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Pomlázka
Chození s pomlázkou a na pomlázku
patřilo v našich zemích k nejstarším velikonočním obyčejům. Pomlázkou se
označoval nástroj, kterým byly o
Velikonocích šlehány mladé dívky a
ženy, aby „omládly“. Pomlázkou bývala nazývána také velikonoční pochůzka doprovázená koledou. Pomlázku
o Velikonocích v podobě vajec a velikonočních pokrmů dostával od vrchnosti a farníků kostelník a farář. Obdarováni bývali obecní sluha, učitel
a od hospodářů čeleď.
Pomlázkou se přezdívaly i hodové velikonoční pokrmy vysvěcené
v kostele a podávané o slavnostní
božíhodové hostině. V předkřesťanských dobách se jarnímu šlehání
mladými zelenými proutky připisoval
magický „omlazující“účinek. Ratolestmi
se o jarních oslavách nešlehali navzájem
jen lidé. Svůj díl dostával dobytek a pole
připravená k zahájení jarních prací. O
velikonočním úterý vyplácely ženy mládence a muže. Ženské pomlázce se říkalo robské právo nebo babská mrskačka.
Právo velikonočního koledování začínalo
o půlnoci z Božího hodu velikonočního
na Pondělí velikonoční. V některých krajích chlapci vyšlehávali děvčata hned po
skončení božíhodových bohoslužeb při
cestě z kostela. Po dětských kolednících
navštěvovali stavení svobodní mladíci. Ty
nelákala ani tak koleda jako možnost přiblížit se k děvčatům. Právě na ně čekala
odměna v podobě složitě zdobených a někdy i popsaných vajíček. Obdarování při
pomlázce většinou symbolizovalo souhlas či odmítnutí mládence děvčetem, o
které se ucházel.
Pomlázky, kterými koledníci „mladili“ děvčata a hospodyně, se v jednotlivých krajích nazývaly různě. Říkalo se
jí houdovačka či hodovačka, snad podle
božíhodových oslav, šlehačka, mrskút,
mrskačka, šmigrust (z něm. schmeckostern), tatarec, korbáč, žíla, karabáč, karabina, kocar, tatar, kyčka, dynovačka,
binovačka a vinovačka. Podobně jako

měl omlazovací proutek řadu názvů, lišila se v jednotlivých krajích i jeho podoba.
Uplést pomlázku patřilo k nezbytným
dovednostem každého chlapce.
Nejčastěji se pomlázka pletla z několika vrbových

proutků. Jejich počet se pohyboval
většinou od šesti do šestnácti. Zřídka
se používal pouze jednoduchý prut. Po-

kud ano, zdobily ho kolem dokola hustě
opletené proutky. V některých krajích
byly oblíbené obyčejné březové metly
nebo jalovcové větévky. Kromě vrbových proutků se pomlázka zhotovovala
z kořenů lékořice, nebo se jako pomlázkový bič používaly jakési důtky spletené z kožených řemínků a protažené
různobarevnými koženými pásky. Ne
všechny pomlázky byly určeny ke šlehání. Objemné žily, korbáče a tatary nosili
chlapci při koledě s sebou jako symbol
svého stavu a od vyšlehaných děvčat na
ně za odměnu dostávali barevné stuhy.
Splétáním pomlázek a šleháním „pro
štěstí, zdraví a mládí“ se o Velikonocích bavili po staletí obyvatelé města i
vesnic.
• čerpáno z Malé encyklopedie Velikonoc V. Vavřinové

H A NÁCK Á K ULT UR A
z cyklu „Lázně dětem“
Lázně Slatinice vyhlásily v době od
5.10.2012 do 5.11.2012 výtvarnou soutěž
Hanácká kultura.
Do této soutěže se zapojili také žáci
2. stupně Základní školy Náměšť na
Hané se svými výtvarnými pracemi zaměřenými na život, tradice a kulturní památky v našem regionu.
Vyhlášení vítězů proběhlo v rámci
Vánočního stromečku v Lázních Slatinice 26.11.2012. Obrázky jsou použity pro
výzdobu lázeňského domu Hanačka.
Z naší školy byli oceněni žáci 8.ročníku, kteří zpracovali téma „ Líbánky na
Hané“ podle obrazu Josefa Mánesa. Byli
to: David Kopřiva, Daniel Chorý, Linda
de Roecková, Kamila Piterková, Nikola
Hyžová a Kristýna Chocholová. Mezi
oceněné patří také žákyně 9.ročníku Tereza Hladilová a Zuzana Purová, které
ztvárnily Černou věž v Drahanovicích a
hanácký kroj.
Všechny práce byly vydány v Katalogu výtvarných děl ze soutěže Hanácká

