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OBECNÍ ZPRAVODAJ
12
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
období adventu je za dveřmi a my, ať se nám to líbí nebo
ne, budeme muset začít přemýšlet, čím potěšíme své blízké
v den vánoční. Peníze často hrají v tomto období hlavní roli
a dravý trh na nás připravuje nejednu nástrahu. Proto Vám
přeji ať nepodlehnete. I když by se to tak mohlo zdát, věci,
kterými nás okolní svět zavaluje, skutečně nejsou měrnou
jednotkou opravdového štěstí. Uvědomme si, že pouze zdraví
a přítomnost našich blízkých jsou hlavními hodnotami
spokojených Vánoc. Vše ostatní je v porovnání s tím pouhé
klišé.
Tak jako loni si dovolím i v tomto čísle Zpravodaje lehce
zabilancovat. 11. 11. 2012 tomu byly dva roky, co pracuji
v úřadu starosty. Společně s radními a zastupiteli děláme vše
proto, aby se nám zde žilo lépe. Ne vždy se ale vše podaří.
Na začátku roku 2012 jsme podali žádosti o dotaci do
programů Olomouckého kraje, a sice z POV 500 000,- Kč na
výměny otvorových výplní na obecních budovách a 200 000,Kč na nový územní plán. Dále jsme z programu Olomouckého
kraje pro místní jednotky SDH požádali o 86 000,- Kč. Ve
všech třech žádostech jsme byli úspěšní. Projekt výměny
otvorových výplní byl již v pořádku zrealizován a na tvorbě
nového územního plánu se intenzivně pracuje. Dotace na
jednotky SDH byla nakonec schválena ve výši 65 000,- Kč
a přispěla na nákup přívěsného vozíku, motorových pil,
zásahových přileb, hliníkových žebříků a kalového čerpadla.
V roce 2012 byla také podána žádost na SFŽP o dotaci na
výměnu otvorových výplní a zateplení MŠ Náklo, kde jsme byli
úspěšní a projekt se bude realizovat v roce 2013. Další žádost
o dotaci jsme podali na rekonstrukci návsi v Nákle. Výzvu
vyhlásil ROP SM víceméně na poslední chvíli, a tak se použily
podklady, které v loňském roce vlivem velkého množství
žádostí neprošly. Zde na rozhodnutí zastupitelstva
Olomouckého kraje ještě čekáme. Poslední žádostí, která
byla podána, byla žádost o dotaci ze SFŽP na zbudování
kompostárny. Tady se rozhodne až v roce 2013.
Bez dotací jsme provedli v roce 2012 ve spolupráci
s f. Modos opravu bortícího se mostku na návsi v Mezicích,
opravu rozbitého chodníku v Nákle ke hřbitovu, byly
dobudovány vjezdy na Jáchymově, doplněno světlo u výjezdu
z Jáchymova, přesunuto sběrné místo na tříděný odpad od

sochy sv. Václava a bude ještě doplněn zastávkový přístřešek
v Nákle na návsi pro občany ze Lhoty. Dále pak klempířství
Skácel z Nákla provedlo opravu děravé střechy v Mezicích
v areálu hřiště, firma pana Zity provedla opravu poškozené
střechy na zbrojnici ve Lhotě a všemožně, především
svépomocí, jsme provedli úpravy technických prostor v areálu
OÚ v Nákle. Začátkem roku obec odkoupila pozemky ve
Lhotě nad Moravou, na kterých bude postavena ČOV pro tuto
část obce. Vzhledem k jejich rozloze zde může v budoucnu
vzniknout i areál pro sport a zábavu. Dále byla ve Lhotě
zahájena pozemková úprava, která by mimo zlepšení stavu
polních cest a výsadby biokoridorů měla především zajistit
chybějící digitalizaci katastrálního území.
Stejně jako loni jsme svedli dvě bitvy s bobrem evropským,
které skončily nerozhodně, a několik složitých jednání
s těžební společností, kde se o výsledku rozhodne nejpozději
na jaře příštího roku.
Obec byla v roce 2012 oceněna třetím místem v soutěži
Olomouckého kraje o „Zlatý erb” za webové stránky obce
a třetím místem a částkou 100 000,- Kč v soutěži o zlatou
stuhu Vesnice Olomouckého kraje.
Závěrem roku se povedlo úspěšně vysoutěžit projektanta
na intenzifikaci naší ČOV, a tak i zde vše začíná nabírat
plánovaný směr.
Snad jsem i na něco zapomněl, nicméně na co bych
závěrem skutečně zapomenout nechtěl, je velké poděkování
radním, zastupitelům a všem pracovníkům obce. Bez tohoto
skvělého týmu lidí by se vše výše uvedené nikdy nemohlo
povést. Dále také děkuji všem našim spolkům za to, že udržují
v obci živo a nemalou měrou i přispívají k jejímu zvelebení.
Stejně tak i naše základní a mateřská škola je jedním
z velkých pilířů naší obce a kvalitní práce jejích pracovníků
zaslouží také velké poděkování. Nelze také zapomenout
poděkovat všem ostatním občanům, ať těm vstřícným za
jejich vstřícnost, tak těm nespokojeným za to, že nás udržují
neustále ve střehu.
Přeji Vám tedy příjemně strávené období adventu
a Vánoc, pevné zdraví a vždy jen vše dobré...
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Zprávy ze školy
Turnaj v malé kopané
Snaha stála za to!!
Dne 24. 10. se ZŠ Náklo zúčastnilo turnaje v malé
kopané ve sportovní hale ZŠ v Litovli. Se třemi dalšími
školami jsme se utkali v napínavém zápase. Této soutěže
se z naší školy zúčastnili vybraní žáci, a to Filip Svozil,
Vojtěch Malý, Jan David, Petr Bednář, Daniel Divjak, Libor

Wagner, Natálie Gnipová, Miroslav David, Roman Divjak
a Jakub Holík. Díky jak snaze a odhodlání postavit se
soupeři, tak i našim zkušeným hráčům fotbalu se škola
umístila na úctyhodném třetím místě. Díky výhře nad ZŠ
Jungmanova Litovel a ZŠ Bílá Lhota můžeme být na tento
den náležitě hrdi.
Jan David, 9.tř.

Zastupitelstvo obce
Čtrnácté zasedání ZO Náklo proběhne dne 4. 12. 2012 od 18:00 na Obecním úřadě v Nákle
Program:
1. Kontrola usnesení a zpráva rady
2. Schválení plánu financování kanalizace
3. Schválení aktualizace plánu obnovy venkova
4. Schválení zadání Územního plánu Náklo
5. Schválení smlouvy o spolupráci obcí na projektu „Intenzifikace a úprava čistírny odpadních vod“
6. Rozpočtové opatření č. 5
7. Schválení rozpočtového provizoria na r. 2013
8. Schválení OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Rozprava
10.Usnesení
11. Závěr

Třinácté zasedání ZO Náklo proběhlo dne 1. 11. 2012 na Obecním úřadě v Nákle
Usnesení:
1/13/11/2012 – ZO schvaluje , hlasováním 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel – prodej části pozemku – 6m2 – parc.č. 931 v k.ú.
Náklo, společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, za cenu 550,- Kč.
2/13/11/2012 – ZO schvaluje, hlasováním 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel – pronájem nebytových prostor Náklo č. 12
občanskému sdružení MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s., za účelem vytvoření centra neziskového
sektoru pro území MAS Moravská cesta.
3/13/11/2012 – ZO schvaluje, hlasováním 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel - vítěze výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV Náklo, tak jak byl navržen výběrovou komisí, a to firmu Centroprojekt,
a.s., Štefánikova 167, Zlín
4/13/11/2012 – ZO schvaluje, hlasováním 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel – zrušení Změny č. 4 ÚP obce Náklo.

