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Mateřské přijmutí
Přinesu žízeň
do dětské kolébky;
novorozeňátko těší
vidina teplého ňadra.
Saje matčiny myšlenky,
přemýšlí a sílí v něm
Duch srdečnosti,
tak jako je vůle jeho světice.
Přijímá s láskou,
stejně jak jemu
malou dušičku
přijal tento svět...
Tomáš Přídal

Vítání občánků
V sobotu 13. dubna 2019
přivítala starostka městyse Mgr.
Marta Husičková v obřadní síni
náměšťského zámku tyto děti:
Jan Koutný, Vojtěch Jung
Vojtěch Bezděk, Emma Štenclová
Michaela Brandejsová, Oliver Müller
Eliška Váňová, Jiří Hanák
Jonáš Zápalka, Václav Sigmund
Jan Kašpar, Viktorie Havlíková
Jakub Lehký, Jakub Janečka
Při tomto slavnostním aktu vystoupily
děti ze základní školy a maminkám
byla předána kytička, dětem knížka
a finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč
od městyse Náměšť na Hané.
H. Mariánková, matrikářka

Ukliďme Náměšť
Jak tomu bylo již v minulých letech, tak i letos se městys zapojil do
akce Ukliďme svět (Ukliďme Náměšť). Akce se konala 6. 4. 2019.
I když nám počasí moc nepřálo, sešlo
se i přesto dost dobrovolníků, kteří
nám pomohli „uklidit Náměšť“. Nejpočetnější skupinou dobrovolníků
byly děti, které přistupují k této akci
velice zodpovědně a s nadšením. Děti
obdržely od městysu drobné občerstvení. Rozdělili jsme se do několika
skupin.
Uklízelo se podél toku Šumice,
cestou k Andílku, podél cesty a v okolí
nádraží, cestou k bývalému koupališti a také se sešla skupinka na Nových
Dvorech. Jak je vidět na fotkách, opět
se našlo tolik zbytečného odpadu, který končí na místech, kde nemá co dělat. V dnešní době, kdy máme všichni
možnost odpad odevzdat na místech
k tomu určených je to opravdu nepochopitelné.
Na závěr úklidu jsme si se všemi
zúčastněnými společně opekli špekáčky a už se těšíme na další ročník
této celostátní akce, věříme, že nás
bude daleko víc. Vždyť všichni chceme, aby Náměšť byla čistá.
Vedení městyse děkuje
účastníkům za dobrou práci.

všem

Šárka Běhalová
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Den Země v mateřské škole
Den Země je největší nenáboženský svátek, který slaví lidé po celém světě bez ohledu na svůj původ,
víru nebo národnost. Poprvé se slavil
22. dubna 1970 v San Francisku a od
roku 1990 ho slavíme i u nás v České
republice. Je to den, kdy si připomínáme otázky dopadu chování člověka
na životní prostředí a jejich možná
řešení.
My jsme měli možnost slavit Den
Země 23. dubna v mateřské škole
v Náměšti na Hané. Letošním tématem byla Voda. Na dopoledne si připravil Ekotým školky ve spolupráci

s žáky druhého stupně aktivity pro
děti mateřské školy. Ty chodily po
stanovištích, kde mohly ohmatávat
„říční dno“- v zakrytých nádobách
byly ve vodě kamínky, písek, dřívka,
listí a jiné přírodniny nacházející se
v potoce, jinde děti zajišťovaly nutnou
vláhu semínkům – nosily vodu na lžíci, dozvěděly se, kteří živočichové žijí
ve vodě a u vody, společně vytvořily
obraz obce, ve které žijí, ujasnily si,
kde všude a v jaké podobě se voda nachází, zkoušely napodobit zvuky vody
pomocí hudebních nástrojů, jako je
dešťová tyč, hromozvuk či kalimba.

Děti byly, mimo jiné, motivovány sbíráním razítek do své účastnické karty.

Semafor
Odpoledne bylo otevřeno i pro širokou veřejnost. Příroda se rozhodla,
že se bude držet našeho tématu vody
a začalo pršet. Proto byl odpolední program přemístěn do vnitřních
prostor školky, kde si mohly děti v doprovodu rodičů zkusit, jak to má těžké
lední medvěd - skákaly z „kry na kru“,
přecházely „ledovou lávku“ a skákaly
si „pro tuleně do díry v ledu“, mohly
se podívat na reálné plyšové repliky
ryb žijících ve vodách České republiky, ukázat rodičům zvuky vody, vybarvit si koloběh vody a nakonec si
mohly s rodiči v rámci workshopu vyrobit prostředek na praní z ekologicky
odbouratelných surovin popřípadě se
dozvědět více o možnostech ekologických přípravků, ať už vyráběných
doma, či průmyslově. Navzdory deštivému počasí se akce vydařila, účast
byla uspokojivá a my se můžeme těšit
na příští rok.
Za Ekotým Jedličkovi

V úterý 23. 4. a ve čtvrtek 25. 4.
žáci 4. třídy navštívili SEMAFOR
– centrum, které se zaměřuje na dopravní výchovu dětí v provozu na pozemních komunikacích v rolích cyklisty a chodce.
Dopravní výchova spočívá jednak v teoretické výuce základních pravidel, ale hlavně v praktickém procvičování a zdokonalování motorických dovedností nutných pro bezpečnou jízdu na kole.
Pokud žák uspěl v teoretických
i praktických testech, získal PRŮKAZ

MLADÉHO CYKLISTY. Ten obdrželo 19 dětí a dva žáci získali zvláštní
odměnu za bezchybnost v teoretické
i praktické části.
Mgr. Alžběta Skopalová