kultura z cyklu „Lázně dětem“.
Všem oceněným srdečně blahopřejeme.
JAK SE DĚLÁ KNIHA
19.prosince 2012 se zúčastnili žáci šestého ročníku Základní školy Náměšť na
Hané ve Sluňákově naučného programu
Jak se dělá kniha .
Program byl zaměřen na teoretické
znalosti i praktické dovednosti v této oblasti. Děti se seznámily s historií výroby
papíru, se vznikem prvních knih, společně diskutovaly o tom, co tento vynález
přinesl lidstvu, co pro ně samotné knihy
znamenají a co jim přináší četba knih v
dnešní přetechnizované době.
V druhé části programu si děti vyzkoušely ruční výrobu papíru a tato činnost je velmi zaujala.
V rámci programu žáci uplatnili své
vědomosti a znalosti ze školní výuky, především z hodin literární výchovy a dějepisu. Program byl velmi dobře připraven a
děti odjížděly spokojené.
Mgr. Ludmila Hejsková
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Ve čtvrtek dne 17. ledna se na Základní škole v Náměšti na Hané uskutečnil
zápis dětí do první třídy na školní rok
2013/2014. Tak jako každým rokem probíhal zápis ve třídách, kde děti doprovázené svými rodiči, postupně procházely
jednotlivými stanovišti, kde na ně čekaly
pohádkové postavy, které jim ukládaly
jednotlivé úkoly, jež musely děti plnit.
Děti předvedly své znalosti a dovednosti.
Byly moc šikovné a za odměnu si odnášely domů nejen spoustu nových zážit-

ků, ale také balíčky s dárečky věnované
městysem Náměšť na Hané.
K zápisu se letos dostavilo 26 dětí.
Rodiče třech dětí se rozhodli pro odklad,
a tak 1. září 2013 nastoupí do první třídy celkem 23 dětí. Na budoucí prvňáčky
čeká třída vybavená novým školním nábytkem a učebny s moderními interaktivními tabulemi.
Kromě učení na všechny budoucí i
současné školáky také samozřejmě čeká
zábava v podobě různých kulturních akcí,
jako jsou návštěvy divadelních představení, koncertů, kina, besed a rovněž soutěže a výchovně vzdělávací programy v
ekologickém centru Sluňákov.
Volný čas mohou děti strávit ve výtvarném, tanečním nebo dramatickém
kroužku, své hudební nadání mohou
uplatnit ve výuce hry na různé hudební

nástroje, např. na klavír, ﬂétnu, kytaru
či trumpetu, které na naší škole zajišťuje
LŠU Litovel.
Těšíme se na všechny děti a pokud
máte zájem, přijďte se za námi podívat!
Mgr. Marie Večeřová

Co se v mládí nenaučíš, ve stáří si tě najde
Školy připravují děti na budoucnost, ale
dospělí už do školy nechodí. Přitom není
pochyb, že se potřebují naučit mnohému
novému. Do našich životů vstupují nové
výzvy (informační technologie, komunikace v cizích jazycích), ale také nové problémy. Mezi ty nejpalčivější patří správa
osobního bohatství, nehmotného (např.
zdraví) i hmotného (majetek a peníze).
Ze statistik civilizačních onemocnění i
třeba zadlužení domácností vyplývá, že
ﬁnanční a zdravotní gramotnost naší dospělé populace není dostatečně vysoká
pro zvládání.
Naše rodinné centrum Pohádka se
rozhodlo vstoupit do projektu Gramotnost.CZ a vytvořit Centrum učení pro
dospělé. Nabízíme kurzy, které vycházejí
z odborně garantovaných metodik používaných ve školách. Programy Rozumíme penězům a Zdravá abeceda upravila
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skupina odborníků tak, aby se i dospělí
mohli vhodnou formou seznámit s nejdůležitějšími tématy z oblasti podpory
ﬁnančního i tělesného zdraví.
Lektoři jsou odborníci s dlouholetou zkušeností a účastníci mohou využít
i další možnosti vzdělávání na portálu
Gramotnost.cz.
Naše centrum nabízí v rámci seminářů FINANČNÍ GRAMOTNOST následující témata:
• Hospodaření domácností
• Rozumné zadlužování a prevence
předlužování
• Spoření a investování
• Ochrana spotřebitele
Pokud Vás některý seminář zaujal,
přihlaste se na něj prostřednictvím mailové adresy rcpohadka@seznam.cz. Aktuálně vypsané termíny budou zveřejněné na našich webových stránkách www.