Informace z obecního úøadu

Dotazníkové šetření
Měsíc utekl jako voda a já využiji stránek zpravodaje
v pokračování seriálu, jehož předmětem je rozbor
dotazníkového šetření v roce 2012.
Začnu tedy s tématem v pořadí:
7. Jste spokojeni s množstvím a kvalitou kulturních akcí
v obci Náklo?
Asi 90% respondentů se vyjádřilo, že jsou s kulturněspolečenským životem v obci spokojeni. Celá tato
problematika se může zdát nedůležitá a ve vztahu k obci
spíše okrajová. Není tomu ale tak. Obec, která nežije, je
smutná a nezajímavá. Na druhou stranu časté kulturní akce
mohou být pro někoho stejný problém, jako pro jiného třeba
těžba písku. Z doplněných komentářů je zřejmé, že chybí
něco jako divadlo, či jiné podobné akce, které jsou
zaměřeny spíše ke starším ročníkům. Zároveň ale vadí
jejich hlučnost a spíše se respondenti vyjádřili, že jejich
četnost dosahuje maximální míry únosnosti.
Další téma pak následovalo:
8. Jak hodnotíte současný vzhled jednotlivých částí
obce?
Když si porovnáme přibližné procentuální výsledky
v jednotlivých částech obce, a sice spokojeni a spíše
nespokojeni, tak nám vyjde Náklo 68:21, Mezice 41:31
a Lhota nad Moravou 26:38. Uvedené výsledky
bezpochyby kopírují skutečný stav. V Nákle se povedlo již
nějaké opravy veřejných prostranství zrealizovat, ale
vzhledem k jeho velikosti je spousta částí, které jsou
v problémovém stavu. Mezice se řeší spíše dle potřeby
a nutnosti odstranit problém, který tlačí, a Lhota, jak mi řekl
jeden z jejich občanů „tam neděláte nic”. Co se týká Nákla

a Mezic, mají výhodu dokončených inženýrských sítí.
Krajská cesta přes Náklo má proti Mezické výhodu, že
nekončí ve slepé ulici a pokračuje dál z katastru obce. Toto
jsou hlavní kritéria při žádostech o krajské peníze, protože
z obecních rozpočtů není v současné době možno tyto
projekty vzhledem k jejich rozsahu realizovat. V žádném
případě tady není snaha kohokoli upřednostňovat.
Doposud realizované kroky v Nákle navazují na již dříve
realizované. Pro Mezice zahájíme přípravu studie, která
bude řešit rekonstrukci veřejných prostranství celé místní
části tak, aby se případně i jejich etapizací systematicky
navazovalo na ucelený koncept. Situace ve Lhotě se začne
radikálněji řešit v roce 2013, kdy obec Náklo zahájí práce
na přípravě projektové dokumentace jak ČOV, tak samotné
kanalizace. Po dokončení intenzifikace ČOV v Nákle bude
odkanalizování Lhoty prioritním krokem pro další rozvoj
obce.
Dle doplňujících připomínek občanů z toho, co jsem již
nekomentoval, je to absence laviček a odpadkových košů.
Jejich výrobu máme naplánovanou na zimní období a jejich
umístění by mělo být postupně provedeno v celé obci.
Vzhled sběrných míst v současné době řešíme se
společností EKO- KOM.
Závěrem si jen dovolím zmínit, že vzhled obce není jen
a jen v kompetenci obce, ale docela významně zde
přispívají, ať příznivě či nepříznivě, i samotní občané obce.
To už ale nechám na posouzení každého jednotlivce.
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Informace z obecního úøadu
Poslední úřední den OÚ Náklo bude 19. 12. 2012
Následně bude OU až do konce roku 2012 uzavřen z důvodu čerpání
dovolené. Děkujeme za pochopení.

Odvoz komunálního odpadu v obci v roce 2013.
V roce 2013 dojde ke změně svozu komunálního odpadu v obci.
Svoz začne ve čtvrtek 3. 1. 2013 a bude se opakovat v pravidelných
cyklech každých čtrnáct dnů vždy ve čtvrtek, jak je uvedeno níže.
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Odvoz plastů v roce 2013 každý čtvrtý týden vždy ve čtvrtek.
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PŘÍSPĚVEK NA POŘÍZENÍ, REKONSTRUKCI, OPRAVU POŽÁRNÍ TECHNIKY
A NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2012 - 1. kolo
Obec Náklo v roce 2012 využila nabízené možnosti
příspěvku Olomouckého kraje na podporu místních jednotek
sboru dobrovolných hasičů. V rámci projektu, kdy příspěvek
Olomouckého kraje činil 50% ceny investice a obec Náklo
dofinancovávala 50%, obec požádala o částku 86 000,- Kč.
V prvním kole bylo vyhověno částkou 17 000,- Kč na nákup
přívěsného vozíku AGADOS Alux 26 N1, 750 kg v celkové
hodnotě 36 047,- s DPH.
Celý projekt byl do konce roku 2012 úspěšně zrealizován.
Přívěsný vozík byl řádně zakoupen v autorizované prodejně za

výše uvedenou cenu. Přívěsný vozík je tedy zcela nový a je
řádně opatřen SPZ a povinným pojištěním.
Dovolte nám prostřednictvím obecní vývěsky poděkovat
Olomouckému kraji za podporu naší místní jednotky SDH
Mezice a popřát našim dobrovolným hasičům, ať jim přívěsný
vozík dobře slouží po mnoho let. Za nás za všechny si pak přeji,
ať se nám vyhnou všechny živelné pohromy a využití veškerého
vybavení našich jednotek SDH je spíše k potřebám udržování
kondice a připravenosti kdykoli zasáhnout.
OÚ Náklo

Upozornění pro pacienty obvodního lékaře v Nákle.
V prosinci budeme ordinovat naposledy 21.12.2012. Další ordinace až
v lednu 2.1. 2013.
Žádáme pacienty, aby si včas zajistili léky.

