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Velikonoce
„Svátky jara, oslavující probouzející se přírodu, provázely lidstvo ve všech kulturách
a náboženstvích. V křesťanském světě se
Velikonoce staly skutečnou oslavou očišťující životodárné síly promítající se do
dobrovolného sebeobětování. Oběť, ač přinášená s plným vědomím, je vždy bolestná.
Proto snad velikonoční svátky nedosáhly v
moderním svět nikdy takové míry oblíbenosti jako Vánoce.“
Valburga Vavřínová,
Malá encyklopedie Velikonoc
V raně křesťanské církvi se po první tři století nesvětil žádný svátek kromě
oslavy velikonočního tajemství. V roce
325 se sešel první necírkevní koncil
v Nicei, na němž bylo stanoveno, že
začátek jara bude dán pevným datem
21. března a Velikonoce se budou slavit v neděli a pondělí po prvním jarním
úplňku. Svátky tak mohou připadnout
na kterékoli datum mezi 22. březnem a
25. dubnem. Oslava Velikonoc je tedy
starší než oslava Vánoc, které byly do církevního kalendáře zařazeny až v r. 336.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším
svátkem křesťanské církve, neboť jsou
spojeny s památkou umučení a vzkříšení
Krista. Tato událost je centrálním bodem
křesťanské víry; smrt neznamená konec,
ale začátek nového života.
Na Velikonoce se křesťané připravují
čtyřicetidenním obdobím, zvaným postní doba, která začíná Popeleční středou
a končí Bílou sobotou, přičemž nejpřísnějšími postními dny tohoto období jsou
Popeleční středa a Velký pátek. Po Popeleční středě následuje šest postních
nedělí a Pašijový nebo také Svatý týden.
Postní neděle mají odedávna své zvláštní
lidové názvy, napovídající jaká jídla, obyčeje nebo obřady lidé strojili.
Velikonocemi Kristovo tajemství nekončí: nastává velikonoční doba, která
trvá padesát dní. V nadcházejících čtyřiceti dnech se apoštolové setkávali se
vzkříšeným Kristem, který jim poslední
den řekl, že ho již neuvidí, ale dostane se
jim za dalších deset dní posily v podobě
Ducha svatého.

Postní a velikonoční doba
Popeleční středa
Světí se popel z ratolestí, které byly posvěceny minulý rok na Květnou neděli.
Tímto popelem činí kněz věřícím na čele
křížek se slovy: Pomni člověče, že prach
jsi a v prach se obrátíš“.
Pověry: nesmělo se šít, příst, drát peří
nebo štípat dříví
První neděle postní (Invocabit) – nazývaná Černá, Liščí, Pučálka
Ženy oblékaly černé šátky; maminky tajně pekly v noci preclíky pro děti, které
pak navěsily na vrboví do zahrady, „jako
že je nadělila liška“.
Druhá neděle postní (Reminiscere) - zvaná Pražná
Pražila se obilná zrna, z nichž se připravovaly starodávné postní pokrmy: polévka praženka a pražmo
Třetí neděle postní (Oculi) - zvaná Kýchavná
Kýchání, jako náhlé a těžko vysvětlitelné,

bylo považováno za jev nadpřirozené síly.
Někdy bylo vykládáno jako nešťastné,
jindy jako šťastné znamení.
Čtvrtá neděle postní (Laetare) - Družebná
Budoucí ženich s družbou chodívali do
domu, kam chtěli přijít o Velikonocích
na námluvy. Děti se scházely – družily se
– při společné svačině.
Pátá neděle postní (Judica) – Smutná
Vynášení slaměné loutky Smrtky, která se
zapaluje a následně se hodila do potoka.
Je to symbolické znázornění vítězství jara
nad zimou. Tak se mělo dosáhnout očisty
domu a celého hospodářství od všech pohrom, zvláště nemocí lidí i dobytka.
Šestá neděle postní – Květná, Beránková,
Palmová
Slaví se památka vjezdu Krista do Jeruzaléma, světí se kočičky (mají chránit
obydlí před bleskem …).
Čerpáno z publikace Veselé Velikonoce
autorek V. Hrbáčkové a J. Kunzfeldové

Jak budeme v roce 2011 platit poplatky
Od 21. března 2011 se budou platit poplatky:
• 200,- Kč za psa, důchodci 100,- Kč za psa
• za svoz a likvidaci komunálního odpadu 370,- Kč/l osoba
poplatky jsou splatné do 31. května 2011
• poplatek za stočné činí 16,50 Kč/m3 vč. DPH, splatnost 30.9.2011

