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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
tak přece jen přišla. Už jsme tomu ani nevěřili a pomalu
jsme si začínali zvykat na život bez ní. A ona se 21. ledna
nečekaně objevila mezi námi. Samozřejmě mám na mysli
zimu, která je letos hodně líná. Říkám si ale, aby nás ještě
nepřekvapila.
Každopádně neochota zimy dělat svou práci naopak
vytváří komfortní podmínky pro realizaci našich projektů.
Třeba práce na ČOV zase postoupily o veliký kus a se
začátkem měsíce února se spouští první součásti nově
zbudovaného systému. Následně na to se práce přesunou
do budovy ČOV, kde se zahájí výměna stávajícího
systému čištění za nový.
S prvními mrazy se na plné obrátky rozjely i práce na
čištění Cholinky, které financuje Povodí Moravy. Práce
budou probíhat od Hynkova až po mostek na začátku
Nákla u Hrázky. Část sedimentu vytěženého ze dna toku,
mimo úsek znečištěný ČOV, bude umístěna na bývalé
skládce v Nákle. Materiál je laboratorně prověřen
a neobsahuje žádné nebezpečné látky. Jeho složení
bohaté zejména na dusík může vylepšit ne zrovna
úrodnou navážku v tomto místě a přispět ke zlepšení
podmínek pro rekultivační výsadbu.
S koncem roku 2013 skončil nájemní vztah mezi
společností Cemex Sand, k.s. a obcí Náklo, jehož
předmětem byl pronájem obecních cest v místě
plánované těžby směr Příkazy. Celá záležitost tehdy
vzbudila velký zájem a byly obavy, že nájemní vztah může
obec významně poškodit. Dnes již můžeme říci, že tomu
tak nebylo a že nám přinesl 4 miliony do rozpočtu obce
navíc. Špatné je na tom tak jen to, že nám od roku 2014
budou tyto peníze chybět a přitom by se velmi hodily třeba

na připravovaný projekt rekonstrukce ZŠ.
Jak jsem již uvedl, předmětem je odbourání stávajícího
křídla budovy se sociálním zázemím školy a ve stejném
místě výstavba nového. Důvodem je havarijní stav budovy
po statické stránce a také nutnost navýšení kapacity školy
zbudováním tří nových učeben. Předpokládané navýšení
počtu žáků ze 160 na 210, které má v následujících letech
nastat, jsme dle ministerstva školství povinni řešit
a předvídat. Bohužel však již nikoho nezajímá, kde na to
obec sežene peníze. Dotace nejsou, a tak realizaci
s náklady kolem 10 mil. bude obec muset financovat
úvěrem. Je to velmi smutné, ale i přesto se velmi
intenzivně snažíme hledat řešení, jak tento nepříjemný
dopad na obecní rozpočet zmírnit.
Ne vždy je vše dokonalé a růžové. Toto naštěstí neplatí
o našich dvou nových posilách. Skvěle se zapracovávají,
a tak věřím, že do budoucna budou pro obec významným
přínosem.
S koncem ledna se nám konečně povedlo shromáždit
veškeré potřebné informace k výrobě stolních kalendářů.
Je to sice trochu pozdě a pravděpodobně již kalendáře
máte, nicméně jejich cena by měla být kolem 50,- Kč
a najdete v nich informace o termínech odvozu odpadů,
termíny a výše poplatků, ale i upozornění na různé kulturní
a sportovní akce v obci. Kalendáře jsou na zkoušku
vyrobeny jen v omezeném množství a pořídíte je v Nákle
na OÚ, v Mezicích v obchodě a na Lhotě v hospodě. Snad
tedy najdou své uplatnění.
Přeji Vám, ať si zbytek zimy užijete ve zdraví a pohodě.
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Co nového ve škole...
Děti ze ZŠ Náklo pomáhají
Naše škola se zapojila do projektu „Čtení pomáhá“.
Tento projekt probíhá od roku 2011 a dodnes se přihlásilo
90747 dětí. Mohou se přihlásit nejen děti ze základních
škol, ale i středních škol. A jak to přesně funguje?
Zaregistrujete se na stránkách www.ctenipomaha.cz,
vyberete si věkovou skupinu, do které patříte. Na výběr
máte ze 3 skupin (1.-5. třída, 6.-9., střední škola). Uděláte
si test na knihu, kterou znáte, a když to máte všechno
dobře, dostanete 50 Kč a můžete si vybrat, na kterou
charitu je chcete poslat. V každém testu jsou 4 otázky.
Pokud neuspějete poprvé, nic se neděje, test můžete ještě
dvakrát zopakovat. Pokud jste úspěšní, můžete vybrat

