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OBECNÍ ZPRAVODAJ
11
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
přišly první přímrazky, a tak o blížícím se nástupu zimy asi
nikdo nepochybuje. Na druhou stranu ale musíme
konstatovat, že podzim nás docela šetří. Pravidelné deště
s mírným počasím podle toho, jak roste tráva, připomínají
spíše jaro. Doufejme tedy, že zima pro nás nechystá nic
nestandardního :)
Již tradičně něco málo k našim stavbám. Jako první
můžeme vzpomenout třeba tu na návsi. Práce probíhají
vcelku plynule a pod kladívky dlaždičů pomalu vzniká její
finální podoba. Znovu připomenu, že termín dokončení návsi
je nastaven na 28. 11. 2014, a tak můžete sami pozorovat
a přitom odhadovat, zda stihnou či nestihnou. Doufejme že
stihnou, protože případné nerovnosti by při bujarém
punčování u rozsvěcení vánočního stromku mohly způsobit
nejednu komplikaci.
Další realizace je spíše skryta za budovou naší školy,
a tak hlavními pozorovateli vývoje jsou zejména její žáci. Ti
skutečně bedlivě vše sledují a velmi zodpovědně dohlíží na
hladký průběh stavby, hlavně tedy když je aktuální dění
zajímavější než to před tabulí. Tady se předpokládá, že do
konce listopadu bude nová přístavba pod střechou a začne
se pracovat na její vnitřní části.
Co se týká očekávaného rozhodnutí o dotacích na ZŠ
v Nákle a stejně tak nákelskou faru, tak nás stále udržují
v napětí. Doufejme tedy dál v pozitivní vývoj dění na obou
frontách.
V posledních dnech se nám na stole objevil návrh řešení
kanalizace a ČOV ve Lhotě nad Moravou. Dovolím si tedy
využít situace a navrhnout občanům Lhoty, aby se ve středu
19. 11. 2014 v 18:00 dostavili do pohostinství Pod Lipou, kde
provedeme veřejné projednání uvedeného návrhu.

V posledních dnech jste byli informováni prostřednictvím
všemožných obecních sdělovacích kanálů o zvýšeném
výskytu Weilovy žloutenky na plážích pískovny. V této
záležitosti bych chtěl ještě doplnit dvě věci. Určitě toto
varování neberte na lehkou váhu. Z informace pracovníka
hygieny je patrné, že rozšíření nákazy je několikanásobně
vyšší, než bylo původně předpokládáno. V souvislosti s touto
událostí se také ale připomenul trvalý problém s možností
operativně informovat občany. Několikrát jsme apelovali, aby
si občané zaregistrovali své mailové adresy na webu obce
Náklo. V současné době je v databázi 62 adres, což je pro
efektivnost této služby velice málo. Prosíme tedy znovu
o Vaše zaregistrování. Políčko pro uvedení mailové adresy
se nachází v levém sloupci úvodní obrazovky webu obce
a vše je velmi jednoduché. Nemusíte se bát, že se Vám mail
začne zahlcovat spamovou poštou. Databáze a odesílání
jsou velice dobře chráněny, takže se Vám do mailu budou
dostávat pouze důležité informace z Obecního úřadu
v Nákle.
Možná jste si všimli, že veškeré odpadkové koše po obci
byly doplněny o pytlíky na psí bobky. Prosíme o jejich
používání v čase venčení v rámci uvedeného účelu. Není
pěkné pozorovat tyto ozdoby po veřejných prostranstvích
a není příjemné je ani po nikom odklízet v tom lepším
případě. V tom horším pak vyškrabávat z podrážky nebo
čistit z koberce. Velmi děkujeme všem amatérským
kynologům za pochopení.
Závěrem Vám všem přeji příjemně strávený listopad
s následným začátkem adventního období.
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Informace z obecního úøadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
proběhne v sobotu 8. listopadu 2014.
Náklo před Gajovým
Lhota před pohostinstvím
Mezice před obchodem

08:00 – 10:00 hodin
10:20 – 11:00 hodin
11:20 – 12:00 hodin

Občané mohou dovážet veškerý nebezpečný odpad jako baterie, zbytky
barev, zářivky, ředidla, léky, zbytky chemikálií atd. Velkoobjemový odpad,
např. matrace, pneumatiky, textil, nábytek, koberce, peřiny atd.
Využijte této nabídky, aby nedocházelo k tomu, že občané během roku
odkládají nebezpečné látky na různá místa. Odpad přinášejte na uvedená stanoviště pouze ve vyhrazenou dobu, kde jej od
vás odeberou pracovníci odborné firmy.
Pozor: Pokud se chystáte odevzdat staré el. spotřebiče, využijte služby pracovníků obce a dobrovolníků SDH, kteří na
sběrných místech budou tento odpad odebírat pro akci „Ukliďme si svět” ZŠ v Nákle.