Jana Šťastná

Z činnosti povodňové komise

Tříkrálová sbírka
Již od roku 2003
vede úřad městyse
statistiku
výsledků
Tříkrálové sbírky. Je
velmi nemilá skutečnost, že výsledky této
sbírky patří v okolí k
těm nejslabším. Jako příklad uvádím výsledky v roce 2008 (Senička 11.202 Kč,
Náměšť na Hané 7.550 Kč), v roce 2007
(Senička 10.328,50 Kč, Náměšť na Hané
7.852 Kč). Horší výsledky máme i proti

obci Loučany, Senice na Hané, Příkazy,
Skrbeň, Náklo. Jedním z důvodů je jistě fakt, že v Náměšti na Hané nechodí
s kasičkou Tři králové. Dle sdělení pracovnic Charity se v roce 2012 nebudou
kasičky umísťovat v těch obcích, kde s
nimi nebudou chodit koledníci. Věřím,
že pro příští rok se najdou odpovědní vedoucí skupinek i koledníci, kteří
zlepší náměšťské „skóre“ sbírky, která slouží klientům Charity a jako přímá pomoc sociálně slabým rodinám.
MAHU

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 v jednotlivých obcích
Ve 47 obcích našeho regionu koledovalo letos 102 skupinek koledníků:
Litovel
Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Hradečná
Hrabí
Měník
Mladeč
Sobáčov
Luká
Ješov
Slavětín
Měrotín
Bouzov
Kovářov
Podolí
Kozov, Blažov,Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov

89 027,4 919,7 979,4 852,9 858,7 986,3 283,6 146,29 100,3 661,3 873,1 554,5 402,3 020,7 343,3 471,3 071,6 860,17 105,2 580,2 750,-

Hvozdečko
Olešnice
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany
Pňovice

2 210,2 604,4 363,11 012,4 118,4 919,18 986,6 542,19 019,21 590,5 383,6 567,1 930,9 270,26 954,4 717,3 954,10 844,6 565,12 362,13 073,-

7 113,-

Celkem bylo vykoledováno: 408 656 Kč
Po skončení koledování byly pokladničky
na jednotlivých obecních úřadech rozpečetěny, sečteny a vykoledovaná částka
odeslána na centrální charitní konto u
České spořitelny: 66008822/0800, var.
symbol 7028. Z centrálního konta budou
peníze rozdělovány na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do regionů na
schválené projekty jednotlivých místních
charit.
V minulém roce bylo použití pro místní
projekty Charity v Litovli následující:
80 000,- Kč
........... podpora provozu
pečovatelské služby
30 000,- Kč ........... dovybavení půjčovny zdravotních pomůcek
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20 000,- Kč ……….podpora projektu
Mateřského centra Rybička
42 000,- Kč ............ přímá pomoc sociálně slabým rodinám
20 000,- Kč ……… pomoc lidem postiženým povodněmi
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

Začátkem února provedla povodňová
komise prohlídku vodního toku Šumice. Prohlídku nařizuje vodní zákon, a to
minimálně dvakrát ročně (většinou před
jarními povodněmi a po odchodu velkých
vod při zjišťování povodňových škod). Je
vhodné provést prohlídku v období minimálních průtoků. Prohlídky provádí povodňová komise při obecních úřadech.
Může se jich účastnit i správce toku
a vodohospodářský orgán. Prohlídky jsou
zaměřeny především na průtočný proﬁl toku, komise si všímá i eventuálních
“černých“ odběrů vody a nepovoleného
vypouštění odpadních vod do toku.
Místní povodňová komise při prohlídce Šumice zjistila řadu nedostatků, jejichž
odstranění musí zajistit úřad městyse.
Mezi nejzávadnější patří: střední pilíř u
dnes již nefunkčního vzdouvacího objektu (vlastník ZD Senice byl na tuto skutečnost dvakrát písemně upozorněn), torzo
ocelové lávky v chatové oblasti (naproti
koupaliště), nepřístupnost pravého břehu nad železničním přejezdem(drátěné
oplocení, které již neplní svoji funkci).
Komise zjistila rovněž řadu nedostatků,které se mohou z pohledu občana zdát jako malicherné. Je to ukládání
organického odpadu (tráva, listí, větve a
pod.),stavební suti a výkopků na břehy
toku. Je to v rozporu s vodním zákonem,
který takovou činnost zakazuje i v blízkosti toku. Z tohoto pohledu je v Náměšti
nejhorší situace od vzdouvacího objektu
ZD po lávku v ul. Komenského, levý břeh
v ul. Bělidlo a u koupaliště. U železničního přejezdu a těsně pod ním zjistila
komise hromadu klestu z ovocných a
okrasných dřevin. Tyto prohřešky jsou
ﬁnančně postihnutelné, protože mohou
být příčinou vytváření překážek v průtočném proﬁlu toku a bránit tak plynulému
odtoku velké vody, či chodu ledů,nehledě
na estetické a hygienické hledisko.
V úvodu tohoto příspěvku jsem se
zmínil, že prohlídek toků se účastní
i správce toku. V případě Náměště byla do
31. 12. 2010 správcem Šumice a Baběnce
Zemědělská vodohospodářská správa
Brno,oblastní pracoviště Prostějov. Od
1. 1. 2011 jsou správcem Šumice Lesy
České republiky Hradec Králové, pracoviště Šumperk. Správcem Baběnce zůstává Zemědělská vodohospodářská správa.
Tato změna souvisí z celkovou reorganizací správy vodních toků na Ministerstvu
zemědělství.
Ing. Antonín Kurfürst,
místostarosta

