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Nový školní rok!
Prázdniny uplynuly jako voda v řece
a máme tu opět začátek nového školního
roku. Dětem se do školy sice moc nechtělo, ale kdo by se jim po tolika dnech volna
mohl divit.
Na začátek školního roku se ale určitě moc těšili naši nejmladší školáci – žáci
1. třídy.
Slavnostní uvítání prvňáčků, kteří přišli v doprovodu svých nejbližších,
proběhlo v obřadní síni náměšťského
zámku. Jako první přivítala všechny přítomné starostka Mgr. Marta Husičková.
Poté bylo všech 26 prvňáčků slavnostně
představeno ředitelkou MŠ Danou Husárkovou a předáno nové třídní učitelce
Mgr. Simoně Nevrlé.
Ředitel ZŠ Mgr. Ladislav Havelka
upřímně přivítal všechny děti
a popřál jim hodně štěstí v novém školním roce 2014/2015.
Starostka Mgr. Marta Husičková rozdávala nejen milá
slova a úsměvy, ale všem prvňáčkům předala i malé upomínkové dárečky.
Poté se všichni odebrali do
budovy školy na 1. stupni, kde
děti s rodiči navštívili svoji novou třídu, kde jim byly sděleny
veškeré potřebné informace.
Rodičům i dětem se ve školních prostorách vše velice líbi-

lo a domů odcházeli v dobré náladě.
V budově 1. stupně bylo otevřeno
2. oddělení školní družiny (náklady
53.993,- Kč hradil městys ze svého rozpočtu). Ve stávající učebně, která sloužila jako pobočka ZUŠ Olomouc, byla
vyměněna stará okna za plastová, poté
byla místnost nově vymalovaná a vybavena novým nábytkem. To potěšilo hlavně děti, které zde budou trávit svůj volný
čas.
Také žáci 2. třídy se mohou těšit, protože jejich třída byla vybavena novými
lavicemi a židličkami.
Všem žákům přejeme hodně úspěchů, pohody a příjemných zážitků v novém školním roce 2014/2015.
Mgr. Simona Nevrlá

Křídla svobody a zázraků
Tomáš Přidal
Z touhy Nebejasu,
snáší se křišťálový déšť,
vonící po nekonečné svobodě,
má dokonale rychlý spád.
Jeho čiré kapky,
velikostí a tvarem
připomínají stříbrné dukátky,
ztracené ve věčných sférách času.
Křídly svobody,
nám na rozloučenou
mávají moudří Andělé.
Nemohou rozmlouvat
s lidmi jako dřív,
ale chrání a drží stráž
nad každým z nás.
Nebejas se usmívá,
jeho vrásky jsou cestami,
po kterých putujeme,
slzy poklidnými říčkami,
které v nás protékají.

Upozornění pro občany
- vlastník nemovitosti je povinen na
svůj náklad označit budovu čísly určenými úřadem městyse a udržovat je v řádném stavu. § 32 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
- do 30.9.2014 musí být uhrazeno stočné
- v domácnostech třídíme odpad:
zvlášť plasty (nezapomínejte, že PET
lahve se před vhozením do pytle musí
sešlápnout), zvlášť tetrapaky. K tomuto
účelu slouží různobarevné pytle, které

září 2014

dostáváte při zaplacení poplatku za odpady. Do popelnice patří pouze směsný
komunální odpad bez plastů, tetrapaků
a skla. V současné době činí nedoplatek
62.326,- Kč. Dle čl. 7 vyhlášky č. 2/2012
bude úřad městyse navyšovat tento poplatek až na trojnásobek (poplatek za
odpady činí 500,- Kč za osobu)
- bývalá skládka „Cikánka“ je uzavřena. Ukládání odpadu na tuto skládku je
zakázáno, kdo poruší tento zákaz, bude
potrestán v rámci přestupkového řízení

Držíme s ním krok…
Každý úkrok stranou
je pro nás povznášející,
leč bez křídel zázraků
nemůžeme vzlétnout výš.
I přes to všechno,
udržet dobrou náladu
lze i pohlazením z úst,
vyváženým milým slovem.

