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OBECNÍ ZPRAVODAJ
6
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
jaro je zde a vypadá to, že hned tak neskončí. Počasí je trvale
aprílové a nějaký výhled lepších časů se nejeví býti reálným.
Doufejme tedy v milé překvapení a začátek letních prázdnin
s plnou parádou.
Každý měsíc se tady snažím shrnout a aktuálně informovat
o dění v obci ze strany obecního úřadu. Musím říct, že i když to
tak navenek asi nevypadá, tento měsíc je to tady pěknej fičák.
Jedno výběrové řízení stíhá druhé, do toho přípravy realizací
schválených projektů a aby se pořád něco dělo, přípravy nových
projektů na další období. Třešničkou na dortu je pak příprava
tohoto zpravodaje. Musím konstatovat, že jsem si na sebe upletl
docela slušný bič. Nic naplat, vlak se rozjel a na nějaké bědování
tu není prostor :)
Tedy k věci. Rekonstrukce školky se zatím vyvíjí dle
plánovaného časového harmonogramu. Vítězem výběrového
řízení se stala Stavební Společnost Navrátil, s.r.o. z Prostějova
s částkou 3 905 501,- Kč. Původní rozpočtová cena byla
4 373 984,- Kč. Smlouva s dodavatelem byla podepsána a nyní
se čeká na schválení provedených postupů Státním fondem
životního prostředí (SFŽP). Co se týká asi nejdiskutovanějšího
tématu k této realizaci, tzn. přerušení provozu MŠ, tak tady je
bohužel problém v tom, že ani dodavatel vzhledem k tomu, že
podobných projektů se v rámci letních prázdnin realizuje
mnohem více než je obvyklé, nemůže zaručit, že třeba dodavatel
oken a dveří vše vykryje v požadovaných termínech. Vše se tedy
rozhodne asi až v průběhu realizace. Dodavatel si tedy vyhrazuje
prostor na celou dobu prázdnin s tím, že je předpoklad zahájení
provozu dříve. V tomto ohledu vyjádřil maximální ochotu vyjít
vstříc.
Naší další oblíbenou zálibou je intenzifikace ČOV. Vzhledem
k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku v režimu zákona nad 10
milionů, je velmi důležité důsledné připravení podkladů pro výběr
zhotovitele. Dokumentace je tedy dosti rozsáhlá, nicméně je
dobré, že je uzavřena a 4. 6. 2013 se zveřejňuje výzva pro podání

nabídek. Když tedy vše půjde jak je plánováno, termín zahájení
prací je srpen 2013. Dokončení stavby je pak plánováno na
květen 2014.
V měsíci červnu se také plánuje vyhlášení VŘ na dodavatele
kompostárny. Vzhledem k tomu, že se v této věci jedná pouze
o dodávku vybavení, bude vše trochu jednodušší.
Začátkem prázdnin budou zahájeny práce na rekonstrukci
tepelné soustavy a kotelny ZŠ v Nákle. Na tento projekt nám
Olomoucký kraj přispívá částkou 300 000,- Kč. Rekonstrukce
zefektivní celý systém vytápění budovy a přinese úspory na
nemalých nákladech na tyto energie.
Poslední věc, kterou chci zmínit, je finišování přípravy
dokumentací na žádost o dotaci SFŽP na zbudování sběrného
dvora. O přidělení dotací by mělo být rozhodnuto v září, stejně
jako u žádosti podané na ROP SM na rekonstrukci návsi v Nákle.
Tento projekt částečně souvisí i se zmíněným velmi
diskutovaným přesunem sochy sv. Floriánka. V anketě na webu
obce Náklo jste ukázali, že Vám toto vůbec není lhostejné
a 91,5% z 236 hlasujících se vyjádřilo proti manipulaci se
sochou. Připravíme tedy podklady pro veřejné projednání a poté
Vás necháme vynést konečný verdikt.
V letních měsících bychom již tradičně chtěli vylepšit vzhled
našich obcí, takže jsem požádal úřad práce o dotované
pracovníky a na letní měsíce by jich mělo nastoupit celkem
5. Naše řady posílí i četa brigádníků z řad místních studentů
a jeden nový malý náklaďák Renault Master. Tady jsme využili
výhodného financování České spořitelny a výhodné nabídky
Auto Renault Kubíček z Olomouce. Auto je vybaveno sklápěcí
korbou a sedmimístnou kabinou. Má pětiletou záruku, a tak
věříme, že jeho služby přispějí ke zlepšení akceschopnosti
našich pracovníků. V neposlední řadě může posloužit i potřebám
občanů obce. Doufejme tedy, že nám budou po prázdninách oči
přecházet nad tím, kolik se udělalo práce.
Přeji všem krásné dny.

Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Zpráva ZŠ Náklo
Besídka ke Dni matek
Ve čtvrtek 9. května si děti z 1. stupně pozvaly
na odpoledne do sokolovny v Nákle nejen
maminky a babičky, ale i tatínky a ostatní přátele
školy, aby jim udělaly radost svým vystoupením.
Při příležitosti svátku „Den matek“ si děti pod
vedením svých paní učitelek připravily pestrý
kulturní program. I přesto, že se v televizi vysílal
hokejový zápas, se besídky zúčastnilo velké
množství z řad mužů (tatínků, dědečků či strýčků).
Děti i přes malou trému předvedly, co všechno
umí. Tančily, zpívaly, přednášely či hrály divadlo
a to jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Celým
programem nás provázeli dva moderátoři z řad
žáků (Elenka Gottfriedová a Petr Peřina – ze
4. třídy). Program byl milý, vtipný a moc vydařený.

Nejeden divák uronil slzičky z radosti a pocitu
štěstí, jak jsou děti šikovné. Bylo dojemné
a úžasné, jak se děti snažily. Na konci byly všechny
maminky i babičky obdarovány malým dárečkem.
Tímto děkujeme dětem a zároveň paním
učitelkám Dohnalové, Plaché, Zakopalové
a Kačmárové, které s trpělivostí a láskou byly
v nácviku dětem nápomocny.
Myslím si, že toto odpoledne si užili všichni
přítomní a věřím, že se již nyní těší na další
besídku, která bude jistě stejně kouzelná jako ta
letošní.
Pokud jste z jakéhokoli důvodu nemohli být
s námi, nezoufejte, video společně s fotkami
z besídky najdete na webových stránkách školy.
Za rodiče Lucie Zapletalová

Zastupitelstvo obce
Šestnácté zasedání ZO Náklo konané dne 2. 5. 2013
Usnesení:
1/16/5/2013 – ZO schvaluje 15 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – závěrečný účet obce, účetní zprávu o výsledku hospodaření a účetní závěrku za
rok 2012.
2/16/5/2013 – ZO schvaluje 15 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu u České spořitelny, a.s.
3/16/5/2013 – ZO schvaluje 15 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – rozpočtové opatření č. 1.
4/16/5/2013 – ZO schvaluje 15 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – dodatek ke smlouvě o spolupráci obcí na projektu „Intenzifikace a úprava ČOV
Náklo“.
5/16/5/2013 – ZO schvaluje 15 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – transformaci občanského sdružení Moravská cesta, o.s., jehož je obec Náklo
členem, na obecně prospěšnou společnost MAS Moravská cesta, o.p.s.
6/16/5/2013 – ZO schvaluje 15 hlasy – 0 - proti – 0 zdržel – obec Náklo jako zakladatele MAS Moravská cesta, o.p.s.
7/16/5/2013 – ZO schvaluje 15 hlasy – 0 – proti – 0 zdržel – finanční půjčku ČSCH Náklo ve výši 125.000,- Kč na opravu budovy v Mezicích
čp. 5.

Sedmnácté zasedání ZO Náklo konané dne 23. 5. 2013
Usnesení:
1/17/5/2013 – ZO schvaluje 10 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – žádost o dotaci ze SFŽP na zbudování „Sběrného dvora pro obec Náklo“.
2/17/5/2013 – ZO schvaluje 10 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – směnu pozemku p.č.474/1, ve vlastnictví obce Náklo, za pozemek p.č. 512/2, ve
vlastnictví Antonína Kučerky, bytem Olomouc, Sokolská 576/21, 779 00 Olomouc
3/17/5/2013 – ZO schvaluje 10 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – dohodu o partnerství mezi městem Naklo nad Notecia v Polsku a obcí Náklo

Informace z obecního úøadu
Naši jubilanti v květnu 2013
Josef BERKA
Jaromír ČECHÁČEK
Božena JORDOVÁ

Mezice
Náklo
Lhota n. M.

oslavil 95 roků
oslavil 92 roků
oslavila 80 roků

Jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Vážení spoluobčané,
na základě zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, může obec zpracovávat
osobní údaje pouze s vaším souhlasem. Proto připomínáme občanům, kteří v letošním roce dovrší
70, 75, 80, 85, 90 a více roků a mají zájem o osobní návštěvu členek Sboru pro občanské záležitosti
při obci Náklo za účelem gratulace k životnímu jubileu, nebo o zveřejnění ve Zpravodaji, je nutné, aby
podepsali a odevzdali souhlas, který jim byl doručen do schránek. Kdo z občanů má o gratulaci
zájem a tiskopis již nemá k dispozici, ať dá vědět na obecní úřad.