mcpohadka.estranky.cz
Díky tomu, že projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, můžeme tyto kurzy nabídnout
všem zájemcům v produktivním věku
zcela bezplatně.
Odkazy
Gramotnost.cz : portál s nabídkou vzdělávání ve ﬁnanční a zdravotní gramotnosti
Projektoví partneři
www.Aisis.cz : web občanského sdružení
AISIS
Uniecenter.cz : web Unie center pro rodinu a komunitu
RozumimePenezum.cz : vzdělávací portál pro ﬁnanční gramotnost
ZdravaAbeceda.cz : vzdělávací portál
pro správnou životosprávu dětí
Ing. Iveta Botková, RC Pohádka

STRANA 2

Mámo, táto, chci být jako ty
Mnoho dětí neví, kde jejich rodiče pracují
a co vlastně ve své práci dělají.
V mateřské škole se snažíme děti seznámit s různými profesemi dospělých,

získat kladný vztah k práci a poznat její
důležitost.
Cílem je prostřednictvím prožitkového učení, poznat různé profese svých
rodičů, napodobovat pracovní pohyby
dospělých a hlavně „otevřít“ co nejvíce
mateřskou školu rodičům.
Naše zvídavé oči už nahlédly pod pokličku povolání hasič a kuchař.
Navštívil nás ing. Patrik Pirkl, tatínek
Klárky, který je profesionální hasič, vyšetřovatel HSZ Olomouckého kraje.
Dětem předvedl ochranný zásahový
oděv, bezpečnostní přilbu s ochranným
štítem proti sálavému teplu, izolační dýchací přístroj s tlakovou lahví plněnou
vzduchem a s obličejovou maskou.
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Děti byly poučeny, jak se zachovat
když hoří člověk. Musíme uplatňovat zásady: zastav se, lehni si, kutálej se. Protože v kouři je vzduch vždy čistší u země,
proto máme lézt po čtyřech, abychom
lépe viděli a lépe se nám dýchalo.
Netrpělivě očekávanou akcí byla návštěva hasičské zbrojnice v Náměšti na
Hané.
Zde nás přivítal člen zásahové jednotky hasičů Martin Bátěk a dobrovolný
hasič Lukáš Blaha.
Pan Bátěk nás provedl celým areálem
a spolu s kolegou dětem ukázal, jak vypadá auto zevnitř, jak jim pracuje protipožární přilba a nakonec, jak houká auto,
když jede k zásahu.
Další návštěvou v mateřské škole byl
pan Petr Benda, tatínek Kubíka a Štěpánka, který je kuchařem.
Než se začalo vařit, děti obdivovaly vysokou kuchařskou čepici, kterou si
mohly také vyzkoušet. Pan Benda děti seznámil s potřebnými surovinami k výrobě chuťovek různých druhů a ukázal jim
jak se zdobí. Na závěr si děti vyzkoušely
postup při obalování řízků.
Děkujeme oběma tatínkům za návštěvu.
Už se těšíme na další setkání při besedách na téma „Mámo, táto, chci být
jako ty.“
Ilona Jahnová, učitelka MŠ

Naši jubilanti 01-03/2013
• Marie Andrýsková, 87 let
• Josef Večeřa, 87 let
• Zbyněk Nevrlý, 85 let
• František Bubeník , 82 let
• Celestina Piterková, 81 let
• Věra Dohnalová, 80 let
• Vanda Szyroká, 80 let
• Ludmila Látalová, 89 let
• Helena Répalová, 89 let
• Ludmila Trnkalová, 88 let
• Božena Otrubová, 87 let
• Anna Schudková, 86 let
• Emilia Kozárková, 86 let
• Jiřina Pápicová, 83 let
• Marie Doleželová, 82 let
• Jiřina Kubíčková, 81 let
• Ladislav Havelka, 80 let
• Jasna Nemravová, 92 let
• Josef Vychodil, 90 let
• Vít Vysloužil, 86 let
• Ludmila Stejskalová, 84 let
• Jindřiška Pinkavová, 83 let
Srdečně blahopřejeme
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Ve 45 obcích našeho regionu koledovalo letos 103 skupinek koledníků:
Litovel