Letošní divadelní sezóna je ve znamení změn
a ohlášeného divadelního oddechu naší paní režisérky
i většiny herců, kteří se chtějí více věnovat milým rodinným povinnostem. Proto byla většinou členů vybrána
náhrada, která se ujala režie nového představení. Zapojili jsme do divadelního života také náš mladý „divadelní
podrost“, který vzešel z pravidelných improvečerů, jež
probíhají v Náměšti už rok a půl. V letošní hře se vám tak
představí celkem 6 nováčků, pro které to bude premiéra
na prknech, co znamenají svět, a dokonce jeden z nich
je i přespolní host. Divadlo je „řehole“ a ne všichni vydrží pravidelnou intenzitu zkoušení a jsou ochotní obětovat velkou většinu svého volného času právě divadlu.
V tomto ohledu to byla pro všechny jistě velká zatěžkávací
zkouška.
Naše zkoušení doprovázely různé neduhy – nemoci,
školní povinnosti, absence postav na zkouškách, přeobsazení i dvouměsíční shánění mužského představitele.
Ale naštěstí jsme ho našli a všechno snad zdárně překonali a doufáme, že se nám představení povede a pobavíme vás, což je naším hlavním záměrem. Držte nám
palce!
Alice Buiglová
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Náměštské divadlo

Mladí vzpěrači sklízí úspěchy
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První polovina jarní závodní sezóny byla velmi zajímavá. Ve vzpírání
byly od ledna zavedeny nové váhové
kategorie, což také znamená novou
tabulku národních, ale i evrospkých
a světových rekordů. Oficiálně se budou za rekordy považovat až výsledky
z května, kdy se na základě nejlepších,
letos dosažených výsledků sestaví
první tabulka rekordů.
Tato událost ukázala, jak velký
rozdíl máme ve výkonnosti mezi určitými hmotnostními kategoriemi. Je
to způsobeno i tím, že v určitých váhovkách je menší konkurence. Střed-

ní váhy mají vyšší zastoupení, a jsou
i z velké části obsazeny našimi reprezentanty (ženy 59-76 kg, juniorky
49-59 kg, muži 96-102+ kg (nejtěžší
váhy), junioři 89-96 kg. V ostatních
kategoriích tedy zatím není těžké si na
rekord sáhnout. Uvidíme, zda dosažené výkony našich vzpěračů a vzpěraček budou stačit i v další polovině
sezóny a budeme se moci pochlubit
národními rekordy.
Začátkem roku k nám přišlo několik nových členů, kteří se učí tak rychle, že si i letos zasoutěží v ligových
závodech. Díky podpoře městyse Náměšť na Hané jsme mohli dokoupit
potřebné závodní dresy, bez kterých
by to nešlo.
Složili jsme dvě družstva mladších
žáků. Žáci závodí v takzvaném čtyřboji – trojskoku snožmo, hodu medicinbalem přes hlavu, trhu a nadhozu
s činkou. V prvním kole si odvezli
poháry za druhé a páté (mezinárodně
sedmé) místo, v hodnocené mezinárodní soutěži jednotlivců si všichni
odvezli i medaili. Náš nejnovější člen
Radek Navrátil, kterému je teprve
6 let, a byly to jeho první závody, kde
činku zvedal spíše „na krásu“ než na

zvednutou hmotnost, získal dokonce
zlatou.
Ve druhém kole naši žáci potvrdili
druhé místo. Všem se povedlo zlepšit
své nejlepší výkony. Laďa Stratil měl
již 140 bodů za technické disciplíny,
a zůstal tak jen 7 bodů pozadu za nejlepšími vzpěrači z Moravy, kteří jsou
o rok starší než on. Povedlo se mu při
váze 36 kg trhnout 30 kg a nadhodit 33
kg! Za chvíli tedy nejen nadhodí svoji
váhu (taková první meta úspěšného
vzpěrače) ale i trhne. To už nezvládne
jen tak někdo. Za zmínku stojí jistě
i perfektní hod medicinbalem Jardy
Velše 9,3 metru. Báře Vítkové se povedlo překonat hranici 200 bodů ve
čtyřboji a šesti (všemi) platnými pokusy ve vzpěračských disciplínách,
s novými osobáky, ukázala, že rozhodně patří do A družstva.

Dařilo se i našim ženám. V druhé
lize jsme končily na devátém místě ze
17 týmů. Polovinu družstva tvořily
juniorky, které se ukázaly i v nejvyšší
lize juniorek na závodech v Plzni, kde
vybojovaly čtvrté místo. Naší nejlepší
juniorkou byla dokonce teprve žákyně – Natalie Melichová (14 let). Má
velký talent, což bylo znát již z prvního tréninku. S většími vahami začala
trénovat až 3 týdny před soutěží, kdy
se rozhodlo, že pojede s družstvem.

Má velkou šanci se v dalším pololetí
dostat do SCM (Středisko talentované
mládeže).
Jsem ráda, že máme i závodnice jako
je Petra Kutrová, která se dosud účastnila všech ligových soutěží žen. Nejen,
že se pomalu zlepšuje fyzicky, ale povedlo se jí od minulého roku shodit
téměř 10 kg a dosáhla tak na pěkných
100 bodů.
Ve třetí lize mužů jsme měli větší
konkurenci. Stále potřebujeme nějaké mladé muže. Polovinu družstva
u nás tvořili veteráni, téměř polovinu
junioři, pouze jeden se věkově řadil
k mužům. Dařilo se Jardovi Dobrému,
který dosáhl trhem 90 kg a nadhozem
110 kg na pěkných 200 kg ve dvojboji,
což by mohlo stačit jako nominace na
MČR juniorů.
V lize masters se mužům dařilo
více, ale díky započítání věkového koeficientu (čím starší, tím méně mohou
zvednout) na přední příčky nedosáhli. Jsou ještě moc mladí. Tato soutěž
však je brána spíše tréninkově, nebo
jako „společenská událost“. V červnu bude druhé – poslední kolo ligy
masters, která končí posezením s grilovaným masem a s možností přespání na místě do dalšího dne. Už teď se
těšíme, nejen na závody, ale i na onu
afterpárty.