Jak na odpad - Sklo
STŘEPY PŘINÁŠEJÍ ŠTĚSTÍ ... NO JEN ABY.
Za vynálezem skla vězí Egypťani. Někdy kolem roku 3 000
př.n.l. si z něj vyráběli ozdoby a jiné ptákoviny. Na jejich umění
navázali časem i čeští skláři, kteří svým umem (většinou
z německých surovin) dokáží okouzlit svět. V principu není sklo
vlastně ničím jiným než roztaveným pískem a příměsemi jako
jsou potaš, soda nebo oxid vápenatý.
Sklo dělíme na bílé a barevné. Rozbitné a nerozbitné a na
čisté a špinavé. Sklo má tu výhodu, že se dá teoreticky recyklovat
do nekonečna - je zkrátka nesmrtelné. Jen ho musí někdo házet
do těch správných kontejnerů.
Sklo se k recyklaci dostává z průmyslu i z domácností.
V poslední době je sklo čím dál tím více nahrazováno plasty.
Nejspíše proto, že k výrobě plastů je zapotřebí ropa, jsou lehčí
a především výroba plastů vyjde nejspíše levněji než výroba
skla. Zkrátka svět se mění k obrazu peněz a těch, kdo je mají :-)
JAK A CO TŘÍDIT?
Sklo pěkně prosím patří do ZELENÉHO nebo BÍLÉHO
kontejneru.
Taky Vás zajímá, proč jsou v některých lokalitách kontejnery
jak na bílé, tak i na barevné sklo a jinde jen na barevné? Je to
proto, že při dalším zpracování barevného skla jeho kvalitu sklo
bílé neovlivní. Ovšem naopak, mezi bílé sklo se nesmí dostat
sklo barevné. Proto tam, kde se bílé sklo nezpracovává, jsou
pouze kontejnery na sklo barevné.
SKLO. MATERIÁL, KTERÝ KONZUMU NEVYHOVUJE
Obaly ze skla mají jednu fantastickou vlastnost. Dají se
opakovaně používat, a to i v průmyslovém měřítku. Vratné lahve,
pamatujete? Možnost znovuvyužití skleněných obalů
(především lahví) řadí sklo na špici současných ekologických
obalů. Protože jednou vyrobený obal lze několikrát použít.
Skvělé, chce se křičet. Ale zůstane u ticha. Něco takového, jako
je znovuvyužitelnost obalu, je to poslední, o čem chtějí výrobci
slyšet. Zpětný výkup lahví se omezuje. Důvodem jsou kapacity,
logistika, prostor, finanční náročnost a další přízemní výmluvy,
které mají za cíl možnost znovuvyužití skla zlikvidovat a nahradit
jej výrobou nových obalů, popřípadě recyklací. Jako ve většině
případů zájmy ekonomické jednoznačně vítězí nad zájmy
zdravého rozumu. Výkup lahví je pro životní prostředí
přijatelnější než recyklace. Recyklace skla (byť je relativně
efektivní) je pouze jakýmsi nouzovým řešením.
HLAVNÍ PŘEDNOSTÍ SKLENĚNÝCH OBALŮ NENÍ TO, ŽE
JE RECYKLOVATELNÉ. ALE TO, ŽE JE MOŽNÉ JE
OPĚTOVNĚ POUŽÍVAT. BOHUŽEL, TATO VLASTNOST
EKONOMICE NEVYHOVUJE.
Zpětný výkup skleněných obalů, tedy lahví a zavařovacích
sklenic by jednak omezil jejich vyhazování do směsného odpadu
(pravda, asi by zklikvidoval stávající systém recyklace skla
společnosti Eko-kom) a snížil by potřebu výroby obalů nových.
Bystrý čtenář jistě pochopil, že tudy cesta nevede. Nicméně
alespoň teď víte, co možného je nemožné.
Takže zpět k recyklaci.
BÍLÝ KONTEJNER VÁM BUDE VDĚČNÝ ZA:
 Pouze bílé sklo, což jsou čiré průhledné lahve, zavařovací
sklenice a skleněné nádoby z domácnosti - ne však
z varného skla (nic jiného tam, prosím, neházejte)
DO ZELENÉHO KONTEJNERU VHAZUJEME:
 Lahve z barevného skla (od piva, vína, limonád)
 Tabulové sklo, sklenice
 Skleněné obaly od léků
Před vyhozením není třeba odstraňovat etikety ani kovová
víčka.
Nezapomínejte, že některé lahve jsou vratné. :-)
DO KONTEJNERŮ NELÁDUJEME:
 Keramiku, porcelán
 Zrcadla, plexisklo, sexysklo
 Autosklo, drátované sklo
 Varné sklo
 Žárovky, výbojky a zářivky
 Obrazovky monitorů, televizí a různé displeje

RECYKLACE TUNY SKLA MŮŽE UŠETŘIT AŽ 1,3 TUN
NOVÝCH VSTUPNÍCH SUROVIN
Podle propočtů vyhodí člověk ročně kolem 20ti kilogramů
skla. Toto množství pak dělá přibližně 9% celkového obsahu
komunálního odpadu. Při recyklaci skla je důležité dbát na dělení
skla bílého a barevného a taky si dát pozor, abyste se nepořezali.
Výhodou recyklace skla je úspora primárních zdrojů surovin
a energie. Kvalita skla se použitím recyklátu (při zachování
náročných požadavků) nesnižuje a do výrobní směsi lze přidávat
až 80% střepů! Většina skla se zpracovává ve dvou sklárnách,
na jižní Moravě a na Teplicku. Pokud se ze starého skla nestane
sklo nové, použije se skelná drť do izolačních materiálů, brusiv
nebo betonových směsí.
Evropská federace výrobců skla (FEVE) konstatuje, že
průměrná míra recyklace obalového skla na území Unie je kolem
68%. Za rok 2010 se v celé EU odevzdalo k recyklaci něco kolem
25 miliard lahví a dalších skleněných obalů. Tím došlo k úspoře
zhruba 12 000 000 tun surovin (vápenec, písek, soda).
Spekulativně lze také říci, že do ovzduší nebylo vypuštěno
7 milionů tun CO2 (což představuje stažení zhruba 4 milionů aut
z provozu). V České republice se pohybuje recyklace skleněných
obalů na 73%, což je světový nadprůměr! Toto množství bude
úměrně klesat s tím, jak skleněné lahve nahrazují plastové obaly.
A JEŠTĚ VÍCE O SKLE - JAK SE VYRÁBÍ SKLO?
Nuže základní surovinou pro výrobu skla jsou tzv. sklářské
písky s obsahem oxidu křemičitého (60-80 %). Dále to jsou oxid
vápenatý, draselný a sodný. Tomuto mišmaši říkají skláři ‘kmen’.
K tomuto kmeni se pak přidává během tavení i sklo odpadní, tedy
recyklát a to ve formě jednodruhových střepů. V některých
případech se ještě přidávají barviva a další speciální příměsi
v případě výroby specifických druhů skel.
Sklo se taví při teplotách kolem 1550°C. (Křemenné sklo pak
okolo 2000°C.). Je logické, že roztavit pec do takové teploty je
náročné na energii. Tato část výroby skla je tedy energeticky
nejnáročnější. Po roztavení je třeba sklo paradoxně ochladit.
Existuje i něco jako chladicí pece. Ty se používají při výrobě
tvarovaných skel, která není možné jen tak hrr ochladit.
JAKÉ DRUHY SKLA ZNÁME? (Zjednodušeně řečeno)
Sodnovápenaté sklo. To se vyrábí tavením zmíněných
sklářských písků s vápencem a sodou. Jedná se o nejšířeji
využívaný druh skla, který nachází uplatnění při výrobě
tabulového skla, sklenic nebo lahví.
Křišťálové sklo. Někdy se mu říká dráselnovápenaté. To se
vyrábí tavením sklářských písků s vápencem a potaší. Vzhledem
k tomu, že je poněkud tvrdší, hůře roztavitelné a stálé, používá se
k výrobě chemického skla a pro účely dekorativních sklářských
výrobků.
Křemenné sklo. To nám vznikne tavením ve vakuu při
teplotě úctyhodných 2000°C. A to z čistého křišťálu nebo žilného
kamene. Má velmi vysokou teplotu tání a proto se využívá
k výrobě světelných zdrojů. Zajímavé je, že toto sklo neabsorbuje
ultrafialové záření.
Draselnoolovnaté sklo. Do tohoto druhu skla se přidává
olovo. Má pak vysoký lesk, lomí zajímavě světlo a ještě
zajímavěji rozptyluje barvy. S oblibou se brousí a logicky se
využívá tam, kde je třeba dosáhnout vysoké estetiky skla.
Nejčastěji je používáno v bižuterii nebo při výrobě křišťálových
lustrů.
Vodní sklo. To není nic jiného než obchodní terminologie
tavenin alkalických křemičitanů. To se využívá jako pojivo,
impregnace či plnidlo.
Boritokřemičité sklo. To obsahuje oxid boritý a vykazuje
vysokou odolnost proti chemické korozi. A protože má nízký
koeficient tepelné roztažnosti, tak je odolné i proti teplotním
změnám. Vyrábějí se z něj pomůcky do laboratoří, svítidla, obaly
na agresivní chemikálie a v neposlední řadě i varné nádoby.
Kromě toho se vyrábějí samozřejmě i další druhy skel. Jejich
složení se přizpůsobuje jejich využití. Jen namátkou jmenujeme
optická skla, obrazovky, sklokeramiku nebo glazury.
Převzato z www.trideniodpadu.cz