78 110

Hvozdečko

2 603

Chořelice

5 042

Olešnice

2 747

Nasobůrky

7 159

Bílsko

5 043

Rozvadovice

4 478

Vilémov

12 519

Unčovice

9 540

Olbramice

3 911

Tři Dvory

6 549

Dubčany

5 242

Savín

3 371

Náklo

18 960

Myslechovice

4 865

Mezice

6 689

Červenka

29 796

Skrbeň

21 772

Pňovice

10 323

Příkazy

20 351

Hradečná

3 479

Hynkov

5 768

Hrabí

4 405

Haňovice

6 536

Mladeč

5 486

Kluzov

4 495

Sobáčov

3 470

Cholina

8 762

Luká

10 571

Senice

32 569

Slavětín

3 559

Cakov

4 631

Měrotín

8 003

Odrlice

4 160

Bouzov

14 132

Senička

11 039

Kovářov

2 406

Náměšť

17 573

Podolí

3 430

Loučany

Kozov, Blažov, Kadeřín, Svojanov, Bezděkov

14 925
7 180

Celkem bylo vykoledováno: 435 649 Kč

Po skončení koledování předávají vedoucí skupinek zapečetěné pokladničky
pracovníkům Charity, kteří je na jednotlivých městských nebo obecních úřadech za přítomnosti úředníka rozpečetí
a přepočítají jejich obsah. Vykoledovaná částka je následně odeslána na centrální charitní konto u České spořitelny:
66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního konta budou peníze rozděleny
do regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na humanitární
pomoc u nás i v zahraničí.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo na
Litovelsku vykoledováno celkem 412
938,- Kč. Část sbírky určenou pro vlastní projekty Charity ve středisku Litovel
jsme využili následovně:
100 000,- Kč ........... pořízení auta
pro Pečovatelskou službu
109 500,- Kč ........... podpora provozu Mateřského centra
30 000,- Kč ............ přímá pomoc
sociálně slabým rodinám
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí
a na rozvoj charitních projektů. Stejně
děkujeme všem koledníkům a vedoucím
skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali. Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk, středisko Litovel

D ě ní n a zámk u o d Vánoc po Ve lik onoce
V prosinci loňského roku proběhl na zámku program určený dětem ze základních a
mateřských škol. Skládal se ze tří částí. V
první z nich si děti
prohlédly vánočně
vyzdobený zámek,
kde se dozvěděly o
zvycích a tradicích
tohoto bezesporu
nádherného období roku a shlédly
scénky ze života
šlechty a zimní
pohádku. V další
části programu si
děti ve výtvarné dílně vytvořily výrobek,
který si odnesly s sebou domů. Nakonec
si prohlédly ukázky řemesel. Letos mohly
děti vidět, jak se vyrábí svíčky, povonět k
bylinkám a také mohly nahlédnout, jak
lze zhotovit slavnostní vánoční aranžmá.
Mezi Vánocemi a novým rokem 2013
jsme pořádali na našem zámku vánoční
prohlídky. První rok se tato akce uskutečnila v tomto termínu, tedy přesně 28. prosince 2012. Zámek byl krásně (dle ohlasu
návštěvníků) slavnostně vyzdoben, ode-
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hrávaly se zde výjevy ze života šlechtické
rodiny v době Vánoc. Nezapomněli jsme
také na naše malé návštěvníky, neboť
jsme pro ně připravili ukázky z
pohádek S čerty nejsou žerty
a Mrazík. Tyto
povedené scénky
pobavily
nejen
děti, ale i dospělé. Dá se tedy říci,
že jedna úspěšná
sezona je za námi
a už se chystáme
na další. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se jakkoliv podíleli na
našich zámeckých akcích.
Letos začínáme sezonu tím,
že opět připravujeme (a to už od
úplného začátku roku)speciální
program pro děti z mateřských a
základních škol na téma Velikonoce. Nebudeme prozrazovat, jaký
výrobek si děti odnesou, neboť je to
pro ně překvapení. Jsme rádi, že na
tyto akce chodí i naše místní děti.

Posledního března se uskuteční na zámku představení Moravského divadla Olomouc. Komorní hra má název Královny.
Jedná se o tragikomedii a dá se říci, že je
to horká novinka v nabídce olomouckého
divadla. Tento den i o den později, tedy
1. dubna, si budou moci návštěvníci prohlédnout zámek vyzdobený v duchu jara
a Velikonoc.
Velmi se na Vás těšíme a doufáme, že
se budeme setkávat při akcích, které pro
Vás připravujeme.
Více se dozvíte na našich webových
stránkách: www.zameknamestnahane.cz
Mgr. Jitka Vychodilová

STRANA 4

Nájem za hrobová mís ta a jiné popl a tk y
Oznamujeme občanům, že od 18. března
2013 se na úřadě městyse budou vybírat
poplatky za likvidaci komunálního odpadu, za psy, stočné a nájmy z hrobového
místa.
Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu je od 01.01.2013 stanoven na 500,-- Kč za osobu, která má
trvalý pobyt na území městyse. Nově je
poplatníkem i cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů. Od poplatku jsou
osvobozené pouze děti narozené v letošním roce. Místní poplatek za likvidaci
KO je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.05.2013.
Místní poplatek ze psů je stanoven
na 200,-- Kč. Za psa, jehož držitelem je
poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu 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.
Místní poplatek je splatný nejpozději do
31.05.2013.
Stočné, za odpadní vody vypouštěné
do kanalizace v období od 01.01.2012
do 31.12.2012, je splatné do 30.09.2013.
Cena stočného byla stanovena na 25,-Kč/m3 včetně DPH. V případě, že není
prováděno měření odpadních vod ani
měření odebrané vody, určí se množství
odváděných odpadních vod podle směrných čísel roční spotřeby vody (428/2001
Sb., příloha č. 12). Na jednoho obyvatele
bytu s tekoucí teplou vodou se v období od 01.01.2012 počítá spotřeba 35 m3
. Stočné je v tomto případě 875,-- Kč/

