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OBECNÍ ZPRAVODAJ
12
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
rok utekl jak voda a velké finále je za dveřmi. Vánoce, Nový
rok a další kolotoč ročních období, která nám tak nelítostně
ukrajují z našeho pomyslného koláče života. Nepředbíhejme
ale, teď je tady advent a ten je zapotřebí si náležitě užít.
Musíme navštívit všechny obchody, které jen známe, a utratit
maximum ze svých těžce naspořených peněz za věci, které
možná ani nebudou potřeba. Naše lesy připravit o jeden
smrček a naše vodstvo o němou tvář v podobě vypaseného
kapříka. Vyrobit nespotřebovatelná kvanta sladkostí, které
definitivně zničí naši snahu o udržení ideální postavy,
a navštívit všechny známé a příbuzné.
Je to náročné, v některých ohledech by se mohlo zdát
i zbytečné, ale ve finále krásné a příjemné. O minulém víkendu
se postupně rozzářila vánoční výzdoba ve všech místních
částech naší obce. Při podvečerní procházce tak můžeme
obdivovat, jak to má letos kdo vylepšené.
Nákelské rozsvěcení vánočního stromu bylo svým
načasováním velmi významné, protože k tomuto termínu bylo
směřováno dokončení úpravy návsi. Vše se stihlo, takže
občané, kteří přišli tuto tradiční akci podpořit, měli možnost
vidět dokončené dílo a v průběhu rozsvěcování zhlédnout
i osobnosti, které se o úpravu návsi nejvíce zasloužily.
Připomenu tedy, že projekt stavby připravoval ateliér
Ing. Smitala z Olomouce. Dozor nad přípravou projektu
a autor nápadů, jako je přesun sochy, design zábradlí atd., je
člen zastupitelstva Ing. Babica z Mezic. Dotaci nám pomáhá
zajišťovat paní Julie Zendulková, předsedkyně MAS
Moravská cesta a výběrové řízení realizovala sp. TIZZI, s.r.o.
Dodavatelem stavby je společnost MODOS, s.r.o., kde má
tuto stavbu na starosti mistr Milan Navrátil. Zámečnické práce
dodalo zámečnictví Tomáš Utíkal z Mezic. Na průběh stavby

pak dohlíží koordinátor BOZP Mgr. Berka a stavební dozor má
Ing. Hróz. Termín dokončení stavby je 22. 12. 2014, nicméně
počítá se s malým předstihem, tudíž kolaudace je
naplánována na 12. 12. 2014. Toliko tedy k návsi.
Další stavba „Rekonstrukce a přestavba ZŠ v Nákle”
pokračuje dle navrženého harmonogramu.
V posledních dnech také finišuje projekt sběrného dvora,
kde byl vybrán dodavatel technologií sp. Elkoplast a 10. 12.
2014 by mělo dojít i k výběru dodavatele stavební části. Snad
tedy vše vyjde, jak má.
19. 11. 2014 byl s občany Lhoty projednán projekt
kanalizace a ČOV v této místní části. Následně bylo zahájeno
územní řízení.
Ke zdárnému konci se také blíží pozemková úprava ve
Lhotě nad Moravou. Zde byl schválen návrh úpravy pozemků
a ve středu 3. 12. bylo projednáno s občany konečné
provedení.
Letos se podařilo dříve než loni zajistit výrobu obecního
kalendáře. V těchto dnech si ho tedy již můžete pořídit na OU
v Nákle, v Jednotě v Nákle, v obchodě v Mezicích nebo
v pohostinství Pod Lipou na Lhotě. Kalendář stejně jako
v loňském roce upozorňuje na významné termíny v průběhu
roku 2015 jak ve vztahu k odpadům, tak i kulturní akce a jiné
případné informace. Jeho stránky jsou ozdobeny fotografiemi
z obce z roku 2014. Snad tedy dobře poslouží.
Toliko tedy o předvánočním shonu. Závěrem si dovolím
popřát Vám příjemné prožití vánočních svátků plné radosti
a přátelského setkávání. Važme si více toho, že se máme, než
toho, co máme. Přeji hezké dny.

