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Vítr naděje
Tomáš Přidal

Vážení čtenáři,
v tomto čísle zveřejňujeme poprvé báseň našeho občana Tomáše Přidala.

Čas se odvíjí,
jako klubko
zlaté nitě
slunečních paprsků.

Autorský medailónek

V hoře lásky,
dmoucí se polibky,
blikají světlušky
jiskřičkami zalíbení.
Krásno v oblacích,
prozpěvují trylkem
ptačí zpěváci
vzletné a hravé nálady.

Narodil se 10. 5. 1990 v Olomouci. Má
středoškolské vzdělání s maturitou, obor
podnikání. Publikoval v Olomouckém
deníku, měsíčníku sciﬁ, fantasy a hororu
Pevnost, brněnském literárním časopisu Host, Almanachu české poezie Ptáci z
podzemí, sborníku fantastických mikropovídek Fantastická 55 a v ročence Nejlepší
české básně 2013. Zajímá se o archeologii
a literaturu – z té především pak o českou a
světovou fantastiku.

Jarní čas
se proměňuje
z vánku vroucných slibů
na vítr Velké naděje.
Naděje v jasný život,
který nestíní žádná lež…
Kouzlí šťastné piruety,
a ve tvářích lidí
rozehrává harmonickou symfonii,
kterou si diriguje Osud sám.

Poplatk y
Upozorňujeme občany, že do 31. 5. 2014
byly 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. Poplatník 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.
2) Místní poplatek ze psů je stanoven na 200,-- Kč. Za psa, jehož držite-

lem 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.
Stočné, vypouštěné do kanalizace v
období od 01.01.2013 do 31.12.2013, je
splatné do 30.09.2014.
J.Š
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Cecília Vychodilová, 83 let
Josef Navrátil, 81 let
Božena Slušná, 84 let
Blažena Grézlová, 83 let
Anna Večeřová, 80 let
Jiřina Veselá, 80 let
Anežka Nepožitková, 83 let
Etela Sklenářová. 88 let
Marie Šťastná, 83 let
Vojtěch Trnka, 80 let
Anna Lakomá, 82 let
Jiřina Srovnalová, 89 let
Ludmila Sklenářová, 89 let
Jaroslava Běhalová, 84 let
Jaroslav Přidal, 82 let
Anna Spurná, 85 let
Břetislav Krejčíř, 83 let
Miroslav Navrátil, 83 let
Stanislav Podivínský, 80 let
Josef Kašparů, 80 let
Bronislava Ošťádalová, 84 let
Marie Zatloukalová, 84 let
Josef Nakládal, 83 let
Růžena Novosadová, 85 let
Anežka Spáčilová, 81 let
Marie Sedláková, 83 let
Marie Suchomelová, 83 let
Zdeňka Partschová, 87 let
Marie Mrugová, 84 let
Františka Navrátilová, 83 let
Josef Muzikant, 89 let
Alžběta Havelková, 80 let
Josef Hacar, 84 let
František Tyl, 87 let
Božena Vaňková, 82 let

Srdečně blahopřejeme.

Koupím staré pohlednice
do r. 1945,
dále vyznamenání,
řády – i socialist.
Tel: 608420808

Vítání občánků
V neděli 11.dubna 2014 v obřadní síni náměšťského zámku starostka
městyse Mgr. Marta Husičková přivítala tyto děti:
ve 13.3o hod.
•
•
•
•

Aneta Kargerová, Zahradní 525, Náměšť na Hané
David Karger, Zahradní 525, Náměšť na Hané
Tobiáš Richter, K Baběnci 642, Náměšť na Hané
Jana Sloupská, nám. T.G.Masaryka 277, Náměšť na Hané

ve 14.oo hod.
• Martin Svoboda, Nádražní 336, Náměšť na Hané
• Ondřej Novák, Zákostelí 96, Náměšť na Hané
• Andrea Holubová, Vaňourkova 578, Náměšť na Hané
• Petra Navrátilová, nám. T.G.Masaryka 247, Náměšť na Hané
• Vanesa Hynková, Komenského 295, Náměšť na Hané
Při tomto slavnostním aktu vystoupily děti ze základní školy, maminkám
byla předána kytička, dětem knížka a ﬁnanční příspěvek 1.000,- Kč od
městyse Náměšť na Hané.
H. Mariánková, matrikářka

