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OBECNÍ ZPRAVODAJ
3
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
tak jak jsem zde před rokem uvedl staré pořekadlo o bílé
peřině, letos by se spíše hodilo nějaké více jarní. Zima to letos
moc neřeší a až do odvolání nemá zájem jakkoli konat.
Co se týká obce, v pořádku, nezlobíme se. Znamená to
spoustu ušetřených peněz za zimní údržbu, více času na
takové ty jarní a podzimní práce a hlavně bezproblémový
chod probíhající intenzifikace ČOV.
Je to skoro zvláštní. Dalo by se říct, že tato stavba je
jakoby obklopena nějakou aurou štěstí. Vše probíhá, jak má,
všichni jsou v naprosté pohodě a i to počasí jako by se jí
přizpůsobovalo. Je to radost takové dílo realizovat :)
V nejbližších dnech nás čeká další zlomový okamžik v tomto
ohledu, a sice bude rozhodnuto, zda naši ČOV Olomoucký
kraj dotačně podpoří, či nikoli. Žádost byla předána, a tak
doufejme, že nás štěstí neopustí.
Naopak z problému do problému jde projekt sběrného
dvora. Po peripetiích s územním řízením, které se nám již
sune ke zdárnému vyřešení, přišla další studená sprcha.
Úřad pro ochranu přírody, který by měl jásat nad
připravovaným projektem, nám vyměřil za vyjmutí pozemků
bývalé skládky z půdního fondu neuvěřitelnou částku 3,9 mil.
Kč. Je to velice nepříjemné a popravdě nedokážu říci, jestli
tento krok nebude přes veškeré vynaložené úsilí pro tento
projekt likvidační. Byla by to obrovská škoda, a tak nějak
tomu ještě nechci uvěřit. No jo, všude se dařit nemůže...
V minulých dnech jsme docela intenzivně zapracovali
na rozpočtu obce pro rok 2014. Vzhledem k tomu, že je
plánován projekt přestavby ZŠ Náklo za 10 mil. Kč bez
dotace, to nevypadá moc dobře a nezbude, než tento rok
finančně podpořit úvěrem od některé banky. Ještě není
možné odhadnout, o jakou částku se bude konkrétně jednat,
protože ji významně ovlivní získané dotace z ostatních

projektů, nicméně odhad je 2 - 8 mil. Kč. V každém případě se
neplánuje splátky rozložit na desetileté období, jak tomu bylo
v minulosti, ale splatit dluh utlumením realizace projektů
v roce 2015.
Pokud po této informaci Lhoťáci zavrátili oči a řekli
„kanalizace zase nic”, tak jen uvedu, že to není pravda.
Navržený koncept je dále dodržován s tím, že v nejbližším
období proběhne setkání s občany, zaměření výškových
profilů, mapování napojovacích míst, příprava projektové
dokumentace a následně i stavebního povolení. Toto by mělo
být do konce roku 2014 hotovo. V roce 2015 bude předložena
žádost o dotaci s předpokládaným zahájením stavby.
Oprava návsi se také posunula blíže ke svému
zrealizování. Potřebná doplnění žádosti o dotaci byla včas
předána a nyní se čeká na vyjádření ROP SM. Následně
bude vybrán dodavatel stavby.
V návaznosti na další připravované projekty je
zpracovávána dokumentace pro stavební povolení na stezku
Mezice - Náklo a studie opravy komunikací a návsi
v Mezicích. O aktuálním dění projektů Vás budeme průběžně
informovat.
Na závěr jen připomenu, že jsou ještě k mání obecní
kalendáře. Můžete je pořídit za 50,- Kč v Mezicích v obchodě,
ve Lhotě v hospodě Pod Lipou, v Nákle na Obecním úřadě
a nově i v Nákle v Jednotě. Najdete v nich krom potřebných
termínů odvozu popelnic, plastů, nebezpečného odpadu
i termíny a výše poplatků a v neposlední řadě kulturní
a společenské akce v obci. Stránky jsou doplněny
zajímavými obrázky ze života obce.
Přeji Vám krásný příchod jara plný optimismu a nové síly.

Pozvánka na pøednášku
Obecní úřad Náklo Vás srdečně zve na již druhý

Kurz první pomoci pořádaný dne 24. 3. 2014 od 17:00 hod.
v budově místní základní školy.
Vstup je zdarma. Přednášet bude odborník na slovo vzatý

MUDr. Milan Brázdil.
Na školení nás seznámí s nejnovějšími poznatky a vlastními
praktickými zkušenostmi při poskytování první pomoci, zopakujeme si
základy laické první pomoci, probereme resuscitaci po telefonu,
záchranný řetězec, složky IZS, způsoby ověřování životních funkcí,
resuscitaci bez i s pomůckami, způsoby první pomoci vybraných stavů.
Zájemci si mohou resuscitaci vyzkoušet.
Připraveny jsou filmy s ukázkami poskytování první pomoci i ty „ze
života“.
Těšíme se na Vaši účast.

Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce
21. zasedání Zastupitelstva obce Náklo konané dne 6. 2. 2014 od 18:00
na Obecním úřadě v Nákle
Usnesení:
1/21/2/2014 – ZO schvaluje – 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – Rozvojový strategický dokument obce Náklo na
období 2014 – 2020
2/21/2/2014 – ZO schvaluje – 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – Návrh společných zařízení v rámci pozemkové
úpravy ve Lhotě nad Moravou
3/21/2/2014 – ZO schvaluje – 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel - úpravu textu projednaného a schváleného zadání
Územního plánu Náklo nově v tomto znění:
V řešeném území se nachází evropsky významná lokalita (EVL) a ptačí oblast (PO). Jediným záměrem, u
něhož lze uvažovat o možném významném vlivu na území soustavy Natura 2000, je rozšíření těžby
štěrkopísků v DP Náklo a DP Mezice. Tento záměr však již byl posouzen zjišťovacím řízením podle zákona
č. 100/2001 Sb. se závěrem, že nemá významný vliv na životní prostředí. Z uvedeného tedy vyplývá, že lze
vyloučit významný vliv koncepce na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost EVL či PO.
4/21/2/2014 – ZO schvaluje – 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel - Zastupitelstvo obce Náklo poskytuje na základě
výkladu MF ČR a podle § 9 písm. i) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, příspěvků na stravování uvolněným členům zastupitelstva obce Náklo stejně
jako zaměstnancům obce. Poskytování příspěvků se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
aktuálně platné vyhlášky, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb
stravného, Směrnicí, kterou se stanoví pravidla stravování zaměstnanců Obecního úřadu v Nákle a
Zásadami používání Sdruženého sociálního fondu, a to vždy s platností k 1.1. daného roku, přičemž výše
příspěvku se stanoví jako 55% ceny jednoho jídla za jednu směnu, což představuje 70% stravného
vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmu, v
platném znění, v maximální výši při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.
5/21/2/2014 – ZO schvaluje – 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – financování projektu „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Náklo“ ve výši 30% - 2.434.298,- Kč a financování projektu po dobu udržitelnosti
projektu.
6/21/2/2014 – ZO schvaluje – 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel - směnu pozemků par. č. 540/12, ostatní plocha v kat.
ú. Náklo o výměře 55 m2, par. č. 346/8, zastavěná plocha v kat. území Náklo o výměře 234 m2 a par. č.
345/2, zastavěná plocha v kat. ú. Náklo o výměře 382 m2 za pozemky par.č. 515/14, 515/15 a 515/16 v kat.
území Náklo o celkové výměře 1338 m2.

22. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhne dne 6. 3. 2014 od 18:00
na Obecním úřadě v Nákle
Program:
1. Kontrola usnesení a zpráva rady
2. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Moravská cesta
(Litovelsko-Pomoraví), o.s.
3. Standardizace MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
4. Schválení rozpočtu obce Náklo na rok 2014
5. Poskytnutí dotace TJ Sokol Náklo
6. Rozprava
7. Usnesení
8. Závěr

Informace z obecního úøadu
Náš jubilant v únoru 2014
Josef SMĚTÁK

Mezice

oslavil 75 roků

Našemu jubilantovi gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Rozhovor
s panem
Zastupitelstvo
obcePavlem Pazderou

Mnoho lidí kolem nás si možná ani
neuvědomuje, že kolem sebe má
důležité a zajímavé lidí, kteří mají
pozoruhodná povolání, o kterých toho
mnoho nevíme, i když se s nimi třeba
denně stýkáme. Tím dnešním
člověkem je pan Pavel Pazdera,
kapitán lodního bagru na pískovně
Náklo.
Jak dlouho na naší pískovně
vlastně pracujete?
Na pískovně pracuji už 16. rokem
poté, co jsem se přistěhoval do Nákla.
Chtěl jste tuhle práci dělat vždy,
nebo jste chtěl být třeba hasičem?
Chtěl jsem se samozřejmě stát
záchranářem nebo fotbalistou, ale ve
druhé třídě jsem chtěl být vodníkem.
Tím jsem se sice nestal, ale u vody
pracuji, takže se mi dětský sen
částečně splnil.
Jak jste se k práci na pískovně
dostal?
Dříve jsem pracoval v Olomouci,
ale vzhledem k tomu, že se mi naskytla
příležitost pracovat v místě bydliště,
tak jsem téhle příležitosti bez váhání
využil. Bylo to stylem "jedna babka
povídala, že na pískovně berou. “
Když jste kapitánem lodního
bagru, co to vlastně znamená a jak
probíhá váš normální pracovní
den?
Být kapitánem neznamená nosit
námořnickou čepku, pruhované triko
a kouřit fajfku. Jako kapitán na
pískovně jezdíš s remorkérem
a převážíš lodě s pískem do přístavu
a prázdné zpět na těžební bagr. Taky
dopravuješ posádku a zodpovídáš za
její bezpečnost po dobu plavby. Jako
kapitán máš spoustu dalších