Projekt „Podnikatel“
- velké finále v RCO Olomouc 18.6. 2014
Firma MOVE FOR LIVE tvořená
děvčaty Jiřina Navrátilová, Kamila Piterková, Nela Vydrželová, Monika Nemravová a Kamila Králová obsadila ve ﬁnále
soutěže pěkné 3. místo. Za toto umístění
obdržela od hejtmana Olomouckého kra-

je Ing. Jiřího Rozbořila cenu v podobě
volného vstupu do laser arény.
Mladší žáci se umístili na pěkném 4.
místě, ale i tak si ﬁrma FIT DOBROTY
a její majitelé (Lenka Polcerová, Renata
Pavelová, Kristýna Konečná a Radim
Večeřa) převzali cenu,
rovněž z rukou hejtmana (vstupenky do multikina v Šantovce). Děti
vystupovaly suverénně a
přesvědčivě, před velkým
publikem a přísnou porotou. Přesto vše zvládly
výtečně. Velká gratulace.
Děkuji dětem za reprezentaci naší školy a všem
učitelům, kteří se na projektu podíleli, za vzornou
přípravu.
Mgr. Ladislav Havelka,
ředitel

Z ámek po prázdnin ách
Je po prázdninách… Akcí, které se
na zámku během nich uskutečnily, byla
spousta. Lze také říci, že byly úspěšné.
Velmi dobře
byly hodnoceny našimi
návštěvníky
letošní
„p ohád k y “.
Filmové prohlídky, které
jsme premiérově uváděli 5. července,
také sklidily u našich věrných zaslouže-
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né ovace. Kdo z Vás je nestihl navštívit,
může se 15. listopadu těšit na jejich reprízu. Odpoledne s Večerníčkem bylo
i letos velice pečlivě připraveno, ale
opravdu tropické počasí k nám přilákalo
méně dětí než jindy.
Ty, které přišly, určitě nelitovaly. Květiny
pro zámeckou paní se
nesly ve znamení orientu a nutno říci, že
se letos bylo opět na
co dívat. Také Koncert mezi květy byl
letos úžasný. No, kdy
se Vám poštěstí, aby
do zvuků Händlovy
hudby duněly silné
hromy? Hradozámecká noc nalákala návštěvníky, kteří mají
rádi 20. a 30. léta 20.
století. Byla to další
velmi povedená akce.
Tajemný zámek, který proběhne 25. října,
bude tentokrát laděn
do detektivního žánru. Tak si jej nenechte ujít, stejně jako již
zmiňované Filmové
prohlídky (15. 11.)
Těšíme se na Vás!
Mgr. J. Vychodilová

Naši jubilanti 7-9/2014
• František Blaha, 84 let
• Jarmila Bubeníková, 83 let
• František Dostál, 84 let
• Dobroslava Fingerová, 82 let
• Ludmila Chudobová, 87 let
• Drahomíra Chytilová, 85 let
• Růžena Kargerová, 87 let
• Jarmila Klementová, 87 let
• Dobroslava Kolářová, 85 let
• Marie Koudeláková, 83 let
• Ludmila Mlčochová, 81 let
• Marie Müllerová, 83 let
• Tomáš Nemrava, 84 let
• Jarmila Nohavičková, 91 let
• Bronislav Novotný, 83 let
• Václav Ošťádal, 85 let
• Miroslav Podhorný, 82 let
• Marie Přidalová, 82 let
• Václav Sklenář, 91 let
• Anna Stejskalová, 86 let
• Karel Streit, 81 let
• Miroslav Trnka, 90 let
• Marie Uličná, 80 let
• Květoslav Vaněk, 83 let
• Vlasta Zajíčková, 87 let
Srdečně blahopřejeme !

STRANA 2

Zastupitelst vo bilancuje

Uteklo to jako voda a čtyři roky fungování zastupitelstva jsou za námi.

