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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
první polovinu prázdnin máme za sebou a nutno uznat, že
letos byla skutečně vypečená. Slunce jede na plný výkon
a jediné, co nám v Nákle tedy ještě chybí, je moře, i když...
Často diskutované dění na pláži nákelské pískovny se tak
nějak v mezích možností daří postupně umravňovat
a počáteční bezvládí a anarchie pomalu začínají dostávat svůj
řád. Dle názoru představitelů obce je ale celý systém letního
provozu špatně nastaven, takže bylo svoláno jednání
zastupitelů s představiteli sp. CEMEX Sand, k.s., kde bude
prostor toto rozdiskutovat a případně se dohodnout na
vylepšení celého systému.
K projektům v obci mohu uvést, že oprava školky je
v plném proudu. Z důvodu nečekaných komplikací se ale
prázdninový provoz bohužel již nepředpokládá. Ve škole
rekonstrukce topení probíhá podle plánu s termínem
dokončení vnitřních prací do konce prázdnin.
Výběrové řízení na dodavatele intenzifikace ČOV bylo
zdárně ukončeno a v současné době již jen čekáme na doběh
odvolacích lhůt. Pokud i toto proběhne v pořádku, nic nebrání
tomu, aby 2. září byla zahájena i tato pro obec tak významná
akce. Jen pro doplnění tedy ještě, vítězem výběrového řízení
je sdružení firem Modos, s.r.o. a Metal - Management, s.r.o.
s nejnižší nabídkou 11 940 603,32 Kč.
Poslední letos plánované výběrové řízení na dodavatele
kompostárny bylo vyhlášeno 26. 7. 2013 a 12. 8. 2013 se
budou otvírat obálky.
Toliko tedy k našim projektům. Přiznám se, že mne
skutečně pobavila zmínka v našich médiích o tom, že
nečerpáme dotace z EU a že se tyto peníze budou muset kvůli
nečinnosti měst a obcí vracet do Bruselu. Samozřejmě je to
pravda, ale vina v žádném případě není na obcích a městech.

Celý problém spočívá v neschopnosti přerozdělování peněz
pověřenými úřady. Jak jsem už zmiňoval, Náklo již třikrát
žádalo o finanční prostředky na opravu návsi z ROP SM
a potřikráte je nedostalo. Vysvětlení z ROPu bylo takové, že
náklady 7,5 mil. jsou velké vzhledem k počtu obyvatel, na
které bude mít projekt dopad. Abych to tedy vysvětlil, tak ne že
je realizace drahá, ale prostě po návsi chodí málo lidí. Když
jsme argumentovali letní turistickou sezónou, řekli nám, že
toto se do toho nepočítá. Každá žádost stála spoustu peněz
a ty jsou nenávratně pryč. Jako třešničku na dortu mohu uvést,
že mi z ROPu přišel mail, abych natočil video o tom, jak je to
všechno skvělé. Těžko k tomu něco dodat.
13. 7. 2013 se uskutečnil v Nákle v pořadí již třetí den obce.
Počasí bylo nádherné a návštěvnost byla taková, jaká měla
být. Kdo chtěl, přišel, kdo nemohl či nechtěl, nepřišel. Program
byl bezvadný a i dle slov hlavního hosta pana Klímy, akce byla
velmi vydařená. Ocenili jsme s panem místostarostou dva
občany, paní MUDr. Turkovou a pana Ing. Špundu za jejich
práci na zachování historického odkazu obce. Břemeno, které
si na sebe vzali, je velmi náročné po všech směrech a často ho
ocení až o několik generací později. Proto nám přišlo správné
je v jejich konání podpořit. Samozřejmě děkuji všem spolkům
a hudebníkům, kteří se na akci podíleli, a v neposlední řadě
i všem návštěvníkům, kteří svojí účastí akci podpořili. Další
ročník můžeme očekávat ve Lhotě, ale s malou změnou, akce
nebude každý rok, ale ob rok, tzn. v roce 2015.
Závěrem Vám všem přeji, ať si zbytek léta skutečně užijete
a ať vás naplní skvělými zážitky a příjemnými vzpomínkami,
ze kterých budete moct čerpat při podzimním trudomyslném
počasí.
Mějte se hezky...
Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