povinností jako třeba kontrola
vodoznaků na bagrech a remorkérech. To znamená, že kontroluješ
správný ponor těžební stěny, ukotvení
bagru a tak dál.
A jak vypadá můj normální den?
No ráno vstanu a opařím se
čajem :)
Kapitán musí při příchodu do práce
zkontrolovat stav remorkéru
a popřípadě se postarat o odstranění
závad. Potom zkontroluje posádku,
zda má předepsané vybavení
a záchranné pomůcky a postará se
o bezpečný převoz na těžební bagr.
Na bagru už má každý člen posádky
svoje povinnosti, které si musí plnit. Po
skončení pracovní směny je kapitán
opět bezpečně dopraví na přístavní
molo a kapitánovi další posádky, která
nastupuje na druhou směnu, podá
informace o průběhu směny.
Kolik lidí tvoří posádku na
lodním bagru a kolik funkcí
zastáváte na bagru vy?
Posádku bagru tvoří dva lodníci,
jeden kapitán a jeden strojmistr.
Lodníci zodpovídají za správnou
nakládku lodí, kapitán za převoz lodí
s pískem do přístavu a zpět a strojmistr
za správný provoz bagru a bezpečnost
celé posádky. Vzhledem k tomu, že
mám zkoušky na lodníka, kapitána
a na strojmistra, můžu na těžebním
bagru zastávat všechny funkce.
Co na pískovně děláte, když je
zamrzlá?
Bruslíme a hrajeme hokej:)
Během zimního období samozřejmě
nesedíme za pecí, ale staráme se
o opravování a údržbu bagrů, lodí
a remorkérů. Během těžební sezony

dochází k opotřebování určitých
součástek, které jsou důležité k těžbě
písku a nemohou se spravovat během
těžební sezóny.
Když jste kapitán, musíte mít
zřejmě nějaké kapitánské kurzy
nebo zkoušky, že?
Ano, ale nejdříve se musí složit
zkoušky lodnické a teprve potom
zkoušky kapitánské, které obsahují
plavební provoz, plavební nauku
a konstrukci plavidel.
Co všechno tedy můžete na
vodě řídit?
To je trochu složitější. Kapitánské
zkoušky jsou rozděleny do několika
tříd. U nás jsou potřeba zkoušky
kapitána IV. třídy. S tímto oprávněním
lze řídit jen malé motorové čluny, lodě
bez motoru, vodní skútry a remorkéry.
Chtěl jste od malička řídit lodě?
Jako malý kluk jsem znal jenom
pramici a kajak, takže by mě ani ve snu
nenapadlo, že budu někdy obsluhovat
remorkér, o kterém jsem neměl ani
potuchy.
Kdybyste nedělal toto povolání,
kde byste chtěl pracovat?
Chtěl bych být milionářem
a nepracovat :) Možná bych se vrátil
ke svému původnímu povolání a měl
nějakou malou útulnou hospůdku, kde
by se podávaly rybí specialitky
a koukalo se na fotbal.
A ještě taková bonusová otázka,
kolik písku za den asi vytěžíte?
To záleží na těžebním podkladu
(na pískovně není jen čistý písek, ale
i jílové podloží). Průměrně se za jednu
pracovní směnu vytěží asi 1500 tun
písku. Ten se potom na třídičích
roztřídí na frakce (hrubost písku) a jde
do prodeje.
Nakonec bych chtěl upozornit
nezodpovědné jedince, kteří lezou na
bagry a kabelové trasy a pletou si je se
skokanským můstkem a vodními
atrakcemi, že je tam opravdu velké
riziko úrazu. Vše je pod elektrickým
napětím a ne vždy tyhle hrátky můžou
skončit jen úrazem.
Přeji žákům dobré známky a všem
učitelům pevné nervy :)
Děkuji za rozhovor...
Autor: Jakub Crhák, 8. třída