Nádraží Náměšť z. s.
Ligu juniorů jsme letos nesložili, ale náš Arnošt hostuje za Holešov,
jako v minulých letech. Družstvo je
zatím druhé z celé republiky.
Do léta nás čeká několik mistrovských
soutěží – MČR masters, juniorů do 20
let, starších žáků a juniorů do 23 let.
Ostatní mistrovské soutěže budou na
podzim.
Julie Švecová

Deváťáci mají za sebou
přijímací řízení na střední
školy
V letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku 23 žáků
devátého ročníku.
Všichni žáci byli úspěšně přijati na
zvolené střední školy a učební obory.

Rádi bychom Vás informovali
o vzniku spolku Nádraží Náměšť z. s.
Tento spolek vznikl na základě mého
úsilí o záchranu budovy nádraží
v Náměšti na Hané.
Budova z roku 1882 byla vybudována na trati Olomouc – Čelechovice a byla využívána dlouhé roky. Po
roce 2000 začal její význam postupně
upadat - odcházeli zaměstnanci, byly
vytrhány koleje, byl ukončen prodej
jízdenek, čekárna byla zavřena a nakonec odešla i poslední nájemnice
z bytu v patře. Od té doby budova
chátrala.
25. ledna 2019 jsem se sešel s dalšími deseti občany a založili jsme
spolu Nádraží Náměšť z. s., několik
dní od založení spolku přišlo vyjádření z Ministerstva dopravy s žádostí
o předložení projektu a plánů, které
se týkají dalšího osudu budovy. Následovala prohlídka nádražní budovy, při které jsme zjistili, že stav nemovitosti není tak tragický, jak tvrdil vlastník. Plány jsme po prohlídce
poslali. Naše snaha byla odměněna
pozitivní odpovědí, budova se zatím
nebude bourat. V tuto chvíli je spolek v očekávání znaleckého posudku,
který má za úkol vypracovat SŽDC,
tedy vlastník budovy. Následně by
mělo být zahájeno jednání o ceně nemovitosti a dalších nezbytných náležitostech.
Dalším naším cílem je zpřístupnit
nádražní budovu místním a turis-

tům, kteří touží poznat Náměšť na
Hané a okolí. V budově plánujeme
vybudovat expozici o historii trati
Olomouc –Čelechovice, ostatních lokálek v okolí, ale také střípky z historie průmyslových podniků, jež leží
v okolí trati či vesnic, kterými se trať
vine. Ve skladu by vznikl prostor pro
projekce, přednášky a autorská čtení,
v zázemí budovy by byla i půjčovna
jízdních kol. V neposlední řadě bychom chtěli v přízemí vybudovat stylovou kavárnu.
Další krok, který chystáme, bude
uspořádání veřejné sbírky, o níž vás
budeme informovat posléze.
Aktuální dění o nádraží můžete sledovat jak na našich webových
stránkách www.nadrazinamest.cz,
tak i na na facebook.com/nadrazinamest, případně nás kontaktovat na
email: vypravci@nadrazinamest.cz,
zastihnete nás i na telefonním čísle
737 341 397.
Můžete se stát i členy, naše členská základna se od založení rozrostla
na 18 členů.
Martin Kašpar
předseda Nádraží Náměšť, z.s.

9 žáků bylo přijato na zvolené tříleté
učební obory, což činí 39,13 %.
Ze sedmého ročníku byla přijata jedna žákyně na šestileté gymnázium
a jeden žák z pátého ročníku na osmileté gymnázium.
Mgr. Ludmila Hejsková,
výchovná poradkyně
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14 žáků bylo přijato na SŠ ukončené
maturitou, což činí 60,87% / z toho
jeden žák na gymnázium, ostatní na
odborné SŠ/

Střípky náměšťské archeologie VIII.
Ojedinělý raně středověký mincovní nález z katastru městyse Náměště na Hané, okr. Olomouc
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Movité i nemovité kulturně historické dědictví naší (společné!) minulosti je důležitou součástí nejen nás
samotných, ale i dalších generací po
nás. Je nutné si tuto skutečnost uvědomit a podle toho také k tomuto „odkazu“ přistupovat; ať již k náhodně
učiněným archeologickým nálezům,
či objevům tzv. detektoringu, který je
mezi amatérskými uživateli detektorů
kovů masově rozšířen, a co si budeme nalhávat, popularita a „zápal“ po
hledání metalických artefaktů v terénu stále narůstá. A právě tady, bohužel, často dochází k největšímu úniku
důležitých a prioritních informací,
(tzv. nálezových okolností a jejich
kontextů) ale to hlavně a vždy (!) záleží na zodpovědnosti a přístupu osoby každého „hledače“. Ostatně, je to
dost ožehavé téma a archeologie, jako
vědní disciplina, se této diskutabilní
problematice pečlivě věnuje a pracuje
s veřejností např. formou různých odborných konferencí či výstupů v po-

době výstav s amatérskými detektoráři, kteří se tak vlastně dostávají do rolí
spolupracovníků archeologických institucí. To by ovšem bylo na delší stať,
přesahující rozsah tohoto příspěvku.
Právě do skupiny tzv. detektorových
nálezů patří i ten náš, který je předmětem předloženého článku.V rámci
grantového projektu „Preventivní archeologie“, koordinovaného.

