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ŽLUTÁ K R ÁSA
Je tady opět jaro a v našich trávnících
a na loukách se to těmito kráskami
jen hemží. Ano řeč je o princezně
pampelišce. Nejen že je krásná, ale
je od květu až po kořen neuvěřitelně
léčivá. Takže než ji začnete likvidovat
ve svém pěstěném trávníku, zkuste se
zamyslet nad jejími léčivými účinky.
Stará moudrost říká, že byliny, které
rostou v našem bezprostředním okolí
jsou pro naše zdraví ty nejúčinnější.
Pampeliška obsahuje celou řadu vitamínů skupiny B spolu s betakarotenem a minerálů jako hořčík, draslík
a železo, kterého má dokonce 2krát
více než špenát. Dalšími účinnými látkami jsou inulin, hořčiny raraxacin s
raraxasterinem a také třísloviny spolu
s fytoncidy.
Pampeliška působí příznivě při zánětech močových cest a ledvinových
kamenech. Významně zvyšuje tvorbu
žluči a podporuje její vylučování, což
oceníme při dysfunkcích žlučníku.
Protože má tak výrazný vliv na vylu-

čování, projevuje se její blahodárné
působení i na naší pokožce a při revmatických potížích.
Můžete vyzkoušet mast, kterou si připravíme ze 2 hrstí květu pampelišky,
které vhodíme do 100 g rozpuštěného bambuckého másla a necháme
vzkypět, ale nevaříme. Necháme
spolu s květy macerovat do druhého
dne, kdy opět zahřejeme a přecedíme, přidáme 50ml mandlového oleje, promícháme a uchováváme na
chladném místě. Mast působí na suchou ekzémem postiženou pokožku,
pomáhá zmírňovat ložiska lupénky a
také při spálení pokožky sluncem.
Dalším výborným receptem mimo
běžného nálevu z květů, je polévka z
kořene pampelišky. Na lžíci olivového
oleje nasekáme najemno 30 g očištěného kořene pampelišky, jednu větší mrkev, petržel a bramboru, lehce
orestujeme a zalijeme půl litrem vody,
lehce osolíme a vaříme do měkka. Do
uvařené polévky nasekáme trochu
mladých pampeliškových lístků. Polévka je lehce nahořklá,
ale náramně podporuje odbourávání
přebytečných tuků v
našem těle.
Tak nezapomeňte,
až se zase budete
rozčilovat nad pampeliškami ve svém
pěstěném trávníku,
na její úžasné léčivé
vlastnosti. Krásné jaro vám všem.
L.Perničková

English expert
12.5. pořádala ZŠ Náklo meziškolní soutěž v anglickém jazyce pro žáky
8.a 9. ročníků. Naši školu reprezentovali žáci Aleš Vrtěl z 8. třídy, Veronika Tomanová a Radim Řezníček z 9. třídy. Všichni zúčastnění museli
prokázat schopnost komunikovat v anglickém jazyce, porozumět čtenému textu a poslechu a museli obstát i v konverzační situaci.
Naši žáci v konkurenci čtyř základních škol podali skvělé výkony. Aleš
Vrtěl obsadil první místo a Radim Řezníček skončil na místě druhém.
Oběma gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Hana Batlová

Pamětí zlatého léta
Tomáš P ř idal

Zlatem protkané hedvábí léta;
jemné na dotek upřímné dlaně,
plné hvězd a nebeských mostů,
chrání poctivý srdečný stisk.
Nikdy nikoho neomrzí
to příjemně lahodící teplo,
jež vychází z kouzelné atmosféry,
sličně si hledající cestu pamětí.
Na ono krásné léto
nelze zapomenout,
jeho zlatý úsměv nezrezaví,
nýbrž nabude na třpytu i v noční
tmě.
V šeru zazáří,
vykouzlí euforii
jako potulný čaroděj léta
svoji vzácnou hůlku,
a obratem slova
zmizí v nikam…
V dál – tam, kudy chodí
letní víly uspávat chlapce polibkem,
mladé dívky promění ve hvězdy
na černém plátně oblohy,
a samy se ujmou
nadvlády nad letním časem.
Po láskyplné teplo vnitřního já;
v prospěch dobré vůle.