Zastupitelstvo obce
Výsledky voleb 2014
Jméno a příjmení

Počet hlasů

1.

Marek Ošťádal

505

2.

Ing. Pavel Gnip

458

3.

Mgr. Jiří Peřina

449

4.

Mgr. Petr Vybíral

419

5.

Karel Závodný

418

6.

Lubor Vaca, MBA

382

7.

Ing. Pavel Prázdný

381

8.

Lukáš Najdekr

374

9.

Jaroslav Měřil

331

10. Stanislav Dosoudil

316

11.

222

Ing. František Babica

12. Mgr. Radek Stejskal

173

13. Ing. Vladimíra Spurná

156

14. Ing. Karel Turek

145

15. Jiří Weiser

118

Komunálních voleb se zúčastnilo celkem 53,33 %, tzn. 640 z 1200
voličů v obci Náklo. Dle volebních okrsků to pak bylo Náklo 51,29,
Mezice 59,64 a Lhota 52,34. Celkem tedy bylo rozděleno 8 356
platných hlasů. Pořadí jednotlivých kandidátů, kteří získali
potřebný počet hlasů pro členství v zastupitelstvu obce, vidíte
v tabulce vlevo.

Zasedání ustavujícího zastupitelstva
v obci Náklo je plánováno na 6. 11. 2014
od 18:00. Zde bude zvolen starosta,
místostarosta a další členové rady.
Dále budou voleni členové kontrolního
a finančního výboru obce
včetně jejich předsedů.
V senátních volbách pak byla účast velice slabá. V prvním kole to
bylo necelých 16% a v druhém kole necelých 9%. Druhé kolo
rozhodlo o vítězství MUDr. Aleny Šromové z Litovle.

Informace z obecního úøadu
Naši jubilanti v říjnu 2014
Marie
Josef
Josef
Marie

KADLÁČKOVÁ
KADLČÍK
DREXLER
GAJOVÁ

Mezice
Náklo
Mezice
Náklo

75 roků
75 roků
85 roků
91 roků

Všem našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Obecní kalendář
Vážení občané, stejně jako loni i letos
pro Vás připravujeme obecní kalendář.
V současné době finalizujeme podklady
pro jeho vyhotovení a předpokládáme, že
jeho vydání proběhne nejpozději
začátkem měsíce prosince. Stejně jako
v tom minulém v něm najdete vyznačené
termíny svozu všech možných odpadů,
plánované kulturní či sportovní akce
a aktuální termíny a informace k poplatkům
a jiným obecním záležitostem. Vzhled
kalendáře pak ozdobí fotografie z obce
z roku 2014.
Kalendář pro obec tiskne centrum
vozíčkářů Trend, takže jeho pořízením
uděláme i malý dobrý skutek :)

Náklo za 2. svìtové války -1. èást
Devět studentů popravili a 1 200 jich
odvlekli do koncentračních táborů. Jan
Opletal se stal symbolem Mezinárodního dne studenstva, který slavíme
každoročně 17. listopadu. Jeho

Příznivý vývoj hospodářství
Československa, který byl nastoupen
po 1. světové válce, byl narušen
počátkem 30. let 20. století, kdy
nastoupila celosvětová hospodářská
krize. Továrny a podniky omezovaly
výrobu, vzrůstala nezaměstnanost.
Lidé se bouřili a sdružovali se do
stávek a demonstrací. Těchto
sociálních nepokojů využily určité
politické síly, aby rozpoutaly
národnostní rozmíšky s cílem rozbít
jednotu mnohonárodnostního státu.
Byly to síly pracující v zájmu
Německa, kde se r. 1933 ujali vlády
nacisté, vedení Adolfem Hitlerem.
Jejich hlavním záměrem bylo vládnout
celému světu. Velká Británie a Francie
podepsaly spolu s Německem a Itálií
v Mnichově dohodu 29. září 1938,
která nařizovala Československu
vydat Německu celé pohraničí,
Sudety. Tím bylo Československo
výrazně oslabeno bez možnosti bránit
se. Krátce potom se vzdal Dr. Eduard
Beneš funkce prezidenta ČSR, kterou
zastával od r. 1935, po smrti T.G.

