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Kostel sv. Kunhuty, místo setkávání
(150. výročí od položení základního kamene)
Tomáš Přidal
Když se v dobré víře
setká zbožné přání a úsilí
s umem a dech beroucí krásou,
vznikají krásné a jedinečné věci,
na které člověk může být po právu hrdý.
Stejně jako když byl léta páně 1871,
v naší milé Náměšti,
zbořen starý původní kostel
a téhož roku položen a se ctí požehnán
základní kámen ke stavbě kostela nového.
O rok později,
v dobách, z kterýchž již není
pamětníků, byla vystavěna
kostelní budova včetně střechy
a majestátní věže, čnící jako prst kazatele.
Ochraňující a podpírající nebeskou klenbu.
Když za velké radosti
byl kostel sv. Kunhuty,
této patronce a světici,
slavnostně roku 1873 posvěcen,

vryl se letopočet vysvěcení
do samotné zdi tohoto svatého místa.
Místa, kde lidé chodí
v prosbách i přáních,
setkávají se zde v míru a pokoji;
naslouchají a sjednocují se
v duchovním spojení.
Naslouchají duchovnímu Otci,
i svým vnitřním pocitům,
propojeni v myšlenkách
s Vyššími silami mocnými,
v opojení kouzla i zázraku.
Samotný kostel sv. Kunhuty
vyzařuje auru poctivé
a upřímné modlitby,
zbožně vyřčené litanie,
jež směřuje tím správným směrem.
Stejně jako kroky těch,
jež míří našimi životy v dobrých stopách.

150. výročí
kostela sv. Kunhuty
V letošním roce 17.10. uběhne
150 let od položení a požehnání základního kamene na stavbu kostela
sv. Kunhuty (17.10.1871). Položení kamene předcházelo 26.7.1871 zboření
starého kostela, bohoslužby se do dokončení stavby konaly v zámecké kapli Nejsvětější Trojice. Kostelní budova
a věž byly dokončeny v roce 1872, kostel byl vysvěcen 21.10.1873.
Kostelem zní varhany postavené poličským varhanářem Bedřichem Čapkem a jeho synem Karlem. Varhany
prošly v letech 2008 – 2013 generální
rekonstrukcí, kterou provedl varhaník – restaurátor Jaroslav Stavinoha.
Oprava byla financována ze sbírek,
mnoho věřících má zakoupeny píšťaly
z varhan. Varhany požehnal 8.9.2013
otec Norbert.
Stejně ze sbírek, z dotace Ministerstva zemědělství a půjčky z arcibiskupství byla realizována rekonstrukce věže kostela v roce 2018.
MAHU
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Distanční výuka na základní škole
28. ledna 2021 bylo ukončeno první pololetí školního roku 2020/2021.
Hodně zvláštního pololetí, protože po
většinu času se žáci, kromě 1. a 2. tříd,
vzdělávali distančně doma, z důvodu
epidemie COVID 19.
Tato nepříjemná situace ale trvá
mnohem delší dobu. V době, kdy vychází tento zpravodaj, je to už rok, co
škola, z důvodu epidemie, je ve zvláštním režimu.
Vše začalo 11. března 2020, kdy byly
školy uzavřeny, děti zůstaly doma
a začaly se vzdělávat na dálku. Pro
všechny to byla nová situace, se kterou se doposud nesetkali. Naše škola
měla za sebou navíc rozsáhlou rekonstrukci, která probíhala za provozu
a od ledna 2020 se vše teprve uvádělo do života. Na druhou stranu – byli
jsme zvyklí pracovat v polních podmínkách. Všichni jsme se seznamovali s novými technologiemi a protože nebyly žádné zkušenosti, vyučovali
jsme každý podle svých schopností
a možností. Žádná podpora ze strany
MŠMT nebyla a tak se informace získávaly jen vzájemným sdílením zkušeností ve škole i mezi školami.
Bylo jasné, že pokud by se situace opakovala i ve školním roce
2020/2021, tak tento způsob nebude stačit a bude třeba zavést jednotný vzdělávací systém. Vedení školy
vytvořilo plán, jehož součástí bylo,
kromě nákupu mobilní techniky,
také nezbytné vzdělávání pedagogů.
Bez něho nebylo možné se sjednotit
a nastavit tak pro všechny stejné podmínky. Školení naplánovaná na začátek října se, bohužel, neuskutečnila,
protože přišla nová omezení a nákup
mobilní techniky, i když byly peníze, se také zpozdil, protože hardware
byl v celé republice vyprodaný, i když
byl objednaný koncem srpna. On line
výuka sice probíhala, ale někdo vyučoval přes Skype, někdo přes Zoom,
někdo přes Google Meet a úkoly se
vesměs odevzdávaly přes e-maily.
Mohla alespoň probíhat jednání
se společností Google o bezplatném
zpřístupnění jejich služeb G-Suite. To
se podařilo a tak jsme mohli všem zaměstnancům a žákům zřídit g-mailové účty na naší doméně a mohli jsme