Náklo v historii
Náklo po třicetileté válce
Náklo před I. světovou válkou
Na přelomu 19. a 20. století je patrný nezadržitelný pokrok jak
společenský, kulturní, tak hlavně hospodářský. Též v Nákle
a v Příkazích byl jasný nástup průmyslové výroby. Vzrůstal zde
počet živnostníků, rolníkům se dařilo získávat stále vyšší výnosy,
vznikaly spolky, družstva a byla patrná jistá specializace výroby.
Budovala se silniční síť, zaváděla se elektrifikace, poštovnictví,
apod. Navíc pokrok posunovaly dopředu četné objevy ve vědě
a novinky v kultuře. Připomeňme si několik letopočtů důležitých pro
české a moravské země. V roce 1883 bylo otevřeno Národní
divadlo v Praze, které znamenalo pro český národ povzbuzení
národní hrdosti a sdružovalo kolem sebe celou plejádu spisovatelů
a řadu umělců, na které mohly navazovat další generace. Pro
rozvoj české kultury mělo obrovský význam. Důležitou roli hrálo
i to, že sbírky na stavbu tohoto kulturního stánku se konaly po celé
naší vlasti. Každý se tedy mohl na této události podílet. To je dobře
vyjádřeno nápisem „ Národ sobě „. V 90. letech 19. století vidíme již
rozvoj hutnictví. Tak v r. 1889 byla založena Poldina huť v Kladně.
V r. 1890 vznikla Česká akademie věd a umění a v r. 1896 začaly
v Praze jezdit první elektrifikované tramvaje. Roku 1897 začali
v Kopřivnici vyrábět první automobily se spalovacím motorem
značky „ President“.
A co bylo nového v této době v Nákle? V roce 1886 byla
kolaudace nové školy, což bylo velmi důležité pro vzdělávání
zdejších dětí. Pro všechny obyvatele tehdejšího RakouskoUherska bylo důležité zavedení nové měny roku 1892. Od té doby
se začalo platit korunou. V Nákle byla téhož roku ještě jiná
zajímavost a to dokonce nepříjemná. Přemnožili se chrousti, kteří
se usazovali nejen na stromech v zahradách, ale i v lesích. Také
jiných škůdců bylo mnoho, hlavně motýlů bělásků, žluťásků, bekyň
a lišajů. A když jsme u těch kalamit, tak si připomeňme, že v roce
1888 byla v Nákle velká pohroma z přemnožených housenek.
Jejich množství se odhadovalo na miliony. Zničily listy na rostlinách
a stromech. Z kuklí se vylíhla spousta motýlů, které museli hubit
chlapci, jelikož jim to bylo ve škole nařízeno.
V r. 1894 byla v Nákle dokončena obecní nemocnice na č. 140.
V roce 1898 se stavěla silnice do Lhoty. Téhož roku Náklo a okolní
obce založily odvodňovací družstvo. V r. 1898 zase bylo založeno
Rolnické mlékařské družstvo v Mezicích. Členy byli i rolníci z Nákla
a Jáchymova. Od r. 1903 byli místní občané členy družstevní
rolnické elektrárny na Březové. V Nákle bylo zavedeno elektrické
osvětlení v r. 1907. Na Zábrani od té doby stojí transformátor.
V roce 1904 byly v Litovli uspořádány velké slavnosti k svěcení
reálky (dnešního Gymnázia Jana Opletala), kterých se zúčastnila i
nákelská dechová hudba pod vedením kapelníka Josefa Rubiše.

Hráli tehdy na střídačku s kapelou Františka Kmocha z Kolína.
Jeden z tehdejších muzikantů, trumpetista pan Jan Kadlčík ze
Střeně, vzpomínal, jak se spřátelili s muzikanty z Kolína, a že
František Kmoch si nákelské kapely velice vážil, že jsou výborní
v koncertních partech. „Když pak naše kapela odcházela, stál
Kmoch na štokrdleti a mával, dokud jsme nezašli,” - tolik jeho
svědectví.
K dalším důležitým letopočtům
v Nákle v předválečné době patří
rok 1906, kdy byl založen jeden
z nejstarších včelařských spolků na
Moravě. Prvním předsedou byl
zvolen známý pokrokový lékař
v Nákle MUDr. František Strava.
Členy spolku byli mimo zdejších
občanů též včelaři bývalého okresu
Litovel i Olomouc. Vyvíjeli značnou
činnost, zejména osvětovou,
pořádali řadu přednášek, výstav
a kursů. V období před 1. světovou
válkou se začala rozvíjet
tělovýchovná činnost. Tak vznikly
organizace Sokol a Orel. Sokol byl
v Nákle založen v roce 1908.
Vydělil se vlastně jako část
členstva Občanské besedy.
Většina členů se věnovala cvičení
a různým sportům, část zase hrála divadlo, a to v sále u Maulerů.
MUDr. František Strava vyhlídl místo pro budovu sokolovny na
části Nákla, zvaném Trávník. Roku 1923 byl nájem Trávníku
předán jednotě Sokol, která si na tom místě postavila sokolovnu.
Hlavním finančním sponzorem při této stavbě byl opět MUDr.
František Strava. Byl též starostou Sokola v Nákle a hodně ovlivnil
mladého Jana Opletala, rodáka z nedaleké Lhoty u Nákla,
studenta medicíny a nadšeného člena Sokola. Byl mu vzorem po
pracovní stránce, neboť
MUDr. Strava léčil chudé
lidi zdarma, a navíc byl
velmi dobrým a uznávaným lékařem v Nákle
a okolí. Jako jednatel
Sokola nákelské organizace působil v té době
vynikající učitel mládeže
pan Ladislav Pospíšil.
Na přelomu 19. a 20.
století se začala sdružovat mládež do katolických spolků se
zaměřením kulturním a tělovýchovným. Tak vznikaly různé odbory
zpěvácké, divadelní a odbory se sportovním zaměřením. Na jaře
r. 1909 se poprvé objevuje pojmenování tělovýchovného spolku „
Orel „ podle slovinského vzoru. V Nákle byla oficiálně založena
Jednota Orla dne 21. května r. 1914. Jejími zakladateli byli
kanovník P. Jakub Knapp a P. Stanislav Běhal. Orel pořádal
každoročně veřejné cvičení a řadu akademií a zájezdů. V létě se
cvičilo na farském dvoře, v zimě v pronajatém hostinském sále na
Kocandě, u hostinského
Františka Přidalíka (viz
obrázek). Divadelní odbor
sehrál každý rok na 5-7
divadelních her. Pořádali
též řadu výchovných
přednášek. Největšího
rozmachu dosáhla jednota
Orla v Nákle až po I. světové
válce. Fotografie ukazuje
sedm mladých žen na začátku 20. století. Hrály divadlo „ Pro sedm
mládenců sedm panen“. Stojící zleva: Anna Špundová Nezvalová, Amalie Špundová, slečna Husičková- Novotná, Marie
Rottová- Tománková, Marie Brózová- Kameníčková, sedící zleva:
Marie Vyhnánková- Závodná, Františka Špundová- Bečáková.

