. Že je to
hodně času? Je a není, což by vám
jistě potvrdili všichni herci - není
totiž jednoduché naučit se text,
vzpomenout si, kam a proč mám
jít, a hlavně to všechno zahrát tak,
aby to vypadalo přirozeně a ještě
to pobavilo diváky. Navíc, když se
neustále ozývá: Stop!, Znovu!!, Ještě jednou!!!, Pozdě!, Nahlas!, Tempo!, Opona!
…Ale bavilo nás to a hodně jsme se nasmáli, i když někdy jsme si tak trochu lezli
na nervy. A to vše hlavně proto, abyste vy,
diváci, byli spokojení a mohli si na konci
hry říct „…stálo to za to!“ Přijďte posoudit, jestli se nám to povedlo!
Premiéra se uskuteční v pátek 3. června
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2011 od 19.00 hodin a repríza v neděli 3.června 2011 od 17.00 hodin na sále
kulturního zařízení městyse. Vstupenky
je možné objednávat přes internet: www.
divadlo-zadvermi.cz nebo přímo u pana
Havlíka v prodejně na náměstí. Jako již
tradičně bude pro všechny připraveno bohaté občerstvení.

Co možná nevíte o bylinách
Dnes se nebudeme věnovat konkrétním
recepturám, ale řekneme si o některých
chybách, kterých se při užívání léčivých
bylin dopouštíme.
Jednou z nejčastějších chyb je nadměrné
a nahodilé užívání bylin. Je potřeba si
uvědomit, že náš organismus musí zpracovat vše, co jsme přijali do poslední molekuly. Každá bylina má několik desítek
účinných látek, pokud si vezmeme kombinaci několika bylin, je to neuvěřitelná
směs nejrůznějších látek a naše tělo si s
nimi musí poradit.
Je to v pořádku, pokud čaj nasadíme na
konkrétní problém, protože látky v bylinách obsažené spolu reagují a vyvolávají
tak speciﬁckou reakci imunitního systému. Horší je to v případě, že náš organismus nemá pro tyto látky uplatnění. Jak už
jste před chvílí četli, musí náš organismus
zpracovat vše, do poslední molekuly. Co
myslíte, že může náš organismus s těmito
látkami udělat?
V lepším případě použije naše vylučovací
orgány, v horším případě musí tyto látky
někam uložit a v nejhorším případě vyrobí problém, aby látky mohl nějak využít.
Proto je dobré si zapamatovat méně je
mnohdy více a používat byliny opravdu
vždy na konkrétní problém.
Netýká se to samozřejmě očistných kůr,
ty ostatně mají své místo určení, ale hlavně u nás velmi rozšířeného popíjení bylinných čajů jen tak a na střídačku. Vždy
se zajímejte o to, jestli můžete kombinovat byliny s léky, které máte předepsané
od lékaře. Byliny jsou docela silná
léčiva a mohly by třeba zvyšovat, či naopak snižovat účinek vašich léků.
V každém případě k bylinám přistupujte
s respektem, protože si to zaslouží. Dobrá znalost jejich léčebných účinků a jejich
interakcí, vám mnohdy ušetří spoustu
problémů, kterým se takto vyhnete. Přeji
všem krásné a bylinkami provoněné dny.
Lenka Perničková

Up o zo r n ě n í

Rádi bychom vás pozvali také na výstavu
věnovanou historii ochotnického divadla
v Náměšti na Hané. Výstava bude k vidění
v průběhu obou představení v přísálí. Velký dík za to, že tato výstava mohla vzniknout, patří všem, kteří zapůjčili fotograﬁe, plakátky, programy či jiné dokumenty
o náměšťském ochotnickém divadle. Děkujeme.
Mgr. Radka Pluskalová