Zpráva ze školy :)
Soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni
Ve dnech 30. a 31. 10. 2014 se žáci ZŠ Náklo mohli zúčastnit soutěže
o nejhezčí vydlabanou dýni. Do soutěže se zapojilo celkem 17 dlabačů,
kteří svá díla vystavili ve vstupní chodbě školy, kde si je mohli prohlédnout
nejen jejich spolužáci, ale i rodiče a další návštěvníci školy. Ti všichni pak
měli možnost vybrat tři dýně, které je nejvíce zaujaly. Žáci odevzdávali
své hlasy přímo ve škole, ostatním posloužily webové stránky školy. Ve
středu 5. listopadu pak pan učitel Jiří Kala, který celou soutěž organizoval,
konečně oznámil šťastné výherce. No a jak to dopadlo? Na 3. místě se
umístil Matěj Fryblík z 1. třídy, o 2. místo se výjimečně podělili dva
soutěžící - Kryštof Fryblík z 6. třídy a Michaela Večeřová z 9. třídy a absolutním vítězem se stala Eliška Hegerová z 6. třídy. Pochvalu si však
bezpochyby zaslouží všechny dýně i jejich zhotovitelé. Výhercům
srdečně gratuluji.
Večeřová Michaela, 9. tř.

Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce
1. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 13. 11. 2014 od 18:00
na Obecním úřadě v Nákle.
Usnesení ustavujícího zasedání ZO Náklo:
1/1/11/2014 –ZO schvaluje – Ověřovatele zápisu – p. Lukáše Najdekra a p. Stanislava Dosoudila
2/1/11/2014 – ZO schvaluje – Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Náklo
3/1/11/2014 –ZO schvaluje – Funkci starosty obce dlouhodobě uvolněnou
4/1/11/2014 – ZO schvaluje – Funkci místostarosty obce dlouhodobě neuvolněnou
5/1/11/2014– ZO schvaluje – Odměny neuvolněným členům ZO dle zák. č. 37/2003 Sb. v pl. znění, s účinností od 6.11.2014
– měsíční odměna pro místostarostu ve výši 7.509,- Kč
– měsíční odměna pro členy rady ve výši 1.406,- Kč
– měsíční odměna pro předsedy výborů a komisí ve výši 1.235,- Kč
– měsíční odměnu pro členy výborů a komisí ve výši 880,- Kč
– měsíční odměnu pro členy ZO ve výši 360,- Kč
6/1/11/2014 – ZO zřizuje – Finanční výbor – tříčlenný
7/1/11/2014 – ZO zřizuje – Kontrolní výbor – tříčlenný
8/1/11/2014 –ZO zvolilo – Starostu obce pana Marka Ošťádala
9/1/11/2014 –ZO zvolilo – Místostarostu obce pana Ing. Pavla Gnipa
10/1/11/2014 –ZO zvolilo – Členy rady – pana Mgr. Petra Vybírala
– pana Karla Závodného
– pana Lukáše Najdekra
11/1/11/2014 –ZO zvolilo – Předsedu finančního výboru – pana Lubora Vacu, MBA
Členy finančního výboru – pana Ing. Pavla Prázdného
– paní Ing. Vladimíru Spurnou
12/1/11/2014 – ZO zvolilo – Předsedu kontrolního výboru – pana Stanislava Dosoudila
Členy kontrolního výboru – Ing. Františka Babicu
– pana Jaroslava Měřila

2. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhne dne 11. 12. 2014 od 18:00
na Obecním úřadě v Nákle.
Program bude zveřejněn na úřední desce obce Náklo v předepsaném termínu.