Poděkování našich myslivců
Myslivecké sdružení děkuje občanům, kteří nám poskytli kovový odpad. Za získané finanční
prostředky, bude nakoupeno kvalitní krmení na zimní období.
Za MS Zedek Josef

Dohoda o partnerství
Je tomu již 14 let, co obec Náklo udržuje přátelství s Náklem
nad Notecia v Polsku. Každoročně v měsíci únoru vyráží autobus
z českého Nákla dlouhých 480 km na sever až do Nákla nad
Notecia v Polsku, kde se účastní mladí reprezentanti naší obce
tradičního turnaje v sálové kopané. Mimo tuto tradici v minulosti
také proběhly i výměnné pobyty a vzájemné návštěvy v rámci naší
a polské základní školy.
I mně se krátce po mém nastoupení do funkce objevil v poště
polský dopis s pozváním na tuto akci. Přiznávám, že se mi tam
tehdy ani moc nechtělo, nicméně jsem to bral jako jakousi slušnost
v rámci udržení dlouholetého vztahu. Polsko jako země není
v České republice vnímáno moc
dobře. Mediální kauzy špiní jeho
pověst a tak nějak se tím více či
méně necháváme ovlivňovat.
Poláci jsou tedy podle nás
především rafinovaní obchodníci.
O to větší pak bylo moje
rozčarování a překvapení, když
jsem měl možnost tyto lidi poznat
osobně. Neznám všechny Poláky,
nicméně ti, které jsem měl možnost
při svých návštěvách v Polsku
poznat, jsou velice přátelští, slušní,
veselí, upřímní a nesmírně
pohostinní lidé. Občas při našich
společných debatách padla
zmínka o uzavření „dohody
o partnerství”. Je nutné říct, že
polské Náklo má celkem 32 000 obyvatel. Jako takové je vcelku
slušně velké město a dost dobře jsem tedy nechápal, jaký to může
mít pro maličké české Náklo význam. Nemůžeme se s nimi rovnat,
vždyť jejich rozpočet 100 milionů zlotých jim dává zcela jiné
možnosti, a tak jsem věcem nechával volný průběh a do ničeho se
nehrnul.
Věci se tedy nějak posunovaly. Proběhlo pár dalších setkání,
jedna návštěva samotného Burmistra Slawomira Napieralu
v Nákle v České republice, až najednou přišel den 25. 5. 2013.
Bylo asi kolem desáté hodiny dopoledne, venku pršelo a já jsem
se ocitl u stolu v překrásných prostorách historického muzea
Nákla nad Notecia. Vedle mne seděl pan Burmistr, kolem nás
několik novinářů a dalších představitelů jak polského, tak českého

Nákla a před námi na bílém ubrusu dohoda o partnerství.
Podepsali jsme. Atmosféra celého aktu byla velmi silná.
Událost se uskutečnila ve dnech tradičního jarmarku, který je
součástí oslav sv. Vavřince. Naše výprava byla složená
z místostarosty p. Gnipa, člena rady p. Hrachoviny, p. Olberta,
který je od počátku jakýmsi patronem celého partnerství, členů
skupiny Stracené Ráj, kteří na jarmarku v neděli vystupovali,
a mojí osoby. Polští přátelé nás během dnů naší návštěvy provedli
po jejich Nákle, seznámili nás s jeho historií a pochlubili se svými
úspěchy. Vše bylo velmi zajímavé a skutečně velmi emotivní byla
návštěva hřbitova, kde byly pomníčky dětí popravených fašisty
v nákelském vězení za druhé
světové války.
I když jsem byl v polském Nákle
již několikrát, tato návštěva byla
velmi výjimečná a zajímavá. Potěšil
mne i úžas mých souputníků, kteří
zde byli poprvé a vše pro ně bylo
úplně nové. Je zvláštní porovnávat
to, co se o Polsku říká a co je pak
skutečnost. Je smutné si
uvědomovat, jak jsme hloupí
a přízemní, ukáj eni vl astním
egoismem a opíjeni naivitou. Naše
vlastenectví začíná a končí
s mistrovstvím světa v hokeji a naše
síla a hrdost se vytratí v okamžiku,
kdy narazíme na problém. Naši
národní identitu pomalu ale jistě
nahrazuje zahraniční kapitál a my to s bezbřehou hloupostí ještě
podporujeme. Jednou nám to třeba dojde, ale aby už nebylo
pozdě. Ač nám to bude znít nepříjemně, mohli bychom se od
Poláků hodně učit, protože oni narozdíl od nás skutečně stojí
nohama na zemi.
Dohoda je podepsána a Vy si teď asi kladete otázku, co nám to
přinese. Odpověď zní - nic. Je to jen jakýsi akt na důkaz toho, že
jsou dvě Nákla, která o sobě ví a která si sebe navzájem váží.
Jaký bude další vývoj partnerství je již jen na nás a na lidech,
kteří přijdou po nás. Já jen mohu říct, že mi bylo ctí být při tom a že
jsem po vzoru naší bývalé hlavy státu pero nakonec nesebral.