Upozorňujeme občany, že místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu a za psy byly podle nové obecně
závazné vyhlášky splatné do 31.5.2011.
Občanům, kteří výše uvedené poplatky neuhradí ani do 22. června 2011,
bude doručena upomínka a následně
platební výměr, ve kterém může být
poplatek navýšen až na trojnásobek.
Stočné za rok 2010 je splatné do
30.9.2011.
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Živo t v n ám ě š ťsk é m Sokol e nejen v roce 2 010
Kde začít popisovat? Naše jednota má v
současné době 200 členů. Ke konci 2010 se
pravidelně po celý rok schází 12 oddílů. Náměšťáci i obyvatelé blízkého okolí si mohou
vybrat sport podle své chuti, věku a zdravotních možností. Z všestrannosti cvičí mladší
ženy, starší ženy, sleťáci a jóga. Sportují muži
i ženy, a to v 3 družstvech volejbalistů (ženy,
smíšený a dorost), v košíkové, v malé kopané, ve ﬂorbalu (starší žáci), stolním tenise.
Naším nejpočetnějším oddílem je tenis.
Bohužel musím napsat i smutnou věc, že na
jaře v roce 2010 ukončily svoji činnost 2 oddíly - gymnastika žačky a ﬂorbal muži. Vedoucí gymnastek se nám odstěhovala z Náměště a nepodařilo se nám sehnat náhradu.
Členové ﬂorbalu se začali aktivněji věnovat
svým pracovním záležitostem a přestali se
scházet.
O utichající aktivitě ostatních oddílů psát nemohu. Naopak. Volejbalisté pořádali během
roku 2010 několik turnajů. Mohu jmenovat 2
letní, Mikulášský, O putovní pohár starostky
městyse. Rádi vyjedou i na turnaje a zápasy
do okolí. V létě například na přátelský turnaj do Vilémova anebo na plážový volejbal
do Slatinic či Lutína. Moc ráda píšu i o tom,
že jeden z našich volejbalových oddílů se v
roce 2010 účastnil i župní soutěže v rekreačním volejbale smíšených družstev. A ještě
raději se zmiňuji, že se probojovali až do II.
kola OV ČOS (oblastního přeboru), které
se konalo na venkovních kurtech T. J. Sokol
Velká. Volejbal Náměšťáky baví!
O našem největším oddíle, oddíle tenisu mi
s chutí vyprávěl br. František Kadlčík. Nebudu skoupá, tady máte jeho slova: „V roce
2005 se sešlo 6 nadšenců s nápadem hrát
tenis. Začali jsme jezdit do Drahanovic na
beton, do Lutína, kde již měli 3 antukové
kurty. Dojíždění nás zatěžovalo, proto jsme
se rozhodli založit tenisový oddíl v místní
organizaci Sokol. Svépomocí jsme na sokolském hřišti vybudovali tenisový kurt v
uvozovkách, protože se tenisovému kurtu
jen podobal, ale hráli jsme s chutí. Pomalu
nás přibývalo, tak jsme začali pořádat tenisové turnaje mezi obcemi Senice, Loučany,
Chudobín atd. Začal s námi hrát i Jaromír
Uhýrek z Gema (t. č. ředitel) a dohodli jsme
se, že nám jeho ﬁrma postaví dva kurty a za
to, že budou jeho zaměstnanci mít vyhrazené dny na hru. Dílo se povedlo a náš oddíl
se začal nadále rozrůstat. K dnešnímu dni
máme 42 členů, z toho 11 žen, nejmladšímu
je 10 roků, nejstaršímu 75 roků. Do soutěže jsme se zatím nepřihlásili, je to pro nás
časově i ﬁnančně hodně náročné. Pořádáme
3 letní turnaje, 1 zimní v hale (Mostkovice
nebo Hvozd u Konice). Pravidelně se scházíme na jaře při brigádách a na podzim máme
sešlost nazvanou „Rozloučení se sezonou“.
Dále pořádáme novoroční pochod na Kosíř,
prostě hrajeme, bavíme se a hýbáme se jako
správní Sokolové.“
V Náměšti se hraje i tenis stolní. Tento oddíl
je jedním ze dvou, které se přihlásily jako
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oddíly sportovní. Členové se velmi úspěšně
zapojili do župního přeboru, a to do 2. a 3.
třídy. Když jsem ze zvědavosti dohledávala
jejich výsledky, při čtení informací na webových stránkách www.pinec.info jsem byla
příjemně překvapená. Stolní tenisté pořádají
každý rok vánoční turnaj, na který zvou hráče z okolí blízkého i vzdáleného. Přátelské
vztahy pěstují především s jižní Moravou a
tamními hráči stolního tenisu. Další překvapení mi „naši“ připravili, když jsem zjistila,
že se s odvahou pouští do turnajů veteránů.
Bratr Petr Straka se účastnil i mezinárodního veteránského turnaje v Chorvatsku.
Prezentace sokolí zdatnosti dopadla velice
dobře.
Na aktivitě Malé kopané je vidět, že nejen
v tělocvičně se v Náměšti sportuje. Členové
oddílu se poctivě starají i o venkovní travnaté hřiště a jen na jaře oschnou meze a sluníčko svítí a zahřeje vzduch, už je v jejich obvyklém čase nenajdete v sokolovně, ale prohání
se venku. I oddíl malé kopané každoročně
organizuje turnaj, na který zve hráče z blízkého okolí.
A co více z všestrannosti? Ženy, ať už „starší“ či „mladší“, krom různorodého cvičení v
tělocvičně, sedají na kolo a brázdí silnice a
cesty Olomouckého kraje, obouvají pohodlné pohorky a vyráží do kopců a rovin blízkého okolí. Koncem dubna je v Náměšti nenajdete, to městysem prochází čarodějnice a
je slyšet do každého domu jejich rej. Čarodějnice každého ometou a poplácají košťaty,
popřejí hodně zdraví a štěstí a večer za tmy
je na obloze vidět jen spousty světelných čar,
jak se rozlétnou od společného ohně. Oba
oddíly žen pořádají i besídky a účastní se
běhu Terryho Foxe.
V závěru roku 2004 vznikl nejmladší oddíl
náměšťského Sokola – jóga. Příjemně nás
překvapil zájem obyvatel naší obce a blízkého okolí. Náš mladý oddíl má již 15 stálých
členek a zařadil se po bok ostatním stabilním a zavedeným oddílům. Když vezmete
za kliku sokolovny v sobotu v 9 hodin ráno,
zjistíte, že vstupujete do jiného světa. Cvičení jógy je vhodné pro muže i ženy každého
věku. Jóga je dobrým doplňkem různých
sportů. Cviky jsou aktuálně přizpůsobovány
cvičencům. Cvičení je zaměřeno například
na posílení svalů pánevního dna, procvičení zad a velkých kloubů. Napravujeme si
bolavá záda, zpevňujeme tělo, relaxujeme a
hladíme duši. Fyzické cvičení je doplňováno
i dechovým cvičením, imaginacemi, muzikoterapií apod. Oddíl jógy pořádá i setkání
mimo pravidelná sobotní cvičení. V předvánočním čase se stalo tradicí posezení v klubovně nad tématem Poznávání Indie aneb
Jak se jí, obléká a žije v zemi, odkud k nám
„přišla“ jóga.
A ještě se chci s Vámi podělit o naše náměšťské „rodinné stříbro“. Mluvím o „Sleťácích“!
Tak oddílu mužů říkáme. Vede je bratr Jiří
Opletal. Pořádají společné výlety, v roce
2009 připravovali oslavy 100. výročí založení