Grunt a kaštan Vyhlídalův
Fot. Josef Svozil

Masaryka. Emigroval do Velké
Británie a na jeho místo byl zvolen Dr.
Emil Hácha. Na Slovensku vládli
fašisté od 14. března r. 1939. O den
později, tedy 15. března 1939 obsadila
německá vojska zbytek území ČSR
a Hitler vyhlásil z Pražského hradu
okupované území za Protektorát
Čechy a Morava. Také v Nákle slyšeli
lidé zlověstné hučení povozů
německé nacistické armády ze státní
silnice dne 15. března r. 1939. Podle
vzpomínek pamětníků jeli vojáci na
sajdkách jeden za druhým. Nákelští
studenti litovelského gymnázia jeli
tehdy, jako každé ráno, do školy na
kole. Němci na ně křičeli: "Rechts
fahren!", to znamenalo, aby jeli
vpravo. Do té doby platilo pravidlo
jezdit po levé straně silnice. Studenti
tedy museli jít pěšky a kola vedli vedle
sebe. Němci si počínali jako vedoucí
síla, na naše obyvatele křičeli
a vzbuzovali hrůzu. Krásně celou
situaci vyjádřil Hynek Přidal, student
4. ročníku gymnázia v Litovli, který
dívce napsal a namaloval tento obraz
do památníku. " Zřítily se naše plány,
již nejsme sobě pány, doufejme, že
přijde čas, kdy zasvitne nám slunko
zas!”
Dne 1. září 1939 překročili Němci
hranice Polska a byl tak dán impuls ke
vzniku 2. světové války. Téhož roku na
podzim, 28. října, slavili naši občané
svátek založení Československa. Lidé
tak chtěli ukázat podporu myšlenek
samostatného státu proti okupantům.
V Praze zasáhli nacisté krutým
potlačením demonstrace, při níž byl
smrtelně postřelen student medicíny
Jan Opletal, rodák ze Lhoty u Nákla.
Zemřel 11. listopadu 1939. Jeho
pohřeb proběhl v Praze 15. listopadu
1939 jako protifašistický odpor tisíců
studentů a pak ještě o den později
v Nákle, kde se pohřbu zúčastnilo
velké množství lidí z Nákla a okolí
a všichni tiše demonstrovali odpor
proti okupantům. Nacisté pak zavřeli
vysoké školy 17. listopadu 1939.

fotografie je z úředního průkazu
posluchače lékařské fakulty. Pamětní
deska na obrázku zdobí jeho rodný
dům ve Lhotě u Nákla.

Další fotografie je z pohřbu Jana
Opletala a poslední ukazuje náhrobek
na hřbitově v Nákle.

Náklo za 2. svìtové války -1. èást pokraèování...
A dopad okupace naší republiky na
běžný život prostých lidí?
Obyvatelstvo žilo v trvalém strachu
o svůj život, jakákoliv připomínka
svobodného českého státu nebyla
připuštěna. Nesmělo se poslouchat
ani vysílání zahraničního rozhlasu.
Společenské organizace s vlasteneckou tradicí byly rozpuštěny, stejně tak
i politické strany. Když bylo vyhlášeno
takzvané „stanné právo", nesměli se
lidé sdružovat, jinak jim hrozilo
zastřelení. Zatemňovali okna
a očekávali represe nepřátel. Během
bombardování a přestřelek pobývali
lidé ve sklepeních domů. Nejhorší
běsnění Němců bylo po atentátu na
říšského protektora Reinharda
Heydricha, který on nepřežil. Stanné
právo bylo tehdy vyhlášeno od 27. 5.
až do 3. 7. 1942. V Nákle postavili
Němci kulomet na můstek každého
10. domu, prohlíželi všechny domy
a hledali uprchlíky, odbojáře,
partyzány či nějaké zbraně. Podle
svědectví pamětnice Marie Gajové
(nar. 1923): „Měli velmi silné reflektory,
kterými prosvítili každou skulinu.
Vyhrožovali, že každého zastřelí,
hledali spojence s atentátníky."
Během těch šesti let okupace byli
obyvatelé zásobováni potravinami na
přídělový systém pomocí lístků, a to
velmi úsporně. Některé potraviny
nebyly na trhu vůbec. Hlad a bída
stíhaly hlavně městské obyvatelstvo.
U venkovanů, kde se hospodařilo, byly
časté kontroly přesného počtu
přihlášeného dobytka a zavedeny
odvody například při zabíjení prasat.
Židovské obyvatelstvo bylo určeno
k likvidaci, museli nosit na oblečení
znamení v podobě žluté hvězdy. V tak
těžkých chvílích pro český národ se

našli i udavači. Byli takoví i v Nákle.
Tak na udání šli do vězení Dolínkovi
chlapci z Mezic, že poslouchali
zakázanou rozhlasovou stanici.
Naštěstí se pak vrátili živi a zdrávi.Díky
udání se dostal nevinně do vězení pan
Josef Planička z Nákla, který se sice

po válce vrátil, ale 28. ledna 1948 na
podlomené zdraví předčasně zemřel.
Svěřil se příteli, že má doma ukrytou
zbraň. Přítel ho však zradil a udal. Na
pomníku Josefa Planičky jsou jako
odkaz všem Čechům tato slova:
„Vůle Tvoje se stala, bych kalich
hořkosti vypil, žaláře útrapy snášel,