STRANA 2

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Ke dni 26.3.2011 se uskuteční na
celém území ČR sčítání lidu, domů a
bytů. Sčítání se týká všech osob, které
se v rozhodný okamžik, tj. půlnoc z 25.
na 26. března 2011, nacházejí na území České republiky nebo mají na území
ČR trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Za každou osobu musí být vyplněn
sčítací list, za každou domácnost bytový list a za každý dům, který je určený k
bydlení, domovní list.
Každá domácnost obdrží ve dnech
26.2. až 6.3.2011 do své schránky letáček
s informacemi o sčítání lidu, informace,
kde bude uvedeno jméno a příjmení sčítacího komisaře a číslo jeho průkazu.
Sčítací komisaři budou mít velkou brašnu
tmavomodré barvy s výrazným nápisem
Česká pošta. Komisař bude navštěvovat
domácnosti ve dnech 7.3. – 25.3.2011,
denně pondělí – pátek od 16 do 20 hod., v
sobotu a neděli od 9 do 20 hod., bude se
prokazovat sčítacím průkazem společně

se svým občanským průkazem a do domácnosti přinese tři formuláře:
- zelený sčítací list osoby
- žlutý bytový list
- oranžový domovní list.
Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí
podpisem. Než začnete vyplňovat, přečtěte si vysvětlivky, formuláře nepřekládejte.
Vyplněné formuláře můžete odevzdat
následovně:
- předáte je sčítacímu komisaři
- zašlete bezplatně ČSÚ poštou
- vyplníte elektronicky
- odevzdáte na poště.
Nesplní-li občan povinnost podrobit se sčítání, dopouští se přestupku. Za
odmítnutí sdělení zákonem stanovených
údajů, příp. úmyslné uvedení nepravdivých údajů může být uložena pokuta do
10 tis. Kč.
Více se dozvíte na www.scitani.cz.
Jarmila Bednářová

Vážení senioři Náměště na Hané
Klub seniorů funguje letos již 12. rokem. Jsme otevřenou organizací, sdružující seniory, kteří se chtějí scházet se svými
vrstevníky – spoluobčany, kteří nemusí být
ani v důchodovém věku. Nejsme klubem
ojedinělým, vzniklým v Náměšti, ale jedním
ze 30-ti klubů v okrese Olomouc. Kluby jsou
sdruženy ve Společnosti přátel vesnice a
malého města. Předsedou společnosti je dr.
Pavel Pospěch, působící na Krajském úřadě
v Olomouci.
Náš klub má kolem padesáti členů, scházíme se 1x za 14 dnů vždy v úterý v zimním
období v 15 hod., v letním období v 16 hod. v
přísálí kulturního zařízení městyse Náměšť
na Hané. Naší činností jsou kulturně společenské akce, vzdělávací a poznávací akce.
Ke společenským akcím patří organizace setkání klubů seniorů pozvaných klubů, vzdělávacími akcemi jsou přednášky o
přírodě, zdraví, cestování, besedy s Policií
ČR, s vedením městyse Náměšť na Hané
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starostkou Mgr. Martou Husičkovou.
Během existence klubu jsme uskutečnili
osm poznávacích zájezdů po ČR. Byli jsme
např. v Kroměříži, Náměšti nad Oslavou,
Třebíči, Telči, Zlíně, Luhačovicích, Velehradě, Mohelnici, Arcibiskupském muzeu v
Olomouci.
Bavíme se i tím, že máme své video a
DVD přehrávač, své nahrávky z akcí našich
i jiných klubů. Nesmím zapomenout na konání oslav kulatých narozenin našich členů.
Rovněž navštěvujeme akce konané jinými
kluby jako je seniorská pouť v Dubu nad
Moravou, harmonikáři, ples v Příkazích,
Silvestr v Těšeticích atd. V létě chodíme do
přírody a když to zdraví dovolí , jezdíme i
na kole. Tolik o našem klubu. Bylo by toho
pěkného co děláme ještě víc, ale myslím, že
to hlavní jsem popsal, co však je také důležité Vám sdělit, že v lednu 2011 jsme požádali Ministerstvo vnitra ČR o registraci jako
občanské sdružení, což jak doufáme, nám
umožní větší
možnosti
v
získání dotací
na naši činnost.
Tolik o nás,
o klubu. Nyní
se obracím k
Vám, k těm,
kteří budete
tyto Náměšťské
noviny
číst. Přijďte
se mezi nás
podívat, rádi
Vás uvítáme.
Josef Pouč,
předseda Klubu seniorů,
o.s.