Rozhovor
Vánoční rozhovor se Zdeňkem Závodníkem
V naší škole máme kroužek, ve
kterém se chlapci a děvčata učí
chytat ryby a poznávat a chránit
přírodu. Řeč je o rybářském kroužku
pod vedením Zdeňka Závodníka,
velkého a vášnivého rybáře, kterému
jsem v čase vánočním položil několik
otázek. Ať už ryby máte rádi nebo ne,
pojďte se s námi třeba jen pozastavit
v tom všem shonu a alespoň se něco
dozvědět ze soukromí místního
rodáka.
Lidé mají spoustu koníčků. Proč
Vás nadchlo zrovna rybaření?
K rybaření jsem byl veden už od
malička, a tak nějak mi to zůstalo.
Teď si nedovedu představit, že bych
měl nějaký jiný koníček.

třeba odpočinku. Co se týče revíru,
určitě mě nelákají daleké výlety do
Španělska nebo do Itálie, vždyť i tady
u nás v blízkém okolí máme vody,
které stojí za to navštívit.
Rybaříte sám, nebo s sebou kromě
výbavy někoho přiberete?
Chytám převážně sám, málokdy
s sebou někoho beru. Teď mám ale
dva malé syny, a tak doufám, že je
rybařina taky nadchne a že budou
jezdit se mnou.
Jaké ryby rád chytáte?
Všeobecně nejraději chytám
kaprovité ryby, ale letos jsem zkoušel
sumcařskou techniku na řece a můžu
říct, že to mě opravdu nadchlo.

Kdy jste poprvé začal chytat ryby?
To už si ani nepamatuji, ale
myslím, že to bylo hned těsně po
narození. A teď vážně, chodil jsem na
ryby se svým otcem a s jeho přáteli
už jako malý kluk.
Jak jsem řekl v předchozí otázce,
byl to můj otec, kdo mě přivedl
k rybám, a za to mu moc děkuji.

Samozřejmě že mám svůj
rybářský sen, každý rybář má svůj
sen, ten sen se pořád vrací, je to
takový hnací motor, k tomu se sbalit
a jet, ať už za vidinou úlovku nebo

Jste už na Vánoce připravený?
Ne, ještě mě to všechno čeká.
Co si vůbec rybář přeje od
Ježíška?
Nevím, jak ostatní rybáři, ale mě
potěší jakákoliv drobnost na ryby.
A musím říct, že se pod stromečkem
vždycky něco najde.
Na čem si pochutnáváte na Štědrý
den?
Přes den jíme jen málo, ráno
vánočku, oběd spíš vynecháváme
a pak se těšíme na štědrovečerní
v e č e ř i . Ta j e k l a s i c k á , k a p r
s bramborovým salátem. Nesmím
zapomenout na cukroví během dne,
co kdo snese.

Ryby doma jíme opravdu dost,
a je pravda, že jen ty, co sám ulovím.
Mořské ryby nejíme vůbec.

Jaký byl Váš největší úlovek?

Máte nějaký rybářský sen? Rybu,
kterou chcete chytit, místo, kde si
chcete zarybařit…

Na Vánoce se těším hlavně kvůli
dětem, já osobně už to moc
neprožívám.

Jíte vůbec ryby? (Máte rád
sladkovodní nebo mořské?)

Kdo vás k chytání ryb přivedl?

Mým největším úlovkem byl amur.
Byla to ryba z naší domácí vody, tedy
z pískovny. Pamatuji si, že tenkrát
jsem potkal jednoho známého rybáře
a ten mi řekl, ať si sednu vedle něj, že
má nakrmeno. No, já chytil amura
12 kg, a on nic. Ale myslím, že mu to
moc nevadilo. Rybu mi pomáhal
zdolat a podebrat, byl to zážitek pro
nás pro oba.

A že budou zanedlouho ty Vánoce,
těšíte se na ně?

Jakou rybu nám doporučujete na
štědrovečerní talíř?
Máte nějaký rybářský rituál?
Žádný speciální rituál nemám,
když ryby berou, tak o tom člověk
nemá moc času přemýšlet, dělá vše
automaticky, jak je zvyklý. Když
ovšem neberou, pak už přemýšlíte,
co děláte špatně a co jste minule
dělal na tom samém místě jinak. No
pak už to jde ráz naráz, minule byl
záběr, když jsem jedl svačinu, tak si
vytáhnete lepeňáka a čekáte, a ono
nic, pak si vzpomenete, že si musíte
taky odskočit a taky nic. A tak to jde
dál a dál. Když vás ale všechny
zaručené „rituály“ zklamou, a vy
zjistíte, že prostě dneska neberou,
tak to sbalíte a jdete domů.

Já jsem zastáncem klasiky, to
znamená, že určitě kapr, a je jedno,
jestli smažený nebo pečený.
Co byste popřál všem rybářům
a nejenom jim do nového roku?
Chtěl bych popřát všem čtenářům
veselé Vánoce, hodně štěstí a zdraví
v novém roce. Rybářům hodně
úlovků a příjemně prožitých chvil
u vody. Petrův zdar.
Děkuji za rozhovor a přeji šťastné
a veselé Vánoce.