PŘÍSPĚVEK NA POŘÍZENÍ, REKONSTRUKCI, OPRAVU POŽÁRNÍ TECHNIKY
A NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2014
Obec Náklo v roce 2014 využila nabízené možnosti
příspěvku Olomouckého kraje na podporu místních jednotek
sboru dobrovolných hasičů. V rámci projektu, kdy příspěvek
Olomouckého kraje činil 40% ceny a obec Náklo
dofinancovávala 60%, obec požádala o částku 40 200,- Kč.
Z rozpočtu Olomouckého kraje bylo vyhověno částkou 5 000,Kč na nákup 10ks led svítilen na zásahovou přilbu včetně
držáků.
Projekt byl do 30. 11. 2014 úspěšně zrealizován. Bylo
pořízeno 10 ks svítilen PELI 3315 LED ZO Ex za cenu
11 194,92 Kč a 10 ks držáků pro přichycení svítilny na přilbu
Držák univerzální 0770 za cenu 3 872,- Kč. Celková cena
pořízeného vybavení činí 15 188,- Kč. S příspěvkem
Olomouckého kraje 5 000,- Kč bylo obcí Náklo dofinancováno
10 188,- Kč.
Dovolte nám prostřednictvím obecní vývěsky poděkovat
Olomouckému kraji za podporu naší místní jednotky SDH
a popřát našim dobrovolným hasičům, ať jim nové vybavení
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
akceschopnosti a připravenosti kdykoli zasáhnout.
OÚ Náklo

Informace z obecního úøadu
Poslední úřední den OÚ Náklo bude 17. 12. 2014.
Následně bude OÚ až do konce roku 2014 uzavřen z důvodu čerpání řádné
dovolené. Děkujeme za pochopení.

Naši jubilanti
V Ý Z V A pro jubilanty obce Náklo
Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany – jubilanty s trvalým pobytem na
území obce ve věku 70, 75, 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilantům“.
Prosíme jubilanty, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu člena Sboru pro
občanské záležitosti spojenou s gratulací a předáním dárkového balíčku, aby vyplnili a potvrdili svým
podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů, který si mohou vyzvednout na obecním úřadě, popř.
stáhnout z webových stránek obce. Jelikož v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů nemáme již k dispozici údaje o jubilantech a nemůžeme nadále bez
Vašeho souhlasu zasílat blahopřání k životním jubileím a uskutečňovat osobní návštěvy členy Sboru pro
občanské záležitosti obce Náklo, snažíme se získat potřebné údaje touto cestou.
Vyplněný souhlas zašlete nebo předejte osobně Vy nebo Vaši rodinní příslušníci na Obecní úřad do
Nákla.
Magda Dostálová,
předsedkyně SPOZ

Naši jubilanti v listopadu 2014
Helena PLUSKALOVÁ
Svatopluk WEISER
Jan SMĚŠNÝ

Náklo
Lhota n.M.
Náklo

oslavila 85 roků
oslavil 75 roků
oslavil 70 roků

Všem našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Odpady 2015
Odvoz komunálního odpadu v obci v roce 2015.
V roce 2015 bude svoz komunálního odpadu probíhat stejně jako v roce
2014 jednou za 14 dnů vždy ve čtvrtek.
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Odvoz plastů v roce 2015 každý čtvrtý týden vždy ve středu.
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Jak to kdysi bylo
Náklo za 2. světové války- 2. část
Mnozí stateční občané pracovali
v odboji, tedy v ilegálních organizacích
bojovali proti okupantům. Lidé z vesnic
zásobovali tajně obyvatele ve městech
potravinami, ukrývali odbojáře,
pomáhali si v úředních jednáních,
různými svědectvími, apod. Také
vlasteneckou podporou byla v Nákle
ochotnická divadla. Následující
fotografie ukazují některé úřední
dokumenty. Studenti jezdili do školy do
Litovle autobusem a potřebovali k tomu
průkazku. Je z roku 1939.

Druhá fotografie ukazuje občanský
průkaz obyvatele Třetí říše, pochází
z r. 1943.

Poštovní známky v Protektorátu
Čechy a Morava v r. 1939.