charitu, na kterou přispějete. Na výběr máte Linku bezpečí,
Vánoční charitu s Armádou spásy, Paraple aj. Pokud
byste tedy měli zájem přispět na dobrou věc, neváhejte
a sedněte doma se svým dítkem či vnoučetem k počítači
a zkuste test vyplnit spolu. Do projektu se můžete
zaregistrovat i přes Facebook.
Žáci 6. třídy

Zastupitelstvo obce
21. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhne dne 6. 2. 2014 od 18:00
na Obecním úřadě v Nákle
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení a zpráva rady
Strategický rozvojový dokument
Návrh společných zařízení „Pozemková úprava Lhota“
Úprava textu projednaného a schváleného zadání Územního plánu Náklo
Příspěvky na stravování uvolněných členů ZO
Financování 30-ti % projektu „Rekonstrukce místních komunikací v obci Náklo“
Rozprava
Usnesení
Závěr

Vzhledem k tomu, že dosud ještě nemáme k dispozici přesné vyčíslení nákladů na realizaci dvou nejvýznamnějších projektů
v roce 2014, což je přestavba ZŠ v Nákle a Rekonstrukce místních komunikací, nebylo možné do programu zařadit rozpočet
pro rok 2014. Zasedání zastupitelstva, na kterém bude rozpočet schválen je plánováno na začátek měsíce března.

Informace z obecního úøadu
Naše jubilantky v lednu 2014
Jarmila ZVĚŘOVÁ
Marie VAŘEKOVÁ

Náklo
Náklo

oslavila 80 roků
oslavila 91 roků

Našim jubilantkám gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Náklo v historii
Spolkový život v Nákle v 19.století
Čtenářský spolek splynul v r. 1871 v takzvanou
Občanskou besedu, což bylo uskupení se širším spektrem
zájmů. Tak například
v roce 1887 pořádala
Beseda v Nákle koncert
slavného českého houslisty Františka Ondříčka. Osvald Vídrman
prováděl Mistra po celém
Nákle. Z další činnosti
jmenujme též přednášku
Dr. Emila Holuba. Přednášel zde o svých cestách
po Jižní Africe za velké
účasti nákelské veřejnosti. Podobných akcí pořádala Beseda více.
Druhým nejstarším
nákelským spolkem byl
zpěvácký spolek „Svatopluk”, který působil od
roku 1863. Jeho dobrá
pověst se rozšířila až za hranice, takže spolek dostal
nabídku zpívat při slavnosti otevření průmyslové školy

v Záhřebu. Doma hráli první divadlo v roce 1864 „ Divotvorný
klobouk „ od K. K. Klicpery. Bezesporu největší událostí
v životě spolku byla účast při slavnosti kladení základního
kamene k Národnímu divadlu v roce 1868. Členové
Svatopluka jeli do Prahy v hanáckých krojích a budili tak
všeobecný údiv .
Pěvecké slavnosti na Žofíně se zúčastnili zároveň
s jinými zpěváckými spolky z Čech a Moravy, kde upoutali
pozornost samého mistra B. Smetany, který s nimi chvíli
hovořil a pak vybral z nákelského „Svatopluka“ několik
basistů, kteří pak zpívali s pražským „Hlaholem”.
“Veteránský spolek jménem „Břetislav” byl v Nákle založen
v r. 1870. Vznikl jako seskupení vojenských vysloužilců
nákelské farnosti. Protože se skládal z větší části z chudších
členů, byl hojně podporován širokou veřejností.
Spolek měl svou vlastní uniformovanou hudební kapelu,
pro kterou byly v r. 1873 koupeny odznaky - lyry. Kapelníkem
byl Jan Haderka. Spolek zajišťoval například střelbu při
pohřbech a slavnostech. Vysloužilci měli svoje dělo
i hmoždíře a pušky.
V historických zápisech čteme, že „ v roce 1880 byly
koupeny staré pušky předovky za 28 zl. 30 kr. Dvě z pušek
musely se hned dáti opraviti. Byl také koupen olej
k „maštění“ pušek, o které členové pečlivě pečovali.