Podìkování
Poděkování
Děkujeme p. MUDr. Marii Turkové za zdravotní přednášku, která byla pro nás všechny
velice zajímavá a přínosná, a to především v tom, jak se vyvarovat zdravotních potíží,
které mohou nastat, když nebudeme o své zdraví řádně pečovat. Těšíme se na příští
setkání.
MS ČČK MEZICE

Jan David, 9. třída

Jak to kdysi bylo
Pradávná historie Nákla
V dávných, pradávných časech, bylo
v místech nynějšího Nákla velké jezero.
Rozkládalo se na sever až k Litovli, na jih
přes Olomouc až za Tovačov.
Archeologické nálezy v Nákle
zanechaly stopy z každého kulturního
období. Vedle předmětů pro denní
potřebu byly objeveny též zvláštní nálezy,
jako například kostěné brusle vyrobené
z nártní kosti koňské.
Pro Náklo však jsou nejdůležitější
vykopávky kůlů z nákolních staveb, od
nichž se předpokládá odvození názvu
naší obce. Takové stavby jsou známy již
v 6. tisíciletí před naším letopočtem. Byly
postaveny na březích jezer, při vodách
stojatých i tekoucích, také u bažin
a rašelinišť. Kůly byly zaraženy do vody
a shora nad vodou na trámech či tlustých
prknech, tedy na jakémsi lešení, stavěli
naši předkové teprve jednoduché chýše. Tak vznikaly celé
osady na březích vod. Domy byly přístupné na lávkách
nebo jednoduchými plavidly.
V alpské oblasti Švýcarska, Německa, Itálie a Rakouska
jsou nákolní stavby datovány již do období eneolitu (4 tisíce
let před naším letopočtem) a až do doby bronzové (2 – 1
tisíciletí před naším letopočtem). Na Moravě byly nalezeny
v Olomouci, v Nemilanech a v Charvátech.
Obdobné nálezy z Nákla, které jsou uchovány
v olomouckém muzeu, spadají do předkřesťanské doby
a do doby římské (do 4. století našeho letopočtu).
Kdy a kým vlastně došlo k tak významnému objevu pro
Náklo?
Odpověď již známe. Bylo to dne 6. 12. 1883, kdy dělníci
prohlubovali obecní rybník zvaný Podkova a ve vodě
narazili na prastarý dubový kůl, který řetězy vytáhli z bahna.
Kůlů bylo pak nalezeno více, a to hlavně směrem k vesnici.
Byly zaraženy do dna s jistou pravidelností a předpokládaná stavba dosahovala 16 metrů čtverečních.
Rybník Podkova se rozkládal nedaleko kostela a měl
rozlohu asi 600 metrů čtverečních. Při jeho zakládání bylo
objeveno hodně vykopávek, jako například kotel, misky,
střepy pravěkých nádob, kosti zvířat,
sekyry, atd.
O tyto nálezy se zajímal zvláště
P. Mořic Růžička (kaplanem v Nákle
1870 – 1885), který se stýkal na
nákelské faře s významnými
osobnostmi a intelektuály své doby.
S nimi prováděl archeologické
průzkumy okolí Nákla.
Z mnoha slavných jmen uveďme
alespoň MUDr. Jindřicha Wankela,
prof. Jana Havelku, Vlastu
Havelkovou, P. Ignáta Wurma, kteří spolu s dalšími
profesory Slovanského gymnázia v Olomouci založili dne
23. 9. 1883 Vlastenecký spolek muzejní.
Spolek si dal za úkol ochraňování, sbírání a uchovávání
památek a jejich ukládání ve zvláštním muzeu a dále
organizování vědecké a osvětové činnosti v českém
národním duchu.
Tak se staly nákelské archeologické nálezy základem

sbírek olomouckého muzea.
Náklo má ještě jednu tajemnou historii,
o které se dnes již moc neví. Je to pověst
o hrobu náčelníka Hunů, mocného Atily,
kterému se také říkalo Bič Boží.
Je to v místě dnešní Boží muky blízko
Hráče, mezi Náklem a Příkazy.
Hunové, jak je všeobecně známo,
,iniciovali ve 4. století našeho letopočtu
„stěhování národů“. Přišli z východu,
způsobili pád germánské říše a jejich
pohyb vyvolal přesuny dalších kmenů na
velkém území Evropy, který trval až do 5.
století našeho letopočtu.
Tak se Hunové dostali i do Nákla, kde
údajně zemřel jejich náčelník. Jestli byl
zabit v boji, nebo zemřel přirozenou smrtí,
to již nezjistíme. Z historických pramenů
však víme, že zemřel v roce 453.
Pochován byl se všemi poctami, jaké tehdejší náčelník
požíval. Navíc podle pověsti měl být pochován do zlaté,
stříbrné a železné rakve a zakopán pod korytem řeky,
kterou napřed jeho poddaní vybočili z původního koryta a
po zakopání rakve znovu řeku vrátili zpět. Všichni účastníci
pohřbu byli zabiti, aby nemohli vyzradit místo Atilova
posledního odpočinku.
Když se pak v Nákle objevily v 60. letech 19. století při
vykopávkách cenné bronzové a zlaté předměty, začalo se
uvažovat o jejich původu z Atilova pokladu. Rázem v Nákle
vypukla „atilovská“ horečka a mnoho lidí kopalo ve dne
i v noci. Po hunském pokladu ani památky. Za to však lidé
objevili nespočet historických předmětů, které jsou pro
dnešní generaci tím opravdovým pokladem. Ukazují nám
totiž, jak se v Nákle žilo o několik staletí až tisíciletí dříve.
MUDr. Marie Turková