Soutěž Němčice nad Hanou

V sobotu 18. 3. 2017 se zúčastnili žáci
tanečních kroužků Baby Trips Senice na
Hané, TK Těšetice a Show Dance Trips
při DDM Litovel taneční soutěže, kterou
pořádal DDM Orion Němčice nad Hanou.
Velká pochvala patří všem mladým tanečníkům za velmi úspěšnou účast na letošní první taneční soutěži. Ani jednou jsme
nebyli poslední, v každé kategorii jsme
porazili nějakého soupeře a také taneční
výkony byly velmi pěkné. Bylo vidět, že se

diváci i porota baví a že si zasloužíme název Show Dance.
Holky z naší školky – letos už ve starší kategorii Děti - 4. místo,
Žáby - kategorie Mini (a někteří poprvé na
soutěži) - 3. místo (+ medaile + pohár),
Čerti – kategorie Junioři - 2. místo (+ medaile + pohár),
Cheer Girls - kategorie Junioři - Cena poroty za Moderní tance (+ dort).
Děkujeme všem tanečníkům za reprezentaci naší TS, rodičům za doprovod a těšíme
se na další taneční výlet.
Mgr. M. Grulichová

Ukliďme
Náměšť na Hané
Tato akce se konala 22.dubna 2017 v
Náměšti se jí zúčastnilo téměř 60 obyvatel (je potěšující, že se do akce zapojila především mládež), na Nových
Dvorech 7 občanů.
Díky této akce je Náměšť čistější.
MAHU

DIVADELNÍ SPOLEK ZA DVEŘMI
Milí divadelní příznivci,
začátek našeho letošního
divadelního roku byl spojen s reprízami komedie
Revizor a také s účastí na
divadelní přehlídce v Kojetíně. Porota na nás letos
byla přísná a konkurence
byla veliká, takže jsme si
odnesli „jen“ dvě ocenění – za herecký výkon byl
oceněn ostřílený matador
Vlasťa Drška a velkým
překvapením bylo ocenění
pro hereckého nováčka Petra Savčenka. S Revizorem jsme se rozloučili derniérou ve
Vilémově, která byla díky plnému sálu a nadšeným divákům skvělou tečkou za „revizorskou štací“.
A co nás čeká dál? Letošní rok se v našem divadle ponese ve znamení oslav – ano, je to
skoro k neuvěření, ale náš divadelní spolek letos oslaví 10 let od svého založení. Takže
pokud nám fandíte, můžete s námi desetileté výročí oslavit v létě na už třetí zádveřácké
„PARŤYČCE“, kterou opět pořádáme ve spolupráci s SDH Nové Dvory. Akce se uskuteční v sobotu 12. srpna na hřišti na „Famkách“. Těšit se můžete nejen na improvizační
scénky, do kterých se budete moci zapojit, ale navíc pro Vás připravujeme ohlédnutí
za desetiletým fungováním našeho divadelního spolku. O zábavu bude postaráno a o
dobré jídlo a pití taky. Srdečně Vás zveme.
Mgr. Radka Poučová

Soutěž „T-PROFI“
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se skupina
tří žáků 5. třídy základní školy zúčastnila II. celorepublikového finále odborné
soutěže „T-PROFI“ - Talenty pro firmy.
Soutěž se konala v hotelu Aquapalace v Praze – Čestlicích. Pořadatelem
byla Hospodářská komora ČR. Cílem
soutěže je zvýšit zájem o studium
technických oborů u dětí základních a
středních škol. Zaměstnavatelé, malí a
střední podnikatelé, poukazují na úbytek nastupující i zkušené pracovní síly.
Nejvíce je tíží ztráta kvalifikovaných
odborníků z praxe, s často unikátními
znalostmi a zkušenostmi. Společně s
našimi žáky tvořili tým Olomouckého

kraje zástupci SŠ technické a obchodní Olomouc (Kosinova), a také zástupci
firmy Honeywell Aerospace. V konkurenci čtrnácti týmů jsme obsadili 4.-14.
místo. Cílem bylo v časovém rozmezí
cca 2,5 hodin sestavit ze stavebnice
Merkur plošinu, regulátor a dopravníkový pás. Tyto tři díly poté žáci zkompletovali ve funkční výrobní linku. Soutěž
byla především pro naše žáky velkým
zážitkem.
Složení týmu:
ZŠ Náměšť na Hané – Martin Polzer,
Daniel Lón, Eliška Foukalová, Mgr. Filip
Strážnický
SŠ Kosinova – Stanislav Vrba, Pavel

Studený, Jarmila Chmelová, Mgr. Marek Kryl, Ing. Petr Orság
Honeywell Aerospace – Petr Mokroš,
Lukáš Gondek Mgr. Filip Strážnický

ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ PŘI SDH NÁMĚŠŤ NA HANÉ
Jarní sportovní sezónu jsme začali
23.dubna soutěží v disciplínách CTIF
pro starší kategorii ve Velkém Újezdě. Bohužel máme ve starší kategorii
málo členů, museli jsme družstvo doplnit členy z mladšího družstva. Šta-

pravka jsme na start postavili 2 soutěžní družstva, složená z mladých
hasiček a hasičů ve věku 4 až 6 let.
Za pomoci vedoucích a dorostence,
předvedli krásné útoky. V kategorii
mladší se naše družstvo umístilo na

fetu CTIF jsme zaběhli na 12 místo,
PÚ CTIF jsme dokončili na 13.místě
z 21.družstev.
7. května byla v Loučanech zahájena
Liga mladých hasičů v požárním útoku okresu Olomouc. V kategorii pří-

krásném 6.místě z 35 družstev. Pro
starší družstvo to byl první závod v
novém složení. Bohužel se nám rozpojily hadice, takže útok jsme nedokončili.
14.května nás čeká okresní kolo hry
Plamen v Olomouci na stadiónu Lokomotiva, kde se zúčastníme s mladším a starším družstvem. V průběhu
května a června nás čekají další soutěže v požárním útoku zařazené do
Ligy MH.
Mladí hasiči se schází na svých
schůzkách v pátek od 16.hodin. Rádi
bychom přivítali do našich řad nové
členy.
Lenka Trnková, vedoucí oddílu MH

P rosba
Vážení majitelé psů, prosíme Vás,
uklízejte po svých čtyřnohých miláčcích jejich exkrementy a to nejen na chodníku, ale i v trávníku
podél chodníků. V trávníku běhají
děti.
Víte, že
- kontejnery na bioodpad neslouží
na odvoz zeminy
- za 1. čtvrtletí letošního roku bylo
na kompostárnu v Nákle odvezeno
45 tun bioodpadu
- městys objednal další 2 kontejnery na biologický odpad (1 bude
umístěn v Komenského, druhý bude v zámeckém parku)
- městys získal nové kontejnery
na třídění papíru, skla a tak mohou
vzniknout nová místa, kde můžete
tyto komodity odkládat. Jedná se
o nové sběrné místo v ulici V Ráji,
ulici K Baběnci, v ulici Erbenova,
Záhumenská a v ulici Lesní
- díky tomu, že třídíte odpad bylo
vytříděno za 1. čtvrtletí 10 t odpadu
MAHU
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Šachový t ur naj
Dne 6.5.2017 se konal v
Náměšti na Hané šachový
bleskový turnaj 21. ročník
memoriálu Ladislava Zbořila, tentokrát jako krajský
přebor Olomouckého kraje.
Turnaj pořádal Městys Náměšť na Hané. Počítačově
a jako rozhodčí řídil turnaj
Karel Volek z Mohelnice.
Turnaje se zúčastnilo 30
hráčů z 19 šachových oddílů.
V turnaji zvítězil IM Milan
Pastirčák ze šachového oddílu Slávia Kroměříž. 2. místo obsadil FM
Tomáš Cagašík ze stejného oddílu a na 3. místě se umístil KM Petr
Matoušek ze Sokola Přemyslovice,

který se stal krajským přeborníkem
Olomouckého kraje v bleskovém
šachu.
Nečekaně se turnaje nezúčastnila
WIM Catarina Leite Oralová z Portugalska kvůli onemocnění, na kte-

rou se mnozí šachisté těšili.
Poprvé za 21 let se turnaje nezúčastnil jako hráč, organizátor všech
ročníků – ředitel turnaje Jiří Fiala,
který byl stižen náhlou zdravotní obtíží ještě před zahájením turnaje.
Turnaj proběhl v naprosté pohodě. O
občerstvení účastníků se postarala
restaurace „Na Záložně“. S kvalitou
jídla byli šachisté spokojeni. Ceny
pro hráče byly pestré, kromě finančních cen, mnoho cen věcných, každý účastník obdržel cenu a ceny co
zbyly, byly rozdány zájemcům.
V závěru turnaje vyjádřili šachisté s
turnajem spokojenost, takže můžeme očekávat jejich účast v příštím
ročníku.
Jiří Fiala – ředitel turnaje