Pokud chtěl někdo za války
provozovat živnost, i když byl jenom
například trafikantem, musel dokládat
svůj domovský list, a někteří dokonce
svůj původ o 4 generace nazpět, aby
prokázali, že nemají židovské předky.
Ukázka takových dokumentů je na
následujících fotografiích.
Bombardování Nákla nastalo
8. května 1945. Němci prchali před
Rudou armádou a brali s sebou mladíky,
aby jim hnali domácí zvířata, která
pouštěli z chlívků. Potřebovali
potravinové zásoby pro svoje vojáky.
Někteří mladíci si v Nákle na zahradách
vykopali bunkry, aby se před Němci
zachránili. Tak máme opět svědectví
paní Marie Gajové, rozené Rubišové,

která vzpomíná, že její bratr Josef Rubiš
spolu se svými sousedy Miroslavem
Dostálem, Květoslavem Haderkou
a Jaroslavem Ženožičkou „ měli takový

bunkr na naší zahradě. Komínek byl jen
jako roura umístěn u kmene stromu,
takže nebyl ani vidět. Tak měli přístup
vzduchu. Na jednu věc však hoši
zapomněli. Možná ale, že je tlačil čas
a tak nestihli ukrýt žlutavou zeminu,
která byla na povrchu bunkru. I když byl
schován pod stromem, všimli si jej
Němci při bombardování, neboť měli
kvalitní dalekohledy. A také na to místo
vyslali bombu. Hoši tam naštěstí nebyli.
Střepiny z bomby nám prorazili na
několika místech dveře do stodoly, ale
nehořelo. Z dalších útoků na Náklo,
které skončily požárem, bylo
bombardování kostela, kde byla z boku
zasažena střecha a okna, dále
Vyhlídalův grunt uprostřed obce,
v Kravařově pak to odnesla chalupa
u pokrývače Štýbnara. Na vlastní oči
jsme viděli, jak spadla bomba na
Nedomův dům v Mezicích. Také si
vzpomínám, že nevybuchlá puma byla
nalezena při stavbě sklepa novostavby
u Lejsků blízko nákelského hřbitova.
Bylo to už tak 30 let po 2. světové válce.“
Marie Gajová rozená Rubišová
vzpomíná také na konec 2. světové
války: „ Německá armáda se ubytovala
po vesnicích, kterými projížděla. Do
Nákla přijeli v březnu r. 1945 a zůstali
zde tak dva měsíce. Pamatuji si, jak
k nám na dvůr dovezli 12 mul (kříženci
koně s oslem), přivedli je na humno a dali
tam pro ně žlaby. Spali u nás v kuchyni.
Bylo jich 12. Měli krejčovské pomůcky.
Spravovali vojákům oblečení, šili
kalhoty. Odjeli od nás 8. května r. 1945.
Spakovali se kolem páté -šesté hodiny
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. Během
posledních bojů zde padlo 8 Rusů, co šli
od Příkaz. Vyšetřoval je MUDr. 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
několik měsíců vykopali a pohřbili do
společného hrobu v Olomouci, kde dnes
stojí pomník obětem 2. světové války. Po
odjezdu Němců k nám přišla Rudá
armáda. Lidé nosili vojákům kbelíky
mléka ke státní silnici a vítali je. Druhý
den,K.H.Borovský
9. května r. 1945, přišla do Nákla
druhá várka Rusů. Ti, co byli u nás, spali
po Němcích v kuchyni na režné slámě.
Přišli rabovat. Měli velké lampy„laterně“. Lidé schovávali peřiny, bicykly,
různé cennosti do sklepů a na dveře
nabíjeli balíky otýpek, aby maskovali
dveře. Rusové hodně popíjeli alkohol
a ztráceli pak soudnost v jednání. Tak
mě také jeden chtěl zastřelit, mával
p u š k o u a v o l a l “ Ty G e r m á n k a !
„Zachránili mě sousedi. Utíkali pro pana
Františka Spáčila z Jáchymova.
Pokračování na další straně...

