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Ve l ik onoce

Většina lidí si u tohoto slova vybaví
např.: svátky jara, pomlázku, volné
pondělí.
Pro křesťany však Velikonoce mají daleko hlubší význam, jsou pro ně
nejvýznamnějším svátkem v celém
roce. Díky nim si každoročně připomínají oslavu zmrtvýchvstání Ježíše
Krista.
Křesťanské Velikonoce jako svátek
vycházející z tradice židovského svátku Pesach a řídily se prvním jarním
úplňkem. Velikonoční svátky jsou tak
pohyblivými svátky, nemají pevně

stanovené datum.
K neznámějším symbolům Velikonoc
patří beránek. Svůj původ má ve starozákonních dobách. V hebrejské tradici
symbolizovala ovce či jehně Izraelitu
jakožto člena „Božího stáda“. Bůh ve
Starém zákoně vystupuje jako pastýř.
V novozákonní symbolice beránek
představuje ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista.
I vajíčko patří k tradičním symbolů
Velikonoc. Vejce obsahuje zárodek
života, je proto odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a
vzkříšení. V předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dávno do
hrobu k mrtvému. Zvyk jíst vejce v
době svátků souvisel pravděpodobně
i s postem, který Velikonocům předcházel. Během něj se jíst nesměla,
proto lidé netrpělivě čekali, až postní
doba skončí.
Čerpáno z Malé encyklopedie Velikonoc od V. Vavřinové

V závojích touhy
Tomáš Přidal
Ořezané jarní stíny
vpadají do nahých souvětí,
vyplňují pomalé výdechy,
přikryté touhou něžnosti.
Nestydí se ukázat
ve své plné kráse,
tak, jak byla vyslovena,
v dešťovém valčíku slov.
V závojích touhy
ukrývá nejeden
zamilovaný jedinec
lásku k druhé osobě,
vsazenou do srdečního klenotu.
Jak stárneme,
láska roste s námi;
prorůstá naším vědomím,
přec milovat je tím
nejpožehnanějším darem.
Toužit po někom
je pocit věrné čistoty duše,
té, která má pádný důvod
být zalévána příbojem polibků.
Po slastných kapkách milování…

Statistika obyvatel
v Náměš ti na Hané
za rok 2016
Počet
obyvatel
s
trvalým
k 1. 1. 2017 je 2039
z toho:
mužů: 815
žen: 846
dětí 15-18 let: 56
dětí do 15 let: 322
průměrný věk obyvatel je 42 let

Oddíl mladých hasičů

pobytem

V Náměšti na Hané se v roce 2016:
narodilo 18 dětí
zemřelo 33 občanů
- s pobytem v Náměšti 27 občanů
- s pobytem mimo Náměšť 5 občanů
přistěhovalo se 77 občanů
odstěhovalo 29 občanů
uzavřelo manželství 79 párů, z toho 78 párů
na zámku a 1 pár v kostele sv. Kunhuty.
První občankou naší obce v roce 2017 je Beáta
Hortigová, nar. 19. 01. 2017, Zákostelí 616.
H. Mariánková, matrikářka

V lednu jsme na schůzkách trénovali na zimní halové soutěže.
14. 1. jsme byli na soutěži v Hlubočkách. Soutěž se skládá ze třech disciplín – požárního útoku na sucho, štafety
4 x 50 m s překážkami a uzlové štafety.
Kvůli nemocem našich členů jsme dali dohromady 2 družstva s mladými hasiči z Trusovic. Mladší družstvo obsadilo
4. místo z 13 družstev. Starší družstvo obsadilo 4. místo z 13 družstev.
21. 1 . jsme byli v Těšeticích na soutěži Ratajské soke. Jedná se
o soutěž ve vázání pěti uzlů v kategoriích jednotlivců a družstev. Naše starší družstvo obsadilo 13. místo z 16. družstev. Ladislav Stratil
v kategorii mladší obsadil 4.místo ze 17 závodníků.
V dalším období nám počasí přálo k zimním radovánkám, nebo jsme v klubovně hráli hry, malovali obrázky do soutěže Požární
ochrana očima dětí. Až počasí dovolí, budeme se připravovat na jarní
klání v našich soutěžích.
Lenka Trnková, vedoucí MH

Nádoby na olej
V Náměšti na Hané máme od března
3 nádoby na olej. Nádoby jsou umístěny
u sběrných míst v ulici Bělidlo, Jiráskova a Biskupství. Do těchto nádob patří
použité jedlé oleje a tuky z domácností
(např. fritovací oleje, ztužené jedlé tuky…) nepatří tam: technické oleje (převodové, motorové, tlumičové…).
Tuky a oleje vhazujte do nádoby pouze
v uzavřených PET lahvích. Předejdete
tak vylití oleje do nádob a jeho znehodnocení.
Doufáme, že tuto možnost uvítáte.
Š. Běhalová