Archeologickým centrem Olomouc byla za pomoci detektoru kovů,
v jarních měsících roku 2011, panem
Tomášem Přidalem objevena měděná
mince. Po nezbytné konzervaci (tj. odborném ošetření) a konzultaci s numizmatiky panem Jaroslavem Dopitou
z Olomouce a Ing. Janem Videmanem
z Kroměříže bylo zjištěno, že se jedná
o dobové falzum denáru olomouckého údělného knížete Oty I. Sličného
(tento panovník vládl v letech 10611087 n l.), konkrétně vzácný typ C 372.
Následnými povrchovými analýzami
nebyly zjištěny stopy žádných úprav
jinými kovy. Jistě se teď, milý čtenáři,
ptáš, co jsou to vlastně ty denáry zač?

Proč jsou některá označována jako
dobová falza? A kdo že to vlastně ten
Ota I. Sličný byl a co o něm z historických pramenů víme? Na vše dostaneš
odpověď - nech pouze oči vést řádky níže... Denáry (latinsky denarius)
jsou mince tzv. denárového období, tj.
z 10. - 13. století a patří k významným
údobím mincovnictví českých zemí.
Stříbrné denáry z počátečního období
českého státu jsou jedinečným pramenem k poznání historie českého
státu za vlády přemyslovských knížat
a králů. Vedle historické hodnoty jsou
tyto mince nepominutelným dokladem drobného románského umění
v českých zemích a nepostradatelným
pomocníkem při sledování kulturních
vlivů, které ovlivňovaly náš stát v raném středověku. Napodobeniny mincí, (výše zmíněné tzv. dobové falzum)
tj. dobové padělky vznikaly v ilegálních dílnách (výjimečně i oficiálních
mincovnách) současně s mincí, kterou napodobovaly. Mince byly raženy
(odlévání se dělo jen velmi vzácně)

z méně hodnotného kovu, než byl kov
oficiálně ražené mince. Méně hodnotný kov napodoboval svou barvou kov
drahý nebo byl nehodnotný kov (většinou právě měď - což je i náš případ)
pozlacován nebo postříbřován. Jak
však bylo již uvedeno (viz výše) u našeho náměšťského exempláře k tomu
nedošlo. Ota I. Sličný (Olomoucký)
byl údělný kníže na Olomoucku,
nejmladší syn Břetislava I. a Jitky ze
Schweinfurtu, bratr Vratislava II.
a Konráda I. (Brněnského). Po nástupu vlády jeho bratra Vratislava II.
obdržel Ota jako úděl východní část
knížectví (zřejmě Olomoucko a Vratislav). Tím se v podstatě stal pánem
Moravy, v politickém boji se svými
bratry jej však omezoval jeho relativně nízký věk. Ota I. razil denáry malého střížku a doposud je mu přisuzováno deset typů. Na našem exempláři
(vzácném typu C 372) je znázorněna
postava zpříma s kopím v pravici/poprsí s křížem zleva. Co říci úplným
závěrem? Naše náměšťská raně středověká (denárová) mince, solitérně
(ojediněle) objevená, nás tak vzhledem k místu svého nálezu nutí k zamyšlení a domněnce, zda by nemohla
souviset s nedaleko situovanými úvo-

zovými cestami směrem k přilehlé
obci Olbramice? Jistě je nasnadě další povrchová i detektorová prospekce
v místě nálezu našeho denárového dobového falza. Jedině to nám pomůže
více pootevřít dvířka naší náměšťské
minulosti a zodpovědět (alespoň částečně - ovšem, pokud vůbec) otázky
v kontextu osídlení slovanské etnicity
raně středověké Náměště na Hané.
Tomáš Přidal

Pane jo, to je
něco, každý
týden trh. To
se pomějeme!

My, Jan z Boží milosti český a polský král, hrabě Lucemburský, chceme,
aby všem lidem vešlo ve známost, že za užitečné a věrné služby, jež náš
milý a věrný Milíč z Náměště dosud naší milosti ochotně konal a v budoucnu konati bude, aby později ještě tím horlivěji nám sloužil, k jeho
požitkům a k jeho prosbě zvláštní královskou milostí připouštíme
a dovolujeme, aby jeho ves, řečená Náměšť, byla povýšena - přeměněna
a zanesena v městečko trhovní, všech užitků a prospěchu z toho měla,
jak v budoucnu navždy veškerá práva a užitky trhovního městečka
slovutného našeho Markrabství Moravského požívají. Každý čtvrtek v
týdnu v budoucnosti budiž tedy odbýván trh, všichni pak, kdož by se
svým zbožím trh ten navštíviti chtěli, mohou tak učiniti a to tím spíše,
že jsme u vědomí svém tento list rozkázali vyhotovit a pečetí našeho
majestátu potvrdit.
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V letošním roce slaví Městys Náměšť na Hané
významné výročí. 8. srpna to bude přesně 700
let ode dne, kdy český a polský král Jan Lucemburský vydal listinu, kterou povýšil ves Náměšť
na trhovní městečko a udělil mu právo pořádat
každý čtvrtek trh.
Přestože první písemná zmínka o Náměšti
pochází už z roku 1141 a archeologické nálezy
dokladují historii ještě o 100 let starší, je právě
povýšení Náměště a udělení práva trhu jedním
z nejdůležitějších mezníků v náměšťské historii.
Z dnešního pohledu, kdy není problém koupit
v podstatě cokoliv, nedokážeme význam takovéhoto privilegia úplně docenit. Ve 14. století to
ovšem byla ohromná výsada.
Proč? Protože povýšením na městečko
se Náměšť stala centrem svého okolí. Z jejího
blízkého okolí byly jmenovány městečkem dříve
pouze Kralice na Hané.
Náměšť se, jako místo konání týdenních trhů,
zákonitě stala svým postavením nadřazenou
okolním vesnicím, které toto právo neměly.
Titul městečko, městys, používala Náměšť až do 50. let
20. století. Poté totalitní režim tento název zakázal používat. Historický název
městys byl Náměšti na Hané
navrácen až 23. ledna 2007.