Jak to kdysi bylo
Ten byl legionář a uměl rusky.
Vysvětlil Rusům, že jsem rodačka
z Nákla, a tak mě zachránil. Nikdy
nezapomenu, jak na mě ruský voják 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 taky 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.“Tolik svědectví pamětnice.
Tak skončila 2. světová válka, při
které zahynulo kolem 45-60 milionů lidí.
Nově se ve světě zrodily dvě
supervelmoci, které se nejvíce podílely
na porážce fašistického bloku. Byly to
Spojené státy americké a Sovětský
svaz. Osvobozené Československo
připadlo pod sovětský vliv. To určilo jeho

další vývoj.

MUDr. Turková

Zprávy ze školy
Dějepis trochu jinak
Nevšedním způsobem si letošní stoleté výročí od začátku
1. světové války připomněli žáci 9. ročníku ZŠ a MŠ Náklo.
Poté, co se v hodinách dějepisu seznámili se základními
fakty o tomto krvavém celosvětovém konfliktu, rozhodli se
získat osobní zkušenosti a autentické zážitky z bojiště a pro
své mladší spolužáky připravili rekonstrukci fiktivní "bitvy
o Náklo", kterou situovali do roku 1915. Ačkoliv je samotná
vojenská operace stála v rozbahněném terénu spoustu sil,
sami žáci nakonec přiznali, že mnohem namáhavější pro ně
byla teoretická a praktická příprava, především nekonečné

kopání zákopů. "Bitva o Náklo" se setkala s velkým
ohlasem. Pan ředitel Jiří Peřina ocenil především
pyrotechniku, která celé akci dodala tu správnou atmosféru
a říz, mladší spolužáci, kteří obě válčící strany bouřlivě
"povzbuzovali", deváťákům nejvíce záviděli možnost
beztrestně se poprat a vyválet se v bahně. Protože se tato
akce všem zúčastněným moc líbila, deváťáci už teď
přemýšlí, jakou další dějinnou událost zdramatizují příště.
Celou rekonstrukci, včetně fotografií z příprav, si můžete
prohlédnout na webových stránkách školy.
Jakub Crhák, 9. tř. - L. J.

Zprávy ze školy
Beseda o vojenských misích Armády České republiky
sídlil. Dnes zde pod velením NATO
operuje hned několik zahraničních
misí, včetně té české, které jsou
spojené pod hlavičkou ISAF
(International Security Assistance
Force). Petra Chmelová v Afghánistánu
působila jako členka zdravotnického
týmu na mezinárodní základně
v Kábulu, který se staral o zraněné

Dne 10. listopadu na naši školu zavítala
praporčice Petra Chmelová, která se
právě vrátila z vojenské mise
v Afghánistánu. Pokud si nejste jisti,
kde ten Afghánistán vlastně je, máme
pro vás malou nápovědu. Afghánistán
je islámský stát, který leží v jižní Asii.
Jeho hlavním městem je Kábul a počet
obyvatel se pohybuje okolo 30 milionů.
Nejde tedy o tak bezvýznamný kousek
země, jak by se někomu mohlo zdát. Do
povědomí světové veřejnosti se dostal
po roce 2001, kdy Spojené státy
americké zahájily operaci Trvalá
svoboda, která měla zatočit s teroristy
v čele s Usámou bin Ládinem, který
právě v Afghánistánu od roku 1996

vojáky i místní civilisty. Ale zpátky
k besedě. Po úvodních informacích
o zeměpisných reáliích a současné
situaci v Afghánistánu došlo na
zajímavé informace o samotné
základně a životě v ní, mluvilo se
o českých vojácích, jejich práci, výcviku
i o tom, jak v cizím prostředí tráví volný

čas. Nejvíce nás zaujalo líčení útoku na
základnu a popis příjmu raněných.
Během besedy jsme shlédli téměř dvě
stovky fotografií a několik
neuvěřitelných videí. Paní Petra nám
ukázala i medaili NATO, která byla
udělena všem účastníků mise po jejich
návratu do ČR. Na závěr jsme ještě
dostali možnost zeptat se na práci
v české armádě obecně a zjistili jsme,
že toto zaměstnání skutečně není pro
každého. Besedou jsme si nejen
rozšířili obzory, ale zároveň jsme si
připomněli Mezinárodní den veteránů,
který se každoročně slaví 11. listopadu
na památku konce 1. světové války.

