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Víte že ...
- do 30. června je na zámku výstava kostýmů z ﬁlmových pohádek pod názvem „Zpátky do pohádky.“
- městys hledá majitele stromu, který by mohl posloužit
v letošním roce jako strom vánoční (ten, kdo má takový
strom a byl by ochoten ho poskytnout, nechť se přihlásí u
starostky).
- 1. července uplyne 15 let od doby, kdy městys převzal
do své správy ze zákona zámek (více na výstavě „15 let ze
života zámku“).
- městys hledá nového nájemce restaurace

Činnost zásahové jednotky
Naše jednotka se ke konci loňského roku rozrostla o nové
členy, kteří prošli školením a nově má 25 členů. Z toho 5
velitelů družstev, 8 strojníků a 12 hasičů. Aktivně se připravujeme každý čtvrtek od 17 hodin na hasičské zbrojnici formou školení, praktického výcviku, ale také rozdělení práce a úkolů na následující týden. Nemálo času
nám také zabere údržba zásahových vozidel, agregátů,
výzbroje a výstroje tak, aby vše bylo připraveno 24 hodin
denně 7 dní v týdnu k výjezdu. Od ledna do dubna jsme
vyjížděli celkem ke 12 událostem, z toho byl 8x požár, 2x
dopravní nehoda s vyproštěním osob,1x technická pomoc
a 1x ostatní pomoc.
V loňském roce jsme prošli úzkým výběrem u generálního ředitelství HZS a dostali jsme se mezi 39 jednotek v
republice, kterým byla přidělena státní dotace 2,5 mil. na
nákup nové cisternové automobilové stříkačky. Vše bylo
projednáno a schváleno naším zastupitelstvem a momentálně probíhá výběrové řízení. Naše stávající cisterna stojí
městys každoročně velké peníze na údržbě a opravách a to
je jeden z důvodů proč jdeme cestou pořízení nové. Velké
díky patří naší paní starostce, radě i zastupitelstvu.
Aktuální informace o našich výjezdech a aktivitách můžete sledovat na stránkách http://sdhnamestnahane.webnode.cz/ a také nás najdete na facebooku.
Michal Vyroubal, velitel jednotky

Červen 2015

Bez strachu z vody
Již několik roků děti z mateřské školy
jezdí na plavecký výcvik do ZŠ Vítězná
v Litovli.
V tomto školním roce se kursu účastní 30 dětí.
Děti se nejprve musí seznámit s reakcí
vody na pohyb a se silou vody. Připravují
se na zvládnutí plaveckých pohybů, pěstují si kladný vztah k vodě a plavání. Pomocí her překonávají strach z vody. Hrají
si na kačenky, rybičky, vodníka, roztáčí
mlýnské kolo, skáčou do vody, jezdí na
skluzavce, loví poklady pod vodou.
Pokud některé z dětí má pocit chladu,
může se ohřát v parní lázni.
Na konci plaveckého výcviku děti dokážou splývat s deskou, některé začínají
plavat. Odměnou pak je „Mokré vysvěd-
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čení“ plné jedniček.
Zvládnutí základních plaveckých dovedností je procesem dlouhodobým a není
záležitostí jen určité etapy výcviku. Je to
dobrá příprava pro plavecký výcvik v ZŠ.
Jaká je bezpečnost dětí?
Plaveckou průpravu zajišťují kvaliﬁkovaní plavečtí instruktoři. Děti jsou
rozděleny do družstev podle plaveckých
schopností, v každém družstvu je maximálně 10 dětí.
Učitelky ze školky zodpovídají za bezpečnost dětí při cestě na plavání a zpět,
pomohou s převlékáním, vysoušením, u
bazénu jsou stále přítomné, dohlíží na
dodržování hygienických zásad a pro některé děti jsou psychickou oporou.
Ilona Jahnová, učitelka MŠ