Jak to kdysi bylo
Zvonička, dřevěný kříž a Boží muka ve Lhotě

V seznamu nemovitých kulturních památek okresu
Olomouc, vydaného Střediskem státní památkové péče
a ochrany přírody v Olomouci v roce 1982, je zvonice na
návsi ve Lhotě nad Moravou zařazena jako lidová
architektura z první poloviny 19. století a to pod č. 159,
1981.
Dnes je jediná v širokém okolí a v České republice se
dochovaly již jen čtyři. Jedna v Novosádkách u Dolan a dvě
na Lipensku. Dříve jich bylo mnoho, ale byly buď
přestavěny na kapličky, nebo zbourány. Přesné datum, kdy
byla postavena známo není. Podle data odlitého na
zvonečku - r. 1830, by mohla být i zvonička z téhož roku.
Není však žádný doklad, že tento zvon je původní. Původní
zvon mohl být při některé z válek před tímto datem zabaven
a nynější je již z pozdějšího data.
Zvonička byla postavena hlavně za účelem vyhlašování
požáru, kdy se zvonívalo na poplach. Ještě v roce 1948 se
na ní zvonívalo každý den poledne a večer – klekání. Potom
již sloužila jen při loučení se zesnulým v den pohřbu
a v dnešní době jen jako umíráček, když zemře někdo
z vesnice.
Zvon má průměr 323 mm a váží 17,7 kg. Na těle zvonku
je relief Golgoty a nápisy:
IN HONOREN 1830 S. CRUCI ET ANNA - GEGOSEN
WOLFGANG STRAUB IN OLMÜTZ
V pamětech občanů je první oprava zvoničky z r. 1939,
kdy byl vyměněn prohnilý šindel na hlavní střeše. Opravu
tehdy prováděl p. Knápek Petr ze Lhoty a byla hrazena
z prostředků obce. Oprava stříšky zvonku nebyla
provedena, poněvadž byla pokryta pozinkovaným
plechem.
Zvonek v r. 1952 praskl, byl nezvučný a proto byl
v tomtéž roce opraven ve zvonárně Michera – kovoslužba
v Brně – Husovicích. Zpráva o kolaudaci renovovaného
malého zvonu pro obec Lhotu u Nákla, kterou vykonal
podepsaný dne 19. června 1952 ve zvonárně MicheraKovoslužba v Brně – Husovicích za přítomnosti řed.
B. Zemana a mistra B. Dědiče je uložena ve lhotském
archivu.
Poslední generální oprava obou střech zvoničky –
výměna šindelů byla provedena v roce 1965.
Zpráva o opravě zvoničky veLhotě n/M říká:
Podle rozhodnutí OV (občanského výboru) ve Lhotě
n/Mor. a za spolupráce státního úřadu památkové péče byla
v listopadu r. 1965 provedena oprava hlavní střechy
zvoničky i malé stříšky nad zvonkem nákladem 3 500 Kčs.
Řemeslnické práce odborně provedli důchodci – tesař
Richard Švarc ze Střeně a stolař Jan Matěj ze Lhoty. Byla

vyměněna všechna šindelová krytina v počtu asi 900 ks
šindelů, dovezených z hradu Šternberk. Cena jednoho
šindele byla 2,50 Kčs.
Šindele zajistil prostřednictvím památkového úřadu
předseda OV ve Lhotě Jan Skalička. Obě střechy byly
opraveny podle původního stavu zvoničky. Všechny konce
šindelů byly zřezány tak, aby řady šindelů vytvářely
ozdobné ozubení. Malá stříška, která byla, podle tehdejších
pamětníků vždy pokrytá plechem, tedy nejméně 70 roků,
byla uvedena rovněž do původního stavu, tj. byla rovněž
pokryta šindelem. (Pod plechem byla nalezena dvojitá
vrstva šindelů). Jen hrot na vrcholu stříšky byl zhotoven
z plechu. Oplechování provedl klempíř Ignác Šibl z Nákla.
Kolem zvoničky bylo občany ze Lhoty postaveno lešení,
z něhož byla po laně malá stříška nad zvonkem spuštěna
na zem a opravena.
Celá zvonička byla napuštěna speciálním karbolovým
izolačním nátěrem, který provedli Jan Skalička a Jaroslav
Olbert. Zápis o opravě provedl Jaroslav Olbert a ověřil Jan
Skalička.
Se zvoničkou úzce souvisí i obecní domek č. 11, který
patří mezi nejstarší domky ve Lhotě. Byl postavený mezi
roky 1770 až 1835. Ve Lhotě se mu říkalo „Pastouška“.
Ubytováni v něm bývali nemajetní občané a podle
dochovaného názvu to asi bývali i pasáci dobytka lhotských
občanů. Jejich povinností, mimo jiné, bývalo i ranní
a večerní zvonění.
Poslední trvalý obyvatel „Pastoušky“ se odstěhoval
koncem 60. let minulého století.
V r. 1969 byla původní požární zbrojnice přestavěna na
obchod a požární výzbroj se stříkačkou byla přestěhována
do domku č. 11. Malá místnost domku je využívána též jako
malá klubovna.
Z posledních zvoníků jsou známi:
Hradilová Františka
Linhart Josef a Růžena
Berka Metoděj a Justina (též poslední bubeník ve Lhotě)
Knápková Anežka
Skaličková Ludmila
Dolínek Josef
Weiser Svatopluk
Dřevěný kříž na návsi byl postaven v r. 1836 zásluhou
paní Terezie Staroštíkové. Boží muka je starší, ale přesné
datum není známo.
Paměti pana Olberta zpracoval a doplnil Ing. Špunda

Zprávy ze školy
Vzpomínka na MUC. Jana Opletala
Dne 16. listopadu jsme se po roce sešli, abychom na
hřbitově uctili památku Jana Opletala.
Pravděpodobně asi víte, kdo to Jan Opletal byl. I přesto si
se mnou v krátkosti připomeňte, že se narodil 1. ledna 1915 ve
Lhotě nad Moravou. Byl žákem Základní školy v Nákle a poté
chodil do gymnázia v Litovli, kde v roce 1934 složil maturitu.
Od roku 1936 studoval v Praze na lékařské fakultě. V roce
1939 v den výročí založení samostatného československého
státu, proběhly v Praze protinacistické demonstrace
a nepokoje, kterých se Opletal zúčastnil. Demonstrace byly
nacisty tvrdě potlačeny. Jan Opletal byl vážně zraněn střelou
do břicha a navzdory lékařské péči 11. listopadu zemřel.
Pohřbu se zúčastnily tisíce studentů a jejich setkání přerostlo
v další protinacistickou demonstraci, jejímž důsledkem bylo
zavření všech českých univerzit a kolejí. Více než tisíc
studentů bylo posláno do koncentračních táborů a devět
studentů bylo 17. listopadu popraveno. Vzhledem k této
události byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodní unií studentů
Mezinárodním dnem studentstva.
Po minutě ticha za našeho rodáka přečetl podrobný popis

Recyklování
aneb Ukliďme si svět
I v letoším školním roce jsme
zapojeni do projektu Ukliďme si svět
(zpětný odběr elektrospotřebičů).
Během letních prázdnin byl tento
projekt sloučen s projektem
Recyklohraní a jednotný název zní
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
O čem je řeč? Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět je školní recyklační
program pod záštitou MŠMT České
republiky. Cílem je prohloubit znalosti
žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů a umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných
elektrozařízení (více na
www.recyklohrani.cz)
Vzhledem k tomu, že nynější
podoba projektu je zaměřena na sběr
převážně menšího elektroodpadu,
rozhodli jsme se navázat spolupráci s

života Jana Opletala učitel základní školy v Nákle Jiří Kala.
Potom dostal slovo i pan farář, který se za našeho hrdinu
pomodlil. Když skončila modlitba, skončila i každoroční
vzpomínka na Jana Opletala.
Petr Spurný, 7. třída

dobrovolnými hasiči z Nákla, kteří se
zapojili do podobného projektu, který
se jmenuje Recyklujme s hasiči.
Díky této spolupráci můžeme
i nadále odevzdávat velké vysloužilé
elektrospotřebiče k recyklaci
a následnému využití. Tímto velice
děkujeme vedení a ostatním členům
SDH Náklo.
CO JE TEDY PRO VÁS NOVÉHO?