Kristýna Vaňková, 9. tř.

Strašidelný den
Dne 31. 10. se u nás na základní
škole v Nákle konal strašidelný den,
kterého se i letos - ostatně jako
každoročně - zúčastnili nejen žáci,
ale i učitelé. A tak jste již od brzkého
rána mohli na chodbách školy potkat
velkou spoustu čarodějnic, upírů,
vlkodlaků, koster, mumií a dalších
monster. Zatímco žáci prvního
stupně postupně během dne
procházeli jednotlivými stupni
čarodějnické akademie, která
prověřila jejich čarodějné schopnosti
a dovednosti různými úděsnými
úkoly, ti starší si již dříve vylosovali
děsuplnou tematickou oblast, se
kterou měli seznámit ostatní. Na
výběr měli ufony (8. tř.), vlkodlaky
a upíry (7. tř.), duchy, čarodějnice
a kouzelníky (9. tř.) a pohádkové
zombie postavy (6. tř.). Úkolem
jednotlivých tříd pak bylo představit
odborné porotě svou říši, nabídnout
jí nějaké speciální občerstvení
a pobavit ji i ostatní zajímavou
s c é n k o u . Vy b r a t v í t ě z e b y l o
tentokrát velmi obtížné, protože
nejen masky, ale především některé
pokrmy porotu natolik šokovaly, že
se to odrazilo i na jejím hodnocení.
K úspěchu celého dne svým dílem
přispěly i kuchařky školní jídelny,

které si pro školáky připravily
netradiční halloweenské menu. A jak
celou akci vnímaly samy děti? To
vám napoví menší anketka.

dnu nelíbilo?
Terka G., 9. tř. - Vyhlášení
nejlepších masek probíhalo ve
třídách, takže jsme nevěděli, kdo
vyhrál v ostatních ročnících.
5. Chutnal vám halloweenský
oběd? (zelené špagety
s omáčkou)
Patrik M., 5. A - Chutnal mi moc.
Rozárie P., 5. B - Ano, chutnal mi.

1. Jak se ti líbil strašidelný den
ve škole?
Terezka G., 1. tř. – Hodně.
Venda Š., 4. tř. - Na strašidelném
dnu se mi líbily masky.
Terka P., 6. tř. - Líbil, hlavně
vystoupení.
2. Za jakou masku jsi byl?
Andrejka D., 2. tř. - Byla jsem za
mumii.
Martin U., 8. tř. - Zipmonster
3. Jaký učitel měl podle tebe
nejlepší masku?
Kristýnka O., 3. tř. - Nejvíce se mi
líbila maska paní asistentky z 5. A.
Ola D., 7. tř. - Pan učitel Kala.
4. Co se vám na Strašidelném
Terezie a Eliška Ošťádalovy

Zprávy ze školy
Exotičtí hosté
Jednoho krásného dne, byl pátek 7. listopadu, k nám do
základní školy přiletělo pár opeřených kamarádů. Byli
barevní i nebarevní, zpívající i mlčenlivý. Byli to papoušci.
Následovali je i jejich dva páníčci, aby nám je všechny
předvedli a něco nám o nich pověděli.
Všichni jsme se sešli v tělocvičně naší školy a náramně se
těšili na to, co přijde. Jako první jsme viděli jen malé
papoušky, ale vůbec nás to nemrzelo, protože křičeli, ale