Náklo v historii
hospodářských strojů, které půjčovala zdarma nebo za
mírný poplatek. V roce 1881 koupila Občanská záložna
grunt č. 14 a upravila jej pro svoji potřebu.

Řemeny k puškám stály 8 zl. 80 kr.
Když v roce 1884 zemřela „panna Pepinka” Josefa
Charvátová, štědrá podporovatelka spolku, zúčastnili se
členové v kroji jejího pohřbu. Členům se koupily 3 čtvrtky
piva a nosiči rakve dostali 1 zl. 20 kr.
Spolek se rozpadl za I. světové války.
Sbor dobrovolných hasičů v Nákle
Tento spolek byl založen v roce 1876. U jeho zrodu stál
P. Mořic Růžička a Osvald Vídrman. Bezprostředním
podnětem ke vzniku sboru hasičů však byl velký požár
v Nákle, kdy v roce 1876 vyhořelo na 12 domů na Okolisku.
Obec byla vděčná za pomoc hasičům z Litovle. V Nákle byla
používána pojízdná stříkačka s mosaznými trubičkami,
kterou dostali nákelští ještě od kláštera Hradiska
v r. 1755.Nákelský sbor byl prvním na Litovelsku a podle
něho se zřizovaly sbory v okolních obcích. V roce 1887 byla
zakoupena nová ruční hasičská stříkačka.

Občanská záložna v Nákle
Vznikla na ustavující valné hromadě dne 24. 11. roku
1872. Do výboru byly zvoleni: kaplan P. Mořic Růžička,
kaplan P. Jan Kubíček, nadučitel Osvald Vídrman , lékař
František Volný, farský hospodář František Koukol, rolníci:
Melichar Chytil, Jiří Husička, František Chytil č. 55,
František Chytil č. 57, František Vyhlídal, Michal Kameníček
a Tomáš Kokeš. Činnost začala dne 6. dubna 1873.
Předsedou byl Melichar Chytil. Záložna plnila úkol
hospodářský a kulturní. Podporovala ochotně všechny
nákelské spolky v jejich činnosti, dávala dary na podporu
školy a na opravy školní budovy. Poskytovala levný úvěr
svým členům, pečlivě opatrovala jejich vklady
a podporovala členstvo
hospodářsky zakoupením

Lovecká společnost v Nákle má své začátky jako
takzvaný honební kroužek již od r. 1848, kdy se začaly
obecní honitby pronajímat občanům. Tak je znám nejstarší
myslivec v Nákle pan Josef Zbořil z Jáchymova. V roce 1894
byl nájemcem honitby J. Vrbka. Na hon tehdy chodili: Jakub
Zlámal, L. Streith ,Frant. Dostál, Frant. Husička, Florian Krist
z Nákla, Josef Kropil, Josef Veselý a Jakub Kupka se synem
Josefem Kupkou z Mezic, Jan Fišara a F. Kvapil z Příkaz,
F. Vicenec ze Lhoty a hejtman Stafel z Olomouce. Lovili se
hlavně zajíci a koroptve, bažanti, srnci a divoké kachny. Při
kruhovém honu bylo zastřeleno kolem 500 zajíců. Na guláš
chodili společně do hospody. Honební hosté pomáhali
nájemci krmit zvěř v zimě nebo hubit škodnou.
Z uvedeného výčtu spolkové činnosti si můžeme udělat
obrázek o našich předcích, jak přijímali pokrok a jak se
dokázali sdružovat a bavit.