Marek Ošťádal, starosta

Co se dìlo ve škole
Překvapení od hasičů z Nákla
Středeční květnové odpoledne patřilo dětem. Po druhé
hodině po poledni je čekala v hasičské zbrojnici v Nákle
spousta překvapení. Zástupce starosty místních hasičů pan
Jiří Škurek přivítal naše nejmenší školáky v doprovodu
vychovatelek ze školní družiny nejen milým slovem, ale
i oblíbeným nápojem a domácím jablečným závinem.
Spokojenost dětí násobila možnost prohlédnout si všechna
zákoutí budovy zbrojnice. Nejvíce však všechny zaujalo
hasičské auto. Nebyl nikdo, kdo by si nevyzkoušel posezení
na hasičské lavici uvnitř vozidla. Při pohledu na místní
drobotinu bylo vidět, že i tak málo stačí k tomu, aby se vcítili do
role této náročné profese profesionálů i dobrovolníků. Jejich
švitoření přerušil příjezd předsedkyně a starostky okresního
výboru hasičů z Olomouce Vlastimily Švubové. Okamžitě si
děti získala a odpovídala na všechny jejich záludné otázky.
Jako zkušená vedoucí mladých hasičů dokázala, že to
s dětmi doopravdy umí. Zdůraznila, že je potřeba chránit
životy a zdraví obyvatel i jejich majetek před požáry, živelnými
a mimořádnými událostmi, a to už od dětského věku. Malé
hosty vyzvala, že by se s nimi ráda potkávala na soutěžích,
které praktické znalosti a dovednosti malých i velkých hasičů
nejen prověřují, ale i stmelují a naplňují celou řadou
nezapomenutelných vzpomínek. Za pozornost dětem
poděkovala drobnými dárky s hasičskou tematikou. Poté se

rozloučil a vyslovil díky za vřelé a milé pozvání i pan ředitel ZŠ
Náklo Jiří Peřina. V závěru tohoto setkání obdržely děti ještě
jedno překvapení. Se zmrzlinovým kornoutem v ruce
vyslechly slova paní Outratové, která dětem přislíbila další
setkání s nákelskými hasiči přímo v družině s cílem obnovit
v obci sbor dobrovolných hasičů z řad těch nejmenších. Už
v tomto okamžiku bylo zřejmé, že myšlenka stát se hasičem
děti skutečně zaujala a že o nové a nadějné požárníky nouze
nebude.
Tým novinářského kroužku

Rozhovor
s p. Josefem
Zastupitelstvo
obce Protivánkem
Určitě jste všichni postřehli, že se
v květnu rozdávalo více květin než
obvykle, a to všem maminkám, které v tu
dobu slaví Den matek. Možná však
netušíte, že stejný svátek slaví v červnu
také všichni tatínci. Není pochyb o tom, že
jejich rodičovská role je stejně důležitá
jako ta mateřská, a za to jim patří
skutečně velký dík, nejenom kytička nebo
originální dárek ke Dni otců. Otcovství je
obzvlášť v dnešní době velmi populární.
Trávení času s dětmi přináší mnoha
mužům naplnění života a potěšení.
Někteří dokonce převezmou roli matky na
plný úvazek a dobrovolně se věnují péči
o děti na rodičovské dovolené. Jednoho
takového tatínka s velkým „T“ jsme pro
čtenáře zpravodaje vypátrali.
Jeden citát praví: „Stát se otcem
není těžké, být otcem je těžké.“ Co vy
na to?
S tím se dá souhlasit. Být otcem je
těžké a zodpovědné. Navíc se otcovství
celý život učíme. S tím, jak děti rostou,
sami nás zároveň učí.
S kterým z Vašich dětí jste byl na
rodičovské dovolené a jak dlouho?
Na rodičovské dovolené jsem byl
s naším prvním synem (nar. 2008), a to po
skončení mateřské dovolené mé
manželky až do věku 2 let.
Proč jste se rozhodl být otcem na
rodičovské dovolené? Co Vás k tomu
vedlo?
K tomuto rozhodnutí jsme dospěli
zvážením všech okolností. Manželka má
jako advokátka možnost pracovat
z domova, takže takto jsme mohli být oba
spolu doma a společně se věnovat dítěti.
Já jsem převzal větší část péče
o domácnost, manželka se mohla
věnovat práci a dítěti. Časově jsme se
mohli přizpůsobit potřebám dítěte, které
mělo vedle sebe po celý den oba rodiče.
Navíc jsem si chtěl zkusit něco nového
a dočasně si "odpočinout" od práce
v zaměstnání.
Jak to přijalo okolí?
Řekl bych, že určitě pozitivně. Občas
jsem se sice setkal s mírným údivem
(zejména v zaměstnání), ale většinou šlo
o obdiv, protože většina tatínků by se
k takovému rozhodnutí asi neodhodlala.
Anebo k tomu často nejsou v rodině
vhodné podmínky. Tatínek chodí do
práce, protože více vydělává a zajišťuje
rodinu, maminka nemá možnost pracovat
z domova a mít "pružnou" pracovní dobu.
Jaké mělo Vaše rozhodnutí vliv na
Vaše zaměstnání?
Jak jsem řekl, udělal jsem si pauzu
v zaměstnání, kde mi mezitím nic
neuteklo. Pracuji už skoro 40 let u ČD,
zabývám se jako mechanik opravami
lokomotiv a kolejových vozidel. Řadu let
jsem (jako asi jeden z mála v republice)
odléval kluzná ložiska do lokomotiv.
Jak vypadal Váš běžný den?
V době, kdy jsem byl na rodičovské
dovolené, se můj den víceméně odvíjel od
toho, co vyžadovaly potřeby dítěte, takže