Informace ze školy
Výlet do kina v Senici na Hané
Dne 24. 6. 2013 vyrazila celá škola do kina
v Senici na Hané. Jednalo se o opožděný dárek ke
Dni dětí, který byl záměrně přesunut do doby
„uzavřených známek“. Nikdo nevěděl, na co se
máme těšit, mělo to být překvapení.
Po příjezdu do kina jsme se seřadili a vyčkávali,
co bude. Na programu byl film Hotel Transylvánie,
což je animovaný komediální film. Film je
o Drakulovi, který postaví pětihvězdičkový hotel pro
všechna monstra, aby byla v bezpečí od všech lidí,
které považují za nepřátele a bojí se jich, a proto je
hotel umístěn v nejstrašidelnějším místě u hřbitova
plných zombí. Drakulova mladá dcera Mavis
oslavuje svých 118 let a oslavy proudí, jak mají do
té doby, než přiklusá mladý lidský cestovatel

Jonathan. Ten zde Drakulu připraví o klid a zahoří
láskou ke krásné Mavis, čímž způsobí pořádný
chaos.
I když to byl film spíše pro mladší žáky, i starší
měli ohlasy jako: „To byla paráda….“, „ Jo, bylo to
dobrý,“ a někteří jenom kývali a nic neřekli.
Po kině jsme čekali asi hodinu na místním hřišti
na autobus a po návratu jsme zamířili rovnou do
jídelny a domů.

Tomáš Zdařil, 8 .tř.

Zastupitelstvo obce
Osmnácté zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo 18. 7. 2013
1/18/7/2013 – ZO schvaluje – 12 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – rozpočtové opatření č.3
2/18/7/2013 – ZO schvaluje – 11 hlasy pro – 0 proti – 1 se zdržel – „Sdružení pro intenzifikaci ČOV Náklo“(v.ú.:MODOS spol. s.r.o.;
d.ú.:Metal-Management, spol.s.r.o.) jako dodavatele stavby „Intenzifikace ČOV v Nákle“.
3/18/7/2013 – ZO schvaluje – 12 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – prodej pozemku na výstavbu rodinného domu, parc.č. 66/22 v k.ú.
Mezice, o výměře 1178 m2 , manželům Jindřichovi a Kateřině Gřešíčkovým, trvale bytem Náklo část
Mezice č. 64, za fin. částku 412.300,- Kč.

Informace z obecního úøadu
St

a
lk

el

á
at

N

lin

ka

Filípek
Vítání našich nových občánků
Dne 28. 4. 2013 proběhlo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání nových občánků do naší obce. Bylo nám nesmírným
potěšením seznámení s Natálií Štýbnarovou, Stellou Svozilovou a Filipem Leškem.
Maličkým přejeme hodně zdraví, štěstí, radostných okamžiků a především láskyplnou rodinu, která je ochrání od všeho
špatného, co s sebou život přináší.

Naši jubilanti v červenci 2013
Karel ZÁVODNÝ
Karel ŠIROKÝ
Jan GAJA
Vladimír ŠINCL

Náklo
Náklo
Náklo
Mezice

oslavil 70 roků
oslavil 70 roků
oslavil 80 roků
oslavil 92 roků

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Pískovna Náklo přijme důchodce na výpomoc do expedice.
Nutná znalost základní práce s počítačem.
Zájemci se mohou hlásit osobně nebo na tel. č. 725530412.