zprovoznit celý jednotný vzdělávací
systém. Podařilo se také uskutečnit
potřebná školení, ještě před koncem
kalendářního roku, ale aby nedošlo ke zmatkům, nechali jsme starý
systém dojet. Před Vánocemi běžela
alespoň rotační výuka, takže jsme dětem mohli rozdat přihlašovací údaje
a také je do nového systému zaškolit. Starý systém distanční výuky byl
ukončen posledním dnem roku 2020
a od ledna 2021 vzděláváme distančně
v prostředí Google G-Suite for Education zejména prostřednictvím Google Classroom a Google Meet. Jednotně, všichni učitelé od 1. do 9. třídy.
Tento systém plánujeme využívat také
v době prezenční výuky, protože přináší spoustu výhod.
V Google Classroom bylo vytvořeno 101 on-line učeben podle předmětů a pro každou třídu také učebna pro
třídnické záležitosti. Součástí distanční výuky jsou tak synchronní on-line
hodiny, které probíhají pravidelně
podle vytvořeného rozvrhu. Tyto on-line hodiny probíhají v prostředí Google Meet a vzdělávací materiály do
nich žáci dostávají v aplikaci Google
Classroom, kam také odevzdávají vypracované úkoly. Komunikace už tedy
neprobíhá jako dřív, přes e-maily. To
bylo velmi náročné, protože vyučující
dostávali denně stovky e-mailů, které bylo třeba zpracovat, vyhodnotit
a odpovědět na ně. To je zároveň také
odpověď na to, proč reakce na maily
nechodila obratem. Nastavený systém
práci zjednodušil, počty úkolů se ne-

změnily, ale práce s nimi je přehledná
a jednodušší. V systému se dají nastavit termíny, které se ukládají automaticky do Google kalendáře. A tento
systém zároveň nutí dodržovat děti
pravidla – je nekompromisní – pozdě
odevzdaný úkol tak sám označí jako
nesplněný.
Distační výuka ale nejsou jen on-line synchronní hodiny. Je to i on line
samostatná práce žáků a také offline
činnosti.
Většina dětí se, také díky podpoře
rodičů, do distanční výuky zapojila.
Tam, kde chybělo potřebné vybavení,
jsme pomohli jeho zapůjčením. Stále máme k dispozici ještě notebooky,
které můžeme zapůjčit. Bohužel je ale
také minimum žáků, kteří se zapojili
úplně minimálně, i když je distanční
vzdělávání povinné.
Máme za sebou dva měsíce provozu v učebnách Google a zdá se, že vše
běží jak má.
Distanční výuka je náročná pro
učitele, děti a samozřejmě také pro
rodiče. Bez jejich pomoci bychom
se neobešli, zvláště u mladších dětí.
Chtěl bych všem rodičům poděkovat za jejich spolupráci a popřát jim
zdraví a pevné nervy. A hlavně nám
všem popřát, ať tento stav co nejdříve skončí a děti se vrátí normálně do
školy. Klasickou školní docházku nenahradí sebelépe nastavený on-line
systém, který nedokáže nahradit ani
sociální kontakty, které potřebují děti
i dospělí.
Mgr. Ladislav Havelka, ředitel

Výstavba objektu pro bydlení – projekt Transformace Nové Zámky
Ne každý má to štěstí, aby v dospělosti mohl žít zcela samostatný život,
u kterého není nezbytná pomoc jiné
osoby. Lidé s mentálním postižením
jsou na pomoci jiného člověka závislí, i když pomoc či podporu každý
potřebuje v jiném rozsahu.
Před rokem 1989 bylo nejběžnější formou pomoci lidem s mentálním postižením jejich umístění do
ústavu sociální péče, ve kterém žili
na čtyř i vícelůžkových pokojích ve
velkých pobytových zařízeních sociální péče, často o kapacitě několika stovek osob. Příliš nebylo ani
rozlišováno, kdo jakou podporu
potřebuje. Docházelo tak k tomu,
že člověk nemohl sám téměř nic dělat samostatně, nemohl si nachystat
k jídlu, na co měl chuť, nemohl si
sám uklidit. A to přesto, že by tyto
činnosti zvládl.
Cílem transformace sociálních
služeb je poskytovat lidem s mentálním postižením pomoc a podporu tak, aby co nejvíce odpovídala jejich potřebám a schopnostem.
A také, aby byly služby poskytovány
v objektech, které odpovídají svým
charakterem 21. století. Pro každého
je příjemnější bydlet v malé domác-