Časopis Hvězda, vycházející v Olomouci, napsal o Nákle
r.1861: „Za vzor našim obcím co do probuzenosti národní
můžeme směle postaviti vsi Příkaze a Náklo, kdež se
vlastenectví nejen národními plesy než i hojným odebíráním
časopisů pěstuje. Co se týká zábav odporučujeme místo
dosavadních muzik zavésti ušlechtilejší „Besedy „ se
zpěvem a deklamací. Jmenované obce zařizují své
„Besedy“ v hostinci „Rakušanky“. Buditelem těchto „Besed“
je učitel p. Vídrman, kterýž nemálo získal sobě zásluh
o probuzení národní v celém okolí”. ( výpis z textu).
Pokračování na další straně...

Náklo v historii
Na této fotografii je hostinec zvaný
„Rakušanka“, později „Majtnarka” či
„Hostinec U růže“.
Na závěr této kapitoly ještě několik
zajímavých dat. V r.1846 byl v Nákle první
stálý lékař, r.1868 byla v Nákle zřízena
poštovna, v r.1873 postaven nový hřbitov
a r.1879 se obec zavázala hradit poplatky za
zprávy stran povětrnosti cestou telegrafickou
z meteorologického ústavu z Vídně.
MUDr. M.Turková

Rozhovor
s paníobce
Zedkovou
Zastupitelstvo
Děti z novinářského kroužku při ZŠ
Náklo se protentokrát rozhodly
vyzpovídat milou a usměvavou paní
Evu Zedkovou, která pracuje jako
vedoucí Jednoty v Nákle. Chtěly se
hlavně dozvědět více o její profesi
vedoucí, a proto zazněly následující
otázky.
Chtěla jste být vždycky
prodavačka? A proč?
Chtěla, už od malička, vždycky
jsem si hrála na prodavačku už jako
dítě. Je to takové jednoduché.
Vyměnila byste někdy své
povolání a za jaké?
Zjistila jsem, že bych své povolání
asi nevyměnila. Nedokážu si
představit, že bych dělala něco jiného.
Vždycky jsem chtěla být prodavačkou,
ale kdybych si přece musela vybrat
něco jiného, tak možná někde
v botanické zahradě. Mám totiž moc
ráda květiny a zeleň.
Je těžké být vedoucí?
Není- tedy již ne, ale z počátku se
mi to zdálo dost složité a bála jsem se
toho. Teď už je to rutinní práce, která
obnáší velkou zodpovědnost a taky
starost. Na druhou stranu mě práce
baví a naplňuje, což je nejdůležitější.
Čím se liší práce vedoucí od
normální prodavačky?
Prodavačka pracuje v pokladně,
přejímá a doplňuje zboží nebo
obsluhuje zákazníky za pultem. Já
jako vedoucí mám k tomu ještě
zodpovědnost za chod celé prodejny,
objednávám veškeré zboží a mám
spoustu administrativní práce.
Kam chodíte nejraději nakupovat a co nejčastěji nakupujete? Líbí
se vám nová střediska, byla jste už
v Šantovce?

Nakupuji nejvíce u nás v Jednotě,
jak potraviny, tak průmyslové zboží.
Velké řetězce navštěvuji velmi zřídka.
Nejraději nakupuji okrasné květiny na
zahrádku. V Šantovce jsem byla, ale
zdá se mi to strašně velké bludiště.
Osobně preferuji menší obchody.
Chytli jste u vás na prodejně
někdy zloděje?
V poslední době stoupl počet
krádeží, hlavně v letních měsících, kdy
se po Nákle pohybují různá individua
z akcí na pískovně, a někdy i někdo
z místních obyvatel. Je to nepříjemná
situace jak pro dotyčného, tak pro mě.
Máte nějakou veselou příhodu
z obchodu?
Stalo se to asi před 25 lety. Přišel
nakupovat pan farář a měl na sobě
bundu, kterou koupil v secondhandu.