Jak zastupitelstvo fungovalo? Kolikrát zasedalo? Jaká byla účast zastupitelů na zasedání? Jak fungovala rada? To
jsou otázky, které mne napadají, když
píšu tyto řádky.
Zastupitelstvo se sešlo za 4 roky tak,
jak určuje zákon o obcích (minimálně
4 x za rok), v našem případě 18x, tedy
dvakrát nad rámec zákona.
Nejlepší účast měli:
Stanislav Havlík, člen rady, Mgr. Marta
Husičková, starostka a Ing. Antonín Kurfürst, místostarosta.
Za to těmto zastupitelům patří poděkování.
Daleko častěji se scházela rada (téměř každý týden), k datu vydání novin
proběhlo 145 jednání rady. Členům rady
tedy patří speciální poděkování. Jaké záležitosti řešilo zastupitelstvo?
V roce 2010 zastupitelstvo mělo jedno hlavní téma: konsolidaci rozpočtu.
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Tato problematika se prolínala celým volebním obdobím. Městys měl zastavenu
zástavním právem
budovu úřadu (v
současné době je se
zástavním právem
pouze budova MŠ).
Velmi významnou
akcí roku 2010
bylo
vybudování
chodníků v ulicích
Biskupství, Zákostelí, Nádražní ulice
(8.896.044,- Kč),
byl prodloužen vodovod a plynovod v
lokalitě Pod Skřeby
za 1.805.243,28 Kč.
Rok 2011 byl ve znamení úspor, přípravy nových projektů. Vybudovalo se
však osvětlení ve Fučíkově
ulici a ulici K Baběnci za
267.000,- Kč.
V roce 2012 získal městys
ze Státního zemědělského intervenčního fondu dotaci za
vyhotovení Studie na obnovu zámku v částce 262.000,Kč; z Ministerstva kultury
byla získána dotace ve výši
300.000,- Kč na další část
kamerového systému, městys
doplatil 36.000,- Kč. Pro
údržbu veřejného prostranství byl zakoupen traktorek Wisconsin s příslušenstvím
za 640.000,- Kč.
Rok 2013 byl poznamenán intenzivní přípravou projektů, které se realizují
v tomto roce. Díky změně rozpočtového

určení daní se snížila zadluženost městyse na 8%. V roce 2013 bylo vybudováno
nové osvětlení na Nových Dvorech v celkové částce 255.000,- Kč.
V roce 2014 jsou realizovány velké
investiční akce s podporou ROP Střední
Morava. Jedná se o „Komplexní revitalizaci lokality Komenského (14.887.348,Kč; vlastní zdroje ve výši 5.026.868,- Kč
budou kryty úvěrem). Tato akce bude dokončena v příštím roce (chodníky, zeleň,
most přes Šumici).
Již 30. září by měla být dokončena
„Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka“
v celkové částce 11.304.948,- Kč (podíl
městyse 1.695.593,- Kč). Je pravdou, že
městys bude muset znovu čerpat úvěr,
bez dotací by však nikdy tyto investiční
akce realizovány být nemohly.
Na závěr bych chtěla poděkovat za

práci zastupitelům, ale hlavně místostarostovi ing. A. Kurfürstovi, který práci
pro městys věnoval 25 let svého života.
Patří mu za to nejen poděkování, ale
hlavně obdiv, že byl vždy platný členem
zastupitelstva, dělal vše pro rozvoj Náměště na Hané.
MAHU

STRANA 3

Oddíl mladých hasičů při SDH Náměšť na Hané
V měsíci květnu jsme se opět zapojovali do projektu MAS
Region Haná „Dobrovolní hasiči-historie a budoucnost“ účastí v hasičských ligách pro mladé hasiče. Toto jsou netypické
soutěže pro mladé hasiče, 24.května proběhla soutěž ve Svésedlicích. Zde naši starší kluci Václav Úchvat, Vojta Kosina,
Michal Zbořil a Lukáš Navrátil obsadili 2.místo. Děvčata se
zúčastnila 31.května soutěže v Doloplazích, kde Linda De Roecková, Ema De Roecková, Nela De Roecková a Adéla Rozsívalová obsadila 4.místo.
V měsíci květnu a červnu se starší družstvo zúčastnilo
soutěží zapojených do „Ligy MH v požárním útoku“ okresu
Olomouc.