osobu (35 m 3 x 25,-- Kč/m 3). Vlastníci
nemovitosti, kterým je voda do nemovitosti dodaná pouze vodovodem a stočné
je počítané podle množství vody dodané, měli podle smlouvy nejpozději do 30.
ledna 2013 předložit vyúčtování za vodné za rok 2012. V případě, že odběratel
nepředložil vyúčtování za vodu, bude mu
účtováno stočné dle směrných čísel tj. 35
m 3 /osobu.
Výše nájemného za hrobové místo
byla stanovena od 01.01.2013 na 20,-- Kč/
m2 /rok. Vzhledem k tomu, že ve většině
případů byly smlouvy na nájem hrobového místa uzavřeny na dobu do 01.01.2013,
je třeba uzavřít s nájemcem novou smlouvu o nájmu a také uhradit nájemné na následujících 10 let. Nové nájemní smlouvy
budou s nájemci uzavírány od 18. března
2013. Nájemce je povinen pronajímateli
hlásit uložení urny a lidských pozůstatků,
proto by bylo vhodné, kdyby každý nájemce měl nachystané informace o uložení
zemřelých za uplynulých 10 let (jméno a
příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, datum a místo úmrtí,
poslední trvalý pobyt, způsob pohřbení,
datum a místo pohřbu/kremace, v případě pohřbu i polohu rakve – levá, pravá
strana, uprostřed).
Protože se v letošním roce budou s
úhradou poplatků sjednávat i nové nájemní smlouvy na hrobová místa, bude
tento postup i časově náročnější a budou
se pravděpodobně tvořit i fronty. Žádáme proto občany, aby byli trpěliví a počítali i s tím, že se na úřadě zdrží. Nájemní
smlouvy na hrobová místa se budou sjednávat celý rok 2013, proto prosíme nájemníky, kteří půjdou na úřad pouze sjednat
a uhradit nájemné na hrob, aby tak raději
učinili až od měsíce června 2013.
J.Š.

V roce 2012 odešli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiří Blaha
Zdeňka Borůvková
Milada Čechová
Libuše Danyiová
Vojtěch Drlík
Alice Heckelová
Lubomír Hendrych
Vlasta Husičková
Ladislav Idrik
Jiří Kašpárek
Vratislav Kratochvil
Jaroslav Kučera
Gustav Kuhajda
Oldřich Kunc
Marie Kuncová
Ludmila Obrtelová
Stanislava Odstrčilová
Drahoslav Peka
Miroslav Piterka
Marie Přikrylová
Lubomír Sklenář
Eliška Spurná
Josef Srovnal
Marta Srovnalová
Alžběta Ščudlová
Marie Ševčíková
Vlasta Vařechová
Miroslava Vavřínová
Ludmila Večeřová
Jiří Vrtěl
Julie Vychodilová
František Winter
Ludmila Winterová
Pavel Zelník

Vá ž e n í s e n i o ř i N á m ě š t ě
Jménem Klubu seniorů o.s. Náměšť na
Hané si Vás dovoluji oslovit a něco málo
Vám sdělit o našem klubu. Jistě všichni
víte, že nás klub – klub seniorů již existuje delší dobu. Konkrétně byl založen
5.1.1999 a to je již 14 roků.
V roce 2010 jsme se rozhodli požádat ministerstvo vnitra o registraci jako
občanské sdružení. Dne 24. ledna 2011
nám bylo vyhověno a tak jsme právnickou osobou pod názvem Klub seniorů
o.s. Náměšť na Hané.
Máme své stanovy, práva i povinnosti.
Jsme zájmovou organizací, kde členem se
může stát každá bezúhonná osoba. Naše
členské řady za dobu trvání poněkud zřídly a potřebují omladit, ale nebráníme i těm
starším stát se členy našeho klubu. Schází-
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me se 1x za 14 dní v úterý v zimním období
ve 14:00 hod., v letním období v 16:00 hod.
(kromě měsíce července a srpna).
Náš program je jak zábavný, tak poučný. Přednášky, videa, výlety, oslavy
kulatých narozenin, zlaté svatby manželů a v neposlední řadě zájezdy. Za dobu
trvání našeho klubu jsme uskutečnili
deset zájezdů. Poslední zájezd byl na
Slovensko. Téměř veškeré náklady hradil
městys Náměšť na Hané. Jeli jsme navštívit Novou Ves nad Žitavou, do tamního
klubu seniorů. Nová Ves nad Žitavou je
členem místní akční skupiny (MAS) Požitavie – Širočina. Tato Maska spolupracuje s MAS Region HANÁ, členem je i
Náměšť na Hané, proto mohl být zájezd
realizován.