nosti s menším počtem osob, než ve
velkém zařízení sociálních služeb
s kapacitou mnoha desítek lidí.
Olomoucký kraj – stejně jako další
kraje v České republice – postupně
realizuje transformační projekty.
V letech 2013 – 2015 proběhla transformace služeb organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních
služeb Šternberk, p. o. Díky tomuto
projektu se mohlo celkem 68 uživatelů (osob s mentálním, příp. kombinovaným postižením) přestěhovat do nových objektů – rodinných
domů nebo bytů v běžné zástavbě
ve městech Šternberku, Šumperku,
Uničově a v obci Lužice. O této velké změně, na kterou se klienti museli připravovat, byl dokonce Českou
televizí natočen časosběrný dokument, který je možno shlédnout
v archívu ČT: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10861835905-pet-statecnych/.
Transformační projekt Vincentina jednoznačně potvrdil, že pro
řadu klientů sociálních služeb je
tato změna života novým začátkem
a rozhodně je nezbytné v těchto
projektech pokračovat. Olomoucký
kraj rozhodl navázat na tento pro-

jekt a pokračovat v procesu transformací organizace Nové Zámkyposkytovatel sociálních služeb, p. o.
Dosud v rámci této změny vznikly
transformované sociální služby
v domácnostech rodinného typu
v Uničově, Července, Drahanovicích a v Litovli.
Vznik dalších nových sociálních
služeb v bydleních rodinného typu
je připravováno. Již nyní se klienti
připravují na přestěhování do nových domovů, neboť i oni se na tuto
výraznou změnu musí přichystat.
V tomto duchu by Olomoucký kraj
rád navázal i výstavbou objektu pro
bydlení v Náměšti na Hané. Uživatelé sociálních služeb z Nových
Zámků, kteří zde budou bydlet,
s vámi chtějí zažívat chvíle všední
i sváteční, chtějí se stát vašimi spoluobčany, sousedy. Věříme, že je mezi
sebe přijmete a že jim dáte šanci na
novou životní etapu. S každodenním
životem jim budou pomáhat zkušení
pracovníci, kteří jim poskytnou přiměřenou míru pomoci a podpory,
prakticky v nepřetržitém režimu.
Mgr. Ivo Slavotínek
náměstek hejtmana pro sociální věci

Obnova ploch veřejné zeleně Náměšť na Hané
lidé měli zahrádky) je zarostlá plocha
porostem, který není právě vzhledný.
Na tomto místě bude provedena drobná parková úprava s místem k posezení. Na vlastní ploše budou vysázeny
3 vzrostlé stromy a v severním cípu
založena zapojená skupina keřů.
MAHU
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Tento projekt se začal realizovat
již v loňském roce a letos bude dokončen. Výsadba stromů proběhne
na amfiteátru (tam je část stromů již
vysázena), v ulici Prostějovská byly
vysázeny lípy, bude upravena plocha
na Zábraní, vysázené, jsou i stromy v
Záhumenské. Na Zábraní (dříve zde

Železniční nehody v Náměšti
V živé paměti místních je poslední větší nehoda autobusu a vlaku
jedoucího z Olomouce na již zrušeném přejezdu u Biskupství. Během
historie trati se drobných či větších nehod odehrálo hodně. Jednou
z těch, která skončila smrtí byla ta
z 25. 5. 1935.
Z přiloženého novinového článku
z 29. 5. 1935, jenž vyšel v Selských
listech, se dozvídáme že stavitel Valoušek z Prostějova najel na jedoucí
motorový vlak, při nehodě byl vlakem tažen a uhořel. Jak to po nehodě vypadalo se můžete podívat na
fotografiích za které děkujeme panu
Konečnému.
Martin Kašpar, předseda spolku

Náměšťské noviny / strana 4

Taneční kroužek pro děti v Náměšti
Od září tohoto roku se budou moci
děti v Náměšti učit tančit. Otevře se
totiž taneční kroužek pro děti pod
vedením profesionální baletky a tanečnice Lucie Mielewczykové, která
dlouhodobě působila v divadle v Olomouci.
Pro předškolní děti ve věku 3 – 6 let
bude otevřena tanečně-pohybová přípravka a pro starší děti ve věku 6-12 let
budou probíhat lekce tance a baletu.
Vedení městyse Náměšť tyto aktivity
vítá a poskytlo pro taneční kroužek
prostory přísálí a sálu v kulturním zařízení městyse. Školné za kroužek je
1 200,-/pololetí. V případě zájmu a přihlášení pište na: lucie.tanec@email.cz.
Lucie Mielewczyková

