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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
druhý měsíc roku 2013 je za námi a když vzpomenu na
jeho bílou peřinu, která nás přikryla, nezbývá než doufat, že
prastaré pořekadlo únor bílý, sílí pole je skutečně pravdivé
a ještě se budeme divit, co dokáže naše úrodná Haná
vyprodukovat. Každopádně doufejme, že březen již bude
skutečně jarním měsícem s prvním sluníčkem a rozkvetlými
sněženkami.
V krátkosti nyní tedy zmíním, co nám měsíc únor přinesl.
První a zásadní věcí, na které jsme pracovali, byl rozpočet
na rok 2013. V roce 2012 jsme nezapojili a ponechali
v rezervě 4 mil. Kč a další 2 mil. Kč ušetřili. Důvodem byla
především připravovaná intenzifikace ČOV, která obec přijde
přibližně na 7 mil. Kč a již od začátku bylo zřejmé, že nebude
možné na tento projekt využít dotace. I když se některé věci
zdají být zřejmé, ve skutečnosti se v lednu jedna dotace
nakonec objevila, a tak jsme nezaváhali ani chvilku a zahájili
práce na přípravě žádosti. Termíny byly více než šibeniční,
protože bylo nutné v jednom měsíci vyřídit územní souhlas,
stavební povolení a souhlasy všech dotčených orgánů. Dnes
již můžeme říci, že únor byl dobrým měsícem na zázraky
a díky více jak 100% práci projektanta a vstřícnosti dotčených
úřadů byla žádost o 5 mil. dotaci v termínu řádně podána.
Nyní tedy prosím držte palce, aby vše klaplo a obce Náklo
a Příkazy byly se svou žádostí úspěšné.
Další významný projekt ve vztahu k rozpočtu je zateplení
budovy a výměna otvorových výplní na školce v Nákle,
o které jsem se již několikrát zmiňoval. K tomu nám na
poslední chvíli přibyla rekonstrukce tepelné soustavy ZŠ
v Nákle, na kterou jsme se rozhodli požádat o příspěvek
z POV Olomouckého kraje. Doufejme proto také v její
úspěšnost.
Výdaje tedy budou v tomto roce velké a dle našich

předpokladů by měly přesáhnout roční rozpočet o zhruba
4,5 mil. Kč, nicméně vzhledem k úsporám z minulých let
nebude nutné toto řešit zadlužováním.
Pro jeden dluh jsme se ale pro následujících pět let přece
jen rozhodli, a sice zakoupíme pro potřeby obce dodávku se
sklopným valníkem. Bude se jednat o Renault Master a měl
by pokrýt veškeré potřeby naší pracovní čety a v případě
potřeby může docela dobře posloužit i občanům obce.
Splátky nebudou velké a budoucí rozpočet obce to nikterak
nepoškodí, a to i proto, že od příštího roku již nebudeme
splácet starý dluh za kanalizaci 1,25 mil. Kč ročně.
Jak jsem již uvedl, rozpočet pro rok 2013 je napnutý
a výrazně překračuje svoji příjmovou část. Je ale nutné
zmínit, že v plánovaných investicích není započítána
návratnost vynaložených nákladů z dotací a přislíbené
navýšení rozpočtu o 3 mil. Kč z rozpočtového určení daní,
které schválila vláda ČR. Doufejme tedy, že konec roku bude
růžovější, než to nyní vypadá, a rezerva pro další období
nepoklesne tak hluboko.
Závěrem ještě vzpomenu na naši pracovní četu, která
podle mne úspěšně zvládla boj s nešvary paní zimy a ve
volných chvilkách ještě v únoru našim občanům vyrobila
20 kvalitních laviček, které budou s příchodem jara
rozmístěny po veřejných prostranstvích celé obce. Když
o tom píšu, tak mne napadá, pokud máte tipy na konkrétní
místa, kde by se lavička hodila (ne ale u Vás ve dvoře :)),
neváhejte a napište mi na mail starosta@naklo.cz. Rádi
vašim požadavkům vyhovíme.
Přeji Vám krásný příchod jara plný optimismu a nové síly.

Výzva obèanùm
70 let stolního tenisu v Nákle
V letošním roce oslavíme 70 let od založení stolního tenisu v Nákle.
Kdybych byl Ota Pavel nebo měl jeho dar, napsal bych o tom povídku. Přestože touto
vlastností neoplývám a bohužel ani nikdo z přípravného výboru, myslím si, že je vhodné si
toto výročí připomenout zajímavou publikací. Proto se obracím na vás - příznivce,
pamětníky a hráče stolního tenisu s prosbou o napsání vzpomínek na momenty
z nákelského ping-pongu, které utkvěly ve vašich pamětech. Dále pokud máte diplomy,
medaile, fotografie nebo poháry za tento sport, jehož i já jsem dnes pokračovatelem,
prosím o jejich naskenování a zaslání na adresu miloslav.plachy@cemex.com. Vše je
možné dodat také osobně na adresu Miloslav Plachý, Náklo 231. Veškeré podklady
budeme sbírat do 31. 5. a poté budou zpracovány do knižní podoby. Se všemi z vás se rádi
setkáme 28. září při slavnostní akci, kterou k tomuto výročí chystáme v sokolovně v Nákle.
Předem děkuji za spolupráci
Miloslav Plachý

Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce
Patnácté zasedání ZO Náklo
Usnesení z 15. zasedání ZO Náklo konaného dne 28.2.2013
1/15/2/2013 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – žádost o dotaci z programu
obnovy venkova Olomouckého kraje na rekonstrukci tepelné soustavy
a výměnu tepelného zdroje v budově ZŠ v Nákle.
2/15/2/2013 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – financování nového auta
pro obec Náklo z úvěru České spořitelny, a.s., ve výši 695.000,- Kč.
3/15/2/2013 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – rozpočet obce Náklo na
rok 2013.