Měst ys žádá o dotace
v projektu
„Od hradu k zámku“
Městys žádá každoročně o různé dotace.
Počátek letošního roku byl z pohledu podávání žádostí velmi hektický.
Byla podána žádost do IROP (Integrovaný regionální operační program) na
projekt „Modernizace ZŠ Náměšť na Hané“ a „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“.
Zda budou projekty podpořeny budeme
vědět zhruba za 7 měsíců.
Do programu Min. zemědělství byla podána žádost na I. etapu hřbitovní zdi. V
rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj bylo požádáno o I. etapu rekonstrukce ulice Procházkova, dotaci
se snažíme získat i na chodník (pokračování) v ul. Prostějovská, „Od hradu
k zámku“ bude řešena místní komunikace, která naváže na upravené prostory
u kapličky směrem ke vchodu do zámku.
Na základě vašeho zájmu o kompostéry,
byla spolu s ostatními obcemi Mikroregionu Litovelsko podána společná žádost,
zda byla podpořena zatím nevíme.
Vedle těchto velkých investičních akcí
byly podány i žádosti menšího charakteru např. na chod turistického informačního centra, na kulturní aktivity.
Věříme, že některá z žádostí bude
úspěšná.
MAHU

Poplatky
Upozorňujeme občany, že se na úřadě
městyse vybírají poplatky.
Do 31. 5. 2017 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 nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů. Od
poplatku jsou osvobozené pouze děti
narozené v roce 2017.
2) 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.
Stočné stanovené ve výši 875,-- Kč/osobu (resp. 25,--Kč/m3 dle odebrané vody)
vypouštěné do kanalizace v období od
01. 01. 2016 do 31. 12. 2016, je splatné
do 30. 09. 2017.
J. Šťastná
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Jak zahájí sezónu na zámku
v Náměšti na Hané
Sezóna v jarně vyzdobeném zámku
bude zahájena v sobotu 1. dubna 2017
v 14:00 hod. vernisáží výstavy pod názvem „Krása krajky“. Výstava potrvá
v Našem muzeu do 30. června 2017.
Své paličkované výtvory na výstavě
představí Eva Vařeková z Topolan.
Tradiční je již program pro děti z
MŠ a ZŠ pod názvem Barevné Velikonoce. Vedle velikonočních zvyků
se děti dozví i o masopustu, který Velikonoce předcházel.
V rámci velikonočních prohlídek od
14. do 17. dubna 2017 si budou moci
v pondělí 17. dubna v zámecké dílně
návštěvníci vyrobit výrobek.
O dalších akcích na zámku se dozvíte na www.zamek.namestnahane.cz
J. Vychodilová

PA R A DENTÓZ A
Nejprve si vysvětlíme základní anatomické pojmy uložení našich zubů. Zub
je uložen v kostní jamce, tzv. alveolu,
kde je ukotven. Na kvalitu tohoto ukotvení má zásadní vliv závěsný aparát
zubu. Jsou to vlákénka, která kotví
zub a spojují jej s kostí v oblasti kořene zubu a dásní v oblasti krčku zubu.
Tato vlákna se nazývají parodont. To,
jak pevně drží zub v kosti a dáseň u
zubu je důležité proto, že k povrchu
zubu nemohou proniknout bakterie a
zbytky jídla. Parodontitida je tedy zánět závěsného aparátu v oblasti dásně a šíří se směrem ke kořeni zubu.
Příčinou je nesprávná zubní hygiena,
zubní kámen, vady skusu a dráždění
zubními výplněmi. Následkem zánětu
se poruší vazivová vlákénka a uvolní
se tak cesta pro patogeny a postupně
se vytvoří patologický chobot dásně,
dochází k obnažení zubních krčků a
postupnému uvolňování zubů, které
se začínají kývat. V této fázi už může-