• Jaroslava Běhalová
• Blažena Grézlová
• Josef Hacar
• Alžběta Havelková
• Josef Kašparů
• Břetislav Krejčíř
• Anna Lakomá
• Marie Mrugová
• Josef Muzikant
• Josef Nakládal
• Josef Navrátil
• Miroslav Navrátil
• Františka Navrátilová
• Anežka Nepožitková
• Růžena Novosadová
• Anna Ošťádalová
• Bronislava Ošťádalová
• Stanislav Podivínský
• Jaroslav Přidal
• Marie Sedláková
• Etela Sklenářová
• Ludmila Sklenářová
• Božena Slušná
• Anežka Spáčilová
• Anna Spurná
• Jiřina Srovnalová
• Marie Suchomelová
• Marie Šťastná
• Vojtěch Trnka
• Božena Vaňková
• Jiřina Veselá
• Cecília Vychodilová
• Marie Zatloukalová
Srdečně blahopřejeme.
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Z divadla...
Milí divadelní příznivci,
ti z Vás, kteří nám fandí, jistě už ví, že jsme se v březnu zúčastnili s komedií „Bez obřadu“ přehlídky amatérských divadel
v Kojetíně. Po představení vždy probíhá hodnocení odbornou
porotou, od které jsme vyslechli slova chvály - porota vyzdvihla lehkost a hravost provedení, herecké výkony a v neposlední
řadě provedení scény. Celkem jsme získali 3 ocenění: za herecký výkon získali 2 diplomy Eva a Ondřej Kašparovi a Radce Poučové bylo uděleno čestné uznání za režii a návrh scény. Představení v Kojetíně bylo v pořadí již patnácté a byla to současně i
derniéra této komedie – s klidem můžeme říct, že komedie byla
divácky úspěšná, a získání ocenění na divadelní přehlídce bylo
tou nejlepší tečkou na konec.
V dubnu se pak uskutečnila akce docela jiného ražení – na
sále městyse se konala avizovaná improvizační show po vzoru
oblíbeného televizního pořadu. Naše zádveřácká „PARŤYČKA“ byla trochu jiná, protože byla určena pro náctileté, s tím,
že jsme hlavně chtěli, aby se aktivně zapojili. Což se povedlo
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– skutečně se zapojili a byli VÝBORNÍ. Byla to úžasná hodina a půl smíchu a dobré nálady. Takže, protože se akce tak
povedla a také protože se o ni zajímalo hodně „dospěláků“,
rozhodli jsme se, že ji zopakujeme. Tentokrát to už bude akce
přístupná všem. Uskuteční se v průběhu prázdnin na hřišti na
Nových Dvorech. Bude se tedy jednat o „open air“ akci, která
bude mít trochu jinou atmosféru, ale zase bude ozvláštněná
krásným prostředím. Konáním na Nových Dvorech chceme
podpořit místní novodvorské hasiče v jejich činnosti a snažení se, aby se na Nových Dvorech alespoň něco dělo. A jak už
bývá na „Famkách“ zvykem, chybět určitě nebude ani dobré občerstvení. Jakmile bude upřesněn termín akce, budeme
Vás informovat na webu, v místním rozhlase, na Facebooku,
na plakátech, prostě všude.
A co nová hra? Tak tu začneme zkoušet na podzim a premiéra se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2016.
Mgr. R. Poučová

STRANA 2

Revitalizace

Revitalizace lokality Na Hradě je
investiční akcí podpořenou z ROP
Střední Morava. V rámci revitalizace budou opraveny prostory kolem
zámecké kaple, opravena zámecká
kaple, veřejné WC, tzv. „hudební

pavilonek“ u kaple se zázemím
pro účinkující, most umožní
účastníkům zámku nahlédnout i
na zříceninu hradu. Stavba bude
ukončena dle harmonogramu
31.07.2015.