Informace z obecního úøadu
Naši jubilanti v únoru 2013
Marie ZÁVODNÁ
Náklo
oslavila 80 roků
Václav UTÍKAL
Mezice
oslavil 75 roků
Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Ve dnech 28. a 29. 3. a 25. a 26. 4. 2013
nebude lékařka MUDr. Adamcová ordinovat.

Dotazníkové šetření
Měsíc utekl jak voda a my se opět setkáváme nad naším
malým rozborem dotazníkového šetření, které proběhlo v roce
2012. Dnes se podíváme na témata, která se dotýkala
zdravotnictví a sociálních služeb v obci.
První z nich tedy 15. v pořadí se dotazovalo, zda
využíváte zdravotnických služeb v obci a jak jste s nimi
spokojeni.
72% respondentů odpovědělo, že zdravotnické služby
v naší obci využívá. Z těchto respondentů se zhruba 65 %
vyjádřilo, že jsou s těmito službami spokojeni a 7%
nespokojeni. Nejvíc se v textových připomínkách objevovala
absence lékárny.
Téma zdravotnictví bylo zařazeno především z důvodu
změny na pozici praktického lékaře. Spoustu občanů tehdy tuto
změnu těžko neslo a byly i tendence na sepisování peticí.
Každá změna v systému, který je zaběhlý a funkční, je vždy
problémem a nese s sebou negativní postoje. Dle mých
současných zkušeností a výsledku dotazníkového šetření se
ale nakonec ukázalo, že vše dobře dopadlo. Ordinace
praktického lékaře plynule navázala na původní zaběhlý
systém a naopak v některých směrech se rozsah služeb
i rozšířil.
Co se týká zmíněné lékárny, i když to říkám nerad, dnes již
víme, že toto v Nákle není možné. Jednali jsme jak s malými
lékárníky, tak i s řetězci lékáren, oslovili jsme i známé a přátele,
kteří se touto problematikou zabývají, a po všech možných
kalkulacích a variantách vše nakonec bylo uzavřeno s tímto

závěrem. Provoz lékárny či výdejny léků je podřízen přísným
regulím jak po stránce hygienické, tak po stránce zdravotnické
a vše musí zajišťovat vysoce kvalifikovaný pracovník. Po
propočtení všech nákladů, a to i v případě odpuštění nájmu, je
toto zařízení nerentabilní. Je to škoda.
Dalším z témat bylo téma 16., kde jsme se dotazovali na
spokojenost se službami pro seniory podporovanými
obcí, případně kde je potřeba také pomáhat.
Je zřejmé, že toto téma se dotýká spíše specifické skupiny
občanů. Ti jsou bodle výsledků dotazníkového šetření
jednoznačně spokojeni. Co se týká rozšíření služeb, byly
požadovány služby, které buď nejsou v našich současných
možnostech (denní stacionář, přeprava k lékařům do města,
lékárna...), dále služby, které se týkaly spíše mladých lidí
(příležitostné hlídání malých dětí, roznos obědů mladým lidem,
mateřské centrum), a služby i vcelku reálné a již i realizované.
Mezi ně patří drobné opravy, které provádějí obecní pracovníci
v mimopracovní době. Tyto činnosti jsou možné po individuální
dohodě dle časových možností každého z nich, nejsou ale
povinné. Odvoz nebezpečného odpadu ve dny svozu jde určitě
pro nemohoucí seniory také zajistit. Je nutné o to ale požádat
třeba prostřednictvím pracovnice obce při roznosu obědů.
Posledním byl požadavek na klub seniorů. Tento v Nákle již
existuje a sdružuje seniory ze všech místních částí. Obec
činnost tohoto klubu podporuje a dle mého vše bezvadně
funguje. Mohu tedy doporučit.
Marek Ošťádal - starosta obce

Nabízím výuku francouzského a anglického jazyka pro děti i dospělé - soukromě či
skupinově. Cena dle dohody. V případě zájmu prosím kontaktujte:

Gabriela Dosoudilová, tel.: +420 774 596 096
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem...

Rozhovor
s paní
uèitelkou Tomkovou
Zastupitelstvo
obce

V měsíci březnu si připomínáme
mnoho významných dní a výročí. Kromě
toho, že začíná jaro, bychom měli zajít do
divadla nebo do knihovny (Světový den
knihy a divadla), zdravě si schrupnout
(Mezinárodní den zdravého spánku)
anebo utáhnout kohoutky a připomenout si
chuť čisté vody (Světový den vody).
Pro život dítěte má celoživotní význam
vzdělávání v mateřských školách.
Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů
dokazují, že většina toho, co dítě prožije
v prvních letech života a co z podnětů
svého okolí přijme, je trvalé. A aby tyto
prožitky byly co nejhezčí a mnohotvárné,
o to se už po mnoho let stará paní
vychovatelka Květoslava Tomková.
Se zimou se budeme pomalu loučit
a naopak brzy vítat jaro. Které z těchto
ročních období máte nejraději?
Všechna roční období mají svoje
kouzlo. Nejlépe se cítím na jaře, příroda se
probouzí k životu a dobíjí mě energií.
V březnu si budeme připomínat 421
let od narození J. A. Komenského. Byl
i on pro Vás v něčem vzorem?
Obdivuji jeho moudrost a prozřetelnost, rozdělení vzdělávání do čtyř stupňů,
které platí vlastně dodnes.
Jak dlouho již pracujete ve školství,
respektive v místní MŠ?
5. 5. 1975 jsem nastoupila ještě do „