Odpady
o posílení sběrných míst, vytvoření
nového (za COOPem). Čím více budeme třídit, tím více snížíme náklady na komunální odpad. Za plasty,
papír, kovy, nápojové kartony získáváme finanční prostředky od firmy
EKO -KOM, kterými hradíme část
nákladů za komunální odpad.
Smlouvy o zajištění odvozu
a likvidaci komunálního odpadu.
Tyto smlouvy má městys uzavřeny
s našimi podnikatelskými subjekty.
Smlouvy budeme muset vypovědět
a od 1.1. 2022 budou pro podnikatele platit smlouvy nové. Městys musí,
bohužel, nastavit podnikatelům vyšší platby.
Textil
Od roku 2025 bude pro obec stanovena povinnost odebírat textil. Na
tuto povinnost se městys připravuje
již nyní. Byla podepsána smlouva
s firmou Textil ECO a.s. z Boskovic.
Firma dodá další kontejner na textil
ke sběrnému místu v ulici Fučíkova,
bude vyvážet kontejner v ulici Lomená i u COOPu.

Skládka
Mnozí ze čtenářů ani nevědí, že
městys má podíl na skládce v Senici na Hané. Skládkový prostor
byl rozdělen mezi obce Senice na
Hané (60%) Náměšť na Hané (28%)
a Loučany (12%). Jaký je zaplněnost
skládky k 31.12.2020: městys má již
zaplněno téměř 92,68 % své kapacity,
Senice na Hané 76,70% a obec Loučany 57,66. poté, co bude náš podíl
zaplněn, budeme ukládat na část podílu Senice na Hané a poté obě obce
na podíl obce Loučany.
Dosud byl poplatek za uložení na
skládku ve výši 500,- Kč za tunu. Po
změně zákona to bude 800,- Kč za
tunu.
Oleje
Jak jsme vás již dříve informovali, oleje z domácností se nesmí lít do
odpadu. Proto na Nových Dvorech,
v ulici Hrad, u bytovek na Biskupství,
u sýpky v ulici Bělidlo, v ulici Jiráskova a K Baběnci jsou umístěné zelené
popelnice, do kterých v plastových
lahvích vkládáme olejem naplněné
lahve.
MAHU
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Od 1.1.2021 platí nové vyhlášky
a poplatek za odpady a nový zákon
o odpadech. Co s sebou tento nový
zákon přinese?
Předně bude muset zastupitelstvo
schválit nové znění vyhlášek. Tak,
jak dosud to bude vyhláška ve které
se stanoví místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství –
vychází se tedy ze současného místního poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadu.
Druhou vyhláškou je vyhláška
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
V letošním roce, zřejmě na červnovém zasedání zastupitelstva, budou
obě vyhlášky schváleny. Za odpady
na osobu dosud platíme 500,- Kč.
V roce 2022 se tato částka bude muset zvýšit z 500,- Kč na 650,- Kč. Do
nákladů se, dle zákona o odpadech
bude započítávat i např. odvoz bioodpadů, který dosud městys hradil ze
svého rozpočtu. Zásadní je, abychom
pečlivě třídili: plasty, sklo, papír, tetrapaky, železo. Proto rada rozhodla