Vzpěrači z Hané jdou do lig y a nejvyšších soutěží
Vzpírání Haná z.s. je vzpěračský
klub založený v roce 2016, registrovaný u Českého svazu vzpírání. Aktuálně má jedenáct členů, z toho pět
aktivně závodících.
V sobotu 22.4. se účastnila trenérka klubu Vzpírání Haná z.s. Julie
Švecová druhého kola první ligy žen
ve vzpírání, která proběhla v Brně.
Protože Haná zatím nemá dostatek
členů, závodila za svůj mateřský oddíl TJ Bohemians Praha. Julie si na
závodech dala osobní rekord v nadhozu s 92 Kg a v olympijském dvojboji. Oddíl, za který závodila, ligu
vyhrál. Sama se umístila na druhém
místě ze všech ligových závodnic.
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O pár dní dříve přitom
reprezentovala
ČR
na Mistrovství Evropy
v Chorvatsku, kde si
dala osobní rekord v
trhu 80 Kg. Skončila
na devátém místě. Na
podzim ji čeká MČR
žen, kde bude bojovat
o medaili.
V sobotu 29.4. proběhlo ve Zlíně druhé
kolo ligy starších žáků, kam se trenérka
vydala s nejmladším
členem Vzpírání Haná,
Honzou Dobrým. Ten,
přestože vzpírá krátce, v prvním kole ligy
žáků zvládl dát všechny soutěžní pokusy
jako platné a vytvořit
si tím nové osobní rekordy v trhu, nadhozu
i dvojboji. Tyto rekordy
překonal i na svých
druhých
závodech
15.4. v Plzni. Na druhém kole ve Zlíně se
mu povedlo trhnout 42
kg, a nadhodit 53 Kg.
S tímto výkonem ho
trenérka na MČR přihlásí. Honza bude muset jít základní pokusy
opět na hranici svého maxima, protože
účast na mistrovských
soutěžích je podmíněna splněním limitu.

Protože klub zatím nemá dostatek
žáků, hostuje Honza v lize za Holešov. Na mistrovství republiky starších
žáků, které se koná 17.6. v Holešově,
by ale již hrdě reprezentoval Vzpírání
Haná z.s.
Tři další mladí závodníci z Hané se
snaží dosáhnout na limity potřebné
ke startu na mistrovství republiky
juniorů, které proběhne až na podzim 7.10. Daří se jim dosahovat stále
lepších výsledků. Zlepšují se silově i
technicky.
Vzpěračský klub stále přijímá nové
členy. Příští rok bychom mohli založit
vlastní ligu z Hané. Přijďte si nezávazně vyzkoušet první trénink zdarma.
Bližší informace o činnosti klubu najdete na https://www.facebook.com/
vzpiranihana/ nebo na webových
stránkách www.vzpirani-hana.cz
Julie Švecová
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EL EK TROW I N
Nový zákon si vynutil úspory
v předstihu
MŽP jako předkladatel zákona v jeho
návrhu nevypořádalo některé klíčové
připomínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh zákona ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační
cyklus, ale v klíčové části tohoto cyklu
jim bere možnost kontrolovat celý proces a možnost podílet se na něm.
Nejen že úředníci do návrhu zákona
prosadili tzv. Čínskou zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními systémy a dokonce i jejich
zakladateli, ale vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum. Přitom to byl právě
tento institut, který měl zrovnoprávnit
podmínky pro činnost kolektivních
systémů.
Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto zákona
podlehlo zájmům odpadové lobby. Pro
kolektivní systémy není zpětný odběr
spotřebičů a jejich recyklace byznys,
nejde jim zde o žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co nejefektivnější
splnění povinností daných zákonem.

Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit směrnice EU a chránit životní prostředí. Když
tyto firmy zpracovávaly ještě před
zahájením činnosti ELEKTROWINu
chladničky pro Fond životního prostředí, platil stát za jeden recyklovaný
kus 750 Kč. V kolektivním systému
jsou dnes náklady na zpracování lednice do 150 Kč.
Úlohu státu mezitím převzali výrobci.
Ti dnes v důsledku nízkých marží nemají prostor na to, aby zbytečně drahou recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče by tak mohly podražit až v řádu
stokorun za jeden výrobek.
To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít
nechce.
Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl
nucen pro příští rok vyhlásit razantní
úsporná opatření, která se dotknou
jak jeho fungování, tak i dodavatelů a
spolupracujících subjektů.
Rok 2016 byl věnován analýze všech
procesů s cílem získat ty správné
argumenty pro jednání s dodavateli. Výsledkem jsou nově vysoutěže-

né ceny za zpracování a logistiku.
Bohužel bylo nezbytné přistoupit i k
nepopulárním opatřením – rozloučit
se s některými dlouholetými dodavateli, snížit odměny za zpětný odběr a
omezit také informační a poradenské
aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme,
že se na zpětném odběru konečně začne podílet více kolektivních systémů
a že MŽP začne důsledně plnit svoje
kontrolní funkce s cílem naplnit literu
zákona všemi kolektivními systémy.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr,
oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče,
malé domácí spotřebiče, elektrické
nástroje a nářadí. Od svého založení
v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než
260 000 tun.