staré“ MŠ Náklo, která bývala v prostorách
dnešního zdravotního střediska.
Co Vás přivedlo k Vašemu zaměstnání? Chtěla jste se stát vždy učitelkou
MŠ?
Ano, chtěla. Mám o deset let mladší
sestru, o kterou jsem se ráda starala.
Dokonce jsem si „půjčovala“ děti
a v kočárku je vozila.
Na co nejvíce vzpomínáte ze svého
předškolního období?
Pamatuji si svoji červenou kabelku, ve
které jsem si nosila do školky chléb se
sádlem. Velice ráda a s láskou vzpomínám
na vyprávění své babičky, které jsme
říkávali „stařička“.
A co školní léta? Které předměty jste
měla nejraději?
Měla jsem ráda dějepis a český jazyk.
Zůstalo mi to dodnes, neustále si vypisuji
zajímavosti z knih, internetu, novin
i časopisů.
Kdybyste nebyla učitelka, čím byste
byla nebo chtěla být?
Velice by mě bavila práce rehabilitační
sestry.
Za tu dobu, co s dětmi pracujete,
proběhlo ve školství mnoho změn.
Změnily se i děti?
Ano, dnešní děti jsou hlučnější,
rychlejší, sebevědomější – moderní doba
to vyžaduje.
Co je pro učitelku MŠ největší
odměnou?
Největší odměna je pro mě, když vidím
pokroky, které děti ve svém vývoji udělaly,
když mi děti darují papírové srdíčko vlastní
výroby, když se děti těší do školky, apod.
A naopak, co Vás dokáže nazlobit,
naštvat?
Ve l i c e n e p ř í j e m n é p r o u č i t e l k u
a nebezpečné pro děti je, když nejsou
zvyklé reagovat na slovní pokyny: při

přecházení vozovky, při zdolávání
průlezek, anebo když se dítě rozhodne
odejít opačným směrem, než jde celá třída.
Vybavuje se Vám nějaká veselá
příhoda s dětmi, která by stála za
zmínku ?
Samozřejmě, téměř čerstvá. Chlapec
doma rodičům povídal, že p. uč. Květa je
bohatá. Rodiče se tomu divili, jak na to
přišel. Chlapec odpověděl, že paní učitelka
má dva zlaté zuby. A rodičů se ptal, proč
také nemají zlaté zuby, aby byli také
bohatí.
Během své učitelské praxe jste jistě
pracovala s mnoha kolegyněmi. Na
kterou nejraději vzpomínáte ?
Na svoji první p. uč. Ludmilu
Klajblovou, která se mě ujala a trpělivě
ukazovala, co obnáší práce s dětmi.
Uváděla mě do praxe.
Práce učitele je mnohdy velmi
náročná. Při čem si nejvíce odpočinete?
Při příznivém počasí pravidelně jezdím
na kole do přírody. Věnuji se vnučkám, se
kterými vymýšlíme různé hry. V neposlední
řadě je mou velikou láskou pejsek knírač,
se kterým chodím denně na procházky.
V zimě hodně čtu, vyšívám a sleduji
novinky na internetu.
Velikonoce jsou tu za pár týdnů. Jak
prožíváte tyto svátky jara?
Dopoledne trávím čas doma čekáním
na chlapce, kteří si přijdou pro pomlázku,
a odpoledne vyjíždím na kole do přírody.
Co byste vzkázala „svým“ bývalým
i současným dětem?
V duši měj sluníčko, usmívej se
maličko. Každou chvíli, každý den, ať je
život pěkný sen.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně životních a pracovních úspěchů.
Tým novinářského kroužku

Co se dìlo ve školce
Dětský maškarní ples
MŠ Náklo pořádala v pátek 25. ledna 2013 dětský maškarní
ples v místní sokolovně. Děkujeme všem sponzorům, kteří svými
dary přispěli do tomboly a umožnili získat dětem krásné ceny.
Ochotným rodičům děkujeme za pomoc při organizování, chystání
i úklidu po plese. Věřím, že si děti se šaškem Vikym užily zábavy
i soutěží a těšíme se na Vás zase za rok.
Sponzoři dětského maškarního plesu:
Obec Náklo, ALFANAMETAL Tršice, Zemědělské družstvo
Unčovice, Pivovar Litovel, HEAD Litovel, Potraviny VRTAL
Olomouc, DOUBRAVA NET, Sbor dobrovolných hasičů Náklo,
ZEDNICTVÍ Dosoudil – Dostál, Hospoda U Gajů Náklo, Lesy ČR,
Hospoda U Floriána Náklo, Hospoda Pod Lipou Lhota nad
Moravou, Sdružení rodičů při MŠ Náklo, p. Lukáš Utíkal,
p. Vladimír a Drahomíra Rémanovi, p. Vlastimil Špička, p. Zdeněk
Závodník, p. Karel Závodný ml., p. Petr Biharyj, p. Zdeněk Olbert,
p. Karel Skácel, p. Jiří Škurek, p. Josef a Roman Dostálovi, p. Libor
Mana, p. Ing. Jitka Neischlová, p. Ing. Květoslav Dohnal, p. Ing.
Oldřich Špunda, p. Jiří Mrtýnek, p. Ivo Faltus, p. Antonín Žibrita,
p. Vladimír Polívka, p. Jaromír Zapletal, p. Radim Zapletal,
p. Tomáš Kvapil, p. Miroslav Hrabčík, p. Renáta Ponížilová, p. Ing.
Karla Vybíralová, p. Marie Prázdná, p. Svatava Papicová,

p. Jarmila Dosoudilová, p. Malvína Vacová, p. Pavla Dostálová,
p. Božena Kopřivová, p. Lenka Prázdná, p. Marie Bojkovská,
p. Petra Vychodilová, p. Pavla Polomíková, p. Lenka Pluháčková,
p. Miroslav a Lucie Stejskalovi, p. Pavel Dražný, p. Dušan Řmot,
p. Vendula Hlístová, Mateřské centrum Housátko.
Eva Biharyjová

Zápis dětí do MŠ Náklo se uskuteční
17. dubna 2013 v době od 8.30 do 16.00 h
v prostorách Mateřské školy Náklo.