Naše činnost spočívala také v pořádání okresních setkání senior klubů, kde
při dechovce se bavilo 200 i více seniorů
z okolních vesnických klubů. Pro Vaši informaci: na Olomoucku je 45 senior klubů a Těšetice uvádím příklad, mají 110
členů, Náměšť 40. Pro pokročilejší věk a
problémy s ním však tyto setkání již nekonáme.
Je možné však tato setkání obnovit,
pokud se najdou někteří z Vás, kteří nechtějí trávit podzim života jen doma a
chtějí se setkávat a bavit se svými vrstevníky.
Ještě jednou Vás zvu mezi nás seniory z Náměště na Hané.
Za Klub seniorů o.s. Náměšť na Hané,
Josef Pouč
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Myslivecký ples 2013
Myslivecké sdružení Náměšť na Hané uspořádalo v lednu
19.1.2013 svůj tradiční myslivecký ples. Příprava a výzdoba sálu
započala již s týdenním předstihem. Výsledkem byl hezky nazdobený sál, který se
všem líbil. O
dobrou atmosféru plesu se
postarali i „Trubači z Doubravy“, kteří ples
zahájili a
ve
svých
výstupech
během
plesu předvedli
Foto Ing.Hrabal M.
ukázky lovecké
hudby, za kladného ohlasu návštěvníků plesu. Na plese byla předvedena ukázka mysliveckých tradic a zvyků; slavnostní pasování
člena mysliveckého sdružení na lovce daňčí zvěře. Součástí plesu byla i bohatá zvěřinová a věcná tombola. O spokojenost návštěvníků plesu se postarali členové mysliveckého sdružení dobře
založeným krmelištěm v podobě zvěřinového guláše, svíčkové,
pečeného divočáka se zelím, medailonků a revírníkovi zvěřinové
směsi. I bohatě zásobené napajedlo bylo hojně navštěvováno. Odměnou nám byl zaplněný sál městyse Náměšť na Hané. Záporný
ohlas jsme však sklidili na hudební doprovod, toto musíme na
příštím plese napravit. Závěrem se dá říci, že se jednalo o zdařilou kulturní akci v obci. Těšme se na následující myslivecký ples
v polovině ledna 2014.
Za myslivecké sdružení
Ladislav Havelka

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

STRANA 6

Recitační soutěž žáků 1. - 5.třídy 2012/2013
kého kroužku, které zazpívaly a zatančily
připravenou píseň s názvem „Škola zvířátek“. Obohacením soutěže bylo rovněž
mimosoutěžní vystoupení žáka 2. třídy
Jaromíra Kolaříka, který svou básní odstartoval letošní soutěž.
Za 1. třídu vystoupili a umístili se v tomto pořadí tito žáci:
1. Kryštof Richter
2. Lucie Švubová
I. kategorie /2. a 3.třída/
1. Nela Bořutová /2.třída/
2. Kateřina Báťková /2.třída/

Milí divadelní příznivci!

Ve středu 20. 2. 2013 proběhlo na 1. stupni ZŠ další školní kolo recitační soutěže.
Tak jako každým rokem se zúčastnily
všechny ročníky. Děti měly připravenou
básničku, kterou si vybraly samy nebo s
pomocí učitelek. Nejprve proběhlo třídní
kolo, kterého se zúčastnili všichni žáci.
Kolektiv třídy spolu s třídní učitelkou
vždy vybral tři nejlepší recitátory, kteří
pak postoupili do školního kola.
Velmi pěkným zpestřením letošního
ročníku bylo vystoupení dětí z dramatic-