jsem přebaloval, pral plínky (se ženou
jsme se rozhodli u všech dětí pro
ekologičtější variantu plínek), vařil a krmil
(kojení jsem přenechal manželce:)
a k tomu se snažil věnovat i zahrádce.
S manželkou jsme se v těchto činnostech
střídali podle toho, jak to dovolilo její
pracovní vytížení.
Stane se z muže na RD zároveň
hospodyňka?
Hospodyňkou jsem se stal už dávno
předtím. Žil jsem asi 25 let sám, takže
praní, vaření, mytí nádobí i uklízení pro
mne bylo samozřejmostí. Některé
činnosti mě dokonce baví, jako je vaření,
takže manželka mi je ráda mlčky
přenechala a já se jí nepletu do jejích
"ženských" domácích prací. Myslím, že to
máme doma spravedlivě rozdělené
a nijak si nekonkurujeme.

Zbyl Vám čas na své koníčky? Co
vlastně děláte rád ve svém volném
čase, když se zrovna nevěnujete
dětem?
Mým velkým koníčkem bylo vždy
cestování. Do svých 50 let, kdy jsem se
oženil, jsem procestoval, prochodil
a prolezl kus světa (ale to by bylo zase na
jiný rozhovor...). Moje manželka měla
naštěstí stejný koníček, takže osud tomu
chtěl, že jsme se potkali v daleké Indočíně
na zájezdu s jednou CK. Teď s malými
dětmi to výhledově na žádné velké
exotické výpravy nevypadá, ale o to více
máme příležitostí poznávat krásy našeho
okolí. Jinak mě baví zahrádka a květiny
(hlavně bromélie a sukulenty), kterých je
u nás plný dům. Také rád jezdím na kole
a na běžkách.
Má nebo měl ve Vašem okolí někdo
podobnou zkušenost?
Nevím o nikom takovém. Někde jsem
četl, že mužů na rodičovské dovolené je
u nás jen asi 1 %, což je myslím škoda, ale
tendence je spíše vzestupná.
Šel byste „do toho“ znovu?
Plánujete ještě další potomky?
Znovu mě do toho manželka nepustí :)
Máme tři děti, Vojtu (4,5 roku), Alžbětku

(2 roky) a Šimonka (2 měsíce), a to
myslím stačí ke štěstí (a k tomu, abychom
se doma od rána do večera nenudili).
S druhým a třetím dítětem je doma
manželka a další dítě neplánujeme.
Co Vám rodičovská dovolená vzala
a naopak dala?
Nenapadá mě nic, co by mi vzala.
Snad jen iluzi o tom, že "rodičovská
dovolená" je tak trochu dovolená :) V práci
mi nic neuteklo. Naopak jsem měl myslím
výbornou příležitost vnímat dětský svět už
od jeho raných začátků, sledovat vývoj
dítěte po celý den a nejen, jak to často
bývá, unavený večer po příchodu z práce.
Z praktického hlediska jsem si osvojil řadu
mateřských dovedností, které se mi hodily
i po narození dalších dvou dětí.
Změnil se za dobu strávenou na RD
Váš pohled na roli ženy?
Člověk si na vlastní kůži může
vyzkoušet, že být doma na RD není tak
úplně snadné. Je to práce na "plný
úvazek", bez ohraničení směnami,
a často bez zřejmého pracovního
výsledku. Ale smysl té "neviditelné" práce
je určitě velký a krásný. Ženy - matky
proto bezesporu zaslouží náš velký obdiv.
Jste v rodině ten hodnější?
To bych neřekl. Domnívám se, že ve
výchově dětí zastáváme s manželkou
podobné názory i výchovné postupy.
I když někdy mi připadá, že jsme oba až
moc hodní :)
Jak se nyní máte? Co Vám činí
největší radost nebo naopak starost?
Mám se dobře a moje největší přání je,
aby to tak co nejdéle vydrželo. Můj život
se v posledních letech nápadně změnil.
Ze samotářského cestovatele
s plnovousem a batohem na zádech,
který vozil domů z cest semínka
a pěstoval exotické rostliny, se stal
nejprve manžel (o 19 let mladší ženy
Markétky), poté chovatel neobvyklého
psího plemene cane corso a nakonec táta
postupně tří dětí, které nenápadně
vytlačují má kvítka z domu na úkor hraček
a zahradu přeměňují v dětské hřiště. Moje
největší radost jsou pochopitelně moje
děti a rodina. Starosti by si člověk neměl
připouštět, dokud je zdraví.
Co plánujete s dětmi o prázdninách?
S malým kojencem, jedním batoletem
a jedním předškolákem velké ambice na
cestování nemáme. Budeme si užívat
sluníčka a koupání na naší zahrádce
a v blízkém okolí.
Co byste popřál všem tatínkům ke
Dni otců?
Aby si otcovství užívali, dokud o to děti
stojí, aby se nebáli stát se otcem i po
padesátce a pokud mají chuť, nebát se
převzít dočasně péči o děti do svých
rukou.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
spoustu krásných chvil strávených
s dětmi.
Tým novinářského kroužku