Náklo v historii
Náklo po třicetileté válce
Třicetiletá válka skončila pro Čechy a Moravu neradostnou
bilancí. Počet obyvatel na Moravě tehdy čítal na půl milionu.
Vypálené a vydrancované vesnice, louky, lesy, lidé zápasili o holé
přežití v lesních a skalních úkrytech. Také z Nákla zbylo jen syré
spáleniště a sutiny. Nezůstala zachována ani jediná střecha, ani
jediné stavení. Jen kamenná kostelní věž čněla do výšky a smutně
žalovala každému, kdo se ocitl na místě, kde dříve stávalo Náklo.
Jako důsledek válečných útrap stihla ještě zbytky obyvatelstva
morová epidemie. Nejvíce řádila v letech 1656-1668. Není divu, že
nová výstavba vesnice trvala dlouhé období- více než 50 let- tedy
až do konce 17. století. Kromě výstavby nových stavení bylo nutno
obdělat pole a zalesnit pokácené lesy.
Tak došlo i na opravu kostela. Práce
na bourání původního ohořelého
kostelíku začaly v r. 1696. Základní
kámen k novému kostelu, jak jej známe
z dnešní podoby ,
byl slavnostně
položen dne 17. září toho roku panem
Norbertem Želeckým z Počenic, opatem
kláštera Hradišťského a generálním
vikářem řádu premonstrátského.
Nákelský kostel je zasvěcen patronu sv.
Jiří.
Přes těžké období třicetileté války se
v Nákle zachovaly cenné knihy, takzvané
matriky. Tak zápisy v křestní matrice se
v Nákle datují již z roku 1625. Matriku o evidenci sňatků v Nákle
založil farář Jan Minský v r. 1635. Úmrtní matrika pochází z roku
1648. Farní kronika začíná zápisy z roku 1700.
V historických knihách čteme též o jiných pohromách, než
válečných, které stihly naši obec. Tak například v r. 1712 přiletěly
do Nákla kobylky a toto mračno přemnoženého hmyzu snědlo
1 měřici pšenice z pole Povýšilova, Obcházelovi zase 3 měřice
a nejvíce se pustily do pšenice na panském, kde zlikvidovaly až
50 měřic pšenice.
Přes všechny nepřízně zase vstalo Náklo z popela a již nikdy
nebyly pro něj tak zlé časy jako po třicetileté válce. Vrchností zde
bylo i nadále Klášterní Hradisko v Olomouci, kde sídlil řád
premonstrátů. Jejich vláda trvala nad Náklem déle než 700 let.
Hospodářsky byli zajištěni nákelským dvorem, který byl tvořen
komplexem budov od kostela po dnešní faru a též
polnostmi, lukami a lesy. Opat Bernard Wanke za
své vlády v letech 1705-1714 nechal v Nákle stavět
barokní zámeček, neboli letohrádek, kde jezdila
klášterní vrchnost na letní odpočinek. Od roku 1784
slouží až po dnešní časy tento objekt jako
římskokatolická fara.
Život v Nákle začal opět vzkvétat vzhledem k úrodné půdě,
žírným pastvinám pro dobytek, lesním porostům a hlavně díky
pracovitosti zdejších obyvatel.

O pořádek v obci dbal již za středověku rychtář, který býval
jmenován vrchností. Spory mezi sousedy vyřizoval fojt, který byl
někdy též zároveň rychtářem. Poslední fojt v Nákle se jmenoval
Ondra Křupal a je o něm v záznamech zmínka ještě v roce 1636.
Sousedé mohli volit mezi sebou purkmistra, který se nazýval
hanácky pudmistrem, podmistrem nebo pulmistrem. Funkce byly
rozděleny tak, že vrchnost zastupoval rychtář, zájmy obce zase
pudmistr. Tak například rychtář rozděloval robotní práce
jednotlivým usedlíkům, vedl seznamy plateb apod. Když se
sepisovaly poslední vůle, svatební smlouvy, převody usedlostí
apod., býval u toho přítomen vždy rychtář s celým právem (to je
i s konšely) a rovněž nescházel ani pudmistr. Vše bylo řádně
zapsáno písařem, kterým býval zpravidla rektor.

V Nákle žili lidé v míru se svou vrchností, která je nepřetěžovala
při robotách a tak nemáme v dobových zápisech nic psáno
o vzpourách mezi poddanými a vrchností. Naopak máme
například zapsáno, že v roce 1755 věnoval klášter Hradisko Náklu
hasičskou ruční stříkačku, která sloužila až do roku 1887. Byla tedy
jistě použita při obrovském požáru Nákla, který vypukl na sv. Petra
a Pavla v roce 1781. Tehdy byly hromem zapáleny obě strany
vesnice až po uličku. Hořelo prý i obilí na polích.
A zase se v Nákle opravovalo a stavělo. A pak zasáhly do života
našich předků reformy panovníků Marie Terezie a jejího syna
Josefa II.
MUDr. Marie Turková

Co se dìlo ve škole
Školní ples 2013
V pátek 15. 2. se v nákelské sokolovně konal každoroční
společenský školní ples. Zahájení plesu bylo v osm hodin
a k tanci hrála kapela Pandora. Svým písničkovým repertoárem
padla do noty snad každému, protože hned při začátku druhé
písničky byl celý parket zaplněný tanečníky. Kolem desáté
hodiny vystoupili žáci devátého ročníku s divadelním
programem na téma „Mrazík aneb jak se věci mají“. Hra měla
vyjadřovat Mrazíka po několika letech, i když Mrazík v této hře
nebyl ani obsazen. V hlavní roli jako Ivánek se objevil Jan David
a jako Nastěnka Filip Svozil. Vtipného dědečka Hříbečka si
střihnul Tomáš Utíkal a nezaměnitelnou Marfušku Jiří Peřina.
V roli Macechy, ale i kohouta, zazářil Michal Hořejš z Příkaz
a nápadníka a jeho matku si zahráli Vojta Malý a Nicola
Nimmrichterová. Ivánkovy nápadnice bravurně vytvořily paní
učitelky Veronika Macků, Jitka Helová, Vendula Helová a také

třídní devítky, kolem které se vše točilo, Jiří Kala. Opomenout
nelze ani neméně důležité role ve funkci vypravěče Marcela
Slavíčka, Michaely Voždové jako stromeček a paní učitelku
Barboru Volmanovou jako zvukařku.
Po úspěšném dohrání hry byli herci odměněni dlouhým
aplausem a poté velkým dortem s kresbou Mrazíka. Lidé se
bavili až do ranních hodin a ani do té doby nebyla o zábavu
nouze. Tímto děkujeme sdružení rodičů a všem, kteří se na
plese a i vystoupeních jakýmkoliv způsobem podíleli.
Jan David, 9. třída