Rozhovor
s Marií
Gajovou
Zastupitelstvo
obce
2. světová válka ve vzpomínkách
Téma války bylo a je pro naše žáky
obzvlášť zajímavé. Zejména hoši sledují
veškeré dokumenty týkající se
významných bitev a zbraní v té době
používaných. Jejich znalosti jsou mnohdy
nadprůměrné a leckdy by překvapili řadu
starších, kteří na učivo z té doby dávno
zapomněli. V hodinách dějepisu jsme si
však kladli otázky, jak proběhla válka zde,
v naší obci, jaký měla vliv na naše
spoluobčany a jaké stopy v nich
zanechala. Rozhodli jsme se proto oslovit
místní pamětnici, která nám ochotně
otevřela dveře do své minulosti.
V kolikátém roce přijela nacistická
vojska do Nákla?
Bylo to 15. března 1939. Od
Olomouce k Litovli jeli němečtí vojáci na
sajdkách jeden za druhým. Jela jsem po
sedmé hodině ranní na kole do Litovle do
gymnázia spolu s ostatními studenty
z Nákla. Němci na nás křičeli „rechts
fahren“, tzn. abychom jeli vpravo. Do té
doby bylo pravidlo jezdit po levé straně
silnice. Byli jsme nuceni jít pěšky vpravo
v příkopu a kola jsme vedli vedle sebe.
Měli jste strach?
Během války jsme zažívali pocit
strachu každý den. Nejhorší byl pocit
nejistoty a bezmoc cokoliv podnikat.
Starali jsme se o to, jak přežít.
Jak na toto období vzpomíná Vaše
okolí? Kde Němci přebývali?
Německá armáda se ubytovala po
vesnicích, když projížděla Náklem, to bylo
v březnu 1945. Pamatuji si, jak k nám
Němci dovezli 12 mul (kříženci koně
s oslem) na humno, dali tam pro ně žlaby
a pobyli u nás dva měsíce. Spali u nás
v kuchyni, bylo jich 12. Měli krejčovské
p o m ů c k y. Š i l i k a l h o t y, s p r a v o v a l i
oblečení. 8. května 1945 odjeli. Spakovali
se kolem paté šesté ráno. Křičeli: „Ivan ist
5 km von Bahnhof“ (od nádraží
v Příkazích). Jeli směrem na Mohelnici,
kde byly přestřelky, granáty, bomby.
Odpoledne dokonce padala letadla.
Tehdy 8. 5. 1945 spadly v Nákle bomby na
kostel a dvě největší také u Vyhlídalů.
I u nás na zahradě byla menší bomba.
Během posledních bojů zde padlo
8 Rusů, co šli od Příkaz. Vyšetřoval je
dr. Stavěl. Každý měl věcheť slámy pod
hlavou a dali je do hrobů v Nákle, kde bylo
volné místo. Pochovali je i v botách. Pak je
za půl nebo třičtvrtě roku vykopali
a pohřbili do společného hrobu v Olomouci, kde dnes stojí pomník obětem 2. sv.
války.
Setkali jste se i s Rusy?
Mimo zmíněného Němce u nás býval
Rus, křestním jménem se jmenoval
Michal, ten však utekl k Němcům, protože
byl v Rusku pronásledován komunisty
(byl statkář). Padl spolu s Němci
u Mohelnice. Další Rusové k nám do obce
vtrhli hned, co Němci odjeli. Lidé jim nosili
kbelíky mléka ke státní silnici. Dovolovali
si hodně na ženy a dívky, bylo hodně

znásilněných a ty se před nimi musely
schovávat. Schovávala jsem se i já spolu
s Miladou Ženožičkovou ve sklepě
u sousedů Bečákových, před dveřmi do
sklepa jsme měli dokonce skříň.
Jak probíhalo osvobození?
Druhý den 9. května 1945 přijela
druhá várka Rusů. Spali po Němcích na
režné slámě v kuchyni. Přišli rabovat. Měli
velké lampy „laterně“. Lidé schovávali
peřiny, kola, cennosti do sklepů a na
dveře nabíjeli balíky otýpek, aby nebyl
vidět vstup do sklepa. Hodně popájeli
alkohol, ztráceli soudnost. Jeden z nich
seděl na zídce opilý a chtěl mě zastřelit.
Mával puškou a říkal: „Ty germánka!“
Zachránili mě sousedi. Utíkali pro pana
Františka Spáčila z Jáchymova. Ten byl
legionář a uměl rusky. Vysvětlil Rusům, že
jsem rodačka z Nákla, a tak mě zachránil.
Nikdy nezapomenu, jak na mě Rus mířil
zbraní. Až jejich velitel udělal pořádek.
Uměl hrát na harmoniku, hrál i u nás. Za
slaměnku vajec nechal u nás koníka. Na
dvoře tu také nechali balíky střelného
prachu, otevřenou pancéřovou pěst,
náboje dávali do ponožek a strkali je do
dřeva a do uhlí – nechtěli je již vozit
s sebou.
Čeho jste měli nedostatek? Co Vám
nejvíce chybělo?