Co se dìlo ve škole
Školní olympiáda
Než to všechno v sobotu 25. 5. vypuklo, předcházela
největší školní akci spousta dní příprav v režii pana učitele
Utíkala. Povolal si na pomoc zaměstnance školy, rodiče žáků,
kamarády i kamarády kamarádů...... a všem jim za to patří velký
dík.
Samotný nákelský 6. svátek sportovců byl zahájen ráno
v 9,30 hod. na dětském hřišti u školy zapálením olympijského
ohně.
Protože celý týden zlobilo počasí, pohádkové postavy
otevřely brány naší školy, aby malé děti mohly soutěžit na
stanovištích nazvaných "Z pohádky do pohádky". Větší
sportovci měli k dispozici okolí školy, školní hřiště i fotbalové
hřiště a zápolili v disciplínách náročnějších: hod oštěpem,
střelba, skok do výšky, skok do dálky, běh na 50 m, běh na 200
m.... Tyto disciplíny si mohli vyzkoušet i rodiče, přestože jich
nebylo mnoho.
Zahrada školky se proměnila v zábavní park s dvěma pódii,
taneční scénou, koutky s vynikajícím jídlem, pitím, zmrzlinou
a posezením pod stany. Kdo chtěl, mohl si nechat vylepšit
obličej malůvkou, povzbudit siláky v hodu sudem nebo fandit
svému týmu v napínavém souboji Hry bez hranic. Během
odpoledne zatančily děti z MŠ, břišní tanečnice a děti
z národopisného souboru Pantla. Kluci i holky se mohli vyřádit
na jízdě na sekačkách, šťastní vyhráli v tombole... prostě plno
zábavy se nabízelo pro všechny.
Předškoláci byli pasováni na školáky a už vyhlížejí nový
školní rok. Místo jim symbolicky předali žáci 9. třídy, kteří se
budou připravovat na budoucí povolání.

Dnešní děti
Podívejte, citát „Chovej se ke svým rodičům tak, jak
chceš, aby se k tobě chovaly tvoje děti“ je velmi těžký na
zamyšlení a v dnešní době jde pojmout mnoha slovy.
Zajímalo by mě, jestli Isokrates, autor tohoto citátu, zažil
„drzá“ děcka. Možná ano. Možná to bylo jeho dítě a on se
nechal inspirovat a napsal tento citát.
Vy mě neznáte, ale tohoto citátu, i když jsem jej nikdy
neviděl a ani nečetl, se držím od nepaměti. Já byl vždy držen
pod pevnou rukou, ale dnes toho nelituju. Jak vidím ty malý
drsný „spratky“, tak se mi svírá pěst. Ale jak to bere dnešní
generace? No, nejsem tak starý, ale doba se rychle mění, to
vidíte sami. Kolik dětí dnes sedí u počítače, jsou na něm

Devítka objevila limeriky
Že nevíte, co to je? Tak tuto otázku si položil i současný
slavný básník Jiří Žáček, když je objevil díky jejich zakladateli
E. Learovi. Okamžitě ho uchvátily natolik, že limeriků napsal
celou knížku s názvem 99 dědečků a 1 babička. Našli byste
v ní téměř stejně tolik říkanek o pěti verších rýmovaných
podle schématu aabba. Jejich podstatou není dojmout ani
ohromit, ale zejména pobavit a rozesmát. Ač to vypadá
složitě, o tento typ nonsensové poezie (neboli poezie
nesmyslu) se pokusili i naši deváťáci, a to na volné téma. Pár
nejzdařilejších jsme pro vás vybrali jako důkaz, že i devítku
„trocha poezie nezabila“, ba naopak.
Žáci 9. tř.

Umí to i Váš mobil? :)
Tísňové volání „112“ je užívané na celém světě. Nacházíš
se mimo pokrytí mobilem? Vyťukej 112 a tvůj mobil si jej najde
v lokální, cizí síti. Zajímavé je, že jej lze vyťukat, i když je mobil
zamčený!
Zamknul jsi svoje klíče v autě? Máš dálkové ovládání zámku
auta a doma máš náhradní klíče a manželku? Zavolej mobilem