Co se dìlo ve škole
Školní recitační soutěž
Recitátoři měli v minulém týdnu napilno. V pondělí 18. února 2013
změřili své síly ve školním kole, kterého se zúčastnili žáci 1. i 2.
stupně. V kreslírně školy se v odpoledních hodinách sešlo 22
soutěžících a přibližně čtyřčlenná porota, kterou tvořily paní učitelky
z obou stupňů. Každá třída si ve svém třídním kole vybrala 2 – 4
nejlepší recitátory, kteří si zvolili báseň nebo úryvek z prózy dle
vlastního výběru nebo za pomoci vyučujících. Konkurence byla
veliká, tréma také, ale hlavně byla slyšet a vidět velká snaha
zarecitovat texty co nejlépe. Těm, kterým se to podařilo, byly předány
za 1., 2. a 3. místo diplomy, sladké odměny a těm nejlepším jak jinak
než zajímavá kniha. Obzvláště je třeba pochválit výkony soutěžících
na prvních místech. V 1. kategorii (2. – 3. ročník) Elišku Utíkalovou ze
3. třídy, v 2. kategorii (4. – 5. ročník) Elenku Gottfriedovou z 5. třídy, ve
3. kategorii ( 6. – 7. třída) Petru Vybíralovou ze 7. třídy a ve 4. kategorii
(8. – 9. třída) Michala Hořejše z 9. třídy. Na závěr patřily sladké
maličkosti a potlesk všem zúčastněným, kteří strávili v přítomnosti
poezie příjemné odpoledne.

Přednáška „Husité do škol“
Dne 20. 2. 2013 se u nás ve škole zastavila parta nadaných
lidí – pan Sam, Michal a Monika, kteří byli podpořeni nadací 02
Think Big, aby se svým programem rozšiřovali obzory dětí
školou povinných, chtivých po historických zajímavostech
a událostech.
Přednáška se rozdělovala na dvě části - povídací
a „ohmatávací“. První část vedl mladý Michal, který nás
seznámil s těžkým životem sedláka. V druhém příběhu se
vyzbrojil Sam za statečného žoldáka. Během svého vyprávění
nám ukázal své zbraně a výzbroj a také to, že nebylo vůbec
jednoduché se připravit na akci v boji. K tomu byl zapotřebí
pomocník – panoš, který obhospodařoval koně, údržbu
výzbroje - kroužkové vesty i čepic, různých plechových
nákrčníků a rukavic atd. Ve třetím příběhu nám představil život
urozeného pána opět Sam, protože jejich kolega náhle
onemocněl, a to z pohledu druhé strany, která v boji s husity
utrpěla nespočetně porážek.
Poté přišel oddechový čas, kde si všichni mohli „ohmatat“,

Březen - měsíc knih, čtenářů a internetu
Možná jste už zapomněli, že měsíc březen byl měsícem
knihy a že jste se zejména ve školách
v tuto dobu bavili o knihách víc než jindy.
Ač už se nad tímto svátkem dnes
málokdo pozastaví, je tomu stále tak,
a to od roku 1955. Novinkou však je, že
tento čas si připomínáme spíše měsíc
čtenářů a také měsíc internetu, který je
mimochodem pro tvorbu a reklamu
dnešního spisovatele, ale i zájmy
čtenářů, nepostradatelný. I zde lze najít
pro obě strany spoustu nápadů
a inspirace pro psaní, ale i výběr knih.
Na Valentýna jsme si v novinářském
kroužku udělali také takový „den knih“.
Šli jsme do školní knihovny a posbírali
všelijaké knížky, kterými jsme se snažili
udělat siluetu člověka. Jak byl komínek
knížek všelijak zakřivený a vysoký, začal
se naklánět a museli jsme použít knihy
jako podpěru. Když komín knih stoupal
čím dál výš, naklonil se a spadl. Rozhodli
jsme se pro jiný způsob a to, že jsme
udělali dva komínky zakončené menší
stříškou, i když v menším provedení (viz
foto). A protože ten den symboly srdce
vykukovaly na každém kroku, i my jsme
se pokusili o ty samé, ale opět z knih. Vznikly zajímavé scenérie,
obrazy a výtvory. Každopádně nás to moooc bavilo a užili jsme si
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Tým novinářského kroužku
tzn. potěžkat, obléct nebo prohlédnou úplně vše, co zde měli.
Ukazovali nám šípy a krásné střelné zbraně - houfnici, hákovnici
a píšťalu, a odpovídali na naše záludné dotazy. S paní Monikou
jsme si zkusili napsat i něco husím brkem a inkoustem, jak to
bývávalo v této době zvykem.
Doufáme, že se tato parta za námi ještě někdy zastaví.
Málokdy uvidíte tak zajímavé věci z husitství.
Tomáš Zdařil, 8.třída

u toho spousty legrace. Během těchto činností jsme narazili na
spoustu knižních skvostů, kterými jsme listovali a divili se, že je
tu skutečně máme.
Den knihy se tak stal pro nás určitě
zajímavým svátkem. I vy můžete doma
alespoň přerovnat knihovničku a věřte,
že vás něco překvapí. Třeba starý dopis,
který jste zde tajně ukryli, nebo záhadná
obálka se záhadným obsahem, třeba
i finančním, anebo na vás jen vypadnou
sušené květiny a čtyřlístky, které jste si
zde jako děti připravovali na herbář.
A věřte, že i to je milé setkání s knihou,
která stále i v dnešní době internetu má
své kouzlo.
A pokud jste četli až do konce,
zapojte se s námi do naší soutěže!
Soutěžní otázka zní: Kolik knih jsme
použili ke stavbě na fotografii?
Nápovědy vám pomohou a svoji
odpověď zasílejte do konce měsíce knih,
tedy března, na e-mailovou adresu:
jitka.hegerova@zsnaklo.cz
Vylosovaného výherce potěší co jiného,
než zajímavá kniha.
A) 85
B) 96 C) 101 D) 134
Tým novinářského kroužku
Pavlína Simonová, 6.třída