ZÁMĚR MĚSTYSE NÁMĚŠŤ NA HANÉ
PRONAJMOUT PROSTORY URČENÉ K PODNIKÁNÍ
V DOMĚ č.p. 100 V NÁMĚŠTI NA HANÉ
Na základě zákona o obcích § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů sděluje městys Náměšť na Hané svůj záměr
pronajmout prostory určené k podnikání v domě č.p. 100 v přízemí. Budova je na pozemku p.č. st. 35 v k.ú. Náměšť na Hané, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1001 u
KÚ pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc.
Součástí prostor sloužících k podnikání jsou:
1) sklep, kuchyň (73 m 2)
400 Kč/m 2 + DPH
2) restaurace (106 m 2)
500 Kč/m 2 + DPH
3) sklad, ½ soc. zařízení (19,6 m 2)
400 Kč/m 2 + DPH
Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které
budou obsahovat:
1) kopii ŽL na hostinskou činnost
2) stručný popis podnikatelského záměru a případné reference o předchozím
působení
Pronajímatel požaduje:
1) nájemce zajistí v rámci provozu celodenní teplou stravu
2) restauraci preferujeme nekuřáckou
3) potvrzení o bezdlužnosti (zdravotní a sociální poj., FÚ)
Nabídky podá zájemce do 10.6.2015 do 12:00 hod. na podatelnu úřadu městyse.
Případné dotazy zodpoví Mgr. Marta Husičková, starostka
tel.: 607555746, starosta@namestnahane.cz.
Tento záměr byl schválen radou městyse Náměšť na Hané na jejím 19. jednání dne
20.04.2015 usnesením č. UR/19/12/2015.
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Slet čarodějnic pod Černou
věží v Drahanovicích
Ve čtvrtek 30. dubna 2015 byla v Drahanovicích pořádána akce Slet čarodějnic
pod Černou věží s bohatým doprovodným
programem, v jejímž rámci byla vyhlášena i výtvarná soutěž pro děti na téma
„Čarodějnice“. Soutěž byla rozdělena do
tří kategorií podle věku soutěžících. Do
třetí kategorie soutěže přispěli svými výtvarnými pracemi i žáci 7.- 9. ročníku ZŠ
Náměšť na Hané, které vytvořili v rámci
hodin výtvarné výchovy. Všechny jejich
obrázky byly povedené a přítomným
se líbily. Výherci byli určeni na základě
hlasování přítomných návštěvníků. Nejvíce hlasů získala práce žákyň sedmého
ročníku Elišky Čecháčkové, Kristýny
Konečné, Denisy Krampolové a Adély
Pluskalové. Děvčata se tak radovala z
prvního místa. Děvčatům blahopřejeme
a všem zúčastněným děkujeme za jejich
snahu a práci.
Mgr. Ludmila Hejsková

Den seniorů
Ve středu 20. května 2015 pořádal Dům
seniorů František v Náměšti na Hané ve
spolupráci s Klubem seniorů v Náměšti
na Hané, Domovem důchodců Červenka, Domovem pro seniory Ludmírov,
Domovem důchodců Hrubá Voda Den
seniorů.
Na této akci se spolupodíleli kulturním vystoupením manželé Sýkorovi z
Loučan. Prostory na sportovní aktivity
poskytla seniorům ZŠ Náměšť na Hané.
Na jednotlivých stanovištích se zapojili
do práce žáci osmého ročníku naší školy. Jejich ochota, trpělivost a asertivní
přístup k seniorům byl hodnocen všemi
zúčastněními velmi pozitivně, děti dokázaly, že si našich babiček a dědečků
váží. Ukázalo se tak, že naše děti nejsou
vůči seniorům lhostejné a my věříme, že
se tento vzájemný pěkný vztah bude i v
příštích letech rozvíjet.
Mgr. Ludmila Hejsková