Snad nejvíce očekávané vystoupení Směsice z měsíce
přišlo se soumrakem. Kdo tam nebyl, neuvěří. Učitelé, žáci,
rodinní příslušníci a kamarádi předvedli ta nejlepší hudební čísla
a všichni ostatní tančili a zpívali.
Nakonec hrála kapela Alkehol revival, pravděpodobně do
ranních hodin, ale jako žák základní školy jsem se již tohoto
vystoupení nezúčastnil. Šel jsem domů spát, unavený a šťastný,
že vše dobře dopadlo, že se nikomu nic nestalo a hlavně, že se
umoudřilo i počasí.
Jakub Crhák, 7. třída

závislí, jsou drzí a vymykají se kontrole? Chybí jim disciplína
a fyzická práce, ale na to jen oni odpoví: „K čemu by nám
tohle bylo?“ Já bych věděl. Nebudou líní, budou zdraví
a tohle se vše projeví na výchově i jejich dětí. Je to
nezastavitelný koloběh výchovy dětí. Dítě se nezmění, jestli
ho budou rodiče pořádně vychovávat už od puberty. Děcko
začne jen vzdorovat. Ale když se začne pořádně vychovávat
už od narození, bude hodné, pracovité, laskavé, a to se
projeví i na výchově jeho dětí.
Dítě je dobré držet na uzdě, ale nesmí se to přehánět. Je
to velmi citlivé téma a musím říct, že tento citát je trefný a lidé
by si z něho měli vzít příklad.
Jan D., 9. tř., úvaha
Byl jeden dědeček z Tokaje,
sedával na vejcích kvokaje.
Zní to jak pohádka –
vyseděl kuřátka,
ten starý čipera z Tokaje. (Jiří Žáček)
Jeden starý člověk z Mělníka,
ten střílel gumičky z pilníka.
Soutěž v dostřelu nevyhrál,
pilník mu totiž někdo vzal.
Ten okradený člověk z Mělníka. (Michal H.)
a drž jej asi 30 cm od dveří svého auta zatímco manželka
zmačkne dálkové ovládání, jež drží u sluchátka svého mobilu.
Tvé auto se otevře! Můžeš být třeba na jiném kontinentě – prý to
funguje :)
Skrytá rezerva v baterii. Máš baterii mobilu prakticky
vybitou? Vyťukej *3370# Tvůj mobil se rozjede a bude ukazovat
50% zvýšení nabití. Tato rezerva se dobije při příštím dobití.
internet

Zpráva NS Pantla
NS Pantla na přelomu 2012/2013

V úvodu jen připomenutí, co se u nás dělo koncem roku 2012:
27.10.2012 mělo proběhnout 6. Mezêcky dôchařeni, ale
z naší strany nebylo pořádání možné, neboť náš vedoucí byl
v té době na Slovensku, kde probíhala finální akce projektu
„Kroje našich krajů“. Navíc ani počasí tomuto termínu moc
nepřálo, a tak se tato akce konala později za organizace
mezických hasičů.
15.12.2012 jsme se zapojili do programu Vánočního
jarmarku ve Skanzenu v Příkazích.
Mezitím jsme si převzali nové kroje, které jsme nechali
pořídit. Velké poděkování patří Obci Náklo, která nám finančně
vykryla naši spoluúčast v rámci dotace přes MAS Moravská
cesta Litovelsko-Pomoraví. Ostatně některé krojové součásti
se prezentovaly již na Vánočním jarmarku.
Protože rok následuje rok, přišly na řadu akce v letošním
roce:
19. 01. 2013 – 20. Hanácký bál – Olomouc
09. 02. 2013 – Masopust v Cholině
17. 03. 2013 – Vynášení smrtky - Příkazy
23. 03. 2012 – Velikonoční jarmark ve Skanzenu Příkazy
24. 03. 2013 – Vynášení smrtky – Náklo (naposledy)
12. 04. 2013 – Poslední rozloučení s Janem Teššinym,
vedoucím souboru Dunajec z Olomouce
30. 04. 2013 – 14. Slet čarodějnic Mezice s následujícími
výsledky:
Přehled cen za hodnocení dotazníků:
nejzajímavější jméno - Veronika Hanáková
čarodějnický skutek - Markéta Haninová, Sára a Tereza
Gřešíčkovy
nejzajímavější sídlo - Terezie Harazimová
Přehled cen za hodnocení kostýmů:
vlasy
Alička Kozáková
nos
Emílie Hanáková
obličej
Markéta Knapková
oděv
Sára a Tereza Grešíčkovy
náhrdelník Michaela Hřivnová
obuv
Tereza Prázdná
barevnost
Kamila Haninová
pohádkovost Lucie Štědrá
koště
Ondra Crhák
zvířátko
Silvie Koleňáková