Co se dìlo ve škole
LYŽAŘSKÝ KURZ
Ve dnech 3. - 9. 2. 2013 se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského
kurzu ve Stříbrnicích. Nad 21 žáky dohlíželi pí učitelka Macků
a p. ředitel Peřina. Jak je už zvykem, přidali se k nám i žáci ZŠ z Bílé
Lhoty.
Odjezd byl naplánován na neděli v 9.00 hodin od školy. Když
jsme si naložili zavazadla do autobusu a naposledy zamávali
rodičům, všichni už jsme mysleli jen a jen na „lyžák“. Cestou jsme si
povídali a dívali se na krásnou zimní krajinu kolem nás. Po příjezdu
následovalo rozdělování pokojů, vybalování a oběd, který byl moc
dobrý. Po odpoledním klidu a seznámení s prostředím jsme se
všichni společně vydali na sjezdovku. Na sjezdovce nás učitelé
rozdělili do třech skupin. První skupina byli snowboarďáci, druhá
skupina pokročilí lyžaři a třetí skupina začátečníci na lyžích. První
večer jsme měli volno. Druhý den ráno jsme měli snídani. Po
snídani jsme šli opět na sjezdovku a pilovali jsme techniku. Po
obědě jsme šli opět na svah. Večer jsme měli první denní rozkaz,
a to že „Náklo baví Lhotu“. Třetí den se opakovalo to samé až na
večer. To jsme měli zkušební diskotéku. Další den jsme šli jen
dopoledne na svah, protože odpoledne jsme naplánovali
procházku na chatu Návrší. Ten den byla diskotéka ,, na ostro“.
Pátý den jsme opět lyžovali. Předposlední den jsme měli závod ve
slalomu. Na prvním místě v kategorii holky lyže se umístila Barča
Přidalová, v kategorii kluci lyže se na prvním místě umístil Petr
Bednář a v kategorii snowboarďáci se umístila Kristýna Forétová

Víte, že
… jsou Velikonoce nejznámějším křesťanským svátkem?
… první slavení křesťanského svátku bylo už v roce 50 n. l.?
… teprve v 6. století byla přijata zásada slavit je po první jarní
rovnodennosti a zároveň po prvním úplňku od té doby? Proto
se datum každoročně různí.
… se o Velikonocích slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista?
... Isaac Newton došel svými výpočty k tomu, že k Ježíšově smrti
mohlo dojít v pátek 23. dubna 34?
… k velikonočním symbolům patří beránek, kříž, svíce – paškál,
vajíčka a kočičky?
… na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma? Je také třeba sníst
něco zeleného (špenát, pažitka, kopřivy), a to kvůli životní síle
a zdraví.
… na Velký pátek se dobrým lidem otevírají poklady v zemi?
… o Bílé sobotě se zvony vracejí z Říma a v kostele se světí
voda a oheň?
… na Boží hod velikonoční máme do kostela dopoledne donést
beránky, mazance a vejce k posvěcení a každý z rodiny pak
musí dostat ode všeho kousek?

z Bílé Lhoty. Večer byla snad nejlepší diskotéka celého týdne.
Večerku jsme měli až v 23:00 hodin. Poslední den jsme už lyžovat
nešli. Hned po snídani jsme si všichni začali balit věci. Kolem
10. hodiny jsme odjeli zpátky domů, a myslím si, že se všichni už
moc těšili. Když jsme přijeli před školu, tak na nás čekala spousta
rodičů.
Tento lyžařský kurz bych zhodnotila velmi dobře. Myslím si, že
jsme si ho všichni moc a moc užili.

Michaela Večeřová, 7. třída
… cílem pomlázky (ne surového bití, ale jemného symbolického
poplácání) na Velikonoční pondělí bylo zajistit dívkám a ženám
zdraví, zbavit je lenosti a zajistit jim i nadále mládí, čili životní
sílu?
... se kdysi vajíčka barvila tím, že se ponořila do odvaru červené
cibule a octa?
…v Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění
požadují peníze?
… v Austrálii se slaví Velikonoce tím, že děti hledají velikonoční
vajíčka na zahrádkách, kam jim je nadělil velikonoční zajíček?
…se velštinou Velikonoce řeknou Pasg?
Petr Spurný, 7. třída

Bolí mě
zadek...

Světový den mozku
 prvním dnem oslav světového týdne mozku je 11. březen
 v souvislosti s tímto světovým dnem se koná mnoho

odborných přednášek, kde se schází odborníci z oboru, aby
předali své nové poznatky a výsledky svých výzkumů široké
veřejnosti
 slaví se prakticky celosvětově - v České republice jej
zaštiťuje Akademie Věd ČR a Ústav experimentální
medicíny AV ČR
 nejčastějšími tématy přednášek jsou:
 zpracování informací (např. sluchové, zrakové, hmatové,
atd.)
 mezinárodní projekty a spolupráce
A co vy? Zkuste se v tento den zapojit třeba splněním
následujícího úkolu:
Spočítej počet všech čtverců:
a) 29
b) 35
c) 38

?

Terezka Ošťádalová, 7. třída

Co?