O pravujeme k a t r
Při kontrole v katastru městys zjistil, že je majitelem bývalého katru. Co s ním? Protože hasičská zbrojnice je malá
pro skladování různého materiálu, bylo rozhodnuto, že bude
sloužit hasičům.
A hasiči se pustili do práce (11 členy odpracováno 900 hodin). Městys nakoupil materiál, zajistil projekt na elektrifikaci.
Po dlouhé době tak bývalý katr bude využit. Všem, kteří se na
rekonstrukci podílejí patří veliký dík.
M. Vyroubal, velitel JPO II
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Nová služba v Náměšti na Hané
S jakými problémy se na Vás mohou občané Náměště obracet?
Občanům Náměště a blízkého okolí bych rád nabídnul komplexní služby advokáta. Předpokládám, že
nejčastěji se zde budu setkávat se sepisem a kontrolou nejrůznějších smluv, zastupováním ve sporech ze
závazků, ale i se zastupováním ve věcech trestněprávních, či rodinněprávních, při jednání s úřady. Jednoduše se vším co život občas přináší a s čím si kvůli zbytečné složitosti zákonů a potřebné právní jistotě člověk
neví rady. Velice rád řeším i případy z obchodněprávní
oblasti. Pro úplnost je pak třeba dodat, že od podzimu
bude povinnost podávat návrhy na oddlužení pouze
skrze advokáty, notáře apod., jsem tedy připraven poskytovat i tuto službu.
Kdy bude Vaše kancelář mít otevřeno?
V kanceláři hodlám bývat v pondělí a ve tředu od
8-17 hod a úterky, čtvrtky a pátky od 8-15 hod, avšak
vzhledem k tomu, že výkon advokacie je poměrně dosti
často spojen s úkony prováděnými mimo kancelář (jednání u soudu, výslechy v rámci trestního řízení apod.),
nedokážu bohužel zatím slíbit, že se vždy budu nacházet právě v kanceláři.
Je možné si sjednat s Vámi schůzku telefonicky?
Určitě, dokonce bych tento způsob kontaktování
preferoval, a to z důvodu přípravy na samotnou schůzku zjištěním alespoň základních informací po telefonu.
Mé telefonní číslo je 736 53 96 25. Kontaktovat mě lze
i na mém emailu subrt@ak-subrt.cz na který jsem připojen fakticky také neustále.
Jiří Šubrt
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Nová vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Upozorňujeme občany, že vešla v platnost nová vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
V případě, že chcete složit např. stavební materiál na veřejné prostranství, musíte tuto skutečnost oznámit na úřad městyse – nejlépe
mailem na adresu podatelna@namestnahane.cz. Vyhláška zveřejněna na www.namestnahane.cz
Bližší informace naleznete ve zveřejněné vyhlášce. V případě nejasností kontaktujte starostku městyse. Dodržování obecně závazné
vyhlášky provádí kontrolní výbor zastupitelstva.
MAHU
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Z naší školy
Žáci 4.třídy navštívili 4.4. Dramacentrum Olomouc – program „Kryštofe,
neblbni“. Vytvářením živých obrazů,
řešením modelových situací, hrou ve
skupinové roli se učili řešit problémy s
kamarády nebo v rodině konstruktivně
a nekonfliktní cestou.

talo zajímavé úkoly o jarních rostlinách
a životě u vody, geologické bludiště a
různé aktivity na spolupráci.
KURZ – PRŮKAZ MLADÉHO CYKLISTY
24.4. a 25.4. žáci 4. třídy absolvovali
kurz – Průkaz mladého cyklisty v Centru Semafor v Olomouci. Po únorové
teoretické lekci, kdy si žáci opakovali
dopravní značky, světelné dopravní
systémy, signály policisty, výbavu kola, přednosti a konkrétní situace na
křižovatkách, pak v dubnu na venkovním hřišti jezdili doopravdy na kolech a
koloběžkách. První den to bylo ještě s
hodně chybami, ale druhý den se jezdilo o poznání lépe. Žáci k získání průkazu museli napsat test a 15 minut jezdit
na kole. Na vše dohlíželi strážníci vojenské policie. Průkaz získalo 18 žáků.
Všem úspěšným cyklistům moc gratuluji!
Mgr. Eliška Kvapilová

ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍDY proběhl
6.4.2017. Budoucí prvňáčci postupně
přicházeli v doprovodu svých rodičů a
ve škole je vítaly pohádkové postavy,
které ztvárnily děti z vyšších ročníků.
Pak následně hravou formou plnili předem připravené úkoly, které prověřovaly jejich znalosti, dovednosti, školní
zralost a připravenost do školy. Zápisu se letos účastnilo 41 dětí. Rodiče 5
dětí žádají odložení školní docházky.
Předpokládáme, že nový školní rok přivítáme v lavicích 36 žáčků první třídy,
takže po mnoha letech otevřeme dvě
třídy po 18 žácích.
Podporujeme čtenářskou gramotnost.
Mezinárodní den dětské knihy je vyhlašován od roku 1967 a symbolicky
připadá na 2. duben, den výročí narození Hanse Christiana Andersena. Na
fotkách jsou žáci 4. třídy s oblíbenou
knížkou.
Den Země.
Dne 10.4. jsme s žáky 1.stupně v zámeckém parku oslavili Den Země. Ekocentrum IRIS Prostějov pro nás nachys-

D en Země a EKOŠKOLK A
Dne 30. března 2017 od 16,00 hodin se
konala čtvrtá schůzka Ekotýmu. Programem setkání byla analýza otázek
na téma „Odpady“. Řešily se například
otázky dětem srozumitelného označení košů na tříděný odpad v prostorách
MŠ nebo předcházení vzniku odpadu
v MŠ. Jednou z mnoha otázek byla
možnost uspořádání osvětové veřejné
akce na téma odpady, která by byla
smysluplně propojená s představením

Ekoškolky. Na tento den vytvořil Ekotým plán činnosti. Na školní zahradu
paní učitelky společně s dětmi ze třídy
Skřítků nachystaly stanoviště, která se
týkala odpadů a Ekoškolky.
Den Země se uskutečnil na školní zahradě v MŠ dne 25. dubna 2017 od
15,00 hodin a na jeho
realizaci se podíleli i někteří členové Ekotýmu.
Akce byla určena nejen

rodičům s dětmi z MŠ, ale i široké veřejnosti.
Díky uspořádání této akce se vzbudil
větší zájem o Ekoškolku.
Další schůzka Ekotýmu se bude konat
dne 11. května 2017.
L. Mádrová a Matyášek

V ÍTÁ NÍ OBČÁ NKŮ
V sobotu 22. dubna 2017 přivítala starostka městyse Mgr.
Marta Husičková v obřadní síni náměšťského zámku tyto
děti:
Foto č.1
1.
2.
3.
4.
5.

Lucie Brandejsová, V Ráji 751, Náměšť na Hané
Markéta Sittová, V Ráji 687, Náměšť na Hané
Ema Hubená, Válník 361, Náměšť na Hané
Gabriela Blatnerová, Záhumenská 703, Náměšť
na Hané
Annemari Ivanová, Polní 610, Náměšť na Hané

Foto č.2
6.

Magdalena Hanáková, Biskupství 171, Náměšť
na Hané
7. Anna Šmídová, Biskupství 477, Náměšť na Hané
8. Sofie Bartošová, Biskupství 152, Náměšť na Hané
9. Klára Stratilová, Fučíkova 120, Náměšť na Hané
10. Adéla Kopečná, Sokolská 352, Náměšť na Hané
Foto č.3
11. Beáta Hortigová, Zákostelí 616, Náměšť na Hané
12. Eliška Berky Menšíková, Záhumenská 702, Náměšť na
Hané
13. Tibor Vyhlídal, Nad Náhonem 667, Náměšť na Hané
14. Ondřej Kašpar, Padělky 725, Náměšť na Hané

Při tomto slavnostním aktu vystoupily děti ze základní a mateřské školy, maminkám byla předána kytička, dětem knížka
a finanční příspěvek 1.000,- Kč od městyse Náměšť na Hané.
H. Mariánková, matrikářka

Z koncertu skupiny Stracené Ráj 6. 5. 2017

Akce se konala
za finanční
spoluúčasti
Olomouckého
kraje
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