Jestřabina lékařská
Dnes si posvítíme na další, neprávem
opomíjenou léčivku a tou je Jestřabina
lékařská (Galega oﬁcinalis). Tato vytrvalá, až 120 cm vysoká bylina z čeledi
bobovitých, má poměrně velké spektrum
svých léčivých vlastností. Na její nejzajímavější léčebnou schopnost nás upozorňuje už její latinský název Galega, který
v sobě nese řecké slůvko gála, tedy mléko
a ágein, tedy pohánět. Volně přeloženo
mléko pudné. Jestřabina dobře prospívá
ve vlhčích, na živiny a zejména na vápník
bohatých půdách. Potkáme ji na loukách,
březích potoků i rybníků a bývá často
pěstována v přírodních a bylinkových zahradách.
Hlavní léčivou látkou je alkaloid galegin a glykosid galuteloin. Z dalších zajímavých léčebných látek obsahuje ﬂavonoidy,
aminokyseliny, hořčiny, saponiny, třísloviny a chromové soli. Jestřabina se pro léčebné účely používá včetně kořene. Sbíráme ji
před odkvětem, po odkvětu je už pro sběr
nevhodná pro vysoký obsah alkaloidu v semenech.
Jestřabina byla důležitým pomocníkem proti moru, infekčním nemocem i
horečkám. Používala se též jako prostředek pro zvýšení dojivosti. Další zajímavou možností je využití jestřabiny jako
syřidla, při výrobě kozího sýra.
V lidovém léčitelství je využívána
především jako rostlinné antidiabetikum,
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3. Terezie Vodičková /3.třída/
Další soutěžící: David Pešát /2.třída/,
Václav Richter a Alena Levková /3.třída/
II. kategorie /4. a 5.třída/
1. Eliška Solovská /5.třída/
2. Lukáš Horký /5.třída/
3. Michaela Lhotová /4.třída/
Další účastníci: Markéta Solovská a
Alena Pečivová /4. třída/, Lucie Poučová
a Vojtěch Vychodil /5. třída/
Stejně jako v předcházejících letech
nám soutěžící předvedli moc pěkné výkony a za svůj přednes byli oceněni nejenom potleskem, ale i diplomy a sladkou
odměnou.
Mgr.Marie Večeřová

efektivnějším než šalvěj nebo kořen lopuchu. O tuto léčivou vlastnost se stará alkaloid galegin a chromové soli. Pro tyto
léčebné účely můžeme vyzkoušet tuto
směs: 2 díly jestřabiny , 1 díl listu medvědice lékařské, 1 dílu kořene lopuchu a
1 dílu nati šalvěje. Polévkovou lžíci této
směsi přelijeme čtvrt litrem vařící vody a
necháme 5 min louhovat. Pijeme 2 krát
denně a po 2 týdnech uděláme na týden
pauzu.
Další možností je použití Jestřabiny
do směsi na podporu činnosti jater, slinivky a tlustého střeva. Zde se osvědčila
směs složená ze stejných dílů nati jestřabiny, nati lnice květele, kořene proskurníku a nati řepíku lékařského. Opět 1
polévkovou lžíci směsi přelijeme čtvrt
litrem vařící vody a louhujeme 5 min.
Nejzajímavější možností je ovšem použití
jestřabiny jako podpůrného prostředku
pro podporu tvorby a vylučování mateřského mléka a růstu mléčných žláz. Tuto
schopnost má díky obsahu fytohormonů,
podporujících tvorbu ženského hormonu
prolaktinu. Zde se používá nálev z 1 čajové lžičky nati jestřabiny na čtvrt litru
vařící vody a louhuje se 5 min. Pije se 2
krát denně čtvrt litru.
Přeji vám všem krásné jaro a spokojená miminka všem nastávajícím maminkám.
Lenka Perničková

Možná se už nedočkavě těšíte na letošní divadelní premiéru, jejíž uvedení 9. 3.
2013 jsme avizovali v minulém čísle Náměšťských novin. Velice mě tedy mrzí,
že Vás zklamu tím, že premiéru musíme
z technických důvodů posunout o cca 1 ½
měsíce. Jak se tak zdá, divadelní múza je
bytost nestálá a nemá ráda závazky, tedy
alespoň ty naše „zádveřácké“. Kdykoliv
někde uvedeme přesný termín premiéry,
případně název hry, múzu to namíchne
a voilà - vše je jinak. Bohužel nejinak
je tomu i tentokrát. Na začátku vše vypadalo dobře - na podzim jsme vybrali
hru, dohodli obsazení a termín premiéry, začali jsme zkoušet…. No a pak jsme
uvedli termín premiéry v Náměšťských
novinách (přiznám se, že z opatrnosti
jsme raději neuvedli název hry) a to jsme
neměli dělat – zkrátka, netrvalo to ani
měsíc a vše bylo úplně jinak. Jak se říká
„člověk míní, pánbůh mění“.
Takže jsme museli vybrat jinou hru,
zvolit nové obsazení a samozřejmě musíme posunout i termín premiéry. V kontextu toho, co je uvedeno v úvodu, se obávám, zda vůbec pokračovat… ale snad mi
to múza odpustí! Takže na letošní rok
pro Vás připravujeme komedii od francouzského autora Marca Camolettiho s
názvem „Na správné adrese“, premiéra
bude v pátek 19. 4. 2013 a repríza v neděli 21. 4. 2013. Takže nezbývá než držet
palce, ať to vyjde a v pátek 19. 4. 2013 v
Náměšti zazní divadelní „zlomte vaz“!
Mgr. R. Pluskalová
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K u l t u r n í k a l e n d á ř 2 0 13
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

1.3.