STRANA 3

Novinky v T. J. Sokol Náměšť na Hané
V letošním roce došlo v
naší jednotě k významné
změně na postu starosty.
Dlouholetý starosta Petr
Straka, který vedl Sokol
od roku 2003, v této funkci skončil a novým starostou byl zvolen
Tomáš Pečiva.
Jednou z věcí, na které se chceme letos zaměřit, je větší propagace naší tělocvičné jednoty. Proto se v září zapojíme
do dvou celorepublikových
sokolských akcí. Jako první proběhne Noc sokoloven, a to v pátek 11. září.
Každý návštěvník si bude
moci prohlédnout celou
sokolovnu, na fotograﬁích
si porovnat její původní
podobu se současnou, prohlédnout i fotky dalších
významných sokoloven v
republice, které jsou architektonicky ztvárněné tak,
že jsou dodnes dominantou a chloubou
svých obcí. Přitom byly postaveny za ﬁnančního a pracovního přičinění sokolů.
Připomeneme si tímto také 90. výročí
založení Tyršova domu v Praze. Kromě
toho si každý může vyzkoušet nářadí a
sportovní pomůcky a zeptat se na sporty
a činnosti, které ho zajímají.
Druhou akcí bude celotýdenní projekt s názvem MOVE WEEK (týden v
pohybu), který probíhá v celé Evropě
čtvrtý týden v září od 21. do 27. 9., a jeho
cílem je propagace pohybu a sportu. Na
jednotlivé dny plánujeme soutěže otevřené pro zájemce z Náměště a okolí, jako
jsou turnaje v míčových a raketových
sportech, ukázkové hodiny cvičení pro
děti i dospělé. V loňském roce jsme v
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rámci tohoto projektu připravili soutěže
a hry pro děti.
Již několik let se počet našich členů
pohybuje kolem 200. Velkou většinu z
tohoto počtu tvoří dlouholetí sokolové.
Nové členy získáváme v menším počtu a
ne vždy s námi vydrží. Věříme však, že
je v našem městysi plno nových obyvatel,
kteří rádi sportují, jen třeba neví, jaké u

nás mají možnosti – a přitom Sokol je otevřený všem sportovním nadšencům bez
rozdílu věku.
Také bychom se chtěli více věnovat
dětem. Od září zahájí činnost nový oddíl
– atletická přípravka pro mladší školáky.
Nyní pracujeme s dětmi a mládeží v oddílech badminton, stolní tenis, cvičení dívek
a pohybové aktivity dětí - předškoláků.
Rádi bychom přivítali v našich řadách
nové cvičitele (trenéry) i pro další dětské
oddíly, např. gymnastiku či populární
ﬂorbal. Podrobnější informace o našich
činnostech a plánovaných akcích si může
každý zájemce najít na nových webových
stránkách – www.sokolnamestnahane.
webnode.cz.
Vladimíra VYHLÍDALOVÁ