Na obrázku je nákelská dechovka z roku 1904 při průvodu Náklem
(na 27 muzikantů)

MUDr. Marie Turková

Vzpomínka na staré èasy...
Prostě mne to bavilo…
Pravdě zadost a objektivitě na míru je
nutno učinit doplněním článku ze
Zpravodaje číslo 1 Autobus do stanice
Divadlo. Pár lidí mne upozornilo, že
nejen z Příkaz, ale i ze Lhoty, Mezic
a Nákla kdysi také samostatně jezdíval
autobus do Moravského divadla
v Olomouci, a ať se zeptám paní
Boženky Dostálové z Mezic, ta mi poví
víc, neboť ona byla organizátorkou
dlouhé zájezdové éry. Tu znám jako
jemnou elegantní ženu skromného
vystupování, vždy s úsměvem na rtech,
takže mne skutečně překvapilo, že se
v ní skrývají takové manažerské
schopnosti. Trochu energie mne stálo ji
přemluvit, pak i vyfotit, ale nakonec se
vše zdařilo. Kdo zažil, zavzpomíná,
noví se doví, včetně mne.
Paní Boženko, tak jak to všechno
začalo?
No, nejprve je nutné zavzpomínat na
pana Olšanského ze Lhoty na Moravě,
který dlouhodobě organizoval zájezdy
pro lidi ze Lhoty a Střeně. Bylo to dáno
tím, že autobus vyjíždějící z Litovle bral
tyto vesnice na této „spodní“ trase a my
z Mezic a Nákla jsme se jen přidávali.
Kolem roku 1983 přestal zájezdy
z důvodu stáří organizovat a mě to bylo
nějak líto, že by to mělo všechno jen tak
skončit. Zájem tu byl, autobus byl plný,
mnozí museli dokonce stát. Požádala
jsem ho proto o seznam lidí, ale
zaměřila jsem se na Mezice a Náklo,
vesnice v přímé trase pro autobus
vyjíždějící z Litovle.
Jak se Vám podařilo skloubit
volbu žánrů se zájmem lidí?
Lidé se zpravidla podřídili, jinak to
nešlo. Především ale chtěli operu
a operetu, baletu co nejméně a činohru
občas. Nejvíce ale byla oblíbená
opereta, na kterou se jezdívalo do
Nového divadla v Hodolanech. Teď
z něho bude kasino. Velkou pomocnicí
mi byla paní Denčevová z pokladny
Moravského divadla.
Měla dobrý
odhad a vždy doporučila představení,
která by se nám mohla líbit. Po jejím

úmrtí jsem to už musela vybírat sama.
Autobus byl plný, jezdilo i přes 60 lidí.
Když lidí ubylo, sehnala jsem nové
z Unčovic, přidávali se i Příkazané.
A to jste všechno organizovala
sama?
Ano. Obtížné bylo zakoupit na
úspěšné představení šedesát lístků
s pokud možno dobrým umístěním
v předních řadách, o které byl logicky
největší zájem. A nejen to, také je
šedesáti lidem na kole rozvést a vybrat
peníze, ať už byl vítr, déšť, mráz, vedra,
abych se „s penězi sešla“. Někdy jsem
jela v mrazu i dvakrát, protože mladí
nebyli doma a dědeček, který mi otevřel,
„s tím“ nechtěl mít nic společného. Na to
dodnes vzpomínám, už s úsměvem.
Horší bylo, když se někdo náhle rozhodl,
že nepojede a zavřel dveře, ale
náhradníka jsem musela najít já, to
znamená znovu šlápnout do pedálů
a objíždět a shánět. Jezdívali jsme
jednou za měsíc a zájem byl takový, že
často i dvakrát. Zpravidla jsme jezdili
v neděli, ale někdy i v pátek.
S organizací byly starosti, ale byla tu
i radost ze setkání s lidmi. Prostě mne to
bavilo. Velkou odměnou pro mne bylo,
když jsem viděla, že lidi byli spokojení,
tak jsem byla šťastná i já. Jinak bych to
tak dlouho nedělala. Mnozí mne
nadšeně vítali, měli vzorně připravené
peníze na lístky a říkali, jak moc se těší
do divadla.
Co bylo příčinou, že zájem lidí
začal ustávat?
Doba se změnila, pro jedny se
otevřel svět, nové možnosti vyžití a pro
druhé šly ceny až moc nahoru. A první,
co v rodinném rozpočtu zrušíte,
je kultura. V obecenstvu patřili lidé
z vesnice vždy k těm velmi upraveným
a to znamenalo zejména pro ženy i další
náklady na kadeřníka, šaty a tak
podobně.
Tenkrát se také stávalo, že některá
představení, hlavně činohra, byla
pojata až příliš moderně, avantgardně,
na úkor srozumitelnosti a nesetkala se
tak se spíše tradičním vnímáním lidí