Z činnosti SDH
Náměšť na Hané
Ani jsme se nenadáli a rok 2011 má
za sebou již dva měsíce. O činnosti sboru a jednotky bych mohl popsat spoustu
stran. Rád bych Vás seznámil s tím, co
nás čeká v roce 2011. Začátek roku je
pro nás většinou velice aktivní, v celém
okrese probíhají povinné Výroční valné hromady všech sborů, na které jsme
zváni, probíhají schůze okrsků sborů,
kde s projednávají plány soutěží na nový
rok apod. Hned ze začátku roku musíme připravovat techniku na každoroční
technickou kontrolu. Každý čtvrtek se
scházíme na zbrojnici, kde se provádí kontrola techniky a připravenost k
výjezdu včetně sepisování směnových
služeb pro výjezd. Jak jsem již minule
zmínil, dostali jsme dotace na opravu
vozidla VW Transporter , které jsme
získali z MV ČR. Toto vozidlo jsme
však potřebovali předělat na požární
barvy a upravit na dopravní a technický automobil. Na vozidle bylo potřeba
udělat nový lak, vyměnit boční dveře,
vyměnit kompletně celé podlahy , nový
výfuk, vybavit vozidlo výstražným zařízením, radiostanicí a upravit zavazadlový prostor pro vybavení vozidla.
Přípravné práce jsme si chtěli udělat
sami, neboť by nám na veškeré opravy
nevystačili ﬁnanční prostředky. Bylo
potřeba na vozidle někde pracovat.
V tomto nám velice ochotně pomohl
Jan Netek, který má u nádraží stolárnu
a umožnil nám tam vozidlo opravovat
v jeho garáži. Velice nám tímto pomohl, neboť ve zbrojnici bychom tyto
práce nemohli uskutečnit. Velké díky
patří všem hasičům, kteří na opravách
pracovali, a hlavně pak Pavlu Oklešťkovi, který práce vedl. Dík také patří
Hejduškovi, který nám velice ochotně
pomohl, když bylo potřeba. I pro rok
2011 jsme požádali kraj o ﬁnanční dotaci na nákup vybavení do vozidla VW,
které by mělo být určeno na technické
zásahy, čerpání, osvětlení apod. Samozřejmě další činností, jen tak na okraj,
je opět poslání věcných prostředků na
každoroční revizi , účast na cyklickém
školení strojníků, velitelů, pilařů a absolvování IMZ ve vyprošťování zraněných osob pro předurčené jednotky.
Mezi tím ovšem spousta akcí, soutěží
a samozřejmě práce. Více o našich aktivitách se dozvíte na našich internetových stránkách.
Tomáš Otruba, velitel

STRANA 3

Děti se těší do školky
Paní učitelky se snaží pro děti připravovat zajímavé hry a podnětné činnosti, v
nichž se děti seznamují s okolním světem.
Vedou je k péči o životní prostředí (dbát
o pořádek), nakládat vhodným způsobem
s odpady, starat se o rostliny, chránit přírodu a živé tvory.
V rámci dětských možností vedou děti ke
zvládání sebeobsluhy, uplatňování kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků (osobní hygieně), stolování, oblékání a čištění zoubků.
Pro zpestření nabízíme dětem další mimoškolní aktivity.
Již třetím rokem učí Mgr. Marie Pečivová děti angličtině, které jsou rozděleny do
dvou skupin na začátečníky a pokročilé.
Důkazem nadšení dětí je zpěv písniček
při vycházkách. Dvakrát ročně mají rodiče možnost vstoupit do ukázkových hodin a podle jejich ohlasu myslím, že jsou
spokojeni.
Prvním rokem jsme navázali spolupráci s
prostějovskou Taneční školou Hubený.
Při rytmické moderní hudbě se vydovádí
hlavně děvčátka. Už se těšíme na besídku, kde se předvedou se svými tanečky.

Novinkou pro naše děti je lyžování v
Hlubočkách. O osm dětí se starají mladí
instruktoři z pedagogické fakulty v Olomouci. Děti si v zimě užijí sněhu, i když u
nás jsou svahy holé.
Do plavecké školy při ZŠ Vítězná v Litovli
jezdí naše děti spolu s dětmi z mateřské
školy v Loučanech. Seznamují se s vodou,
překonávají obavy s hloubky, učí se dýchání ve vodě a základy plaveckých stylů.
Naše školka se pyšní keramickou dílnou
Zvoneček, kterou plně využívají nejen
naše děti a jejich rodiče, ale i školáci,
dospělí a maminky z mateřského centra Pohádka. Vše vždy probíhá pod vedením šikovné a obětavé paní učitelky
Jany Vychodilové. Ukázky výtvarných
prací a výrobků z keramiky byly k vidění
na vánočním jarmaku a při adventní výstavě v Zámecké galerii.
V minulém čísle Náměšťských novin
jsme oslovili spoluobčany prosbou o
sponzorské dary na rekonstrukci dalšího
oddělení. Celkem jsme získali 105 000,Kč. Finanční prostředky byly použity na
úhradu podlahové krytiny v celém oddělení a nového dětského nábytku.