Z činnosti
sportovního družstva
Sportovní družstvo sboru dobrovolných
hasičů v Náměšti na Hané nyní čítá deset
členů, kdy při generační obměně došlo k
výraznému omlazení sportovního družstva. Družstvo se malými krůčky muselo
probojovávat silnou konkurencí okolních
sborů a zároveň získávat cenné zkušenosti z řad starších členů sboru, ale pomalu
získávat i své vlastní cenné zkušenosti ze
závodů a pravidelných tréninků. Tohle
družstvo v nynější podobě funguje již
čtvrtým rokem a bezpochyby se mu podařilo navázat na úspěchy družstva, které před nimi tento sbor reprezentovalo a
získat si respekt ostatních mužstev okolních sborů.
Pravidelné tréninky požárního útoku, běhu na sto metrů překážek a v neposlední řadě štafet 4x100 metrů, ale i odhodlání a trpělivost členů začaly pomalu
nést ovoce. V loňském roce se podařilo
družstvu z Náměště prosadit se nejdříve
na okrskové soutěži v Drahanovicích a
poté v Olomouci, kde na okresové soutěži
postoupilo z prvního místa mezi nejlepší
družstva v Olomouckém kraji, které si to
rozdaly v Ostravě o postup na Mistrovství
České republiky, kde se o vítězi rozhodovalo až v závěrečný den soutěže. Skvěle
naladěné družstvo zvládlo na výbornou
štafetu 4x100 m a jednotlivci v disciplíně běh na 100 m s překážkami prokázali
svoji dravost a lačnost po vítězství a patřili mezi horké favority na vítězství. V
královské disciplíně požární útok však
mužstvo ztratilo prvenství o pár setin sekundy a umístilo se na celkovém druhém
místě. Nezbývalo tedy nic jiného, než popřát vítězi a brousit si zuby na další závody.
Družstvo se pravidelně účastní závodů v celém Olomouckém kraji jak těch
pohárových, tak seriálů jako je například Tohatsu cup, Hanácká extraliga a
neméně atraktivních závodů se stíženou
tratí. Nutno podotknout, že se našemu
mužstvu v těchto soutěžích v tvrdé konkurenci daří obsazovat i přední příčky,
kdy posledního úspěchu družstvo dosáhlo v letošním roce vítězstvím na soutěži
o Svatého Floriana, kterou pořádá SDH
Ludéřov a těší se velké účasti soutěžících
družstev.
Jedno z nejcennějších vítězství družstva však zůstává pevné přátelství nejen
mezi členy sportovního mužstva, ale celého sboru dobrovolných hasičů v Náměšti
na Hané, protože většina mužstva se také
zařadila do výjezdové jednotky sboru a
nemalým podílem se podílí na činnosti
sboru.
Ondřej Rozsíval

STRANA 4

Vítání občánků
V sobotu 9. května 2015 přivítala starostka městyse Mgr. Marta Husičková v obřadní síni náměšťského zámku tyto děti:
ve 14:00 hod.
• Kristýna Waclawková, Biskupství 653, Náměšť na Hané
• Lukáš Pavlas, nám. T.G.Masaryka 73, Náměšť na Hané
• Brigita Babčešenová, Nové Dvory 394, Náměšť na Hané
• Hana Vyroubalová, Nerudova 389, Náměšť na Hané

ve 14:30 hod.
• Alexandra Malá, Válník 449, Náměšť na Hané
• Jindřich Janečka, Biskupství 161, Náměšť na Hané
• Barbora Nečesaná, Fučíkova 118, Náměšť na Hané
• Richard Minařík, Fučíkova 117, Náměšť na Hané
• Antonín Brzobohatý, Fučíkova 116, 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

ZŠ Náměšť na Hané – exkurze do ČK D Blansko
V rámci projektu „ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ podpořeného z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož cílem je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách Olomouckého kraje, který vznikl, aby pomohl odstranit klesající tendenci zájmu o
přírodovědné a technické obory, navštívili žáci 8. a 9. ročníku naší
školy strojírenský podnik ČKD Blansko, který se zabývá výrobou
turbín pro malé i velké vodní elektrárny a výzkumných vodních
strojů.
Tento podnik své brány otevírá pro veřejnost pouze jednou
ročně, a tak se našim žákům naskytla jedinečná příležitost seznámit se s provozem tohoto závodu, který vyváží své výrobky do
celého světa.
Děti zhlédly výrobní haly s obrovskými obráběcími stroji a s
produkty, které se v tomto podniku vyrábějí. Celá prohlídka byla
doprovázena odborným výkladem zaměstnanců ČKD Blansko,
kteří erudovaně odpovídali na všechny dotazy našich žáků.
Krásným zakončením celé exkurze byla návštěva nedaleké
propasti Macocha a děti se tak vracely domů plny zážitků a nových poznatků.
Mgr. Ludmila Hejsková
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STRANA 5

Dětský den s koloběžkami.