Kromě toho, že jsme zahájili sběr
baterií (odevzdávat je můžete do
zeleného boxu u hlavního vchodu
ZŠ), se nic nemění. Velké i malé
vysloužilé elektrospotřebiče můžete
pořád odevzdávat ve škole (malé
spotřebiče do pojízdného boxu u hl.
vchodu ZŠ a na odevzdání velkých se
domluvte s p. školníkem nebo
s vychovatelkami).
PROČ JSME ZAHÁJILI SBĚR
BATERIÍ? Protože použité baterie,
nesprávně vyhazované s běžným

Vánoční trhy 2012
Vážení rodiče, přátelé školy a vůbec všichni, kdo si
s námi chcete zpříjemnit adventní čas,
rádi bychom Vás vytrhli z každoročního
předvánočního shonu, a proto jsme se i letos rozhodli
uspořádat vánoční trhy, které se budou konat dne 14. 12.
2012 od 16 hodin v Základní škole Náklo.
Každý rok pro Vás připravujeme vánoční výrobky
našich žáků, jež si u nás můžete zakoupit a donést si tak
kousek z naší vánoční atmosféry domů. Ani letos tomu
nebude jinak, dokonce budete moci se svými potomky
využít i naši vánoční dílnu a vyrobit si pro radost něco
„vlastního“.
Abychom Vás příjemně naladili, naši nejmenší si pro
Vás připravili malé divadelní vystoupení. Atmosféru

(směsným čili komunálním) odpadem
vážně narušují životní prostředí.
Mohou se z nich po čase uvolňovat
škodlivé látky, které prosakují do půdy
a spodních vod. Zpětným sběrem
baterií se v ČR zabývá nezisková
společnost Ecobat.
Další výhody zpětného odběru
baterií: kovy obsažené v bateriích
tvoří 60-80% jejich hmotnosti.
Recyklací baterií se tedy dosáhne
energetických úspor na úrovni
celoroční spotřeby plynu několika
desítek domácností.
Více informací a materiály ke
stažení naleznete např. na:
http://www.recyklohrani.cz/cs/downlo
ads/
Všem velice děkujeme za
spolupráci
Kolektiv ZŠ Náklo

dokreslí živý Betlém tvořený našimi žáčky a živými
zvířátky a nebude chybět ani vystoupení našich
muzikantů z hudební školy.
Zpřístupníme Vám celou školní budovu, to abyste se
mohli podívat, kde se učíme, jaké pomůcky používáme
a také, jak pěkně si zdobíme naši školu v období Vánoc.
Překvapením letošního roku bude netradiční a originální
zdobení vánočních stromečků z nejrůznějších materiálů,
které budete moci obdivovat v jednotlivých třídách.
Úplnou vánoční atmosféru obohatí také typické
adventní pochutiny, jako jsou vánoční punč a cukroví,
které pro Vás připravíme ve školní kuchyňce a které
můžete donést i Vy, a podělit se tak s námi o vaše tradiční
vánoční recepty.
Moc se na vás těšíme!!!

Všichni ze
ZŠ a MŠ Náklo

Zprávy spolkù
Zpráva SR za školní rok 2011/2012
Občanské sdružení rodičů při základní škole v Nákle se stalo
samostatným občanským sdružením v roce 1993. Po dobu své
existence se toto sdružení vždy snažilo v rámci svých možností
podporovat školní a mimoškolní aktivity žáků ZŠ a rozvíjet
spolupráci žáků, rodičů, pedagogů a vedení školy.
Třída Zástupci třídy
1. Prázdná Eva
2. Pelikánová Šárka, Kamínek David, Kříž Michal
3. Streitová Radka, Dostál Ondřej
4. Ing. Vybíralová Karla
5. Daniška Peter
6. Crháková Petra, Gnipová Hana, Ing. Spurná Vladimíra
7. Ing. Hanina Martin
8. Svozil Petr
9. Havlíček František
Školu zastupují Mgr. Peřina Jiří a Mgr. Dohnalová Jitka.
Mezi akce, na kterých se SR podílelo, patřilo 2. prosince 2011
Rozsvícení vánočního stromku.
Byli jsme osloveni starostou obce, zda budeme opět zajišťovat
prodej punče. Samozřejmě jsme této příležitosti využili a uvařili
jsme punč jak pro dospělé, tak i pro děti. Akce se velice dobře
vydařila, punč se rychle vypil a příští rok školu opět rádi
podpoříme (finanční prostředky od všech zúčastněných prodejců
byly škole předány).
Největší akcí je ale tradičně ples SR, který se letos konal 17.
února. Výbor SR při ZŠ chce touto cestou poděkovat všem
ochotným rodičům a pedagogům, kteří se zasloužili o jeho hladký
průběh.

Velký dík patří učitelům, žákům a organizátorům tanečního
vystoupení „PROTANČÍME SVĚT“, které mělo úspěch a u kterého
jsme se příjemně pobavili.
Poděkování patří také všem, kteří věnovali dary do tomboly
a samozřejmě rádi děkujeme i těm, kteří přišli atmosféru plesu
okusit osobně.
Ples se vydařil, tanečníků bylo více než dost, což nás
samozřejmě velice těší. Hudební skupina „REMAZURA“ se
předvedla v nejlepším světle.
Zároveň Vás srdečně zveme na příští ples, který se bude konat
v pátek 15.února 2013 v sále sokolovny. K tanci a poslechu
zahraje skupina „PANDORA“ a vystoupí opět žáci deváté třídy
a jejich učitelé. Těšíme se na Vaši účast!
Na čem jsme se podíleli:
Pan ředitel nás požádal o zakoupení tří projektorů, které chybí
na prvním stupni k tomu, aby učitelé mohli plně využívat nové
technologie výuky. Nakonec byly zakoupeny pouze dva
projektory, jelikož cena těchto dvou kusů včetně příslušenství
a montáže činila 42.653,- Kč.
S podporou nových forem výuky souvisí i zaplacení ročního
předplatného výukového programu „ KABINET MODERNÍHO
UČITELE“. Zde si učitelé mohou stáhnout mnoho podkladů pro
výuku, včetně obrázků a map. SR také každoročně žákům
přispívá na lyžařský výcvik, který se však pro malý zájem „lyžařů“
letos nekonal.
Hana Gnipová
Sdružení rodičů při základní škole v Nákle