Sportovní ples

přísálí + sál

SK Náměšť na Hané

8.3.

VH TJ SOKOL Náměšť na Hané

přísálí

TJ SOKOL Náměšť na Hané

21.3.

Výroční schůze ČZS

přísálí

ČZS Náměšť na Hané

30.3.

Charitativní ples sledge hokej Kohouti Olomouc

sál

Stanislav Havlík

31.3.

Otevření sezony na zámku

zámek

Městys Náměšť na Hané

1.4.

Otevření sezony na zámku

zámek

Městys Náměšť na Hané

19.4.

Premiéra divadelního představení

sál

o.s. Za Dveřmi Náměšť na Hané

21.4.

Repríza divadelního představení

sál

o.s. Za Dveřmi Náměšť na Hané

26.-28.4.

Okresní chovatel. přehlídka trofejí + mysliv. dny

zámek + sál

OMS Olomouc + MS Náměšť

27.4.

Jarní svod loveckých psů

zámecká zahrada OMS Olomouc + MS Náměšť

30.4.

Taneční zábava

Kaplička

Petr Grossmann

4.5.

17. ročník šachového turnaje

přísálí

Jiří Fiala, Prostějov

11.5.

XIII. ročník CHATEAU

Zámek

Kulový blesk

11.5.

Taneční zábava

Kaplička

SDH Nové Dvory

12.5.

X. ročník Náměšťské koule

Zámek

Městys Náměšť na Hané
Městys Náměšť na Hané

12.5.

Den maminek na zámku

Zámek

24.5.

Kácení máje

U hasičské zbrojnice

25.5.

Hodová zábava

Kaplička

SDH Náměšť na Hané

26.5.

Hodové odpoledne

Kaplička

SDH + Městys Náměšť na Hané

1.6.

X. Cyklovéjezd a véšlap

Kaplička

Jiří Husička + Městys Náměšť

1.6.

Dětský den

zámek

RC Pohádka Náměšť na Hané

7.6.

Taneční zábava

Kaplička

Petr Grossmann Haňovice

15.6.

Z pohádky do pohádky

zámek

Městys Náměšť na Hané

21.6.

Koncert v kapli Nejsvětější Trojice

kaple Nejsv. Trojice Městys Náměšť na Hané

22.6.

Tradiční náměšťská oblastní výstava psů

zámek

OMS Olomouc + MS Náměšť
Petr Grossmann Haňovice

28.6.

Taneční zábava

Kaplička

koncert

amﬁteátr

Agentura GONG Olomouc

12.7.

Taneční zábava

Kaplička

Petr Grossmann Haňovice

13.7.

Andalúská noc

II. zámek

Městys Náměšť na Hané

20.7.

Folk na zámku

II. zámek

Městys Náměšť na Hané

21.7.

Odpoledne s Večerníčkem

zámek

Městys Náměšť na Hané

27.7.

Rybářský karneval se skupinou Nebratři

Kaplička

RS Náměšť na Hané

10.8.

Pohárová soutěž hasiči

Amﬁteátr

SDH Náměšť na Hané

15.-18.8.

Květiny pro zámeckou paní na téma karneval

zámek

Městys Náměšť na Hané

17.8.

Myslivecký karneval

Kaplička

MS Náměšť na Hané

ČERVENEC 4.- 7.7.

SRPEN

ZÁŘÍ

SDH Náměšť na Hané

24.8.

Z pohádky do pohádky –repríza

zámek

Městys Náměšť na Hané

31.8. – 1.9.

koncert

amﬁteátr

Agentura GONG Olomouc

14.9.

Taneční zábava

Kaplička

SDH Náměšť na Hané

28.9.

Taneční zábava

Kaplička

Petr Grossmann

19.10.

Svatohubertská mše

Přísálí

MS Náměšť na Hané

26.10.

Tajemný zámek

zámek

Městys Náměšť na Hané

LISTOPAD

9.11.

Uspávání broučků a lampionový průvod

zámek

RC Pohádka Náměšť na Hané

29.11.

Vánoční jarmark + rozsvícení vánočního stromu náměstí T.G.Masaryka Městys Náměšť na Hané

PROSINEC

1.12.

Mikulášský bál

sál

Rodinné centrum Pohádka

7.12.

VH SDH

přísálí

SDH Náměšť na Hané

9.-12.12.

Kouzlo adventu

zámek

Městys Náměšť na Hané

16.-18.12.

Kouzlo adventu

zámek

Městys Náměšť na Hané

14.12.

Poslední leč

sál

MS Náměšť na Hané

20.12.

Vánoční koncert

sál

Městys Náměšť na Hané

27.12.

Večerní prohlídky vánočně vyzdobeného zámku

zámek

Městys Náměšť na Hané

ŘÍJEN
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