Střípky náměšťské archeologie XIV.
K povrchovému nálezu keramického kotoučovitého závěsku typu Tibava s čtyřmi otvory z období kultury nálevkovitých pohárů pozdní doby kamenné z prostoru dnešní „Lesní ulice”, k. ú. městyse Náměšť na Hané (okr. Olomouc).
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„Člověk mění podobu a ráz krajiny napříč věky - dle vlastní potřeby;
prostor k sídlení je autonomní element, žijící si svým vlastním životem, jak si jej sami vybudujeme...”
Městys Náměšť na Hané, jako prostor k zakládání osad, byla
člověkem vyhledávaným místem od samotných počátků
„nepsaných” dějin - tedy již od prehistorických dob. Svědčí
o tom (nejen) množství archeologických nálezů z katastru
dnešního městyse, ale i řada lokalit sídlištního i funerálního
(funerální - pohřební, pozn. autora) charakteru, rozložených,
de facto, po celém jejím katastrálním území, včetně samotného intravilánu. V předloženém příspěvku, v pořadí již čtrnáctých archeologických „střípcích” tehdejšího dávnověkého
Náměšťska, se blíže zaměříme na polohu s názvem „Lesní
ulice”, která je v současné době intenzivně zastavěna kolonií
rodinných domů a je tudíž samostatně fungující a prosperující obydlenou jednotkou, resp. ulicí, tvořící součást městyse.
Polohopisně „Lesní ulici” najdeme v Z části městyse, mezi
silnicí III. třídy, směrem na sousední obec Olbramice a říčkou Šumice, která městysem protéká. Popisovaná lokalita
z J strany přiléhá k místnímu hřbitovu. Celá tato plocha nese
rovněž pojmenování trati „Pod Křébem“. I přesto, že opakovanými záchrannými akcemi prostějovské pobočky Ústavu
archeologické památkové péče Brno, v. v. i. bylo zachyceno
intenzivní a dlouhotrvající halštatské osídlení tohoto prostoru (tj. v období starší doby železné - tzv. halštat, kultura
platěnická), které zde započalo již ve stupni HC a dožilo se
až svého závěrečného stupně HD3; v době, kdy byla tato plocha zemědělsky využívána, (tedy ještě před samotnou fází
výstavby kolonií rodinných domů) zde Tomáš Přidal z Náměště na Hané opakovanými povrchovými sběry zachytil
nálezy, dokladující mnohem dřívější (archaičtější) osídlení,
kdy se pomyslně ocitáme „nazpět v čase i prostoru” v zemědělském pravěku - tj. v mladší a pozdní době kamenné, v přítomnosti tehdejší společnosti u nositelů kultury s moravskou
malovanou keramikou (MMK) a lidem s kulturou nálevkovitých pohárů (KNP). A právě v roce 2006 neunikl pozornosti místního amatérského badatele, během jedné z běžných
povrchových prospekcí v této lokalitě, vyoraný zvláštní artefakt, podobající se hliněnému „knoflíku”, o kterém nevěděl nic bližšího, vyjma toho, že jde o nález pravěkého stáří.
Vlastním zkoumáním a následnou konzultací se ukázalo,
že se jedná o tzv. kotoučovitý závěsek, označovaný jako typ
Tibava, náležící nositelům lidu s nálevkovitými poháry (dále
i KNP - poznámka autora), jejího (mladšího) III. stupně - tzv.
bolerázské fáze (3500 - 3200 př. n. l.). Nutno na tomto místě
podotknout, že v souborech keramiky KNP z hradisek střední Moravy se sporadicky objevují keramické kotouče se dvěma otvory k zavěšení, které jsou umístěny excentricky blíže
k okraji. Vystupují ve dvou variantách: 1. jako ploché kolečko
s rovnou základnou a mírně bochánkovitě zvednutým tělem
a 2. obdobně modelované, ale s kuželovitě vystouplým středem. Není pochyb o tom, že jsou ekvivalentem měděných
a zlatých předloh. V prvním případě se jedná o terče typu
Tibava (tomuto typu náleží právě náš pojednávaný artefakt

z prostoru předmětné „Lesní ulice” - varianta se čtyřmi otvory, objevuje se ještě varianta s otvory dvěma), v druhém případě o modifikaci typu Stollhof, označenou jako typ Náměšť
na Hané, podle měděného závěsku, který byl společně se spirálkou ze stejného kovu součástí žárového hrobu v mohyle
KNP s obvodovou konstrukcí na katastru Náměště na Hané
v poloze „Dlouhá niva”. Celkem bez problému vnímáme
kovové zástupce těchto kotoučů jako šperk, zda však plnily
stejnou funkci i také kotouče zhotovené z hlíny a kamene zůstává otázkou. Za předpokladu, že jsou amuletem věrských
představ, souvisejících s uctíváním Slunce - sluneční kotouče,
jež zlaté a měděné kotoučky přímo evokují (odrazy této víry
nacházíme i v samotném žárovém pohřebním ritu tohoto období; tj. žár, oheň - spalování zesnulých - jakási „očista” duše),
plnily toto poslání stejně dobře i amulety z méně atraktivních
materiálů. Na Moravě je jejich první výskyt spolehlivě doložen až s mladšími nálevkovitými poháry v průběhu (výše
jmenované) bolerázské skupiny. Náměšťský exemplář keramického kotoučovitého závěsku (terče) typu Tibava z prostoru dnešní „Lesní ulice” (varianty s čtyř perforací - tj. čtveřicí
otvorů, rozložených do mírného trapézového uspořádání)
je ukázkovým příkladem toho, že jejich výskyt nemusí být,
a priori, vázán pouze na výšinná fortifikovaná sídliště (hradiska) z tohoto období, ale i na standardní rovinná sídliště
zemědělského charakteru mladších nálevkovitých pohárů
v průběhu bolerázské skupiny, kdy je na moravském územním teritoriu KNP jejich výskyt poprvé bezpečně detekován.
Tomáš Přidal