Všechny potraviny i oblečení byly na
příděl. Také rum, kvasnice. Němci měli
vše dobře zorganizováno. Každý obyvatel
měl lístky a na ty dostal jídlo. Potraviny
jsem dokonce vozila jedné židovské
rodině do Olomouce na kole. Mák,
mouku, mléko. Zavřeli je do koncentračního tábora. Paní umučili, její syn padl na
barikádě v Praze 5. května 1945.
Vepsal se Vám do paměti nějaký
zážitek z tohoto období?
Měla jsem strýce – Tomáše Kelnara,
který byl četníkem v Dubě nad Moravou.
Jezdil k nám pokaždé v jiném převleku.
Maskoval se. Nosil hned kníry, hned
plnovous apod. Byl zapojen do odboje.
Měl tři děti, když ho popravili v Breslau v
listopadu 1944. Za 14 dní tam přišla Rudá
armáda. Před smrtí musel v želízkách drát
peří. Poslední dopis na rozloučenou má
rodina uschovaný. O tři sirotky pak
pečovala teta Růženka a rozvětvená
rodina jí pomáhala. Po válce u soudu pak
prosil gestapák Schlesinger, co Kelnara
vyslýchal, o milost. Přiznal, jak ho svázal
do kozelce a bil. U toho soudu jsem byla
s etou Růžou v Olomouci. Gestapák byl
v hubertusu a zbaběle se třásl.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
vše nejlepší do dalších let.
Tým novinářského kroužku

Co se dìlo ve škole
Novinářský kroužek v ZOO
Za celoroční práci a snahu
přispívat články o dění ze školy,
rozhovory a dalšími texty do
nákelského zpravodaje a také za
vydávání školního časopisu MišMaš
se vydal tým novinářů na speciální
poznávání ZOO v Olomouci. Po
zdlouhavé odpolední cestě jsme
přijeli na Svatý Kopeček, kde na nás
měl čekat průvodce, který nám měl
prohlídku ZOO okořenit. Asi hodinku
jsme čekali, protože se vyskytly
nějaké potíže s operací jednoho
zvířete, jak nám pan Milan Kořínek
vysvětlil. Zastoupil tak pohotově
dotyčného zaměstnance ZOO, který
se nám měl věnovat, a převzal tak
jeho roli. V rozhovoru s námi na sebe
prozradil:
„Dlouho jsem se věnoval
chovatelství, především terarijních
zvířat. Od roku 1983 pracuji v ZOO
Olomouc. Nejprve jako ošetřovatel,
od devadesátých let jako kurátor
chovu šelem a terarijních zvířat. Od
konce osmdesátých let se věnuji
fotografování, především zvířat a živé
p ř í r o d y. J s e m a u t o r e m k n i h
"Zoologická zahrada", "Velká kniha
pro chovatele savců", "ZOO Olomouc

včera a dnes" a fotografické publikace "ZOO
v obrazech", "Průvodce
Zoo Olomouc", CD ROMu
"ZOO", spoluautorem
knihy "Podivuhodný svět
zvířat" a spolupracoval
jsem na vydání CD ROMu "ZOO
Olomouc". Publikuji fotografie
a články v mnoha odborných
časopisech. Jsem autorem celé řady
fotografií z pohlednic, kalendářů,
průvodců a dalších propagačních
materiálů olomoucké zoo.“
Pan průvodce byl velmi milý a ke
každému druhu zvířat nám něco řekl
a dost jsme se toho dozvěděli.
Nejlepší zážitek byl ten poslední, a to
krmení žiraf, přičemž se i nechaly
nakrmit a pohladit. Kromě nich jsme si
mohli pohladit i malého ještěra
gekona. U žiraf se s námi pan Kořínek
rozloučil a my se vydali dál pozorovat
zvířátka. Po odchodu ze ZOO jsme
byli pozváni pí učitelkou Hegerovou
na výbornou zmrzlinu z Opočna.
Dalším překvapením pro nás byl
i poslední dárek, tentokrát od pana
starosty. Dárkové poukazy na nákup
libovolné literatury nikdo nečekal.
Prohlídka i dárky se nám moc líbily.