D ě ní n a zámk u
V sobotu 14. června proběhne v zámeckém areálu tradiční Oblastní výstava
psů.
Tentýž den od 17.00 hodin se uskuteční oblíbené prohlídky zámku s názvem Z pohádky do pohádky.
Letos se můžete těšit na Popelku
trochu jinak a na další pohádky. Na tyto
prohlídky je nutná rezervace – 585 952
184, popř. 737 291 359.
V rámci náměšťských hodů bude v
neděli 15. června probíhat již II. ročník WORKSHOPU ŘEMESEL, který
organizuje na nádvoří zámku Region
HANÁ (více na www.regionhana.cz).
Účastníci si budou moci vyzkoušet, jak
se zdobí perníčky, vyrobit mýdlo, výrobky ze šustí a další.
Další prohlídky zámku nás čekají 5.
července, kdy budeme premiérově uvádět Filmové prohlídky. Zveme všechny,
kteří se chtějí pobavit. Opět je potřeba
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se objednat.
V neděli 20. července se uskuteční
od 13.00 hodin Odpoledne s Večerníčkem. Zveme všechny děti k plnění zajímavých úkolů u pohádkových postaviček, se kterými se určitě i pobaví.
Srpen je ve znamení tradičních prohlídek pod názvem
Květiny pro zámeckou paní, které
jsou velmi oblíbené a navštěvované.
Zahajovat budeme
vernisáží 14. srpna,
návštěvníky
čeká
i doprovodný program.
Repríza
červnových pohádek je
naplánována na 23.
srpen, 30. srpna,
budete moci zámek

obdivovat na akci Hradozámecká noc.
Prohlídky zámku jsou v letošním
roce zpestřeny výstavou panenek a pokojíčků doktorky Filové z Litomyšle.
Více na: www.zamek.namestnahane.cz
Těšíme se na Vás!
Mgr. J. Vychodilová

STRANA 2

Šachový turnaj
Dne 3.5.2014 se konal v Náměšti na
Hané 18.ročník memoriálu Ladislava
Zbořila. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů
z 13 šachových oddílů. V turnaji zvítězil FM František Vrána z ŠK Staré
Město, 2. místo KM Roman Závůrka
z SK Prostějov a 3. místo obsadil KM
Petr Švancara z agentury Garde Calcio
Olomouc. Turnaj proběhl v přátelské
atmosféře. Ke spokojenosti účastníků
turnaje již tradičně přispěla kvalitní
kuchyně restaurace „U Muců“. Zpestřením turnaje pak bylo hudební vystoupení mladého kytaristy Radomíra
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Koláře z Mohelnice. Hrací místnost
jako vždy byla vzorně připravena paní
Fišarovou. Turnaj v Náměšti na Hané si
oblíbilo mnoho šachistů, kteří jej rádi
navštěvují.
J.Fiala

Náměšťská koule
V neděli 11.5.2014 se konala na nádvoří zámku již tradiční akce – Náměšťská
koule.
Poprvé však bylo, snad kvůli špatnému počasí, málo účastníků. Zúčastnily se
pouze tři triplety (smíšené trojice): Smajlíci (F. Ptáčník, A. Vrtěl, G. Ptáčníková)
Kandia (D. Nováková, J. Novák, L. Novák) a Zahradníci (J. Rozsíval, K. Vrba,
P. Husička).
Vítězný pohár si odnesli Zahradníci, každé družstvo rovněž obdrželo věcnou cenu. Snad v příštím roce bude více
účastníků.
MAHU