ASEKOL

Oslavu Mezinárodního dne dětí jsme na II. stupni letos pojali
velmi netradičně. Poslední dobou se velmi hovoří o tom, že děti
mají málo pohybu, tráví spoustu času u počítačů a sportovním
aktivitám se příliš nevěnují. Je to pravda. Proto jsme se rozhodli, že naše oslava bude ve sportovním duchu.
Využili jsme nabídku Vítězslava Klopce z ﬁrmy KOLOBĚŽKY.BIKE z Olomouce a 29. května 2015 přivítali na stadionu
SK jeho půjčovnu koloběžek. Abychom děti vyhecovali ke sportovním výkonům, naplánovali jsme závod a po něm volné jízdy.
Závodili téměř všichni žáci a každý závodník dostal sladkou
odměnu.
Po skončení závodu mohly děti více jak dvě hodiny testovat různé druhy koloběžek. Některé děti koloběžku nepustily z ruky.
Během sportovního dopoledne děti mohly opékat (špekáčky
věnovala Rada rodičů při naší škole) nebo se občerstvit dobrotami ze sportovního baru.
Na tvářích dětí bylo vidět, že jsou spokojené a tak můžeme slíbit, že koloběžky u nás nebyly naposledy.
Na závěr děkujeme ﬁrmě KOLOBĚŽKY.BIKE za bezplatné
zapůjčení koloběžek, SK Náměšť na Hané za poskytnutí zázemí a Radě rodičů za špekáčky.
Mgr. Ladislav Havelka
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Ulice Komenského dokončena
Ve čtvrtek 14.05.2015 proběhla kolaudace revitalizace místní
komunikace – ulice Komenského (z ROP).
Na kolaudaci navázala akce pod názvem „Sejdeme se v Komenského.“ K jejímu úspěchu přispěly ženy z Komenského ulice
napečením různých dobrot. Patří jim za to velký dík.
Rodinné centrum Pohádka přichystalo aktivity pro děti, pedagogové ZŠ zorganizovali závody na koloběžkách. Děkujeme.
I když bylo chladno, akce se, dle sdělení občanů, vydařila
právě díky zapojení výše jmenovaných.
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Římskokatolická farnost opravuje kříž
Římskokatolická farnost opravuje kříž
z věže kostela. Hrozilo totiž, že kříž se
zřítí kvůli špatnému upevnění. Na faře
proběhlo otevření schránek z báně, které
obsahovaly různé předměty z roku 1973.
Daleko zajímavější však byly schránky,
ve kterých jsou uloženy dokumenty ze
stavby kostela. Po opravě kříže bude báň
opět vyplněna schránkami se starými dokumenty i zprávami o dnešní době pro
příští generace.
MAHU

Statistika obyvatel Náměšť na Hané za období 2010 - 2015

K 1.1.2015
K 1.1.2014
K 1.1.2013
K 1.1.2012
K 1.1.2011
K 1.1.2010

POČET OBYVATEL
CELKEM MUŽI ŽENY
PRŮMĚRNÝ VĚK
CELKEM
MUŽI ŽENY
2030
1019
1011
42
40,1
44
2032
1012
1020
41,5
39,6
43,4
2024
1012
1012
41,4
39,5
43,2
1988
992
996
41,9
40,1
43,7
1987
989
998
42,1
40,2
44,1
2004
998
1006
42,1
39,7
44,5

ČERPÁNO Z ČSÚ
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Šac hov ý t ur n aj
V sobotu 2.5.2015 se konal v Náměšti
na Hané 19.ročník šachového turnaje
Memoriál Ladislava Zbořila. Turnaje
se zúčastnilo 18 hráčů z 11 šachových
oddílů. V turnaji zvítězil Milan Pastirčák z agentury Garde Calcio Olomouc,
před Petrem Švancarou z agentury 64
Grygov a Romanem Závůrkou z SK
Prostějov. Turnaj proběhl v naprosté
pohodě, bez jakýchkoliv problémů. Ke
spokojenosti účastníků přispěla restaurace „U Muců“ a také to, že každý
účastník obdržel cenu.
J.Fiala