Ekologická výchova na naší škole
Nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu na Základní škole v Náměšti na
Hané je také environmentální výchova, která vede jedince k pochopení komplexnosti a
složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného
přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti a jedince.
K rozvoji ekologických aktivit vedou
tematicky zaměřené hodiny v centru ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov, kterých se naši žáci pravidelně
účastní.
S nutností šetřit energiemi a zabývat se
náhradními zdroji se žáci osmé třídy seznámili v rámci projektu Šetrná energie, jehož
součástí také bylo seznámení se s výhodami
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nízkoenergetického domu Sluňákov.
Žáci deváté A třídy byli zapojeni do
projektu Křehká Země, ve kterém byl
kladen důraz na propojenost každodenního lidského života s globalizovaným
světem, rozlišení časového rozměru běžných lidských problémů a globálních problémů planety Země.
Vhodným propojením různých metod práce /vyhledávání nových informací,
doplňování, hra apod./ si děti nenásilnou
formou doplňovaly své znalosti a také se
dověděly mnoho nového, nebály se zapojit
do diskuse a vyjádřit svůj vlastní názor.
Hodiny ekologické výchovy ve Sluňákově jsou vždy přínosné a vhodně doplňují výuku na naší škole.
Mgr. Ludmila Hejsková

Dále jsme vyměnili vodovodní baterie v
umývárně a zakoupili malířské a natěračské potřeby.
Díky sponzorům a ochotným rodičům,
kteří strávili v mateřské škole volné víkendy, jsme mohli 3. ledna otevřít novou
třídu Veverek, čímž se navýšila celková
kapacita mateřské školy a mohli jsme přijmout další nováčky.
Zatím poslední akcí ve školce byl maškarní karneval, na který již tradičně zveme
kamarády ze školní družiny. V průvodu
masek děti předvedly své kostýmy. Školka
ožila a proměnila se v kouzelnou pohádkovou říši se spoustou princezen, vodníků, víl,
broučků, zvířátek a jiných bytostí. Po tanci
děti soutěžily v různých zábavných disciplínách a také zpěvu oblíbených písniček.
Nakonec si všechny odnesly malý dárek.
Danuše Husárková, ředitelka MŠ

Znovu o Betánii
Již v minulém čísle jsme Vás informovali o vzniku občanského sdružení Betánie, které má své sídlo na faře.
Občanské sdružení si dalo za cíl obnovu prostor fary, farské zahrady a dalšího
majetku Římskokatolické farnosti v Náměšti na Hané, organizování různých kulturně společenských akcí, získávání dotací.
Betánie, o.s. bylo zaregistrováno MV
ČR dne 19. 1. 2011, k 25. 2. 2011 má 32 členů. Na valné hromadě, která se konala 11. 2.
2011 byl schválen plán činnosti na rok 2011,
zvoleni členové rady (ing. A. Kurfürst, p. P.
Krajčovič, ing. J. Štaﬂ, F. Vičar, Mgr. Marta
Husičková) a revizního výboru (L. Luczková, ing. M. Richter, Mgr. S. Nevrlá).
Po zasedání valné hromady proběhlo
i 1. jednání rady, kde byl zvolen předsedou ing. A. Kurfürst, místopředsedou p.
Petr Krajčovič. Zároveň si členové rady
rozdělili úkoly: ing. J. Štaﬂ bude mít na
starosti práci s mládeží, F. Vičar technické záležitosti, M. Husičková přípravu
projektů, administrativu.
Vedení občanského sdružení – P.
Krajčovič a ing. A. Kurfürst budou zastupovat Betánii navenek.
Betánie pro Vás připravuje na faře,
ve spolupráci s MŠ v Náměšti na Hané
(především díky J. Vychodilové) velikonoční výstavu. Výstava bude otevřena již
v sobotu a neděli 16., 17. dubna a 25. dubna 2011. Zájemci o členství v o.s. Betánie
si mohou vyzvednout přihlášky u F. Vičara. Budou-li schváleni radou sdružení a
uhradí příspěvek ve výši 200 Kč, stanou
se členy.
Vedení Betánie děkuje tímto za první
sponzorský dar ve výši 1000 Kč J. Poučovi.
MAHU
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Činnost Myslivecké sdružení Náměšť na Hané v roce 2010
Myslivecké sdružení Náměšť na
Hané vykonává výkon práva myslivosti ve
dvou pronajatých honitbách. Lesní honitbu o výměře 1939 ha máme pronajatu od
LČR s.p. lesní správy Prostějov a polní
honitbu o rozloze 1238 ha od Honebního
společenstva Náměšť na Hané – Loučany. Chod mysliveckého sdružení řídi sedmičlenný výbor s předsedou Václavem
Vyhlídalem a mysliveckým hospodářem
Ladislavem Havelkou. Členská základna