STRANA 3

Uplynulý rok v životě členů mysliveckého sdružení
Začátek roku členů mysliveckého sdružení je ve znamení končící lovecké sezóny, kdy probíhaly 2 novoroční naháňky
na černou zvěř a škodnou s vynikajícím
úspěchem, protože byla velice slušná
účast 97 střelců a 23 honců.
19. ledna jsme pořádali tradiční
myslivecký ples, který se podle ohlasů
účastníku plesu velice povedl. Tradičním

velkým lákadlem se stala, bohatá myslivecká kuchyně, myslivecká tombola a
dostatek dobrého moku s různým obsahem alkoholu. Následovala výroční
členská schůze, na které byli přijati za
členy čekatele páter Norbert Hnátek,
Patrik Nakládal, Jaromír Koudelák a
Petr Popelka. Byl zhodnocen poslední
rok nájemní smlouvy, byli vyhodnoceni
nejlepší členové našeho sdružení. Byla
schválena roční závěrka a provizorní
rozpočet, vzhledem k tomu, že jsme
neznali výši nájmu, který budeme platit
vlastníkovi lesní honitby.
Na schůzi jsme si odsouhlasili, že
naše myslivecké sdružení projeví zájem
o pronájem honitby od vlastníka, v tomto případě Lesů České republiky, využijeme opční právo na opětovný pronájem
honitby. Bohužel, podle pravidel, která
stanovil pronajímatel, má využití opčního práva jedno úskalí a to je, že subjekt
který chce využít toto právo, musí dorovnat nejvyšší nabídku dalšího zájemce.
Ve dnech 24. – 28. dubna se na naše
sdružení a většina jeho členů spolupodílela na organizaci mysliveckých dnů spojených s pořádáním okresní chovatelské
přehlídky. Na nich byly prezentovány
chovatelské úspěchy formou nejlepších
trofejí mysliveckých sdružení organizovaných v rámci OMS Olomouc. Poslední
den byl uskutečněn v sále městyse sněm
zástupců všech mysliveckých sdružení,
kde byl na nejvyšší okresní úrovni vyhodnocen uplynulý rok.
Mohli jsme chvilku vydechnout a
vrhnout se na každodenní práci, která se
skládá z péče o zvěř, myslivecká zařízení
a zřízení nových.
25. dubna byli zástupci našeho sdru-
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žení vyzváni k účasti na výběrovém řízení
na pronájem naší honitby. Již z počtu zájemců o naši honitbu bylo jasné, že jsme
se stali středem zájmu různých podnikatelských aktivit a došlo k variantě, kterou
si nikdo z našich členů ani v nejčernějších představách určitě nepředstavoval.
Za 1139 ha pronajaté lesní půdy došlo
k navýšení z 77 Kč za hektar na 463 Kč
což v konečné sumě dělá
527847 Kč včetně DPH.
Naši dědové měli tuto
honitbu pronajatou 60
let, to již svědčí o tom,
že svoji práci v oblasti
ochrany přírody, péči o
zvěř dělali velice dobře.
O tom koneckonců svědčí
i zájem o její pronájem.
Nastavenými korupčními
podmínkami pro výběrová řízení, která na základě v médiích propíraných
právních poradců nejvyššího vedení LČR stanovují podmínky pro nájem
takovým způsobem, který musí zákonitě
vést k likvidaci myslivosti, která se v průběhu minulosti osvědčila. Co pomůže
fakt, že se nejvyšší vedení ČMMJ ( Českomoravská myslivecká jednota ) zasadila o zapsání České myslivosti na seznam
kulturního dědictví, když nebyla schopna
zabezpečit nekorupční a nespekulativní
podmínky pro výběrová řízení, které by
bylo schopno zabezpečit širokou členskou
základnu, která jedině může svou početností a různorodostí vést k tomu, že myslivost může být kulturním dědictvím i pro
budoucí generaci.
Vzhledem k výše popsaným skutečnostem jsme měli několik ne zrovna poklidných
členských schůzí, kde jsme
vyhodnocovali nastalou
situaci, počítali a jednali
se sdruženími, podnikateli či sponzory, abychom
byli schopni dlouhodobě
dostát závazkům vyplývající z podpisu smlouvy.
Po několika jednáních
jsme do sdružení přijali
v mimořádných volbách
dva nové členy Jaroslava
Čikla a jeho dceru Jitku,
kteří nám pomohli vyřešit
komplikace s ﬁnancemi a přestože nejsou
náměšťáci – obývají bývalou hájenku na
Rovině u Krakovce, která je velice blízko
naší jižní hranice honitby, se aktivně zapojili do činnosti našeho sdružení. Z toho
důvodu mohla být za souhlasu většiny
členů sdružení podepsána dne 24. května
smlouva na dalších deset roků s představiteli LČR a předsedou a místopředsedou o