Dáno v Praze osmé kalendy měsíce srpna léta Páně tisícího třístého
devatenáctého, ale kralování našeho léta devátého

(volný překlad, Přerov, září 1942)

Jan Lucemburský, král český a polský

Erb Jana Lucemburského

Pečeť Jana Lucemburského

Jan Lucemburský na český trůn nastoupil v r. 1310 díky sňatku s Eliškou Přemyslovnou. Z hodin dějepisu si určitě vybavíte, že poslední mužský potomek z rodu Přemyslovců Václav III., byl zavražděn
v r. 1306 v Olomouci a s ním vymřel rod Přemyslovců po meči. Po smrti Václava III. nastalo čtyřleté
období zmatků, kdy se během 4 let vystřídali na královském stolci Jindřich Korutanský, po něm
Rudolf Habsburský a pak zase Jindřich. Až se nakonec v r. 1310 vlády ujmul Jan Lucemburský, který
zůstal českým králem až do r. 1346.
Manželství krále Jana a královny Elišky nebylo zrovna nejšťastnější - provázely ho časté spory a hádky,
a r. 1319 se ukázal jako kritický. Manželská krize mezi králem Janem a královnou Eliškou vyvrcholila
dobytím hradu Loket, kde pobývala Eliška s dětmi. Král Jan po ostré potyčce vykázal Elišku na Mělník a zhruba tříletého prince Václava (pozdějšího Karla IV.) internoval nejdříve na Lokti a po dvou
měsících ho nechal převést na hrad Křivoklát, kde princ žil až do r. 1323. Manželství Jana a Elišky se
rozpadlo v r. 1322, ale k rozvodu nikdy nedošlo.
V Českém království byl Jan Lucemburský vnímán jako
Ještě že nejsem
král...Počkej na mě, ty
král cizinec, který se raději zdržoval mimo domov, ale
kobylo splašená!!!
na evropských dvorech ho ctili spíš jako krále diplomata,
kterému se podařilo upevnit a rozšířit postavení Lucemburků, a hlavně jako obdivuhodného válečníka a rytíře.
A právě role válečníka se mu nakonec stala osudnou.
Král Jan padl v bitvě u francouzského Kresčaku v srpnu
1346 a dodnes se dochovala i jeho poslední slova - když
sluhové oznámili tehdy již slepému Janovi, že jeho francouzští spojenci se dali před anglickými vojsky na útěk,
pronesl památnou větu: „Toho bohdá nebude, aby český
král z boje utíkal.“

Erb rodu Švábeniců

Možná podoba náměšťského hradu
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Milíč lll. z Náměště

Švábenicové???
A to si nemohli vybrat jiné
zvíře než švába?

Milíč III. byl členem významného rodu Švábeniců.
Švábenicové získali Náměšť kolem r. 1241 a byli to
oni, kdo vystavili náměšťský hrad, jehož dostavbu
můžeme datovat kolem r. 1252, kdy je písemně
doloženo, že byl hrad obyvatelný. Bohužel dnes si
můžeme pouze představovat, jak asi náměšťský
hrad vypadal, protože se jeho podoba nedochovala
na žádném obrazovém záznamu.
A jak mohla na počátku 14. století vypadat samotná
Náměšť? Na kopci se vypínal hrad a pod ním,
pravděpodobně podél řeky Šumice, byla rozložena
vesnice, která samozřejmě zdaleka nedosahovala
dnešní rozlohy. Součástí Náměště nebylo ani
Biskupství, protože to bylo samostatnou osadou,
která byla až do r. 1460 v církevních rukou a teprve
od r. 1521 byla trvale spojena v jedno panství
s vlastní Náměští. Hranici mezi oběma vesnicemi
tvořil potok Baběnec. Nové Dvory ještě neexistovaly, byly založeny až v r. 1792.

Co to vlastně bylo městské právo?
Tato práva uděloval městům a městečkům jejich zakladatel
nebo vrchnost buď hned při založení, nebo kdykoli později,
většinou za odměnu. O některé výsady mohlo „neposlušné“
město také přijít. Mezi nejvýznamnější práva patřila:
právo osobní svobody - nejdůležitější výsada pro měšťany
právo trhu - právo konat v určitých dnech ve městě trh,
což byl pro město velký zdroj příjmů
právo várečné - právo vařit pivo
právo mílové - na míli (7,5 km) od města neměla být provozována ta řemesla, jež provozovali měšťané, výjimku tvořili kováři
právo samosprávy - právo postavit si radnici a volit své
zástupce (12 konšelů v čele s purkmistrem)
právo hradební - město získalo vojenský význam, mohlo si
postavit opevnění a mít vlastní vojsko
právo hrdelní - město mělo pravomoc odsuzovat i k trestu
smrti
právo horní - právo těžit kovy („veškeré nerostné bohatství
patří panovníkovi“); města s tímto právem neodevzdávala
všechno vytěžené nerostné bohatství panovníkovi,
právo nuceného skladu - obchodník, jedoucí kolem města, se musel ve městě minimálně tři dny pozdržet a nabídnout své zboží
(zdroj Wikipedie)

Týdenní trh byla nejen ekonomická, ale také společenská událost, která se konala ve městech pravidelně jednou
za týden, vždy v určitý den. Prodávaly se na něm běžně a
každodenně používané potraviny, jako bylo např. obilí,
plody nasbírané v lese, zelenina či výrobky z mléka, tedy máslo a sýry. Četností konání i sortimentem se lišil
od výročních trhů, jež se uskutečňovaly na základě privilegia uděleného danému městu panovníkem.
(zdroj Wikipedie)

Díky Bohu, že dnes
už je to jinak...