ZPRÁVA Z ČINNOSTI SOKOLA NÁKLO
Podzimní část fotbalových soutěží ročníku 2012/2013 již
skončila. Výsledky našich mužstev:
Muži jsou v polovině soutěže na 9. místě se ziskem 10 bodů.
Tři vítězství, jedna remíza a sedmkrát byli neúspěšní.
Mladší žáci podzimní část vyhráli. Mají 18 bodů, 6 vítězství,
1 x prohráli. Impozantní skore 62:8. Mají skvělého brankaře
Romana Divjaka a bezkonkurenční střelce. Střeleckou tabulku
vede Dan Divjak 28 gólů, na 2. místě je Kuba Holík 17 gólů.
Dále mířili „do černého“ Jarda Kopřiva 5x, Adam Daniška 5x,
Tonda Gaja 2x, Jeňa Pavlík 2x, Martin Pluskal 2x, Filip Sapara
2x. Mladší žáci dosahují výborných výsledků pod vedením
Romana Divjaka.
Starší benjamínci vyhráli druhou část podzimu. Měli za
soupeře vrstevníky z Moravského Berouna, Dlouhé Loučky
a Drahanovic. Z 12 zápasů 10x vyhráli a 2x remizovali. Získali
32 bodů a skore mluví samo za sebe 92:21. U této kategorie se
tabulka střelců nevede. Trenery st. benjamínků jsou Standa
Navrátil, Pavel Čamek a Petr Svozil.
Mládežnická mužstva a jejich vedení zaslouží absolutorium
za dosažené výsledky a reprezentaci Sokola, potažmo obce
Náklo.
Dne 29.11. se uskutečnil v Olomouci v kině METROPOL
kulturně společenský večer OFS Olomouc spojený s oceněním
dlouholetých funkcionářů a osobností fotbalu v okrese
Olomouc při příležitosti 110. výročí organizovaného fotbalu v
Čechách a na Moravě a k 50.výročí OFS Olomouc. Za T. J.
Sokol Náklo byli oceněni Pepa Škrabal a Standa Navrátil.
Děkujeme za dlouholetou, obětavou činnost a blahopřejeme.
Dne 18.11.2012 se v sále sokolovny uskutečnil tradiční
turnaj mládeže ve stolním tenisu - Memoriál Jana Opletala za
účasti 79 hráčů a hráček z oddílů: Náklo, Chropyně, DDM
Olomouc, Náměšť, Litovel, Moravský Beroun, Přerov, Olomouc
Neředín, Šternberk a Krčmaň v kategoriích nejmladší žáci
a žákyně, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně,
dorostenci a dorostenky. Naši „ na bedně“ :
nejmladší žákyně Tereza Prázdná
1. místo
mladší žákyně
Tereza Prázdná
2. místo
starší žákyně
Michaela Večeřová
2. místo
dorostenky
Nikola Gottfriedová
1. místo

dorostenci
Zbyněk Plachý
3. místo
Další skvělá propagace T. J. Sokola Náklo a obce Náklo
nejen v okrese Olomouc, o kterou se zasloužili mladí sportovci
a dále pak hlavní organizátoři turnaje Miloslav Plachý, Jan
Rogl, Vojtěch Plachý a všichni ostatní, kteří pomáhali byť jen
prodávat občerstvení.
Je potěšující, že T.J. Sokol Náklo dosahuje v mládežnických
kategoriích úspěchů přesahující rámec okresu Olomouc. První
a snad nejdůležitější seznámení s organizovanou pohybovou
činností poskytují našim nejmenším ve věku 4-6 let cvičitelky
Maruška Peřinová a Magda Zdráhalová každé pondělí od
15.00 hod. v tělocvičně ZŠ. Zasluhují uznání, obdiv
a poděkování za snahu , trpělivost a „psychickou odolnost“.
Udržet pozornost 15 – 18 dětí v tak malém věku není vůbec
jednoduché. Hemžení jako ve včelím úle a chvilkami hladina
zvuku atakuje hranici 100 db:)).
Počátkem listopadu byly opraveny střechy nad udírnou
a hospodářským přístavkem v zahradě sokolovny.
Opravu,výměnu střešních latí, krytiny a klempířských prvků
provedla firma Libora Many bezplatně v rámci sponzorského
daru. Sokol Náklo tímto děkuje Liboru Manovi, Františku
Blehovi a Radku Bláhovi za perfektní a bezchybně odvedenou
práci.Dále děkujeme obci Náklo a Kraji Olomouckému za
finance poskytnuté formou dotací.Opravy byly nutné vzhledem
k havarijnímu stavu a splnily účel hlavně praktický a rovněž
i estetický.
V sobotu 24.11. 2012 členové Sokola a rodiče malých
fotbalistů provedli formou celodenní brigády generální úklid
v zahradě sokolovny a na velkém hřišti.Děkuji všem
zúčastněným, nechválím ty, kteří účast přislíbili a pak se jim
nechtělo.
AVÍZO:
T. J. Sokol Náklo pořádá v pátek dne 18.1.2013 tradiční
sokolský ples.K tanci a poslechu bude hrát ASTEOR.
Za T. J. Sokol Náklo starosta T. J.
Zdeněk Olbert

Co se chystá
Mikuláš v Nákle

Milí rodiče,
rok s rokem se sešel a Mikuláš přijde co nevidět navštívit vaše děti, jak jim loni slíbil.
Mikuláš bude chodit jako obvykle 5. 12. přibližně od 16.00 hod, a to směrem od orlovny do ostatních částí
Nákla. Čas, kdy k vám přijdeme, se nedá přesně odhadnout. Nadílku většinou stihneme do 18.30. V posledních
letech dětí trochu přibylo, proto prosíme o trpělivost, když se nám cesta k vám o chvíli protáhne. Pokud by se stalo,
že by k vám Mikuláš nedošel (ale to se běžně nestává), dejte dětem nadílku za okno, tak jak to bývá obvyklé v
místech, kde Mikuláš nechodí.
Chcete-li, aby Mikuláš přišel dát nadílku vašim dětem, ozvěte se nejpozději den předem na mé telefonní číslo
731 646 787 a nebo se přijďte domluvit osobně na adresu: Náklo 323 (Jáchymov). Dětem připravte přiměřené balíčky či dárky, které při příchodu převezmeme a
nadělíme. Budete-li chtít, aby Mikuláš sdělil dětem něco konkrétního, napište to na lístek a přidejte k nadílce. Příspěvek za nadílku je dobrovolný, investujeme
ho vždy do kostýmů.
Za Orel Náklo napsal Radek Stejskal
Požehnaný adventní čas všem přeje Orel Náklo - Mezice.

Vánoční info
Betlémské světlo
Na štědrý den si mohou lidé přijít do kostela prohlédnout postavený betlém a také si odpálit betlémské
světlo. Kostel bude otevřený od 14.00 do 16.30.
Vánoční bohoslužby
24. 12. ve 24.00 Půlnoční mše svatá
25. 12. v 9.00 Boží hod vánoční
26. 12. v 9.00 Svátek sv. Štěpána
P. Ondřej Jirout

Základní škola a Mateřská škola
Náklo
Vás srdečně zve na

Vánoční
trhy,
které se konají

14. prosince 2012
od 16 hodin
Těšit se můžete na živý Betlém,
divadelní představení dětí III. třídy,
hudební vystoupení,
občerstvení s vánočním punčem,
originální zdobení vánočních
stromečků a prodej výrobků žáků
školy.

Dne 5. 12. 2012
se mohou děti v Mezicích těšit, že
k nim přijde na návštěvu

Mikuláš s čerty.

Muzikanti scholy Náklo
& Nákloband
v neděli 6.ledna
začátek v 15:00 hodin

Prodej čerstvě řezaných
vánočních stromků
Uřízněte si letos svůj vánoční stromek sami
nebo budete-li chtít, stromek Vám nachystáme
a dodáme ve Vámi určený den.

Prodej v Příkazích do 23. 12. 2012

SDH Mezice

Kontakt:
Rémanovi, tel.: 604 229 440