Na přední straně bundy měl velkou
cenovku. Ta cenovka mě tak upoutala,
že ani nevím jak se to stalo a já mu ji
připočítala k nákupu. Samozřejmě
jsem na to v zápětí přišla a peníze mu
vrátila. Při vzpomínce na tuto příhodu
se tomu vždy zasmějeme.
Co se vám na vaší práci nejvíce
líbí?
Hlavně je to pestrá práce a mezi
lidmi. Nedovedla bych si představit
stát 8 hodin u pásu někde ve výrobě.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
spoustu úspěchů ve Vaší práci.
Nikča Knajblová, Pavlína Simonová
a Máca Utíkal, 7. třída

Co se dìlo ve škole
Cykloturistický kroužek
Přestože nastala zima, neznamená to pro nás konec
sportovních radovánek. V zimních měsících se pohybujeme
pěšky, poznáváme krásy svého okolí, konáme dobré skutky,
získáváme nové poznatky a dovednosti při hrách
a různorodých aktivitách v rámci celoroční hry. Zaměřujeme
se také na ochranu přírody a to nejen ve škole, ale i v obci.
Příležitostně sbíráme odpadky v obci, a jak to v Nákle někdy
vypadá a co můžete najít za poklady, jsme zdokumentovali
při jedné z vycházek. Náklo je opravdu pěkná obec a je
škoda, že ne všichni si toho váží.
V prosinci roku 2013 nás při posledním setkání navštívil
Ondřej Dostál z lesní správy Šternberk. Připravil nám
pěknou besedu zaměřenou na poznávání zajímavostí
o ptačích budkách, proč a jak se čistí a o životě jejich
obyvatelů... Dozvěděli jsme se a vyzkoušeli si, jak a s čím
pracuje myslivec a lesník, co se děje v lese, jaké škůdce
můžeme v lese potkat a jak na ně, jak žijí netopýři, zahráli hry
a užili spoustu srandy. Obdrželi jsme pexesa, omalovánky,
pravítka a jiné drobnosti. Také jsme si postavili ptačí budku,
kterou jsme pověsili na školní dvůr. Ptáčkům teď
nachystáme různé dobroty, tak doufáme, že k nám přiletí
a budeme je moci pozorovat. Tímto panu Dostálovi moc
děkujeme.
Za cykloturistický kroužek Vendula Helová

Zprávy spolkù
Zpráva z činnosti Sokola Náklo
Tělocvičná Jednota Sokol Náklo uspořádala v pátek
17. 1. 2014 tradiční společenský ples. Děkujeme všem
návštěvníkům, že svojí účastí podpořili místní Sokol.
Rovněž tak děkujeme všem spoluobčanům z Nákla
a z Mezic , kteří formou příspěvku, případně zakoupením
losů do tomboly, pomohli alespoň z části naplnit
rozpočet naší T. J. Bez pomoci Olomouckého
kraje, Obce Náklo a hlavního sponzorafirmy SMART FINANCIAL Olomouc by
T. J. Sokol Náklo nemohl provozovat
svoji činnost, doslova a do písmene
by zanikl. Co se týká plesu, tak ze
své „ funkce“ dobrovolného
starosty Sokola Náklo děkuji
především paní Vladimíře
Vymlátilové, dále pak Marušce
Peřinové, Květě Hojné a Božence
Mikolajčikové, Marii Mackové, celé
rodině Miloslava Plachého, Magdě
a Milanovi Zdráhalovým, Honzovi
Roglovi, Standovi Navrátilovi, Milanovi
Labonkovimu:-), Jardovi Nejezchlebovi,
Iloně Blumové, Boženě ČapkovéJakubcové-Oherové, Jardovi Kopřivovi, Pavlu
Čamkovi, Věrošovi Labonkovi, Petře Škrabalové, Vilmě
Urbánkové, Marcele Lejskové a děkujeme i všem
sponzorům, kteří nám věnovali věcné nebo finanční dary
do tomboly.
Sponzoři plesu: Tonda Gaja, ZD Unčovice, Pepa
a Roman Dostálovi, Pavel Litvín hospoda U Kapličky
Mezice, Petr Biharyj, Klára Číhalová hospoda
U Floriánka, Vladimír Polívka, Jiří Škurek – DURO PACK,