pronájmu honitby.
Netrvalo dlouho a od vlastníka LČR
přišla další faktura, tentokrát za škody na
lesních porostech způsobených zvěří okusem popřípadě vystrouháním paroží. S
mysliveckým hospodářem jsme se účastnili několika jednání se zástupci LČR, o
snížení škod zvěří, která nám byla v prvopočátcích vyčíslena na skoro 50 tisíc
korun. Že zvěř do lesa patří, že musí žrát
i něco jiného než myslivci předkládané
krmivo ( seno, řepa, obilí, kaštany, jeřabiny, letnina) na tom jsme se shodli, ale v
době, kdy všechno z jara raší, pupeny jsou
nalité jarní mízou, která zvěř by se hnala
do krmítka za řepou, když si může ukousnout šťavnatý výhonek. Jenomže někdo
spočítal, že ten stromek musí mít takový
roční přírůstek a když si ten kus srnčího,
či dančího ten čerstvý přírůstek smrčku
ukousne no hádejte kdo ho bude platit
– přece myslivec, protože nezabezpečil,
aby kus zvěře se nešel pást do vysokého
smrkového lesa. Některé naše argumenty zástupci lesů přijali a faktura nakonec
byla snížena cca o 10 tis. Kč.
Tak začala lovecká sezóna, která začíná 16. května odlovem srnců a pokračuje
až do konce ledna.
Mezitím jsme spolupořádali dne 22.
června již tradiční Oblastní výstavu psů
všech plemen. Tato akce stojí všechny
členy nemálo úsilí a času v osobním volnu
a její příprava a její průběh trvá bezmála
celý týden. Odměnou nám je, pokud přeje počasí, spokojenost návštěvníků, kteří
ocení zejména naší mysliveckou kuchyni,
která již tradičně na námi pořádaných
akcích je výborná. Zejména i solidní ﬁnanční efekt je pro nás hodně motivující, k tomu abychom usilovali o pořádání

těchto akcí.
Vzpomínat účast našich členů na hodovém průvodu, popřípadě i jiných průvodech v minulosti ( oslavy hasičského
sboru, popřípadě sokolských průvodů) by
bylo nošením pověstného dříví do lesa a
občané Náměště jistě přítomnost našich
zelených uniforem zaznamenali.
pokračování na str. 5

STRANA 4

Uplynulý rok v životě členů mysliveckého sdružení
29. června jsme slavili na naší Liščí
chatě 60 let od doby, kdy byla postavena
tehdejšími členy MS sdružení Náměšť
– les. Mezi zakládající členy byl i náš současný člen Vítězslav Synek, který v letošním roce oslavil v plném zdraví 90 let.
17. 8. 2013 se konal tradiční myslivecký
ples s bohatou sponzorskou tombolou,
kdy první cenou bývá srnec slovený některým členem našeho sdružení v právě probíhající lovecké sezóně. Tradiční
hudbou, která doprovází naše letní karnevaly, je skupina Nepijou pod vedením
našeho předsedy Václava Vyhlídala. Tyto
akce jsou velice závislé na pěkném letním
počasí, kdy počet hostů má velký vliv na
výdělcích těchto akcí. Možná díky našemu členovi čekatelovi páteru Norbertu
Hnátkovi, máme protekci „ tam nahoře“
a počasí nám v loňském roce na všech akcích přálo.
Další kulturní akcí, u jejíchž počátků stál náš zesnulý hospodář Ladislav
Havelka, je Svatohubertská mše, která
se konala 19. října 2013 za účasti našich
kamarádů Trubačů z Doubravy, kteří se
starají o hudební vložku, celou mši celebruje „náš“ Páter Th. Lic. Mgr. Norbert
Jan Mária Hnátek a pěvecký sbor pod
vedením Jana Gottwalda. Rádi bychom
založili tradici na tuto velice pěknou a
hojně navštěvovanou akcí, která se snaží
představit myslivost i z té kulturní stránky a ne jen se zbraní v ruce. Následné posezení nad mysliveckým občerstvením a
besedou nad kulturními a mysliveckými
zážitky, kterých mají diskutující celou
řadu. Tyto historky mají v mnohém reálný základ a časem se přidávají i detaily, které celou epizodu řádně přibarví