Přestože
Náměšť ve
středověku neměla právo vařit pivo, nyní je to
jinak a náměšťské pivo je známé široko daleko.

Manželský život ve středověku
Na rozdíl od královských rodin, kde byla uzavírána manželství i mezi malými dětmi, někdy dokonce i mezi ještě
nenarozenými dětmi, byl sňatkový věk ve městech velmi
vysoký: muži se v průměru ženili ve věku 28 až 29 let, ženy
ve věku 23 až 24 let.
Manželské vztahy byly často velmi napjaté. Ze soudních
pří víme, že ženy hledaly u církevních soudů zastání ve
chvíli, kdy je jejich manželé fyzicky napadali či dokonce
týrali. Naopak muži, ale i ženy, si u soudů stěžovali na neplnění sexuálních povinností druhým partnerem, popřípadě se snažili o dosažení rozvodu z důvodu impotence muže či ženy.

(zdroj: https://zpravy.idnes.cz/karel-IV.aspx )

Jaká měna se v roce 1319 používala?
Byl to Pražský groš, který byl na svoji dobu poměrně těžká
a velká stříbrná mince. Po celou dobu své ražby měla mince v podstatě stále stejný obraz líce i rubu. Lícní strana
nesla obraz české královské koruny a v dvojitém opisu
jméno panovníka a text DEI GRATIA REX BOEMIE (Z Boží
milosti král český). Rub mince nesl obraz českého heraldického lva a opis GROSSI PRAGENSES (Groše pražské).

A jaká byla kupní síla groše?
Pro představu v první polovině 14. století stál kůň asi 250
grošů a havíř si průměrně vydělával 22 grošů. Později se
kupní síla groše samozřejmě měnila.

Fakt těžká
měna…
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(zdroj Wikipedie)

Oslavy 700. výročí povýšení Náměště na městečko

15. - 16. června Náměšťské hody

Všem na vědomost se dává,
že chystá se velká sláva!!!

Sobota 15. 6. 2019
20:00

Taneční zábava u kapličky se skupinou SAX ROCK

Neděle 16. 6. 2019
9:30

Hodový průvod od kostela sv. Kunhuty z náměstí ke kapli Nejsvětější Trojice

10:00

Mše svatá v kapli Nejsvětější Trojice na Hradě

14:00

Hodové odpoledne u kapličky
 hraje skupina Roxy
 vystoupí dětí z dramatického kroužku ZŠ v Náměšti na Hané
 zatančí děti z Hanáckého kroužku
 ukázky šermu a lukostřelby v podání Historického spolku Kirri
 zábavné atrakce pro děti, hra „O poklad rytíře Milíče“
 občerstvení zajišťuje SDH Náměšť na Hané

A to není všechno! Slavit
budeme až do konce roku!!!

28. července
6. července

Koncert v kapli Nejsvětější Trojice

Koncert Sboru Prof. Srovnala na téma: nejstarší české
a evropské památky

Náměštfest
Hudební festival na amfiteátru, na programu skupiny:
Žlutý pes 
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8. - 11. srpna

Voxel 

Mirai 

Slza

Květiny pro zámeckou paní
Květinová výzdoba zámku tentokrát na téma
„opojení hudbou“

Prosinec

Vánoční jarmark
a rozsvícení stromu na náměstí

Vydává Městys Náměšť na Hané - Výtvarník: Petr Savčenko - Grafická úprava, tisk: firma Seritech s.r.o. Šternberk
Připravila redakční rada ve spolupráci s kulturní komisí městyse

Oddíl mladých hasičů při
SDH Náměšť n/H
Jarní sportovní sezonu jsme začali 27.4.2019
soutěží v disciplínách CTIF pro starší kategorii
v Olomouci na stadionu Lokomotiva. Bohužel
máme ve starší kategorii málo členů, museli jsme
družstvo doplnit členy z mladšího družstva. Soutěže
se zúčastnilo 17 družstev z okresu Olomouc. Štafetu
CTIF pro 9 členů jsme zaběhli na 5. místě, PÚ CTIF
se nám nevydařil, obsadili jsme 16.místo.
V neděli 5. května 2019 byla v Loučanech
zahájena Liga mladých hasičů v Požárním útoku
okresu Olomouc. V kategorii přípravka jsme na start
postavili 2 soutěžní družstva, složená z mladých
hasiček a hasičů ve věku 3- 6 let. Pro některé to byl
první soutěžní útok. Za pomocí vedoucích, zvládli
útoky výborně. V kategorii mladší 6-10 let jsme měli
2 družstva. Ve starší kategorii 11-15 let jsme měli
1 družstvo. Soutěže Ligy budou probíhat v měsících
květen, červen, září.
11. května nás čeká okresní kolo hry Plamen
v Olomouci na stadionu Lokomotiva, kde se
zúčastníme s mladším a starším družstvem. Čeká nás
štafeta 4x60 m, štafeta požárních dvojic, požární útok.
Lenka Trnková, vedoucí oddílu MH