Jan David, 9. třída

Sportovně turistický výlet
Žáci druhého stupně se měli od 3. – 7. 6.
2013 zúčastnit vodáckého kurzu na řece
Vltavě. Kvůli velkým povodním skoro
v celých Čechách byl kurz zrušen. Po
poradě se učitelé dohodli, že druhý
stupeň pojede na sportovně turistický
výlet na chatu ZD Unčovice do Malého
Vrbna.
Jelo asi 39 žáků a čtyři učitelé. Odjížděli
jsme 11. 6. 2013 vlakem z Hlavního
nádraží v Olomouci. Vlakem jsme jeli do
Hanušovic, tam jsme přesedli na menší
vlak a jeli jsme do Starého Města. Odtud
jsme šli pěšky asi 4 kilometry až na
chatu. Na chatě už na nás čekala naše
zavazadla, která nám ze Starého Města
dovezl pan ředitel autem. Po příjezdu
jsme se ubytovali a čekal nás oběd. Po
odpoledním odpočinku jsme vyrazili na
chatu Paprsek. Na Paprsek jsou to asi
3 kilometry. Tam jsme chvilku pobyli a šli
jsme zpátky. Na chatě nás učitelé
rozdělili do čtyř skupin podle kontinentů
na Afriku, Ameriku, Asii a Austrálii.
V těchto skupinkách jsme pak plnili
všechny úkoly, které nám zadali.
Následovala večeře a po ní diskotéka.
Večerku jsme měli v 10 hodin.
Druhý den po rozcvičce a po snídani
jsme šli na celodenní výlet do Petříkova.
Cestou jsme hráli nějaké hry, například
Bomba a potopa. V Petříkově jsme šli na
oběd do jedné z místních hospod. Po
obědě jsme šli na bobovou dráhu, která
se všem moc líbila. Vrátili jsme se mezi

šestou a sedmou hodinou. K večeři jsme
si opékali kabanos a poté byla opět
diskotéka.
Třetí den jsme šli do Branné do
lanového centra. Na oběd jsme šli do
restaurace. Jakmile jsme z ní vyšli,
spustila se vodní bitva, která neminula
snad nikoho. Poté jsme demokraticky
odhlasovali, že do lanového centra
nepůjdeme. Nikomu se nechtělo
a hlavně byli všichni mokří a někteří
i špinaví. Když jsme přišli zpátky na
chatu, hráli jsme venku různé hry,
například volejbal a fotbal, někteří šli
dokonce i do sauny. Také všechny

skupiny natáčeli harlem shake. Po
večeři se všichni začali chystat na
závěrečnou diskotéku, která se opravdu
povedla.
Poslední den jsme se všichni balili
a uklízeli chatu. Nesmělo chybět ani
vyhlášení, jak kdo dopadl v soutěžích.
Poté nás už čekala jenom cesta zpátky
domů. I když se nikomu nechtělo,
myslím, že se všichni domů moc a moc
těšili. Z mého hlediska se tento
čtyřdenní výlet povedl a doufám, že
nebyl poslední.
Míša Večeřová, 7. třída

Zprávy spolkù
SDH Náklo
V pátek 5.7.2013 jsme uspořádali
XI. ročník turnaje v malé kopané.
Odpoledne kolem 14:00 se Náklem
prohnala bouřka s prudkým deštěm,
ale naštěstí kolem 16:00 déšť ustal,
a proto nám nic nebránilo v tomto
turnaji pokračovat. Letos se zúčastnily
pouze 4 týmy, ale i přesto se tento
turnaj vydařil. Tento rok se poprvé
soutěžilo i o nejlepšího střelce
a brankáře. A protože se nám to
osvědčilo, budeme i v dalších ročnících
v této soutěži pokračovat.
Pořadí týmů:
1.SK Náklo
2.SDH Rozvadovice
3.SDH Náklo
4.Gaja team
Jako nejlepší střelec byl vyhlášen
Martin Slavíček z týmu SDH Náklo
a jako nejlepší brankář Vojtěch Plachý

z týmu SK Náklo. Výhry pro nejlepšího
brankáře a nejlepšího střelce daroval
sponzor firma AUTO Hlaváček a.s.
Všem výhercům samozřejmě
gratulujeme. Už nyní se na Vás těšíme
v příštím roce na XII. ročníku turnaje
v malé kopané, který bude opět v noci.
Všem děkujeme za účast
S pozdravem
Výbor SDH Náklo
Více na:
www.sdhnaklo.estranky.cz