Podìkování
Poděkování dárcům krve
MS ČČK Mezice děkuje všem dárcům krve a krevní plazmy, kteří darují to
nejcennější těm, kdo jejich pomoc pro své zdraví nutně potřebují. Věříme, že
k našim díkům se přidáte i vy a společně jim všem přejeme hodně zdraví do dalších
let. Jedná se o tyto dárce: Gužík Rudolf 15 odběrů, Chodil Jaroslav 79 odběrů,
Kvapil Petr 230 odběrů, Mrtýnek Josef 8 odběrů, Ošťádal Karel 56 odběrů, Ošťádal
Marek 45 odběrů, Pazdera Pavel 18 odběrů, Rosmannová Jana 6 odběrů, Šášková
Martina 17 odběrů, Šincl David 15 odběrů a Utíkalová Jaromíra 6 odběrů.
Poděkování a přání platí rovněž dárcům, kteří darovali krev dříve, ale v současné
době z různých důvodů krev darovati nemohou.
Za MS ČČK Ludmila Greplová

z vesnice. Ti jsou vděčné obecenstvo,
chtějí však jasný příběh, realistickou
scénu a pěkné kostýmy. Prostě tradiční
pojetí. Kupka sena na scéně nebo kus
železa visící v prázdném prostoru, které
mají něco symbolizovat
a není tak
zcela zřejmé co, lidi mate a zklamává.
Dalším důvodem byla skutečnost, že
chyběl nástup mladší generace. I když
někteří s sebou brávali na vhodná
představení děti a vnoučata, jezdila
především střední a starší generace,
mládež si do divadla nenavykla jezdit
a zůstala u svých zájmů, televizorů
a později i u počítačů. Postupně začal
zájem lidí opadávat a ti, kterým zůstal,
se přidali k Příkazanům, ale i u nich začal
být v poslední době problém
s naplněností autobusu.
Zájezdy do
divadla jsem v roce 2003 ukončila, ale
stále organizuji zájezdy na trhy do
Polska, ale to už je jiná kapitola.
Od roku 1983 do roku 2003 je to
úctyhodných dvacet let, v jejichž
průběhu si velká řada lidí díky Vám
i panu Olšanskému, podíváme-li se
ještě do hlubší minulosti, vetkala do
svého běžného života
magii
divadelních představení, pěstovala
si svou obrazotvornost a společenský styk. A mají na co vzpomínat.
Klobouk dolů.
Děkuji za rozhovor.

Připravila Jana Hale Přichystalová

Co se dìlo ve školce
Dětský maškarní ples
Na pátek 21. února 2014 připravili rodiče a p. učitelky pro děti
maškarní ples v místní sokolovně. O velkou legraci se postaral
šašek Viky, který děti bavil celé odpoledne. Tombola pro děti se
skládala ze 194 sponzorských darů od 58 sponzorů. Zásluhou
ochotných sponzorů bylo mnoho dětských tváří šťastných
a spokojených.
Velmi pěkně děkujeme sponzorům :
O b c i N á k l o , C e m e x u N á k l o , A l f a n a m e t a l u Tr š i c e ,
Zemědělskému družstvu Unčovice, Lesům ČR, Sboru
dobrovolných hasičů z Nákla i z Mezic, firmě Belinus Art z Nákla,
p. Ing. Jitce Neischelové z Nákla, p. MUDr. Andree Adamcové
z Tovéře, p. Ing. Květoslavu Dohnalovi z Nákla, p. Ing. Oldřichu
Špundovi z Nákla, p. Antonínu Gajovi z Nákla, p. Pavlu Litvínovi
z Mezic, p. Vlastimilovi Špičkovi z Nákla, p. Veronice Mlčochové
z Nákla, p. Malvíně Vacové z Nákla, p. Marii Prázdné z Nákla,
manželům Remanovým z Nákla, p. Jiřímu Škurkovi z Nákla,
p. Zdeňku Olbertovi z Nákla, p. Josefu a Romanovi Dostálovým
z Nákla, p. Liboru Manovi z Nákla, p. Karlu Skácelovi z Nákla,
p. Jiřímu Mrtýnkovi z Mezic, p. Ivo Faltusovi z Nákla, p. Jaromíru
Zapletalovi z Nákla, p. Tomáši Kvapilovi z Nákla, p. Viktoru
Dostálovi z Nákla, p. Vladimíru Dosoudilovi z Nákla, p. Radce
a Stanislavovi Dosoudilovým z Nákla, p. Jarmile Dosoudilové
z Nákla, p. Miroslavu Hrabčíkovi z Nákla, p. Janě Žibritové z Nákla,
manželům Závodníkovým z Nákla, manželům Ponížilovým
z Mezic, p. Ing. Karle Vybíralové z Mezic, p. Iloně Madasové
z Březové, p. Svatavě Papicové z Mezic, p. Boženě Kopřivové

z Nákla, p. Marii Bojkovské z Nákla, p. Lence Prázdné z Mezic,
p. Pavle Dostálové z Nákla, p. Pavle Polomíkové z Nákla, p.Lence
Pluháčkové z Nákla, p. Martinu Doubravovi z Nákla, p. Karlu
Závodnému ml. z Nákla, p. Vendule Hlístové z Mezic, manželům
Řmotovým z Nákla, p. Petru Spurnému z Nákla, p. Radku Stružkovi
z Nákla, p. Kateřině Outratové z Nákla, p. Vrtalovi z Olomouce,
Hospodě U Floriána v Nákle, p. Viktoru Hetclovi z Litovle, p. Josefu
Kopřivovi z Nákla, firmě HEAD z Litovle a Sdružení rodičů při MŠ
Náklo.
Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli při přípravě i úklidu
sálu po plese !!!
Eva Biharyjová