Zpráva Senior klubu
Senior klub Náklo byl založen v roce 1993. Jeho činnost je
přizpůsobena především věku, možnostem a schopnostem
jeho členů. Scházíme se každou lichou středu v zasedací
místnosti Obecního úřadu Náklo. Na svých setkáních
nezapomínáme na naše členy, kteří se dožívají kulatých
a půlkulatých výročí. Vždy potěší kytička a milé verše.
Již tradičně pořádáme výstavku ručních prací našich
šikovných spoluobčanů a výstavku vánočních perníčků, kde
se představí zase naše hospodyňky. Mužská část populace
se zase pochlubí svou pálenkou, která se ochutnává na
nákelském koštu. Tyto akce se těší velké oblibě
spoluobčanů.
Již tradičně pořádáme v letních měsících zájezdy do
vybraných známých míst. Navštívili jsme např. Babiččino
údolí, muzeum Boženy Němcové, Rožnov pod Radhoštěm
a Čechy pod Kosířem. Zájezdy jsou vždy plně obsazené
a jsou příjemným zpestřením života členů klubu. V letošním
roce jsme navštívili Kroměříž, prošli jsme nádherný zámek
s jeho kouzelnými zahradami, a to Květnou a Zámeckou.
Počasí bylo pěkné, takže i tento výlet se nám vydařil.
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů jsme využili
nabídky Moravského divadla v Olomouci a navštívili jsme
mimořádné představení muzikálu Noc na Karlštejně.
Představení se všem líbilo a členové si domů odnesli pěkný
zážitek.
Takže občané v důchodovém věku, přijďte se podívat na
naše setkání, rádi vás přivítáme a věříme, že rozšíříte řady
našeho Senior klubu.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat Radě obce
Náklo za finanční pomoc, bez níž bychom nemohli své
aktivity uskutečňovat v takovém rozsahu.
Karel Široký
Senior klub Náklo

vážně křičeli, přes celou místnost tak, že nám to úplně
trhalo uši. Pak přišli na řadu jejich větší a barevnější
kolegové. Mně osobně se nejvíce líbil papoušek ara,
protože byl největší a nejbarevnější. Celé představení
bylo poučné a zajímavé a já se skvěle bavila, proto bych
uvítala další takové návštěvy naší školy. Doufám, že se
mi mé přání splní a uvidím zase něco nového.
Emílie Hanáková, 9. tř.

Mikuláš
Milí rodiče,
opět nastal advent a s ním se přiblížila
i mikulášská nadílka, kterou v Nákle již
roky zajišťuje Orel. Mikuláš bude chodit
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 vždy stihneme do
19.00. 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 nestává), dejte dětem
nadílku za okno, tak jak to bývá obvyklé
v místech, kde Mikuláš nechodí.
Chcete-li, aby Mikuláš přišel dát nadílku
i 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 (raději

vždy do kostýmů.
Klidný adventní čas všem přeje Orel
Náklo - Mezice.Radek Stejskal

menší) či dárky, které při příchodu
převezmeme a nadělíme. Budete-li chtít,
a by M i k u l á š s d ě l i l d ě t e m n ě c o
konkrétního, napište to na lístek a předejte
Mikuláši i s nadílkou. Příspěvek za
nadílku je dobrovolný, investujeme ho

Co se chystá
Vánoční info
Betlémské světlo
Na Štědrý den si mohou lidé přijít do kostela
prohlédnout postavený betlém a odnést si betlémské
světlo. K tomu je třeba mít vhodnou uzavřenou
lampičku. Kostel bude otevřený od 14.00 do 15.30.
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

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. 2014
P. Ondřej Jirout

Kontakt:
Rémanovi, tel.: 604 229 440

Základní škola a Mateřská škola Náklo
Vás srdečně zve na

Vánoční trhy,
které se konají

Pøijmìte naše pozvání
na pietní setkání
na nákelském høbitovì
uspoøádané k pøíležitosti
100. výroèí narození
MUC. Jana Opletala.
Setkání se uskuteèní
1. 1. 2015 od 14:00.

12. prosince 2014
od 16 hodin.
Těšit se můžete na vystoupení žáků,
prodej vánočních výrobků, tvořivé dílny,
ukázky z přírodovědných experimentů a
samozřejmě i občerstvení s vánočním
punčem.