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY proběhl 17. 4. 2019 a letos byl i pod kontrolou
České školní inspekce. Ta neshledala při inspekční činnosti žádnou chybu
a odjížděla spokojena. Budoucí prvňáčci postupně přicházeli v doprovodu
svých rodičů. Ve škole je vítaly žákyně v kočičí masce.
Pak následně hravou formou plnili předem připravené úkoly, které prověřovaly
jejich znalosti, dovednosti, školní zralost a připravenost do školy. Městys
Náměšť na Hané nachystal balíčky pro děti, které po splnění úkolů dostaly od
„ kočiček“. Rodiče 8 dětí žádají odložení školní docházky. Předpokládáme, že
nový školní rok přivítáme v lavicích 26 žáčků první třídy.
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Mgr. Eliška Kvapilová

Taneční výlety na jaře 2019
Děti z tanečních kroužků Baby Trips Senice na Hané a TK
Těšetice zahájily letošní taneční sezónu vystoupeními na dětských karnevalech v Náměšti na Hané a Těšeticích, starší žáci
také na plesech v Těšeticích, ve Střížově a na akci DDM v Litovli,
mladší děti zase zatančily seniorům v Olbramicích.
Na první soutěž jsme jeli 30. 3. do Zlína. Starší žáci zde předvedli ,,Zumbu Pink“, která se jim celkem vydařila, ale hodnocení poroty nebylo příznivé. Daleko veselejší atmosféra vládla
na taneční přehlídce Jarní karneval v neděli 7. 4. v KD Náměšť
na Hané. Spolupořadatelem akce byl Městys Náměšť na Hané,
kterému dodatečně děkujeme za zapůjčení sálu. Zde si kromě tanečních vystoupení děti užily pohybové hry i soutěžní přehlídku
Miss Květinka.
Na další soutěž jsme jeli 13. 4. do Němčic nad Hanou. Od
začátku zde vládla velmi příjemná a přátelská atmosféra a na-

šim dětem se opravdu dařilo. Nejmladší děti ,,Žížaly“ vyhrály pohár a medaile za 1. místo. Starší žáci
s formací ,,Zumba Pink“ vyhráli pohár a medaile
také za 1. místo a navíc i cenu poroty za celkového
vítěze v kategorii Moderní tance. Radost byla veliká.
Na konci dubna jsme se zúčastnili taneční soutěže v Litovli, která probíhala po celý den a byla značně náročná. Setkali jsme se zde s tanečními kroužky
i tanečními školami. Mladší děti ,,Žížaly“ zatančily
velmi dobře a odnesly si medaile a sladkou odměnu za krásné 2. místo. Zasloužené 2. místo si také
vybojovali starší žáci se ,,Zumbou Pink“. Úspěšnou
premiéru zde mělo nové vystoupení starších žákyň
,,Pirátky“. Děvčata s přehledem vyhrála 1. místo,
medaile a sladký dort.
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Blahopřejeme všem dětem za pěkné taneční výkony a dobrou reprezentaci naší taneční skupiny.
Rodičům pak děkujeme za podporu a doprovod na
našich tanečních výletech.
Od května již nesoutěžíme, ale můžete nás vidět
v Senici na Hané či Těšeticích při vystoupeních k
Svátku matek nebo v Litovli na Hanáckých Benátkách. V našich tanečních kroužcích nejsou děti jen
ze Senice na Hané nebo Těšetic. Cvičí s námi také
několik dětí z Náměště na Hané, Olbramic a Loučan.
Pokud máte zájem o dětské tancování, přijděte
mezi nás. Nacvičujeme každý čtvrtek v MŠ Senice
na Hané a v pátek v tělocvičně ZŠ Těšetice. Těšíme
se na všechny nové šikovné kamarády i v příštím
školním roce. Bližší informace k zápisu dětí do tanečních kroužků získáte na adrese vedoucí:
grulichova@ddmlitovel.cz.
Mgr. Miroslava Grulichová

Šachový turnaj
Dne 4. května proběhl v Náměšti na Hané 23. ročník bleskového turnaje Memoriál Ladislava
Zbořila. Pořadatelem turnaje byl
Městys Náměšť na Hané. Turnaj se
hrál tempem 2 x 5 minut na 14 kol.
Na startu se sešlo 29 hráčů ze
16 šachových oddílů. Ač bylo hráčů méně, než je většinou na jiných
turnajích, kvalitou hráčů to byl silný turnaj. Zejména titulovaní hráči na prvních místech startovní listiny byli velice silní, takže se dalo
těžko tipovat, kdo získá 1. cenu.
Turnaj vyhrál překvapivě ale zaslouženě Roman Závůrka z SK Prostějov ziskem 11 bodů. Druhý FM
Fera Vrána z ŠK Staré Město vybojoval 10,5 bodu. Perličkou je, že si na
turnaj odskočil z probíhajícího MČR
v Ostravě, jen aby se tam pak zase vrátil na odpolední kolo! Na třetím mís-