Školní jídelna
Obědy ve škole i pro veřejnost
Vážení občané, chtěli bychom Vás upozornit na možnost využití stravování
ve školní jídelně, které je možné i pro veřejnost. Cena obědu je 48,- Kč a k odběru
obědů je možno se přihlásit u vedoucí školní jídelny paní Kadlčíkové v budově
Mateřské školky v Nákle.
Vzhledem k tomu, že se zde vaří především pro děti, jídlo je zdravé, bez
zbytečných tuků a konzervačních látek. Obědy je možno odebírat v jídlonosičích,
nebo po domluvě i poobědvat přímo ve školní jídelně.
Pokud tedy máte zájem, zastavte se u nás ochutnat naše speciality :)
Tým pracovnic školní jídelny.

Recitaèní soutìž
Zpráva z Recitační soutěže ZŠ Náklo
V pondělí 17.2. 2014 se ve škole konala jako každoročně
Recitační soutěž. Recitovat dorazily děti od druhé až po
devátou třídu. Okolo čtrnácté hodiny již všichni netrpělivě
postávali před třídou a čekali na porotu, ve které zasedly
učitelky prvního i druhého stupně. Děti soutěžily ve třech
kategoriích, a to 2.a 3. třída, 4. a 5. třída a poslední kategorie
zahrnovala druhý stupeň.
Recitovaly se nejen básně známých autorů, ale i vlastní
tvorba - báseň Páv Antonína Gaji. Vedle poezie zazněla toto
odpoledne i próza. Celkové výsledky byly následující: v první
kategorii získala první místo Viktorka Zapletalová, druhé
Kája Pávek, Lukáš Pěnkava a třetí Nikola Stejskalová. Druhá
kategorie, ve které převládala próza, byla obsazena
následovně: první místo Rozárka Pelikánová, druhé Kristýna
Škrabalová a Eliška Utíkalová a třetí Eliška Ošťádalová.
V poslední, třetí kategorii se umístila Pavlína Simonová na
třetím místě, Tomáš Zdařil na druhém a Markéta Haninová
na prvním místě. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu
a nejlepší z recitátorů postupují do okresního kola.

Autor Tomáš Zdařil, 9. třída

Co je nové na webu obce...
Dějiny obce Nákla
Možná někteří z Vás rádi bloudíte v minulosti a zajímáte se o věci dávno minulé. Pro Vás, milovníky
historického bádání, jsme tedy zveřejnili na webových stránkách obce Náklo kopii knihy Josefa Vrbky
„Dějiny obce Nákla na Moravě”. Kniha vyšla v roce 1940 a díky preciznímu zpracování tohoto
významného historika se stala důležitým prvkem mapování historie nejen Nákla, ale i celé Moravy. Pan
Vrbka se zde podrobně věnuje Náklu od dob prvních zmínek o něm až do doby svého života. Přináší
nám skutečný obraz té doby se všemi jejími radostmi i útrapami. Kniha má 428 stran a pokud se do ní
začtete, určitě Vás nezklame.
Jak jsem již uvedl, najdete ji na stránkách obce pod odkazem Informace o obci - Místní části - Náklo
a na uvedené stránce hned nahoře.
Přejeme Vám tedy příjemné počtení.
Marek Ošťádal, starosta

Zpráva o pøeshranièní spolupráci
Návštěva Nákla nad Notecią
Stejně tak jako v letech předešlých, tak i letos, přesněji od
21. do 23. 2. 2014, se v polském Nákle nad Notecią uskutečnil
již XX. Międzynarodowy Turniej Halowy Piłki Nożnej im.
Mariana Kensego. Pro upřesnění „Mezinárodní halový turnaj
v kopané na památku Mariana Kensego”.
Zástupci obce Náklo jsou již tradičními účastníky turnaje,
stejně jako několik spřátelených polských měst a jedno město
německé, Elsterwerdy.
Bohužel u nás v Nákle nemáme potřebný hráčský potenciál,
takže nás již tradičně reprezentovali mladí fotbalisté
z Fotbalového klubu SK Uničov. Hráčské kvality jednotlivých
zúčastněných týmů jsou každoročně na velmi vysoké úrovni,
ale i tak byli v loňském roce kluci úspěšní a turnaj se jim povedlo
vyhrát. Letos po smůle a jednom chybějícím gólu v základní
skupině už takové štěstí bohužel neměli a museli se spokojit
s pátým místem. Určitě ale potěšilo ocenění za nejlepšího
střelce turnaje a nejlepšího brankáře. Co říct, hráli skvěle, ale
nevyšlo to. Příště je tedy co vylepšovat. Každopádně hráčům
i trenérům děkujeme za skvělou reprezentaci a doufáme, že
jednou příjde ten okamžik, kdy do Polska vyrazíme s našimi
Nákelskými hráči.
Mimo turnaj samotný bylo i dostatek prostoru pohovořit se
zástupci města a vyměnit si zkušenosti. Polské Náklo je velmi
aktivní a je velmi zajímavé pozorovat, co všechno se ve městě
každý rok změní. Nutno uvést, že Náklo má více jak 32 000
obyvatel, což mu dává v rámci realizovaných projektů zcela jiné
možnosti než nám, ale někdy je až překvapivé, jak jsou naše
starosti podobné a v ledasčem je co porovnávat.