kladních podmínek nájemní smlouvy. A
to jest platit řádně ve stanovených termínech nájemné.
Teprve po naplnění zmíněných skutečností se může každý z nás věnovat
další činnosti, která k myslivosti neodmyslitelně patří, to je lovu lovné zvěře.
Pro zabezpečení řádného chodu
mysliveckého sdružení musí členská základna ročně zabezpečit cca 200 tisíc
Kč. Hlavním zdrojem ﬁnančních zdrojů

čítá 31 členů, 5 čestných členů, jednoho
čekatele na členství a jednoho adepta.
Průměrný věk členské základny je 50
roků. Nejstaršímu, zakládajícímu členovi, Vítězslavu Synkovi bylo 86 roků.
Naší povinností, která vyplývá ze zákona o myslivosti a následných právních
předpisů, je především starostlivost a
péče o zvěř v obou pronajatých honitbách. K tomu je zaměřena veškerá činnost mysliveckého sdružení. Prioritou je
zabezpečení potřebného množství kvalitního krmiva pro zvěř v době nouze.
Zvěř je nutno udržovat v dobré kondici
a zdravotním stavu. Dále v honitbách
máme nespočetné množství mysliveckého zařízení, které nám slouží k výkonu práva myslivosti. Například: krmelce,
zásypy, zásobárny, posedy atd. Zajistit
funkčnost, dobrý a bezpečný stav, nás
stojí nemalé úsilí a ﬁnanční prostředky.
Dále je nutné trvale zajišťovat dostatek
ﬁnančních prostředků na úhradu nájemného oběma pronajimatelům honiteb, tak
abychom byli schopni plnit jednu ze zá-

je pořádání kulturních a společenských
akcí a brigády v lese.
V lednu 2010 se uskutečnil již tradiční
myslivecký ples.
Prvního února jsme ve spolupráci s
prvním stupněm Základní školy v Náměšti na Hané zorganizovali vycházku do
lesa spojenou s přikrmováním zvěře. Dětem jsme odpovídali na zvídavé otázky a
rozdali sladkosti s pastelkami. Odměnou
nám bylo přislíbeno, že nám děti nasbírají kaštany pro zvěř. Což také splnily a 150
kg kaštanů nám v říjnu předaly.
Dále jsme pořádali, ve spolupráci s
Okresním mysliveckým spolkem Olomouc a Městysem Náměšť na Hané, v
prostorách zámku Okresní chovatelskou
přehlídku trofejí za rok 2009, která proběhla v termínu od 22. do 25. dubna. Novinkou této přehlídky byl zoo koutek pro
nejmenší návštěvníky. V zoo koutku bylo
instalováno na šedesát vycpanin a preparátů naší fauny. Zoo koutek byl hojně
navštíven a byl kladně hodnocen. Součástí této přehlídky byl i volební sněm 25.

Graﬁky Ladislava Grossmanna
Náměšťský výtvarník Ladislav Grossmann nabízí k prodeji třicet souborů
grafických listů. Jeden soubor obsahuje deset kusů originálních tisků
různých náměšťských motivů provedených technikou „suchá jehla“. Číslovány budou jak soubory, tak i jednotlivé grafické listy. Cena jednoho
souboru je 2.350 Kč. Soubor grafik je
vydán k 870. výročí založení městyse
Náměšť na Hané. Grafiky je možné si
prohlédnout a zakoupit na adrese: Va-
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ňourkova 33, Náměšť na Hané po telefonické domluvě na čísle 603 763 782,
www.ladislavgrossmann.cz
Co je graﬁcká technika „suchá jehla“?
Do kovové destičky se vyryje stranově
obrácená kresba ostrou jehlou. Do vzniklých zářezů se zatře hlubotisková barva a
vytíráním přebytečné barvy se docílí konečného vzhledu graﬁky. Pod vysokým
tlakem se takto připravená produkce
otiskne do zvlhčeného papíru.
Ladislav Grossmann