TJ Sokol v Náměšti na Hané. A především s
chutí sobě vlastní secvičují sestavy, které pak
prezentují veřejně při různých oslavách. Ještě o nich v blízké době uslyšíte. A jistojistě je
uvidíte v červenci 2012 na Strahově!
Petra Krejsová Odehnalová, členka
výboru T. J. Sokol
Náměšť na Hané, cvičitelka jógy

STUDIO ADJA
KADEŘNICTVÍ:
Svatební a společenské účesy,
Keratin Shot.
Tel.: 736 139 416
Petra Hanusová
Lichý týden 12:00 – 19:00
Sudý týden 7:00 – 15:00
PÁTEK každý 7:00 – 19:00
Lucie Hanusová
PO – PÁ dle objednávky
MASÁŽE A MANIKÚRA:
Adina Ošťádalová
Dle objednávky, denně 10:00 – 13:00
V případě zájmu dojedu k Vám.
Tel.: 728 756 575
e-mail: adinaostadalova@seznam.cz
KOSMETIKA A PEDIKÚRA:
Ilona Vráželová
Tel.: 776 846 928
Pedikúra: po – pá 9:00 – 17:00
Kosmetika: po – pá 9:00 – 17:00,
dále dle dohody
- Možnost zakoupení kadeřnického,
kosmetického, manikúrního, pedikúrního zboží.
- Prodej sypaných čajů a čajového příslušenství značky OXALYS.
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