13.-14.června se konalo v Lipníku nad Bečvou krajské kolo
celostátní hry „Plamen.“
Naše družstvo soutěžilo ve složení : Linda De Roecková,
Ema De Roecková, Nela De Roecková, Adéla Rozsívalová,
Nikola Krylová, Lukáš Navrátil, Vojta Kosina, Michal Zbořil,
Václav Úchvat. Družstvo pro krajskou soutěž doplnila Lenka
Frýbová z SDH Hlubočky.
Po součtu výsledků 6 disciplín obsadilo krásné 7.místo.
13.- 23. července se naši členové oddílu zúčastnili letního tábora v hasičském středisku v Jánských Koupelích. Společně s 106 dětmi
Region HANÁ, z.s. ve spolupráci s SDH Náměšť na Hané
a 14 vedoucími jsme prožili krásných
a městysem Náměšť na Hané
jedenáct dní. Měli jsme olympiádu,
diskotéky, táboráky, přežili jsme v lese
si Vás dovoluje pozvat na
,soutěžili v hasičských disciplinách , byli
Den dobrovolných hasičů,
jsme v lanovém centru, na Kružberské
přehradě, měli jsme pyžamovou párty
který se uskuteční
.Poznali jsme nové kamarády, utužovav sobotu 20. září
li stará přátelství, naučili jsme se nové
v areálu amﬁteátru s tímto programem:
věci.
V červenci a srpnu jsme se opět zapojili
10:00 nástup SDH na zámku
do
projektu „Dobrovolní hasiči -Historie
10:30 průvod na amﬁteátr s Hudbou při hasičském záchranném sboru
a budoucnost.“ 26. července jsme v BrodOlomouckého kraje
ku u Konice ve štafetách obsadili 2.mís11:00 série prezentací hasičských útoků SDH
to; 9.srpna družstvo složené z Linda De
13:00 ukázka lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru Olomouc
13:30 hudba při HZS Olomouckého kraje
Roecková, Ema De Roecková, Nela De
14:00 historické vystoupení zásahu SDH Pěnčín
Roecková, Nikola Krylová, Lukáš Navrá14:30 dynamická ukázka výškové techniky HZS Olomouckého kraje
til v závodu požární všestrannosti v Trši15:30 vyprošťování osob z havarovaného vozidla SDH Náměšť na Hané
cích obsadilo 1.místo
16:30 prezentace potápěčské skupiny HZS Olomouckého kraje
V srpnu jsme se zúčastnili čtyřden18:00 taneční zábava se skupinou MOTORS
ního
tábora v rámci projektu „DobroCelý den za doprovodu Hudby při HZS Olomouckého kraje
volní
hasiči - historie a budoucnost“ ve
Dětský koutek po celý den: skákací hrad, promítání, pěna pro děti
Vojtěchově . Připravujeme se na „OloStatické ukázky SDH, prezentace hasičské techniky
VSTUP VOLNÝ
mouckého draka„- běh na 60 m s přeVíce na www.regionhana.cz
kážkami.
Od září se začneme pravidelně scházet v pátek v 15:30 hodin před zbrojnicí .
Zveme mezi nás děvčata a kluky od 6 do
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
14 let, kteří se chtějí naučit něco nového.
L. Trnková
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STRANA 4

Podzim a naše zdraví
Krásný den, milí čtenáři, téma podzimu je možná trochu předčasné, ale podzim
se zastavit nedá a blíží se k nám se svými
nádhernými barvami a zároveň se svým
záludným počasím.
Některé triky jsme si prozradili už minulý
rok, ale dnes se budeme věnovat hlavně změně naší životosprávy na podzim, která může
výrazně snížit výskyt nachlazení a ostatních
nepříjemných podzimních nemocí.
V první řadě bychom měli věnovat
pozornost snížení venkovní teploty, ráno
se klepeme zimou a v poledne je to kolikrát na letní šaty. Toto střídání teplot nás
oslabuje, proto bychom měli dbát na to,
abychom se ráno dobře zahřáli. Teplý čaj,
nebo káva s troškou skořice, či kardamonu, je velmi dobrou volbou. Také ovesná,
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nebo rýžová kaše, doplněná podušeným
jablíčkem s rozinkami a skořicí je výborný
start do nového dne. Vyhneme se studeným
jogurtům, které příliš ochlazují náš organismus. Zkrátka na podzim by měla být
snídaně teplá.
Další jednoduchý fígl je zvýšený přísun
vitamínů. Proto si nezapomeneme ke svačině přibalit třeba jablíčko. Výborné jsou
také čerstvé ovocné a zeleninové šťávy,
také paprika obsahující kapsicin a vitamin
C. Do jídla je vhodné přidávat cibuli a česnek, které mají účinné látky, působící proti
virům a bakteriím.
Třetím pravidlem je více spánku. Dny
se rychle krátí a my se s nedostatkem světla cítíme unavenější a podrážděnější. Měli
bychom spát osm hodin denně, pokud to