dubna na sále městyse, kde byly zvoleny
nové okresní myslivecké orgány na další
pětileté období.
Další velkou akcí, pořádanou naším
sdružením, byla Oblastní výstava psů
všech plemen, která se konala 26. června.
Výstavy se zúčastnilo 451 psů.
O měsíc později, a to 24. července,
jsme pořádali tradiční myslivecké odpoledne a myslivecký karneval na Hradě.
27. listopadu se uskutečnila již druhá,
znovuobnovená poslední leč a to opět ve
spolupráci s Městysem Náměšť na Hané.
Poslední leč byla hojně navštívena a měla
kladnou odezvu.
V roce 2010 myslivecké sdružení
uspořádalo celkem sedm společných
honů, z toho bylo pět v lese a dva na poli.
Dále tři naháňky na černou zvěř. Plánovaný odstřel zvěře se nám podařilo splnit, až na bažanty, kteří se u nás téměř
nevyskytují a proto nejsou už několik let
plánováni k lovu. Rok 2010 byl pro naše
sdružení rekordní v počtu ulovené černé
zvěře.
V loňském roce se nám dále podařilo
provést kompletní výměnu oken, okenic
a vchodových dveří na Liščí chatě. Bylo
to díky dotaci z programu LEADER prostřednictvím MAS Region HANÁ.
Naší činnosti brání problémy s některými neukázněnými občany. Nerespektují
obecně závaznou vyhlášku o volném pohybu psů, zejména v polní honitbě. Tím
nepřispívají ke klidu v honitbě. Zvěř potřebuje klid zejména při kladení mláďat a
v zimním období. Dále se množí případy,
že nám ničí myslivecká zařízení, zásypy,
krmelce, posedy. Kradou nám krytinu
z těchto zařízení. Převrací a rozřezávají
nám posedy, zejména žebříky k nim. Toto
je pro naše členy velmi nebezpečné, protože na posedy se chodí převážně ve večerních hodinách, za tmy. Mohlo by dojít
k vážnému úrazu, což by pro případného
pachatele mohlo mít i trestně-právní následky.
Závěrem mě dovolte poděkovat těm
občanům, kteří nám myslivcům v naší
činnosti pomáhají a respektují nás.
,,Myslivosti zdar‘‘
Ladislav Havelka

Vandalismus na hřbitově
Ke konci loňského roku na našem
hřbitově došlo k poškození několika hrobů vandaly – jednalo se o poškození křížů
a doplňků hrobů z kovu.
Městys Náměšť na Hané – správce
hřbitova – se všem poškozeným omlouvá.
V případě, že by se podobná věc
opakovala, prosíme majitele hrobu,
aby celou událost nahlásil na Policii
ČR v Lutíně a zároveň na úřadě městyse Náměšť na Hané.
MAHU
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Aktuality
z Rodinného centra Pohádka
Oznámení o změně názvu:
Občanské sdružení Mateřské centrum
Pohádka oznamuje, že s platností od
17.12.2010 změnilo svůj název na Rodinné centrum Pohádka. Věříme, že nový
název s sebou přinese i nové možnosti a
stále se rozšiřující nabídku našich služeb
a akcí pro celé rodiny.
Informační systém:
Pro všechny, kteří chtějí být informováni
o činnosti centra, plánovaných akcích či
získávat jiné zajímavé informace, můžou
se zaregistrovat prostřednictvím emailu
na mcpohadka@seznam.cz a potvrdit
souhlas se zasíláním zpráv.
Probíhající a nejbližší připravované akce
v RC Pohádka únor-květen 2011:
Únor
- Dne 14.02.2011 byl v RC pohádka
zahájen rekvaliﬁkační kurz na účetnictví s akreditací MŠMT v rámci projektu
„Nechci sedět doma“. Kurz probíhá vždy
v pondělí a úterý, celkem proběhne 120
hodin výuky. Kurz navazuje na motivační
kurzy Efektivní komunikace a Právní a
podnikatelské minimum, které byly ukončeny v lednu 2011. Další cyklus těchto
kurzů je plánován na září 2011. Případní
zájemci o podrobnější informace se mohou dotazovat telefonicky nebo emailem.
Veškeré kontakty jsou dostupné na našich
stránkách www.mcpohadka.estranky.cz.
Březen
- Zdravý úsměv – přednáška pro rodiče
- Tvořivé odpoledne – pokračování
v kurzech započatých v roce 2010 pro
všechny, kteří mají chuť tvořit, něco
nového si vyzkoušet a prožít minimálně
jedno hezké odpoledne v měsíci při společném tvoření. Každý měsíc opět zvolíme jednu techniku, kterou si společně
vyzkoušíme. Pomůcky a materiál budou
k dispozici.
Duben
Velikonoce – výroba velikonočních
dekorací, zdobení velikonoční břízy, setí
semínek, aj.
- Cvičení rodičů s dětmi – pokračování
kurzu pro rodiče s dětmi pro dvě věkové
skupiny.
Květen
- Pohádkový slet čarodějnic – tradiční
víkendová akce pro veřejnost
- Den země – výroba herbáře, naučná
vycházka do přírody, aj.
- Letnice – výroba holubiček spojená s
vycházkovou cestou do přírody k určenému stromu.
- Efektivní rodičovství – příprava kurzu pro rodiče /zahájení jen v případě zájmu/.
Ing. I. Botková
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POZVÁNKA DO DIVADLA
O. s. ZA DVEŘMI srdečně zve
všechny na premiéru komedie „Peklo
v hotelu Westminster“. Premiéra se
uskuteční v sobotu 7. května 2011 od
19.00 hodin na sále kulturního zařízení městyse. Těšit se můžete na bláznivou komedii o tom, co se stane, když
se člen vlády rozhodne strávit záletnou noc se svou vnadnou kolegyní v
londýnském nóbl hotelu, kde je ovšem
současně ubytován se svou právoplatnou manželkou. Aby všechno klapalo,
přiměje poslanec ke spolupráci svého osobního tajemníka, který ovšem
všechno spíš ještě víc zamotá, v čemž