T. J. Sokol Náměšť na Hané
– oddíl volejbalu I.

me onemocnění jen zpomalovat.
Z přírodních produktů se osvědčila
hřebíčková tinktura, kterou snadno
připravíme naložením hřebíčku do 60
% lihu v poměru 2 díly hřebíčku a 3 díly lihu. Louhujeme min. 2 týdny a tuto
tinkturu potom přidáváme do řepíkového nálevu: 1 čajovou lžičku tinktury
na 2 dcl řepíkového nálevu a pravidelně používáme po každém čištění zubů. Souběžně používáme Acti Maris
Gel na hojení, který má 100 % přírodní
složení z aktivního singletového kyslíku, mořské soli s 80 ti minerály a ionizované zásadité vody. Aktivní singletový kyslík je jedním z nejúčinnějších
přírodních antimikrobiálních prostředků. Ničí viry, bakterie i plísně. Je silně protizánětlivý. Mořská sůl pomáhá
díky osmóze snižovat otok a bolest.
Gel můžeme kombinovat při těžkých
formách i s roztokem Acti Maris Sensitiv, či Forte. K čištění zubů se výborně osvědčila Neemová zubní pasta s
výtažky neemové kůry a mízy.
Dbáme také na dostatečný přísun vitamínů C, D, vápníku, zinku a selenu.
L. Perničková

Hraješ rád/a volejbal a je
Ti více jak 18 let?
Pokud ano, pak hledáme právě Tebe. Přijď
posílit naše řady nebo se
jen nezávazně podívat na trénink,
který je každou středu od 19:00
v sokolovně.
A. Buiglová
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Náš ekotým
Druhá schůzka Ekotýmu se konala dne
2. února 2017 od 16 hodin a celkem se jí
zúčastnilo 6 rodičů s dětmi a paní učitelky
s Liduškou z oddělení Skřítků. Programem setkání bylo zhodnocení proběhlé
analýzy klíčových a doplňujících otázek,
které si stanovil Ekotým na prvním ustavujícím setkání v lednu. Otázky – Jaké
máte na zahradě přírodní prvky? Jakou
máte výzdobu ve třídách? Máš oblíbené
místo a proč? Chodíte každý den ven?
Byly posouzeny jednomyslně členy Ekotýmu kladně a oceněny velkým rozesmá
rozesmátým
, které nalepila na pracovní listy
Terezka Čecháčková. Mnohem hůře dopadly další podbody analýzy – např. Jaká
zvířata můžeme vidět nebo nalézt na zahradě? děti i rodiče těžko hledali odpovědi.
Možným způsobem přilákání širšího
spektra ptačí populace se jevila instala-

ce ptačích krmítek, které by vyrobil tatínek
pan Němec. Skřítci spolu se svými učitelkami by zatím našly vhodné místo, kam by
se krmítka umístila.
Většina členu Ekotýmu se shodla na nedostatečném označení příchodu k jednotlivým oddělením v budově mateřské školky,
což byl další klíčový bod analýzy. Většina
návštěvníků příležitostně vyzvedávající
děti bloudí bezradně napříč odděleními.
Do příští schůzky členové Ekotýmu dostali
za úkol dle svých možnosti zjistit finanční
náročnost realizace různých variant značení.
Další mezeru členové Ekotýmu našli při
vyhodnocení otázky Máme ve školce rostliny?, kdy jsme se jednomyslně shodli na
rozšíření počtu druhů pokojových rostlin
na školkových okenních parapetech. Dále
se děti a Liduška ve třídě Skřítků společně
domluvily, že budou květiny zalévat spo-

lečně.
Další schůzka Ekotýmu se uskuteční 9.
března.
Z. Báťková

Vzpírání Haná
Nový vzpěračský klub Vzpírání Haná z.
s. měl v sobotu 4. 2. 2017 slavnostní
kolaudaci vzpírárny v Náměšti na Hané.

Oficiálně byl spolek založen 28. 6. 2016,
k dnešnímu dni má deset členů. V prosinci již byli tři první členové a trenérka Julie
Švecová na závodech v Brně. Všichni
dali osobní rekordy v trhu a nadhozu,
což je do budoucna slibné. Dokonce
byli pochváleni za hezkou techniku.
Vzpírání Haná se soustředí hlavně
na technické zvládnutí vzpěračských
cviků, které vede k dlouhodobému,
a zdravotně bezpečnému zlepšování
výkonu.
Trénink je čtyřikrát týdně, ale je možné chodit i dvakrát nebo třikrát, podle
domluvy. První trénink je zdarma, a
následné členské příspěvky jsou velmi nízké.
Nyní se vzpěrači z Hané chystají na
pohárové závody do Plzně. Trenérka
Julie věří, že si již odvezou nějakou
tu medaili. Sama se kromě trénování
svých svěřenců připravuje na Mistrovství Evropy ve vzpírání, které se koná
1. - 8.4. v Chorvatsku.
Více informací o klubu se dozvíte na
facebooku
https://www.facebook.

com/pg/vzpiranihana/ nebo webových
stránkách http://vzpirani-hana.cz
Julie Švecová
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