Zápis dětí
do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy na školní
rok 2015-2016 se konal 14. května 2015.
Rodiče si mohli prohlédnout celé oddělení Berušek a jejich děti zatím objevovaly
na poličkách ve skříňkách hračky a stavebnice.
Celkem bylo zapsáno 28 dětí a všechny
jsou přijaty.
D. Husárková, řed. MŠ
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Jak na oteklé nohy
Otok nohou je poměrně běžnou civilizační chorobu, při které žíly dolních
končetin nedokáží dostatečně rychle odvádět krev z nohou zpět k srdci,
proto se část krve hromadí v končetinách, kde způsobuje otoky, bolest
nebo pocit tíhy, mravenčení a časté
jsou i noční křeče. Dochází tak ke
zhoršenému žilnímu návratu směrem
k srdci, a následkem toho se zvyšuje
žilní tlak. Tekutiny se tak hromadí ve
tkáních. Dále dochází ke zhoršení výživy buněk, špatné regeneraci tkání a
poruchám na kůži. Otoky mohou také
signalizovat záněty žil, onemocnění
lymfatických cév, zhoršenou funkci
ledvin, jater nebo srdce. Tyto potíže se
výrazně zhoršují cestováním, dlouhým
sezením a samozřejmě při teplém počasí.
Mezi rizikové faktory patří také
kouření, obezita, špatný pitný režim
a hormonální preparáty. Také vrozené dispozice mají při těchto potížích
své slovo. Větší pozornost by tomuto
problému měli věnovat ti, kteří mají
v rodinné anamnéze opakované žilní
trombózy. V tomto případě je nutné
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pravidelně konzultovat s lékařem.
Potížím můžeme předcházet polohováním nohou výše, než máte pánev
a chvíli s nimi v této poloze relaxovat.
Rovněž pomáhá delší chůze a plavání
a sprchování nohou střídavě teplou
a studenou vodou. V případě otoků
nohou lze použít řadu přírodních přípravků, jako doplněk celkové léčby.
Přípravky, obsahující výtažek z jinanu
dvoulaločného, pomáhají díky obsahu
účinných látek - ﬂavonoidy, terpeny,
ginkolidy, rozšiřovat zúžené tepny, ale
i vlásečnice v celém těle. Některé preparáty jsou kombinací účinných látek.
Jedním z nich je například Varixinal
který je kombinací čtyř hojivých rostlin - koňský kaštan, gotu kola, borůvky
a listnatec bodlinatý. Extrakty z těchto
rostlin posilují žilní stěny, snižují tvorbu otoků i modřin, zlepšují okysličení
a prokrvení tkání. Další z vhodných
preparátů je Anthogenol - obsahuje
antioxidanty, získané
ze
zrnek
h roznového vína a z

kůry borovice. Pomáhá při oběhových
potížích a redukuje otoky nohou. Pro
dlouhodobější použití se hodí homeopatický preparát Lymphomyosot, který otoky výrazně redukuje. Také Kneipovy 3 bylinky na odvodnění dokáží
malý zázrak.
Podpůrně také můžeme použít čaj
z nati komonice lékařské, nati řebříčku, oddenku pýru a nati libečku. Smícháme stejným dílem a 2 čajové lžičky
směsi zalijeme ¼ l vařící vody a louhujeme 5 minut a pijeme 2 krát denně.
K zábalu, který poskytne rychlou
úlevu, můžeme využít tvaroh, do kterého přidáme drobně nasekané zelené
rajče v poměru 1 : 1. Směs rozetřenou
na plátno přiložíme na místo největšího otoku a necháme působit tak dlouho, dokud necítíme mírné svědění.
Přeji vám všem krásné léto a nožky
rychlé a štíhlé jako mají laňky.
L. Perničková
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