chůze
Veronika Hanáková
čaroděj muž Antonín Křeček
záhadnost Lucie Dostálová
extravagantnost
Gabriela Polívková
Anna Ludvíková
nevšední doplněk
Markéta Knapková
Terezie Harazimová
Přehled cen za „Čarodějnický x-boj“:
Hod koštětem do dáli - Antonín Křeček, Lucie Pumrlová,
Veronika Outratová
Skok přes koště - Kristýna Hřivnová, Eliška Karmazinová,
Michaela Bučková
Tanec s koštětem - Andrea Tataláková, Markéta Knapková,
Jana Pětvalská
Slalom - Lucie Mádrová, Emílie Hanáková, Lucie Dostálová
Cena hlavní čarodějnice:
Mariella Wagner – nejvzdálenější účastnice (SRN
Kicklingen u Mnichova)
Iveta Pluskalová – po hlasování diváků
Kamila Haninová – oceněná kandidátka
Lusiana Pumrlová – oceněná kandidátka
Absolutní vítězové 14. Sletu čarodějnic
Titul MISS Sympatie 2013 Veronika Hanáková
Titul Malá čarodějnice 2013 Kateřina Brokešová
Titul MISS 2013 Markéta Knapková
Skoro všechny ceny byly osobně předány, a tak závěrem
velké poděkování těm, kteří nás v této akci podpořili finančně
(SPOLAM s.r.o. – Příkazy, Obchodní centrum Olomouc, Jan
Osladil – Autoopravna Náklo, Obec Příkazy a Obec Náklo) či
materiálně (Jitka Haberlandová – Cukrářská výroba Mezice –
jejich výborné dorty prostě k čarodějnicím patří). Bez obojí
podpory by to prostě nešlo! Celkový program určitě příjemně
zpestřil zajímavý host – kouzelník – THE MAGIC SEBASTIEN.
No a příští rok je před námi 15. ročník.
Po Sletu čarodějnic pak následovala další akce, a to hned
druhý den 01.05.2013 Stavění máje v Příkazech.
A co bychom chtěli ještě letos zrealizovat či kde se
představit?
25. 05. 2013 = 6. Školní Olympiáda - Náklo
14. 06. 2013 = Obec roku – Náklo
13. 07. 2013 = Den Obce - Náklo
14. 09. 2013 = IV. Setkání Hanáků - Prostějov
27. 10. 2013 = 7. Mezêcky dôchařeni
14. 12. 2013 = Vánoční jarmark ve Skanzenu Příkazy.
Více informací naleznete na internetových stránkách
www.pantla.cz.

Mgr. Petr Ošťádal – ved. NS Pantla

Kam vyrazit

Pozvánka
do divadla
Zveme Vás na
představení
Moravského divadla
Olomouc
přibližně 4x ročně
pronajatým autobusem
odjezd v 18.00
zastávky:
Mezice,Náklo U Gajů,
Příkazy
až k divadlu a zpět
(Lhota n.M.– budou-li
zájemci)
cena: lístek + 50,- Kč
za autobus
kontakt: pí Dana
Večeřová,
tel.: 732 230 046

Kam vyrazit


V sobotu 22. 6. 2013 na orlovně v Nákle

Soutěž ve vaření kotlíkového guláše - odpoledne od 15.00
Vyzýváme všechny muže, kteří si troufnou uvařit guláš na ohni. Sestavte si tým o max. počtu čtyř mužů a přijďte ukázat, co ve
vás je.
Pravidla:
 Registrace od 14.30 do 15.00 (název týmu, vedoucí, název guláše)
 Guláš musí být masový – z libovolného masa
 Všechny suroviny musí být syrové, žádné polotovary, nic nesmí být předpřipraveno
 Veškeré potřeby si přinesete s sebou (kotlík + uchycení, kuch. potřeby, nářadí na dřevo, …)
 Pořadatel dodá kus místa, pitnou vodu, lavičku a nahrubo naštípané dřevo
 Čas na vaření bude 4 hodiny
 Můžete vařit libovolné množství, porotě poskytnete 1 porci pro hodnocení, zbytek si můžete odnést domů nebo dát
ochutnat soupeřům či okolostojícím hladovcům
 Hodnotící komise bude bodovat stav na vašem pracovišti a kvalitu vašeho guláše
Neznamená to, že ženám je vstup zakázán. Ba naopak! Mohou přijít i s dětmi podpořit soutěžící svou přítomností, do
vaření však nesmějí nijak zasahovat. Občerstvení bude zajištěno po celý den. Soutěžící mají zdarma vstup na
navazující country večer.

Country večer - od 18.30
Přijďte si poslechnout kvalitní country hudbu v podání kapely WAGON s Honzou
Kačmárem, naučit se country tanec pod vedením zkušeného páru, nebo jen tak
posedět v příjemném prostředí a k tomu ochutnat stylové občerstvení:
 kovbojské fazole
 uzené maso, klobásy

Vstupné 50,- Kč

 whisky, točené pivo

Hosté ve westernovém oblečení (klobouk + alespoň ještě jeden doplněk) mají
1 whisky zdarma!

Srdečně zve Orel jednota Náklo – Mezice

Kulturně Ômělecké Spolek, o.s. a SDH Mezêce vás zvó na

RecesFest 2013
Akca proběhne 15. 6. 2013 v Mezêcich
V 8:00 registrace do Tajnyho závodô Fichtlu, Babet a Kozidêchu
V 8:45 start závodô. Vêzivatel je zas ČERNÉ BUVOL
V 11:00 vêhlášeni vitězu závodô a předáni cen
V 11:30 kanči guláš od Čerta
V 12:00 cimbálovka Záletníci
V 13:00 Josef Alois Náhlovský
V 13:30 Josef Laufer
V 16:00 Vladimír Mišík & ETC
V 17:30 Heebie Jeebies
V 19:00 Helenine Oči (SK)
V 21:00 Stracené Ráj
V 22:30 Segment
Vstupné 100,-Kč