Velmi mě například překvapilo, že ač je Polsko velmi aktivní
zemí, teprve až nyní došlo ke schválení zákona o odpadech,
jehož předmětem je systém odděleného sběru odpadů, neboli
u nás dobře známé třídění. Je to pro ně veliká novinka a je velmi
legrační pozorovat, jak se s tím trápí a jen velmi těžko smiřují.
Zjištění, že jsou problematiky, kde jsme přece jen o nějaký ten
krok dál a máme se čím pochlubit, tak bylo velmi příjemné :)
Vše dobře dopadlo, a tak nezbývá, než vyjádřit poděkování
panu Zdenku Olbertovi, který je takovým jakýmsi patronem
partnerství, Jindrovi Duškovi za to, že nás bezpečně dopravil
tam i zpět a ještě jednou všem hráčům a trenérům za skvělou
reprezentaci naší obce.
Marek Ošťádal
starosta

Upozornìní
Metropole Olomouc informuje o dění na Hané
Od počátku ledna 2014 je na internetu nový zpravodajský
portál pro oblast Hané nazvaný Metropole Olomouc. Webové
stránky jsou určené občanům, kteří žijí přímo ve městě, dojíždějí
do něj z okolí, případně Olomouc považují za přirozené centrum
svého regionu.
Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou několikrát
denně aktualizovány zprávy o nejdůležitějších tématech
hýbajících děním na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn kuriozit
nazvaný „Olomoucká nej“, prostor pro glosy a výběr z černé
kroniky. Zcela nově se na portálu objevuje také souhrn
kontaktních údajů na klíčové instituce ve městě, k nimž patří
například zdravotní pojišťovny, úřad práce, finanční úřad
a katastrální úřad. Web rovněž přináší seznam mateřských,
základních, středních a vysokých škol včetně telefonů
a emailových adres.
Portál Metropole Olomouc je moderním webem propojeným
s populárními sociálními sítěmi. Jeho zprávy se tak objevují na
Facebooku, Twitter a Google+. Zájemci o nejčerstvější

informace proto nemusejí stránky ani otvírat, stačí se k odběru
novinek přihlásit na některé z těchto sítí.
Případné náměty a připomínky je možné posílat na adresu
redakce@metropole-olomouc.cz. Redakce ráda poskytne
prostor informacím o dění v jednotlivých městech a obcích
včetně spolkového života a tradičních místních akcí. Žádná
akce není tak malá a nevýznamná, aby se o ní nemohlo psát na
portálu Metropole Olomouc.
-mo-

Kam vyrazit
Hanácky glétováni

,
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na sále sokolovně v Nákle.
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K tanco a poslecho
hrá skupina PANDORA
Cena stupenkê: 50 Kč,ˇ

Ale Pepani !!! Ve máte vstup zadarmo.

Bohatá tombola a občerstveni zajištěny.
Hlavni cena DOLCE GUSTO.

JARNÍ VÝSTAVA
Nedìle 6. dubna od 9.00  16.00 hod.
na orlovnì v Nákle.
Pøijïte naèerpat jarní inspiraci pro vá domov:
kraslice veho druhu, velikonoèní zápichy,
ité dekorace, koíky z pedigu a papíru,
závìsné ozdoby do oken, kvìtinové truhlíky,
vìneèky.
Vichni jste ze

zváni.

Zeměpisná přednáška

Etiopie - nejchudší země světa
O své expedici bude vyprávět
cestovatel pan Václav Arnoš
ve čtvrtek 20.3. 2014 v 18 hodin
v budově nákelské školy
Vstupné dobrovolné

Hanácky glétováni je proces, při kterém
pětičlenné konzilium uděluje jednotlivcům či
skupinám lidí „Hanácké stavovské glét". Držitel
tohoto glétu má právo na svých výrobcích
používat logo „Hanácké vérobek". Toto logo
Vám zaručí, že výrobek je kvalitní a je vyroben
poctivýma hanáckýma rukama.
Pokud chcete být u tohoto již třetího
glétování, poznat držitele glétu a jejich výrobky,
pobavit se a dozvědět se něco nového, přijďte!
Bude pro Vás připraveno občerstvení
a anketa o ceny. Vstup je zdarma.
Ing. Karla Vybíralová