Petr Skřivánek-CEMEX, Milan Gottwald ml., Česká
spořitelna, SMART FINANCIAL Olomouc, Jana
Benešová Unčovice, MJM Litovel, OÚ Náklo, Libor Mana,
Petra Vychodilová, Karel Závodný ml., Auto Čechák,
rybník Sobáčov, Zdenek Olbert, Miloslav Plachý- CEMEX
/10 t písku/, MADE Olomouc, AVON, AMI Morava
– Věroš Labonek, hospoda Pod Lipou - Milan
Spurný Lhota nad Moravou, Oldřich
Špunda, Vladimír a Drahomíra
Rémanovi, Jirka Mrtýnek, Svatava
Papicová, Miroslav Hrabčík, Lukáš
Utíkal, BELINUS art (kousek vedle
školy, mají zajímavé věci), Lenka
Prázdná, Boženka Kopřivová,
Pavla Dostálová, Majka Prázdná,
Majka Bojkovská, Jarda Kopřiva,
Ivo Faltus, Jarmila Dosoudilová.
Pokud jsem v tomto nebo
předchozím odstavci na někoho
zapomněl, tak se omlouvám a doufám,
že i nadále bude příznivcem Sokola
Náklo.
Věřím že, se uvidíme na jaře na hřišti na
fotbale a následně v sokolovně na akci 100 + 6, která
se koná v sobotu 2. srpna 2014. Jídlo, pití,
NÁKELANKA, NEPIJOU, pak ještě nevím,

KATAPULT a až do rána ASTEOR jsou pro vás
zajištěni, takže se těšíme na vaši návštěvu..
Za T. J. Sokol Náklo Zdenek Olbert

Tøíkrálové sbírky 2014
V roce 2014 bylo celkem vykoledováno 457 331,- Kč.
Vykoledovaná částka byla následně odeslána na centrální charitní
konto u České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028.
Z centrálního konta budou peníze rozděleny do regionů na
schválené projekty jednotlivých místních charit a na humanitární
pomoc u nás i v zahraničí.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno na Litovelsku
435 649,- Kč. Část sbírky, určenou pro vlastní projekty Charity ve
středisku Litovel, jsme využili následovně:
100 000,- Kč ........... podpora provozu Pečovatelské služby
56 900,- Kč ……... rekonstrukce prostor Charity
50 000,- Kč ........... podpora provozu Mateřského centra
30 000,- Kč ........... přímá pomoc sociálně slabým rodinám
20 000,- Kč ……... podpora provozu Ošetřovatelské služby
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem
přispěli na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj
charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům
a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová Charita Šternberk, středisko Litovel

Litovel

74 275

Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Pňovice
Bílá Lhota, Pateřín
Hradečná
Hrabí
Mladeč
Sobáčov
Luká
Ješov
Slavětín
Měrotín
Loučka
Bouzov, Doly
Kovářov

5 415
9 092
4 524
8 928
6 074
2 986
5 135
30 526
4 175
2 244
3 695
3 891
4 436
3 212
9 284
4 400
3 598
8 098
3 418
15 455
2 594

Kozov,
Blažov,Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov
Podolí
Hvozdečko
Olešnice
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

8 626
3 224
2 812
2 630
4 572
11 362
4 106
5 664
22 081
5 914
21 948
20 981
6 051
6 792
4 145
8 288
32 824
4 985
3 479
11 749
30 255
19 388

Co se chystá
Občanské sdružení rodičů při ZŠ v Nákle Vás zve na

Společenský ples
v pátek 14. února 2014
ve 20:00 hodin v sále sokolovny.
K tanci a poslechu hraje skupina "PANDORA".
„ Taneční filmové legendy “
v podání žáků a učitelů ZŠ Náklo.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Vstupné 60,- Kč.
Srdečně Vás zvou pořadatelé

Sdružení rodičů a přátel při MŠ v Nákle
Vás co nejsrdečněji zve na

DETSKÝ MAŠKARNÍ PLES,
který se bude konat
v pátek 21. února 2014 od 16:00 hodin
v sále sokolovny v Nákle.
Programem bude provázet šašek Viky
a své vystoupení předvedou i děti z MŠ Náklo
Vstupné dobrovolné.
Bohaté občerstvení a tombola zajištěna.
Těšíme se na Vás a na Vaše krásné masky!

VIKY