Zprávy spolkù
Zpráva z činnosti Českého svazu chovatelů
ZO Náklo za rok 2012
Máme za sebou rok 2012, dovolte mi proto prosím v krátkosti
shrnout činnost naší organizace. Se 13-ti členy patříme mezi
nejmenší místní spolek v obci. To ale nemá žádný vliv na naše
dlouholeté chovatelské aktivity a výsledky na výstavách, na
kterých se nám opět velice dařilo. Úspěchy, kterých jsme dosáhli,
nás zařadily mezi nejlepší chovatelské organizace v Olomouckém
kraji.
V letošním roce jsme se zúčastnili celkem 23 výstav v rámci
ČR /a to nejen v Olomouckém kraji/ a 1 výstavy na Slovensku:
Litovel, Náklo, Uničov, Dlouhá Loučka, Výkleky, Úvalno, Unčovice,
Nová Hradečná, Štěpánov, Slatinice, Kožušany, Hodonín,
Černovír, Šternberk, Ráječek, Kostelec na Hané, Přerov, Týniště
nad Orlicí a na Slovensku to byly Letanovce nad Popradem.
Na těchto výstavách se nám podařilo získat rekordního počet
ocenění. Na výstavách holubů získali naši členové tato ocenění:
Mrtýnek Josef 3x čestná cena, Mrtýnek Vojtěch 3x čestná cena,
Kadláček František 3x čestná cena, Zapletal Josef 1x čestná cena,
Linet Josef 2x čestná cena, Košťál Jaroslav 1x čestná cena.
Na výstavách králíků jsme získali tato ocenění: Kadlčík Karel
3x čestná cena, Kadláček František 3x čestná cena, Závodný
Karel 14x čestná cena + udělení ceny mistr republiky.

Akce a aktivity v roce 2012:
3. března 2012 jsme uspořádali 2. Setkání harmonikářů,
kterého se zúčastnilo téměř 30 hráčů na klávesové harmoniky
a heligonky. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří nás při
této akci podpořili. Gaja Antonín, Skácel Karel, Dohnal Květoslav,
Utíkal Lukáš, Hulík Michal, Olbert Zdeněk, Kvapil Tomáš, Škurek
Jiří, Utíkal Tomáš, Špunda Oldřich, Měsíc František, Ošťádalová
Ivana, Mrtýnek Jiří, Biharyj Petr, Osladil Jan, Spurný Ladislav,
Obec Náklo, Kopřiva Jaroslav, Faltus Ivo, Pivovar Litovel a ZD
Unčovice.
14.-15. dubna 2012 jsme uspořádali v areálu chovatelů
v Mezicích místní výstavu, která se po všech stránkách vydařila.
Vystavovalo zde téměř 70 chovatelů. Bylo vystaveno 197 králíků,
31 voliér holubů a 31 voliér drůbeže.
Během roku jsme se také aktivně podíleli na přípravách
a úklidu kulturních akcí konaných v našich obcích.
V letošním roce se nám také podařila dokončit oprava
hospodářských budov na chovatelském areále, na kterých došlo
k ýměně vrat, dveří, oken a provedení nových omítek. Tímto bych
chtěl poděkovat všem členům a přátelům spolku, kteří se na těchto
aktivitách jakkoliv podíleli, a také Obecnímu úřadu Náklo, který nás
finančně podpořil.
Karel Závodný-předseda organizace

Činnost dobrovolných hasičů z Mezic v roce 2012
Sbor dobrovolných hasičů má 75 členů, z toho 39 mužů,
21 žen a 15 žáků. Není složen jen z „místních“ ale vzhledem
k přátelské atmosféře ve sboru i z „přespolních“ nadšenců pro
„hasičstvo“ a kulturní život v obci.
I tentokrát byl sportovní a kulturní rok SDH Mezice velmi
rozmanitý, takže mi dovolte, abych Vás s ním v krátkosti
seznámil.
Během roku reprezentovala náš sbor tři soutěžní družstva:
muži, ženy a žáci, kteří se v tomto roce (i přes pokračující
problémy se složením stabilního družstva) zúčastnili soutěží
Ligy mladých hasičů okresu Olomouc a pohárové soutěže.
Naše družstva mužů a žen se zúčastnila:
·5. 5. okrsek – Náklo; muži 2, ženy 1, 2
·26. 5. okrsek – Příkazy (Hynkov); muži 1 (mimo soutěž)
·9. 6. pohár – Měrotín; muži 10, ženy 9
·7. 7. pohár – Vacanovice; ženy
·15. 9. netradiční soutěž – Bělkovice; smíšené družstvo 9

Začátkem roku jsme uspořádali hasičský ples, ve spolupráci
s Národopisným souborem Pantla již 13. ročník „Čarodějnic“,
členové sboru se podíleli na zajištění již V. ročníku „Hanáckého
recesfestu“, který pořádalo občanské sdružení KOS.
SDH Mezice na jaře zajistilo sběr kovového šrotu, na konci
letních prázdnin tradiční „dětský den s diskotékou“, na podzim
kulturně společenskou akci „Mezêcky dôchařeni“, v prosinci pak
„Mikulášskou nadílku“ a „rozsvěcováni Mezêcké kaplêčkê“.
Zvlášť bych se zmínil i o získání dotace z okresu na hasičské
vybavení. Byl zakoupen přívěsný vozík, kalové čerpadlo,
motorová pila, žebřík a zásahové helmy v celkové hodnotě
100 000 Kč. Poděkování patří obci, jež se podílela na tomto
dotačním programu 50% nákladů, zvláště panu starostovi, radě
a zastupitelstvu, jež aktivně podporují spolky naší obce.
Závěrem této krátké zprávy mi dovolte, abych poděkoval všem
dárcům krve z řad našich členů, a všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na činnosti SDH Mezice v roce 2012, zvláště
pak vedoucím mládeže za jejich bohatou sportovní činnost,
která je časově velmi náročná.
Roman Ošťádal
starosta sboru