tě se pak umístil FM Tomáš Cagašík
ze Slávie Kroměříž též s 10,5 body.
Turnaj kvalitně počítačově řídil a rozhodčím byl pan Karel Volek
z Mohelnice. Jako vždy byl zárukou
kvality, i proto bývá často pozván na
různé šachové turnaje do této funkce. Fotografem turnaje byl Ing. Jan
Chytil z Náměště na Hané. Turnaj
proběhl v naprosté pohodě a bez problémů. O občerstvení hráčů se postarala Restaurace „Na Záložně“, kde
hráči měli jednotný oběd, a to kuřecí
nebo vepřový řízek s bramborovým
salátem. Kdo nechtěl řízek, mohl si
po oznámení kuchaře dát knedlo-vepřo-zelo nebo bramborové knedlíky plněné uzeným masem. Polévku
si hráči mohli vybrat ze dvou druhů.
Jídlo bylo kvalitní, řízky byly velké!
Cenu v turnaji získal každý hráč,
a protože cen bylo více než hráčů,

tak ceny co zbyly, jsem rozdal zájemcům. Poděkování patří městysu
Náměšť na Hané, který nám zdarma zapůjčuje hrací sál, dále Karlu
Volkovi, Vladimíru Adámkovi za
to, že mě a Romanovi zajistil odvoz
z Prostějova do Náměště a také pomáhal na přípravě hracího sálu, rovněž dík patří pomocníkům Romanu Závůrkovi a Ladislavu Pruckovi!
Co říci závěrem: Turnaj se vydařil, za rok zas v Náměšti na Hané!
Jiří Fiala

Ze života jednotky
ve vozidle CAS20 a je vždy připraven
pomoci komukoliv v našem okolí.
Jednotka se dobrovolně přihlásila na pomoc při likvidaci následků vichřice, která poničila 11.3.2019

olomouckou ZOO. 31.3.2019 jsme od
rána do pozdního odpoledne řezali
vyvrácené stromy v celém areálu ZOO.
V loňském roce jsme vyjeli celkem 48x k zásahu, z toho bylo 18x
požárů,15x dopravních nehod,12x
technická pomoc a 3x planý poplach. Od nového roku 2019 jsme
do 30.4 vyjeli už 21x k zásahu.
Naši aktivitu i výjezdy můžete sledovat i na našem facebookovém
profilu- SDH Náměšť na Hané.
Michal Vyroubal, velitel jednotky
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Tak jako každý rok, ani letos není
nouze o společná setkávání jednotky u výjezdů, údržby věcných
prostředků, školení i praktické přípravě. Členové jednotky se podílejí i na kulturním chodu sboru, dopravy mládeže na soutěže, brigády,
sběr železného šrotu a podobně.
Dnes se již pomalu stěhujeme
do nově zrekonstruované zbrojnice, zatím bez techniky, tu přestěhujeme až bude hotova rekonstrukce
ulice Procházkova. Stavění májky
i letos proběhlo na náměstí, uvidíme do budoucna na ohlasy veřejnosti, kde se líbí májka víc…
V letošním roce byla pořízena
sada včetně školení na otevírání uzavřených prostor, zabouchnutých dveří, oken a podobně (včetně školení).
Díky tomu jsme schopni našim občanům pomoci, aniž by museli volat
zámečníka nebo rozbíjet dveře. Na
náš návrh nám městys pořídil automatizovaný externí defibrilátor Lifepak 1000. Toto AED již má své místo

firma MISAL

Alena Stavělová, Bělidlo 69, Náměšť na Hané,
tel.585 951 268, e-mail: misal@misal.cz
SLUŽBY
- VŠECHNY PLATBY PRO fi. SKYLINK
- výroba klíčů FAB

PRODEJ
- spojovací materiál, prodej kabelů a příslušenství k PC
- železářství- zámky, hřebíky, lopaty, násady na nářadí
- roury, kolena, zděře, těsnící pásky
- Barvy, laky, ředidla, štětce, SÁČKY DO VŠECH DRUHŮ VYSAVAČŮ
- ELEKTRO + PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ
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PRACOVNÍ DOBA PO-PÁ 13-17 HODIN, SO a NE - ZAVŘENO
MOŽNOST PLATBY KARTOU!

Sokolský sportovní areál
Nový sokolský sportovní areál v Náměšti na Hané je
od 7. května otevřený i pro širokou veřejnost.
V uvedeném termínu proběhlo slavnostní otevření za
účasti více jak 200 osob. V dopoledních hodinách „otevřeli areál“ žáci základní školy v rámci sportovního dne.
Odpoledne si všichni příchozí mohli vyzkoušet jednotlivá sportoviště na vlastní kůži formou soutěží
v těchto disciplínách: běh na 60 metrů, skok do dálky,
kop na branku, hod na koš a vrh koulí. Po absolvování všech disciplín dostali všichni soutěžící odměnu.
V rámci odpoledního programu byla odehrána přátelská utkání v malé kopané a volejbalu. Slavnostní zahájení otevření sportovního areálu proběhlo za přítomnosti
zástupců naší tělocvičné jednoty a městyse. Akce proběhla více jak dobře.
Provozní doba areálu otevřeného pro veřejnost
(za přítomnosti správce areálu):
Pondělí: 18:00 - 20:00
Úterý: 14:30 - 16:00
Středa: 14:30 - 16:00
Čtvrtek: 14:30 - 16:00
Pátek: 15:00 - 18:00
Sobota: 15:00 - 18:00
Neděle: 15:00 - 18:00
Tenisové kurty jsou provozovány dle aktuálního týdenního rozvrhu. V případě zájmu o využití některého
sportoviště (i mimo výše uvedených hodin) můžete
kontaktovat správce areálu na čísle 777 543 203.
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Tomáš Pečiva, starosta

Pohádkový slet čarodějnic

Vydává Městys Náměšť na Hané - Grafická úprava, tisk: firma Seritech s.r.o. Šternberk - Připravuje redakční rada - Vzhledem k vymezenému
rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků - evidenční číslo: MK ČR E 16 160.