Vzpomínka na L . Havelka

V roce 2013 (11.dubna 2013) podlehl
zákeřné nemoci, se kterou bojoval několik let, náš hospodář a nestor našeho
sdružení Ladislav Havelka.
Byl hnacím motorem sdružení, neustálým iniciátorem nových aktivit, kterými
se snažil sdružení zviditelnit.
Na L. Havelku vzpomínají kamarádi v
zeleném.
Ing. M. Hrabal
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a stávají součástí myslivecké latiny. Samozřejmostí je dobrá a veselá nálada
za vypití nějaké té skleničky pěnivého
pivního, či jiskrného vinného moku.
Jsou to velice řídké okamžiky, kdy myslivec nemá u sebe zbraň a může vypít
nějakou tu skleničku alkoholu. V ostatních případech, kdy má u sebe myslivec
střelnou zbraň je absolutní zákaz poživání alkoholických nápojů a
tato skutečnost je velice často
kontrolována příslušníky Policie ČR.
Na podzim, musel každý
člen sdružení zabezpečit krmivo do svých přidělených krmících zařízení, nasušit seno či
letninu, opravit krmící a lovecká zařízení, pravidelně doplňovat do slanisek sůl pro zvěř
a kontrolovat a pozorovat v
honitbě zvěř, kontrolovat zdravotní stav zvěře, její četnost a
ve spolupráci s mysliveckým
hospodářem a schválenými
plány lovu a chovu provádět
odstřel zvěře, aby její výskyt a
počet byl s požadavky vlastníků pozemků, musí se starat o
svého čtyřnohého přítele, který
jej doprovází na jeho toulkách
v honitbě, jejich počet je taky
stanoven zákonem o myslivosti
a každé sdružení jej musí dodržovat.
Každý člen – myslivec má
za povinnost tlumit škodnou a
redukovat početní stavy zvěře,
tak jak mu to ukládá výše citovaný plán lovu a chovu, ten mu
také ukládá za povinnost co
může střílet, kdy může střílet
a čím může střílet zvěř. Nejde
o svévolné zabíjení nevinných
zvířátek, ale jde o zodpovědný lov, který má za úkol vyřazovat z chovu nevhodné, nemocné a přestárlé, popřípadě
přemnožené jedince, aby byla
zachována zákonem stanovená
rovnováha v přírodě. Dříve se
o tuto rovnováhu starala sama
příroda, byl zde výskyt řady
velkých predátorů vlků, rysů,
medvědů. Vstupem člověka
do tohoto systému byla tato
rovnováha porušena a člověk
prostřednictvím myslivců je
nucen se snažit se jí aspoň přiblížit.
Z uvedeného výčtu vyplývá, že naše myslivecké sdružení je významnou společenskou
složkou naší obce a počtem
akcí, které pořádá v naší obci
se významnou měrou podílí

dokončení ze str. 4

na kulturním životě jejích občanů.
Tak toto byl jen zkrácený popis činnosti většiny členů mysliveckého sdružení v průběhu minulého roku, kdy museli svůj volný čas rozdělit mezi lásku k
přírodě a řadu činností, která zajišťuje
zdroje, aby sdružení mohlo vykonávat
svou primární funkci.
Hrabal Miroslav ml.

STRANA 5

Aktualit y z Rodinného centra Pohádka
Koncem dubna uspořádalo RC Pohádka
tradiční Pohádkový slet čarodějnic. Akce
se konala již druhým rokem v areálu U
Kapličky a setkala se s pozitivním ohlasem.
Pro děti byl připraven bohatý program
plný her a tradičně nechyběly ani čarovné
soutěže. Za svoji píli dostaly všechny děti
odměny od čarodějnice z kouzelné truhly
a na závěr si u táboráku opekly špekáčky a
společně si zatancovaly.

o možnostech aktivní prevence rakoviny.
Všem přispěvovatelům děkujeme. Výtěžek bude zveřejněn na našich stránkách v
průběhu června.