Vážení spoluobčané,
SDH Náklo bude v rámci brigády v sobotu 17.8. od 9:00 ve zbrojnici
vyřazovat starou vyřazenou techniku a vybavení. Věci (jako například
hadice „B” a „C”) přenecháme případným zájemcům pouze za odvoz.
Výbor SDH Náklo

Vtip...

VTIP
Manželský pár z Minneapolis se rozhodl odletět na Floridu,
aby se vyhnul obzvlášť studené zimě doma. Manželka
potřebovala v zaměstnání dokončit ještě nějaký úkol, a tak se
rozhodli, že manžel poletí ve středu a jeho žena jej bude
následovat až příští den. Manžel po příletu do Miami v hotelu
zjistil, že má ve svém apartmá k dispozici i počítač
s internetovým připojením. Rozhodl se tedy poslat manželce email. Při psaní adresy ale vynechal jedno písmenko,chybu
nepostřehl a e-mail tak odeslal na špatnou adresu. Mezitím,
kdesi v Houstonu, se vracela jedna žena z pohřbu zesnulého
manžela. Její choť byl po mnoho let významný činitel a, tudíž
přišlo velké množství kondolencí e-mailem. Vdova se rozhodla
poštu přečíst a už po přečtení prvního e-mailu hlasitě vykřikla
a v mdlobách se sesunula k zemi. Výkřik zaslechl její syn, vběhl
do místnosti, uviděl matku ležící na zemi a na stole běžící
počítač.

Na monitoru pak četl následující:
Komu: Mé milované ženušce
Předmět: Jsem na místě
Datum: 16. ledna 2004
Vím, že budeš mým e-mailem překvapena. Tady totiž jsou
počítače taky a já ti tedy můžu o sobě poslat zprávu. Právě jsem
dorazil a jak vidím, vše je tu připravené i pro tvůj zítřejší příchod.
Moc se těším, až tě zase uvidím! Doufám,že tvá cesta sem
bude stejně bezproblémová jako byla ta moje.
Tvůj milující manžel...
P.S.: Tady dole je opravdu horko.

100 + 5
Kam vyrazit

100 + 5

Sokol Náklo pořádá v sobotu 3. 8. 2013 od 14:00 hod. v zahradě sokolovny a na přilehlých hřištích sportovní a společenskou akci

Program: 14:00 – 15:00 fotbal žáků Náklo – Příkazy,
14:45 cvičení dětí,
15:00 – 16:00 ZUMBA na velkém hřišti (pokus o překonání hanáckého rekordu z loňského roku) ,
16:00 běh v ploutvích ( kategorie ženy, muži). Pro první 3 v každé kategorii jsou „PRICE MONEY” zajištěny.
Po celé odpoledne možnost projížďky na koních, skákací hrad pro děti.
Hrají:
14:00 - 16:00 NÁKELANKA,
16:00 – 18:30 NEPIJOU,
19:00 – 19:45 KAREL GOTT revival,
20:00 – 21:00 FASTMADE ( rock),
21:30 – až do rána ASTEOR
Občerstvení: kuřecí steaky, vepřová panenka na rožni, pečená kýta, uzený a pečený jeseter, pivo Litovel, italská zmrzlina a další
pochutiny.Vstupné: mládež do 15 let a cvičenky (ci) ZUMBY vstup volný, senioři 25,- Kč, ostatní 50,- Kč.
Akce je pořádána za podpory Olomouckého kraje, Obce Náklo, firem Smart Financial a CREDITAS Olomouc. Mediálním
partnerem je RADIO HANÁ a SKYROCK.

SDH Mezêce pořádá

Tradični dětské deň v Mezêcich

31.8.2013 od 14:00
Sótěže pro děti ê dospěli s večernim dyskem só zajištěny