nemůžeme dodržet během pracovního týdne, dopřejme si delší spánek alespoň o víkendu.
Vyzrát na podzimní únavu můžeme také
popíjením maté, obsahuje sice také kofein,
ale nezatěžuje organismus tolik jako káva.
Nesmíme také zapomenout na podporu našeho střevního traktu, protože o naší
imunitě se ze 70% rozhoduje právě zde.
Můžeme střevům pomoci dostatečným přísunem vlákniny, některým z preparátů obsahujícím lactobacily nebo Enterosgelem.
Takže krátké shrnutí na závěr. Potřebujeme více tepla, jak vnitřně, tak zevně a k
teplu patří i hřejivý úsměv, proto ho rozdávejte víc než hojně a nejen svým přátelům.
Usměvavý podzim vám všem.
L. Perničková

STRANA 5

NÁMĚŠŤSKÉ NOVINY

STRANA 6

V E T E R A N C U P 2 0 14
Dne 2.8.2014 se uskutečnil třetí ročník fotbalového turnaje hráčů nad 35 let
pod názvem VETERAN CUP. Tohoto
turnaje se zúčastnilo 6 týmů: Drahanovice, Bojkovice, Vilémov, Doloplazy a dva
týmy Náměště na Hané. Po výborných
a napínavých zápasech vzešel z těchto
týmů vítěz z Vilémova. Každý ze zúčastněných si odnesl připravený dárkový
koš, ti nejlepší i vítězný pohár. To vše
nám pomohli zajistit sponzoři, kterým
děkujeme. Počasí vyšlo nádherné, možná by se dalo říci až příliš, jelikož byla
na hráčích vidět i únava z velkého horka.
Nicméně i s tímto faktem jsme počítali.
Myslím, že jsme byli dobře připraveni co
se týká výběru piva a nealkoholických
nápojů a jen s drobnými problémy pro-

běhlo vše, jak mělo. Jak již bývá zvykem
z „komínka“ se kouřilo a v udírně bylo
nemálo dobrot, ke kterým jsme navíc
přidali i pečené makrely, které svou chutí, připravované naším mistrem, oslovili
nejednoho návštěvníka.
Velkým lákadlem byl příjezd hokejistů ze Zlína, kteří dovezli také na ukázku
mistrovský pohár z ročníku 2013/2014.
Sehráli exhibiční utkání s výběrem fotbalistů z Náměště a blízkého okolí a
výhrou 5:2 ukázali, že to neumí jen na
ledě, ale i míč na zeleném trávníku jim
nedělá žádný problém. Autogramiáda
po tomto zápase a následné focení mělo
velký úspěch a doufáme, že si každý odnesl domů skvělý zážitek. Díky sponzorům se podařilo také zajistit program

pro děti - skákací hrad, soutěže. Již v
dopoledních hodinách se uskutečnil
také turnaj benjamínků za účasti týmů z
Náměště n/H, Těšetic a Slatinic, kteří za
svou účast dostali také drobné dary. Za
pozitivum můžeme také považovat spolupráci s místními hasiči, kteří nám připravili během dne pěnu pro děti a ukázali své zásahové vozidlo. Touto cestou jim
za to děkujeme. Doufáme, že každý, kdo
zavítal na tento turnaj, který hodnotíme
velmi dobře, si přišel na své a odnesl si
domů alespoň malý zážitek. Zároveň se
již teď těšíme na další ročník a věříme,
že se nám povede zajistit vše tak, aby
jste i vy byli spokojeni a opět přišli na již
IV.ročník VETERAN CUPU.
Výbor SK Náměšť n/H