mu vydatně pomáhají také úskočný číšník, podezřívavý ředitel hotelu a puritánská opoziční poslankyně. A když se
v hotelu navíc náhle objeví podváděný
manžel je jasné, že v hotelu Westminster vypukne „peklo“.
Vstupenky bude možné objednávat
přes internet: www.divadlo-zadvermi.cz
nebo přímo u Stanislava Havlíka v prodejně na náměstí. Jako již tradičně bude
pro všechny připraveno bohaté občerstvení.
Repríza představení se uskuteční v
neděli 5. června v době od 17.00 hodin.
Mgr. Radka Pluskalová
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SK Náměšť na Hané informuje
Fotbalový stadion v Náměšti na Hané
vypadá v těchto dnech jako opuštěný, což
je pravda, ale aktivní fotbalisté přesto, že
je zima, nezahálejí, nýbrž se poctivě připravují na nadcházející jarní část sezóny a
to na všech úrovních, od benjamínků, přes
žáky a dorostence, až po muže. Pravidelně
trénují a už se těší na pěkné počasí, aby
mohli opustit tělocvičny a přejít na povrch
daleko příjemnější, to znamená zelený jarní trávník, který bude už v letošním roce
zavlažován novým, moderním, automati-

zovaným závlahovým systémem (ﬁnanční
prostředky získal SK Náměšť na Hané z
programu LEADER).
Všechna naše družstva si v podzimní
části soutěží vedla celkem slušně, i když
dlouhodobý úbytek hráčů, zvláště v kategorii mládeže, je znát i na výsledcích.
O konečném umístění všech družstvech
v tabulkách ovšem rozhodují až jarní zápasy.
Boj o první jarní body bude zahájen
až první dubnový víkend, protože se dvě

soutěžní kola předehrála již na podzim.
Dorostenci a muži „A“ zajíždějí na hřiště soupeřů, ale žáci a muži “B“ začínají
na domácím stadionu v sobotu 2. 4. 2011.
Fotbalovou jarní sezónu zahájí naše „béčko“ v derby se Sokolem Vilémov.
Věříme, že naši příznivci na nás přes
zimu nezanevřeli a opět naše hráče budou
chodit povzbuzovat v hojném počtu na
všechna jarní utkání.
Božena Vaňková
SK Náměšť na Hané

Recitování nás baví.
Ve středu 23.2.2011 proběhlo na naší
škole, tak jako každým rokem, školní
kolo recitační soutěže. Zúčastnily se jí
všechny ročníky, soutěží vždy všichni žáci
ve třídách.
Děti si zvolí básničky podle vlastního
výběru, které se jim líbí.
Nejprve proběhnou třídní kola a z nich
vždy děti vyberou s třídními učitelkami
tří nejlepší, kteří postupují do školního
kola této soutěže.
Svou samostatnou skupinku recitátorů mají naši prvňáčci. Stejně jako ostatní
soutěžící nám všem předvedli, že se ne-
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bojí a básničky pěkně umí. Letos jsme si
poslechli z 1.třídy tyto děti: Vodičkovou
Terezu, Richtera Václava a Mikulkovou
Markétu.
Další ročníky jsou rozděleny do dvou kategorií a zde se už bojuje o umístění.
A výsledky letošní soutěže?
I. kategorie /2.a 3.třída/
1. Lukáš Horký(3.třída)
2. Markéta Solovská (2.třída)
3. Lucie Poučová (3.třída)

II. kategorie /4.a 5.třída/
1. Jan Večeřa(4.třída)
2. Richard Pešout (5.třída)
3. Lenka Vojtová (4.třída)
Další soutěžící školního kola – Alena Pečivová, Michaela Polzerová, Eliška Solovská, Radka Grézlová ,Ivana Mariánková
a Adéla Rozsívalová.
Všichni vybraní žáci si zaslouží naši pochvalu za svědomitou přípravu a pěkný
přednes básní.
Mgr. Marie Večeřová
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