1

2

Obr. 1 - 2:
Keramický kotoučovitý závěsek typu Tibava (varianta se čtyřmi otvory)
z k. ú. městyse Náměště na Hané (okr. Olomouc) - poloha „Lesní ulice“.
Čelní a zadní strana artefaktu. Foto: T. Přidal.
Obr. 3:
Kotoučovitý závěsek
typu Tibava se čtyřmi
otvory a jeho kresebná dokumentace.
Foto: T. Přidal.

Poplatky 2021

Výhodný
PronáJem
A PůJčovnA
PLošin
Denka Junior
12 metrů
Denka Lift
25 metrů

Pron

ájem

ploš

MAHU

Provádíme
výškové práce
s Opravy střech, klempířské
a pokrývačské práce
s Čištění žlabů a svodů
s Tlakové čištění střech
a fasád od mechu a plísní
s Odstranění sněhu a ledu
ze střech
s Nátěry stožárů a veřejného
osvětlení
s Ořezy stromů a rizikové
kácení z plošiny
s Jiné výškové práce z plošiny
Kontakt:
Jiří Srovnal
tel.: 731 453 560
plosiny@srovnal.cz

www.srovnal.cz
www.srovnal.cz
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Stromy v Náměšti, jak dokazují
i historické fotografie, vždy tvořily
nedílnou součást veřejného prostoru
v Náměšti. Sad u zámku, který byl
vysázen již ve 30. letech 20. století,
v posledních letech odumíral a přestal
plnit svou funkci. Proto se zastupitelstvo rozhodlo využít možnosti získat
dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ČR na výsadbu nových
ovocných stromů. Dotace byla podána a předpokládáme, že jí obdržíme. Poté budeme potřebovat pomoc
všech, kdo mají zájem na obnově sadu
a tím i vytvoření kvalitního veřejného
prostoru. Projekt nám umožní získat
112 kusů ovocných strom, které si budeme muset společně vysázet. Předpokládáme, že vysazovat stromy budeme na podzim tohoto roku.

J. Šťastná

a13031

Sad u zámku
Náměšť na Hané

2) Místní poplatek ze psů je stanoven na 200 Kč. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je sazba
poplatku ve výši 100 Kč za psa. Poplatníkem je držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse.
Poplatek se platí ze psů starších
3 měsíců.

in tel.:
731
453
560

Upozorňujeme občany, že se na
úřadě městyse v úřední dny pondělí
a středu vybírají poplatky.
Do 31. 5. 2021 jsou splatné následující místní poplatky:
1) Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je stanoven na
500 Kč za osobu, která má trvalý pobyt na území městyse. Poplatníkem
je i cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů.

Komunitní centrum „Radost“
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Co nového se přihodilo v našem
Komunitním centru „ Radost “ Náměšť na Hané od října - prosince
2020. Ve spolupráci s Rodinným centrem „ Pohádka „ a s klubem Aktivních žen.
Na podzim jsme vymysleli propojení rodičů a dětí s Domem seniorů
František, kdy jsme společně vytvořili podzimní dekorace pro radost
a potěchu babičkám a dědečkům
(viz. foto).
Od listopadu do prosince 2020 probíhala sbírka „ Pomáháme si navzájem
v době koronavirové krize a pandemie“. Sbírka pomohla několika rodinám z Náměště a okolí, které se
dostaly kvůli pandemii do finanční
tísně. Děti oblékat musely. (viz foto).
V prosinci 2020 jsme uspořádali
akci s omezeným počtem účastníků
Mezigenerační putování za Mikulášem s překvapením a nadílkou. Akce
proběhla ve venkovních prostorách
komunitního centra Radost, kde si
rodiny plnily drobné úkoly, povídali jsme si o adventním čase, poté se
procházkou po Náměšti dostali až na
náměstí k vánočnímu stromu a jesličkám, kam přišel Mikuláš s čertem
a anděli a proběhla Mikulášská nadílka. Vše dle pravidel a nařízení vlády, kdy se dodržela všechna opatření
(viz. foto).
Také jsme v předvánočním čase
s klubem Aktivních žen tvořili dárečky pro seniory z Domova