Připravované akce
Dětský den – sobota 07.06.2014 od 14:00
hodin v zámeckém parku v Náměšti na
Hané.
Centrum ekologických aktivit Sluňákov
v Horce nad Moravou – pátek 20.06.2014
– společný výlet pro rodiče s dětmi

Oznamujeme všem rodičům, že během
letních prázdnin bude provoz centra
omezen, volná herna bude přístupná
pouze ve středu.

Letní příměstský tábor se vzdělávacím
programem „Letem světem světadílem“ –
pondělí až pátek 07.07. 2014 - 11.07.2014.
Veškeré informace k právě probíhajícím
akcím získáte na www.mcpohadka.estranky.cz

A opět nezapomínáme pomáhat druhým.
Již pátým rokem jsme se zapojili do celonárodní sbírky – Český den proti rakovině. Letošní sbírka připadla na středu
14.května. Žlutý kvítek si mohli občané
zakoupit od dobrovolníků ve žlutých tričkách přímo na ulici a také v prostorách
našeho centra. Každý dárce si za příspěvek odnesl kytičku měsíčku lékařského a
také letáček s podrobnými informacemi

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

STRANA 6

Co se starým elektrem

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v
popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes
klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít.

Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší
odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu,
přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za
likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly
nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu
postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího
odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od
roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence
a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který
končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých
materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili
k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému
nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané
kolektivní systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma
odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých
kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let
své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají.
Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí,
pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na
nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže
někdo jiný než odborník na zpracování disponující
vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku
škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit
životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic,
které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za
jeho zpracování bychom už museli platit.

Oddíl mladých hasičů při SDH Náměšť na Hané
V březnu a v dubnu jsme se zapojili do
projektu „Dobrovolní hasiči – historie a
budoucnost“. Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce, který společně realizují tři místní akční skupiny: MAS Region
Haná, MAS Bystřička a MAS Požitavie
– Širočina ze Slovenska.
23. 3. jsme jeli na soutěž na Slovensko
do Viesky nad Žitavou, kde byla soutěž
čtyřčlenných družstev ve štafetě. Za náš
oddíl se soutěže zúčastnili Nikola Krylová, Linda De Roecková, Vojta Kosina,
Lukáš Navrátil. Po soutěži jsme navštívili
místní arboretum. Druhý den jsme byli v
termálním koupališti v Podhajské.
26. 4. byli naši členové staršího družstva v Pěnčíně na soutěži „O nejlepšího
hasiče“. V nejstarší kategorii soutěžilo 36
závodníků v 6 disciplínách. Michal Zbo-
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řil obsadil 4. místo, Linda De Roecková
9. místo, Vojta Kosina 13. místo, Lukáš
Navrátil 17. místo, Nela De Roecková
20. místo.
4. 5. začala v Loučanech „Liga MH v požárním útoku“ okresu Olomouc. V mladší kategorii se zúčastnilo 32 družstev,naše družstvo obsadilo 19. místo. Ve starší
kategorii se zúčastnilo 25 družstev, naše
družstvo obsadilo 3. místo.
10. 5. se konalo v Dolanech okresní
kolo hry „Plamen“ okresu Olomouc.
Naše mladší družstvo ve složení Michaela Lhotová, Ludmila Podivínská, Tereza
Václavková, Marcela Čechová, Jiří Rajskup, Ondřej Pur, Jan Barveníček obsadilo krásné 8. místo z 23 družstev. Starší
družstvo ve složení Adéla Rozsívalová,
Nikola Krylová, Linda De Roecková,

Nela De Roecková, Ema De Roecková,
Michal Zbořil, Lukáš Navrátil, Vojta Kosina, Václav Úchvat, při součtu výsledků
z 6 disciplín z 22 družstev obsadilo 2. místo. Tímto umístěním si zajistilo postup na
krajské kolo, které se bude konat 13. – 14. 6.
v Lipníku nad Bečvou.
Lenka Trnková