Pøeshranièní spolupráce
Návštěva Nákla nad Notecią
Stejně tak jako v letech předešlých,
tak i letos, přesněji od 21. do 23. 2. 2013,
se v polském Nákle nad Notecią
uskutečnil již XIX. Międzynarodowy
Turniej Halowy Piłki Nożnej im. Mariana
Kensego. Pro upřesnění „Mezinárodní
halový turnaj v kopané na památku
Mariana Kensego”.
Již tradičně na tento turnaj vyráží za
Náklo výprava mladých fotbalistů, kteří
zde reprezentují naši, v porovnání
s Náklem v Polsku, malou obec. Turnaj je
pro sedmnáctileté sportovce, kterými
bohužel naše Náklo nedisponuje. Proto
také již tradičně vysíláme jako své
zástupce mladé fotbalisty z Uničova. Je to
velká škoda, a tak trochu tajně doufám, že
nynější benjamínci, až vyrostou, znovu
naváží na dávnou historii, kdy nás
reprezentovali naši kluci.
Vzhledem k tomu, že tento turnaj je
v současné době jediným momentem,
díky kterému se naše přátelství s Náklem
v Polsku udržuje a Polští přátelé si naší
účasti nesmírně váží, fungujeme tedy
alespoň takto.
Kluci z Uničova jsou skvělí a reprezen-

taci naší obce neberou na lehkou váhu.
Každoročně se na tento turnaj těší,
protože i pro ně je to velice zajímavá
zkušenost. Konkurence v polském Nákle,
které má asi 22 000 obyvatel, je velice
kvalitní a mimo Nákla se turnaje účastní
ještě jiná polská města a i jedno město
německé.
Když říkám, že to kluci neberou na
lehkou váhu, tak tomu tak skutečně je.
Důkazem je, že po loňském a předloňském neúspěchu se jim podařilo v roce
2013 v turnaji zvítězit.
Velký dík a naše uznání tedy patří jak
jim, tak i jejich skvělým trenérům. Vážíme
si i toho, že nás skvěle reprezentují nejen
po stránce sportovní, ale i svým chováním
na hřišti, které bylo třeba v loňském roce
oceněno cenou Fair Play. I toto je totiž
důležité a i proto si těchto hráčů v Polsku
všichni váží. Dokonce zde v roce 2013
měli i své polské publikum, což
samozřejmě také potěší.
Toliko tedy k turnaji samotnému. Co se
ale týká
poděkování, nesmím
zapomenout na pana Zdeňka Olberta,
který, co se těchto událostí týká, za naše
Náklo dýchá a v podstatě od prvopočátků
vzniku partnerství dělá vše pro to, aby se

přátelství udrželo. Je jisté, že bez jeho
přičinění by tato spolupráce již dávno
vyhasla a i když to pro naši obec není
zrovna ta nejdůležitější věc na světě, je to
věc, která zvedá prestiž naší obce a se
kterou se můžeme kdykoli pochlubit.
Ještě jednou tedy všem děkuji.
Marek Ošťádal
Starosta obce

Co se chystá
Základní škola Náklo pořádá
SBĚR ODPADOVÉHO PAPÍRU,
který proběhne od pondělí 18. března do pátku 22. března
(včetně). Kontejner bude přistaven před školou. Svázaný papír
můžete donést do kontejneru sami nebo jej dejte před dům
v pátek 22. 3. do 8h a my Vám jej odvezeme.
Zisk z výkupu (prodeje) bude použit na vybavení školy.
Děkujeme za spolupráci, kolektiv ZŠ Náklo

KDY: dne 30.03.2013 od 20:00 hod.
KDE: hostinec Pod Lipou ve Lhotě n. Mor.
CO: generálka na Velikonoce
PROČ: protože se nám to posledně moc
líbilo
KDO: SDH Lhota nad Moravou (SKROL)
JAK: high voltage
KOLIK: 30,- Kč

K tanci a poslechu hraje již zdomácnělé
nenapodobitelné a v kraji naprosto neznámé
a ne jejich vinou podceňované hudební těleso
SKROL z blízké obce. Občerstvení zajištěno.
Kdo se dostaví v rockovém, bude mu to moc
slušet. Prvních sto příchozích může pozvat
libovolného pořadatele na drink dle vlastního
výběru a finančních možností. Srdečně zveme
všechny příznivce neznámé české rockové
hudby.

Váš realizační tým SDH Lhota nad Moravou.

Kam vyrazit
SDH Náklo
si Vás dovoluje pozvat na

Josefovský bál
který se bude konat dne

23. března 2013 od 20:00 hodin
v sokolovně v Nákle.
Vstupné 50,- Kč.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Pandora.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno!
.... a navíc pro všechny Josefy, Pepany a Pepíky

VSTUP ZDARMA......
Než odejdete na náš ples, nezapomeňte v domácnosti vypnout elektrické spotřebiče, plyn, zajistěte oheň v kamnech a zápalky před dětmi. Učiňte vše potřebné, abyste se mohli v klidu bavit.

JARNÍ VÝSTAVA
pro dobrou věc

Přicházejí slunečné dny a také Velikonoce. Nápaditě vyzdobený slavnostní stůl k jaru jistě patří. Přijďte se inspirovat.
Bude pro vás vyzdobeno několik stolů v různých stylech. Například Perníkový, Country, Barevný, Quillingový, Dětský.
17. března 2013
od 9.00 do 16.00 hodin
v klubovně orlovny
Na výstavě bude možnost zakoupení různých dekorací.
Po celou dobu výstavy bude pro vás otevřena minicukrárna a pro děti prolézačky a houpačky na orelské zahradě.
Výtěžek z prodeje bude opět věnován na charitativní účel.
Ze srdce zvou členky Orla Náklo-Mezice

Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
v roce 2013 proběhne 1. 6. 2013 a 23. 11. 2013.