seniorů František. Tvoření probíhalo v menších skupinkách, abychom dodrželi nařízení vlády. Vytvořili jsme cca 60 ks a tím tak
potěšili všechny klienty z domova
i všechny, kdo se o tyto seniory starají a pomáhají. Popřáli jsme všem nádherné Vánoce a víru v lepší zítřky.
(viz. foto – originál a velký formát…)
Také bych Vám ráda představila
své nové kolegy sociální pracovníky, kteří začali pracovat od 4. 1. 2021
a budou pomáhat v komunitních
centrech Regionu HANÁ se sociální
prací:
Bc. Veronika Zavadilová,
tel.: 777 833 273, email: veronika.zavadilova@regionhana.cz), bude působit na území komunitních cen-

ter ve Skřípově, Suchdolu, Služíně
a v Bílovicích –Lutotín.
Bc. Dominik Solovský, DiS.,
tel.: 602 755 005, email: dominik.
solovsky@regionhana.cz, který bude
osobně pro KC Náměšť na Hané ve
dne po-st v době 8:00 – 16:00 hodin.
Po předchozí telefonické domluvě
možno i v jiný čas.
K dispozici bude také pro komunitní centra v dalších obcích, jako jsou
Raková u Konice, Olšany u Prostějova, Pěnčín, Laškov, Těšetice Rataje
a Ústín.
Radka Lakomá
koordinátorka KC Radost
a RC Pohádka
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firma MISAL

Alena Stavělová
Bělidlo 69, Náměšť na Hané
tel.: 585 951 268, e-mail: misal@misal.cz

PRODEJNÍ DOBA:
PONDĚLÍ až PÁTEK:
14 - 17 hodin
SOBOTA:
09 - 11 hodin
NEDĚLE:
ZAVŘENO
MOŽNOST PLATBY KARTOU!

NOVĚ!
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GEODETICKÉ PRÁCE

SLUŽBY

Ing. Radek Krejčíř
777 574 293
radek.krejcir@seznam.cz

- VŠECHNY PLATBY PRO fi. SKYLINK

Nové Dvory 411
783 44 Náměšť na Hané
IČO: 88615774

GEOMETRICKÝ PLÁN PRO:


zaměření budovy
rozestavěné stavby
novostavby ke kolaudaci
o hospodářské a výrobní objekty
dělení pozemku
o rozdělení pozemků
o rozdělení pozemků o dané výměře
o zaměření změn hranice
vyznačení věcného břemene
o
o





Vytýčení



vlastnické hranice parcely
stavby

Inženýrskou geodézii:






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

- VÝROBA KLÍČŮ FAB

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

Parkování v Náměšti
Je pravdou, že v Náměšti není dostatek parkovacích míst (povinností
městyse není je budovat). V poslední
době však se rozmohl velký nešvar
– majitelé aut parkují, kde je napadne. Nejlépe na zelených plochách,
které rozjíždějí a bláto je potom
všude na cestě (např. ve Vodní ulici, kostkové mezi chráněnými lípami, stejně tak i v ulici Na Hradě, na
Biskupství na chodníku, stejně tak
i v Nádražní ulici).
Upozorňujeme všechny, že městys
chystá kontroly a bude vše řešit
s dopr. inspektorátem Policie ČR.
MAHU

Dobrý den,
kořeny našeho rodu sahají v Náměšti na Hané až do roku 1776, nyní žijeme v Olomouci.
Jsme mladá rodina, rádi bychom tady koupili rodinný dům.
Klidně starší, opravíme jej a vdechneme mu nový život.
Nejsme realitní kancelář, chceme zkrátka žít v Náměšti na Hané. Pomůžete nám, prosím?
Děkujeme za nabídku.
Bc. Michal Poláček – 734 520 598, michalpolacek@email.cz
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NÁVRAT RODU DO NÁMĚŠTĚ NA HANÉ
MLADÁ RODINA SHÁNÍ DŮM KE KOUPI

www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
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Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Náměšťské noviny / strana 13

Průběh sčítání

Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Olomoucký kraj
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.
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Název pobočky

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Telefon

Štíty

Na Pilníku 221, 78991, Štíty

954278991

Přerov 1

Husova 2846/2, Přerov I-Město, 75002, Přerov

954275151

Přerov 2

Kratochvílova 114/4, Přerov I-Město, 75002, Přerov

954275002

Přerov 5

Trávník 322/29, Přerov I-Město, 75002, Přerov

954275005

Přerov 4

Tyršova 479/1, Přerov II-Předmostí, 75124, Přerov

954275124

Lipník nad Bečvou

Novosady 29/17, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131, Lipník
nad Bečvou