STRANA 7

Zelený poklad
Kyselina listová patří k řadě vitamínů skupiny B, přesněji je to vitamín B9. Byla objevena v listech špenátu a odtud pochází její jméno.
Její dostatečný příjem je důležitý nejen u těhotných žen, ale také
během celého života. Podílí se na správném vývoji plodu v děloze,
má značný vliv na naši nervovou soustavu, metabolické procesy, krvetvorbu a tvorbu RNA a DNA.
Kyselinu listovou najdeme nejen ve špenátu, ale v celé řadě dalších potravin. Uvedeme si jejich základní výčet : zelený salát, chřest,
brokolice, obilné klíčky,ovesné vločky, pomeranče, avokádo, vlašské
ořechy, kvasnice, mléko, luštěniny a játra. Velkým problémem je
ovšem její výrazný úbytek v potravinách při jejich delším skladování a
tepelné úpravě potravin. Proto je její množství v potravinách nestálé.
Její nízké hodnoty v krvi bývají také spojovány s Alzheimerovou
chorobou a rakovinou tlustého střeva. Bohužel náš organismus není
schopen kyselinu listovou dlouho uchovávat a proto je potřeba ji
denně doplňovat, třeba i formou potravinových doplňků. V případě
kyseliny listové se nám to bohatě vyplatí.
Doporučená denní dávka je pro dospělého člověka 200 mikrogramů, těhotná žena by měla mít dávku dvojnásobnou. Správná
dávka kyseliny listové je také velmi důležitá pro starší lidi, trpící
arteriosklerózou a depresemi, protože dokáže odbourávat vyšší hladinu homocysteinu v krvi jeho proměnou na cystein, tolik potřebný
při metabolických procesech.
Protože je to vitamín rozpustný ve vodě a vylučovaný močí, je
jeho předávkování prakticky nemožné. Pozor na množství by si měli
dát jen epileptici, protože při dávce nad 1000 mikrogramů u nich
může vyvolat křeče. Je to však dávka pětinásobně překračující doporučené denní dávky. Seznam nově platných doporučených denních dávek najdete v ČR ve vyhlášce č.352/2009 Sb.
Přeji vám krásné jaro se záplavou zelené a hlavně ať jste všichni
zdraví.
LP

Den Země v MŠ
29. dubna jsme v mateřské školce slavili Den Země. Cílem tohoto
projektového dne bylo seznámit děti z oddělení Berušek, Medvídků
a Veverek se strategií environmentální výchovy v oblasti globálních
ekologických problémů na
Zemi. K tomuto účelu jsme
zvolili velice jednoduché hry,
kde děti poznávaly některé listnaté a jehličnaté stromy, jejich
plody a listy, formou skládání
obrázků. Dále zkoušely třídit
odpadky a současně poznávat
barvy kontejnerů (sklo, papír,
plast, nápojové kartony, atd.). Děti nejen třídily vše podle obrázků,
ale třídily i skutečné odpady na stanovišti, kde pro konkrétní věc museli na koloběžce překonat překážkovou dráhu. Celé dopoledne na
děti čekalo celkem 8 stanovišť, na kterých dostávaly zajímavé úkoly:
třídily odpady, poznávaly rostliny, plnily kontejnery, překonávaly lanovou dráhu, která napodobovala koloběh vody, trefovaly se na cíl v
barvě kontejneru, dostaly pracovní listy, kde se dozvěděly, koho mají
požádat o pomoc, když najdou zraněné nebo zaběhnuté zvíře. Všechny tyto úkoly plnily děti s velkým nasazením. Celý Den Země nám
pomohli zrealizovat žáci druhého stupně Základní školy Náměšť na
Hané. Díky jejich pomoci si všechny děti mohly projít všemi stanovišti a za to jim patří velké DÍKY. Děti z mateřské školy si své nové
kamarády velice oblíbily a i na žácích ZŠ bylo vidět, že si s námi celé
dopoledne užili. Z jejich slov bylo patrné, že se i v budoucnu můžeme
těšit ze spolupráce mateřské školky a základní školy.
Mgr. Eva Kašparová Zajíčková, koordinátorka EV
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