K nihovna v novém
Již téměř měsíc sídlí naše knihovna v nových prostorách. Po úpravě staré kotelny (za 231.994,- Kč) se knihovna přestěhovala ze IV.
oddělení MŠ do nového. I když prostory sloužily dříve jako kotelna, po úpravě vzniklo velmi pěkné místo, kam jistě občané městyse najdou cestu a vypůjčí si v nové knihovně nové knihy. MAHU
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O k o l í k a p l e N e j s v ě t ě j š í Tr o j i c e s e z m ě n í
Díky Regionálnímu operačnímu programu
Střední Morava se v roce 2015 radikálně změní okolí kaple Nejsvětější Trojice i kaple sama.
Kaple získala dnešní empírovou podobu v roce
1834, je to kulturní památka. S ohledem na
tuto skutečnost bude provedena rekonstrukce
střešního pláště s výměnou poškozených prvků krovu a nevhodné krytiny (asfaltové šablony). Bude provedeno statické zajištění trhlin
v hlavní klenbě, stavební úpravy s cílem snížit
negativní vliv vzlínající vlhkosti na soklovou
část objektu pomocí odkopů, dále budou restaurovány okenní a dveřní výplně, kovářské
mříže a kamenné prvky, zvláště pak narušený
pískovcový sokl (bude kompletně demontován,
renovovány jednotlivé dílce, ty zcela zničené
budou nahrazeny kopiemi), obnoveny budou

i vápenné omítky vnějšího pláště a provedeno
oplechování titanzinkovým plechem.
Součástí projektu je rekonstrukce hygienického zařízení; vybudování lávky ke zřícenině
středověkého hradu, tím se prodlouží průvodcovská trasa zámku. Zásadní změnu dozná
venkovní pódium, bude doplněno o zázemí pro
účinkující, prodejní kiosek (starý bude zbořen).
Dojde k úpravě zpevněných ploch pro pěší (k hygienickému zařízení, k mostu i kapli).
MAHU

Pověsti z Náměště a okolí
V pátek 13. června se konalo již čtvrtým rokem divadelní představení z cyklu
„Pověsti z Náměště a okolí“ na sále městyse Náměšť na Hané. Děti z dramatického
kroužku při prvním stupni ZŠ Náměšť
na Hané celé pololetí pravidelně zkoušely pod vedením Mgr. Marie Večeřové a
Mgr. Evy Kašparové-Zajíčkové, aby se na
představení řádně připravily. Celkem se
odehrála tři představení – pro děti z mateřské školy, pro děti ze základní školy a
poslední večerní představení pro rodiče a
veřejnost. Kroužek zatím navštěvují děti
ze třetí až páté třídy, v budoucnu bychom
chtěli kroužek rozšířit i o mladší žáčky.
Kroužek pravidelně vystupuje nejen na
náměšťských hodech, ale i na vánočním
koncertě nebo se věnuje maňáskovému
divadlu pro naše nejmenší.
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Účinkující:
Slovem provázeli: Kateřina Báťková a
Jaromír Kolařík
Kouzelná studánka
Stázička: Markéta Solovská
Apolena: Tereza Vodičková
Matka: Alena Levková
Studánková víla: Kateřina Poučová
Čertova díra
Rytíř: Jan Dobrý
Kněžna: Michaela Lhotová
Hrnčířka: Lea Hyžová
Sluha: Marcela Čechová
Loupežník Pírko: Julie Dutszáková
Loupežník Starej Pér: Jiří Kubíček
Loupežník Buchta: David Pešát

Čert: Martina Koudeláková, Aneta Horváthová
Loupežnická banda: Barbora Havránková, Markéta Solovská, Tereza Vodičková,
Alena Levková, Kateřina Poučová
Vodník Dobrota
Vodník: Nela Bořutová
Chlapec: Viktor Táborský
Dívka Rozárka: Markéta Mikulková
Správce: Václav Malý
Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům dětí, které vystupovaly a všem ostatním, kteří nám pomáhají s přípravami,
organizací, zajišťováním prostor apod. a
hlavně nám fandí. Děkujeme!
Mgr. Marie Večeřová
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Ve školce se spolupráce s rodiči daří
Mateřská škola si do svého Školního
vzdělávacího programu zařadila dva pro-