954275131

Kojetín

náměstí Dr. E. Beneše 5, Kojetín I-Město, 75201, Kojetín

954275201

Hranice 1

Tř. 1. máje 1901, Hranice I-Město, 75301, Hranice

954275301

Olomouc 6

Polská 1201/1, 77900, Olomouc

954277006

Olomouc 8

Horní náměstí 407/27, 77900, Olomouc

954277008

Olomouc 10

Foerstrova 717/21, Nová Ulice, 77900, Olomouc

954277010

Olomouc 12

Janského 469/8, Povel, 77900, Olomouc

954277012

Olomouc 1

Mariánská 844/2, 77900, Olomouc

954277100

Olomouc 2

Jeremenkova 104/19, Hodolany, 77900, Olomouc

954277200

Olomouc 9

Ladova 346/6, Hejčín, 77900, Olomouc

954277900

Lutín

Olomoucká 124, 78349, Lutín

954278349

Uničov 1

Dr. Beneše 79, 78391, Uničov

954278391

Litovel

Vítězná 176/29a, 78401, Litovel

954278401

Šternberk 1

ČSA 118/17, 78501, Šternberk

954278501

Šumperk 1

Gen. Svobody 100/13, 78701, Šumperk

954278701

Šumperk 2

Jesenická 464/4, 78701, Šumperk

954278702

Libina

č.p. 212, 78805, Libina

954278805

Hanušovice

Hlavní 372, 78833, Hanušovice

954278833

Zábřeh

Postřelmovská 465/1a, 78901, Zábřeh

954278901

Mohelnice

Nádražní 381/9, 78985, Mohelnice

954278985

Jeseník 1

Poštovní 341/3, 79001, Jeseník

954279001

Javorník u Jeseníku

Nádražní 163, 79070, Javorník

954279070

Moravský Beroun

Masarykova 200, 79305, Moravský Beroun

954279305

Zlaté Hory v Jeseníkách

Bezručova 144, 79376, Zlaté Hory

954279376

Prostějov 1

Poděbradovo nám. 979/13, 79601, Prostějov

954279601

Prostějov 2

Janáčkova 3160/4, 79601, Prostějov

954279602

Prostějov 4

Plumlovská 4126, 79604, Prostějov

954279604

Držovice

Konečná 452/23, 79607, Držovice

954279607

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz

1

Název pobočky
Konice

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Masarykovo nám. 41, 79852, Konice

Telefon
954279852

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště
ČSÚ Olomouc

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 772 11, Olomouc

Telefon
585731516

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz

2
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Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.

Kontejner bude přistaven na těchto místech:
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD:
Náměšť – u nádraží 8.00 – 9.15 hodin
Náměšť – ul. Fučíkova 9.30 – 10.45 hodin
Nové Dvory – točna 11.00 - 11.45 hodin

NEBEZPEČNÉ: odpady vzniklé činností občana, ne podnikatelskou činností

Olejové automobil.filtry- plechovky se zbytky barev- monočlánky – autobaterie- zářivky – znečištěné obaly od chemikálií obaly od sprejů – zbytky přípravků na hubení škůdců, postřiky –- motorové oleje- mořidla, rozpouštědla. Veškeré tekuté odpady
jsou přebírány pouze v těsně uzavřeném obalu (nádobě).

VELKOOBJEMOVÉ: odpady, které se „nevejdou do popelnice“ a vznikají v
domácnosti
Matrace – linolea- koberce – kočárky (bez kovové konstrukce) - křesla- gauče- a další objemný odpad, který nelze jiným
způsobem zlikvidovat

Žádáme občany, aby sběr neodkládali na místa sběru předem, ale až v uvedenou dobu, kdy společnost
Eko-Unimed sběr od Vás převezme a uloží přímo do sběrných nádob
Děkujeme za pochopení

!!! NESBÍRÁ SE !!!
ŽELEZNÝ ŠROT A PAPÍR
LÉKY - odevzdávejte zdarma do lékárny
TEXTIL - odevzdávejte do kontejnerů u COOPu, ul. Lomená a Fučíkova
PNEUMATIKY - pro občany je možnost odevzdat pneumatiky
v Autocentru Vojta, Loučany 836 zdarma, pouze čisté bez disků
ELEKTROODPAD - odevzdávejte ve dvoře úřadu městyse na náměstí
T.G.Masaryka
WC mísy, umyvadla, vany, kachličky, sutě, střešní krytiny včetně
azbestu, okna, dveře, stavební polystyren
nejsou v současné době odpady komunálního charakteru, ale odpady stavební, a ty si musí každý likvidovat na své vlastní náklady, ne na náklady obce!
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