jekty: „Mámo, táto, chci být jako ty“ a „Náměšť na Hané – místo, kde žijeme“.
V prvním z nich „Mámo, táto, chci být
jako ty“, se děti během dvou let seznámily s několika profesemi svých rodičů
– hasiči, kuchař, myslivec, příslušník policie, cukrářka, zdravotní sestry, psovodi
u policie.
Vyzdvihnout musím zejména výbornou spolupráci i pečlivost přípravy
rodičů, kde prakticky dětem s použitím nástrojů a nářadí předváděli úkony, které provádí v běžném životě. Spolupráce vycházela z prvotní nabídky
povolání rodičů a z možností praktické
ukázky ve školce.
Úkolem pedagogických pracovnic
bylo vhodné začlenění a provázání nabízeného povolání s programem MŠ.
Tvořily se modelové situace – hra na
povolání, dějově-pohybové ztvárnění

profese, rozvíjela se slovní zásoba s konkrétními pojmy.
S druhým projektem
„Náměšť na Hané – místo, kde žijeme“ - to bylo
jiné.
Na třech sobotních
výpravách za poznáním
našeho městyse se děti vydávaly se svými rodiči.
Pověsti a pohádky je
zavedly do uličky, sladovny, lomu, divadelní skály,
k Růžovému mlýnu, do
Terezského údolí. Teď
už děti znají příběhy postaviček Terezky, myslivce Béňu, Šmardy, Fajermona a vodníka
Dobrotu.
Na našem putování jsme si všímali i
významných budov na náměstí, zámku, u
rodného domu náměšťského rodáka básníka Františka Seraﬁna Procházky si děti

vyslechly jeho básničku „Hostina“.
Rozhovory se odvíjely od zájmu dětí

o okolní svět, poznávaly květiny, stromy,
turistické značky – až kam nás mohou zavést, apod. Samozřejmě k dobré náladě
patří písničky, kterých znají děti i rodiče
hodně, takže nám cesty pěkně ubíhaly.
Letošní putování jsme zakončili nejdelší výpravou na kolech až na Rmiz, kde
děti po poutavém vyprávění Matyáškova tatínka o jezevcovi, našly poklad se
zlatými – čokoládovými mincemi.
Víme, že v dnešní uspěchané době
je pro některé rodiče těžké najít si čas
na spolupráci se školou, a proto si moc
vážíme těch, kteří se s námi setkávali
a poznávali přínos programů pro jejich
děti.
Závěrem chci ještě poděkovat za
pomoc rodičů v péči o zlepšení prostředí mateřské školy a sponzorské dary.
Danuše Husárková,
ředitelka MŠ

Regenerace MŠ Náměšť na Hané
Městys Náměšť na Hané požádal v
rámci 60. výzvy Operačního programu
Životní prostředí o ﬁnanční prostředky,
které mají sloužit k zateplení pláště MŠ
včetně stropu, výměnu oken, dveří. Součástí této akce je i celková rekonstrukce
spojovacího krčku mezi pavilony, který
je v havarijním stavu. Hodnotící komise
ve složení ing. A. Kurfürst, B. Ošťádal,
D. Husárková, S. Havlík a ing. Š. Goldmannová se sešla na svém jednání dne
29.8.2014 za účelem výběru ekonomicky
nejvýhodnější nabídky. Hodnotící kritéria měla následující váhu: 80% celková
nabídková cena bez DPH, 20% doba plnění v kalendářních dnech. Ačkoli předpokládaná cena byla ve výši 5.713.417,- vč.
DPH, nejnižší nabídka byla 3.808.663,Kč bez DPH, tj 4.608.482,23 Kč vč. DPH
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Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 79 ks
televizí, 32 ks monitorů a 1015 kg drobného
elektra.
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr
a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Naše obec získala certiﬁkát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu
sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracová-
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ní až do okamžiku ﬁnální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i
těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje moderní úsporná lednice za
více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci
jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k
úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množ-

ství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certiﬁkátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 79 ks televizí, 32 ks monitorů a 1015
kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
41,44 MWh elektřiny, 2074,48 litrů ropy,
180,94 m3 vody a 1,56 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 9,03 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 35,95 tun“.
Když si uvědomíme, že například
osobní automobil vyprodukuje za rok
provozu 2 tuny skleníkových plynů a
jedna čtyřčlenná domácnost průměrně
ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické
energie, jsou to impozantní čísla. Proto
si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.
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