a pomalu dotrpěl doma. Vzbudíš-li
svědomí Čecha, by nikdy nezradil
bratra, budu tu pokorně spáti a nebudu
nadarmo mrtev.“
Když ho odváděli, bylo mu 38 let,
statného muže vysoké postavy,
družné a veselé povahy, jak ho
charakterizují nákelští pamětníci. Byl
vyučený řezníkem a toto řemeslo
provozoval na Záložně v Nákle.
Zároveň tam měl pronajatou
restauraci. I když se snažila jeho
rodina všemi způsoby dostat ho
z vězení, nezdařilo se to. V jeho
prospěch svědčil i nákelský starosta
německé národnosti Bedřich Heinze.
Tak Josef Planička putoval z vězení
v Olomouci do Briegu, Breslau, do
Drážďan a Rottenbau. Za jeho pobytu
v Breslau byl vězněn a nakonec
popraven pan Funěk, který byl
vedoucím četnické stanice
v Unčovicích. Ve stejnou dobu tam byl
vězněn další nákelský rodák, řídící
učitel Oldřich Šišma. Z ostatních
hrdinů z Nákla, kteří byli v koncentračních táborech, jmenujme ještě řídícího
pana učitele jménem Oldřich Němec,
který byl „zatímním správcem“
nákelské školy v r. 1940 a do Nákla
přišel z Vilémova.
Mladé hochy a dívky brali Němci na
takzvané nucené práce do Německa,
aby měli více pracovních sil a pomohli
tak německému hospodářství. Šlo
o 18-21- leté mladé lidi. Mnozí se vrátili
s podlomeným zdravím. Dle statistik
šlo o 355 000 mladých lidí z území
protektorátu.
V tak těžkých dobách se tříbily
charaktery lidí. Někteří uměli druhému
pomoci, jiní zase nechali průchod
závisti a mohli se pomstít.
MUDr. M. Turková

Zprávy ze školy
Přestavba školy

Pokud se vám zdálo, že bylo v okolí
školy rušno i o prázdninách, tak věřte,
že se vám to nezdálo. V červnu 2014
začala firma Provádění staveb
Olomouc náročnou přestavbu
stávající budovy, která má být
ukončena v červnu 2015. V rámci této
přestavby byla již provedena výměna

všech dveří a zárubní za protipožární
a po jejím ukončení budou rodiče
i další návštěvníci školy moci využívat
původní starý vchod. Z bleskové
ankety mezi žáky napříč ročníky
vyplynulo, že většině se dosavadní
změny líbí a už jsou zvědaví, jak celá
akce dopadne. Nejrozsáhlejší práce
se ovšem týkají výstavby dalšího
traktu budovy, ve kterém se budou
nacházet tři nové třídy (na každém
patře jedna), dva kabinety a sociální
zařízení. Toalety pro chlapce a dívky
budou rozptýleny do všech pater
školy. Projekt počítá i s vybudováním
nové tělocvičny, dvou samostatných
oddělení školní družiny a zajištěním
bezbariérového přístupu do všech
prostor díky instalaci výtahu. První

etapa přišla zhruba na 9,5 milionu
korun, výsledná cena se pak má
pohybovat okolo 40 milionů. Zatím vše
financuje obec Náklo, bylo ale
zažádáno i o dotaci z fondu na
podporu kapacit základních
a mateřských škol.

Michaela Večeřová, 9. tř.

Rozhovor s hudebníkem Luïkem Zakopalem
Letos v srpnu se v Nákle konal
koncert vážné hudby pořádaný
manžely Zakopalovými, a tak jsme
se rozhodli udělat s panem Mgr.
Luďkem Zakopalem, kontrabasistou v Moravské filharmonii,
rozhovor. Doufáme, že se vám bude
líbit, a přejeme pěkné počtení.
Víme, že jste hudebník, na co
vlastně hrajete, popř. umíte hrát na
více hudebních nástrojů?
Hraji na kontrabas, ale když jsem
chodil na základní školu, hrál jsem na
pozoun.

mluvilo čínsky, tak jsem se během
týdne musel naučit alespoň číslovky.
A když se to člověk naučí, tak už to po
chvilce nějak chytá.

Symfonického orchestru Českého
rozhlasu a poté jsem odletěl zpět do
Číny, tentokrát do Macaa, kde jsem byl
osm let.

Jak Vás vnímali Vaši ,,spoluhráči"
a věděli něco o České republice?
Jak kteří, někteří mě brali a jsem s nimi
ve styku dodnes. Naopak někteří mě
brali tak, že jsem jim ,,vyfoukl" místo.
Naštěstí tam byl ten blok, že jsem jim
nerozuměl, takže případné pomluvy
šly mimo mě. O České republice toho
moc nevěděli, znali nás spíše podle
fotbalu nebo Československa, věděli
o pádu komunismu.

Kde Vás teď mohou slyšet
obyvatelé Nákla, kde působíte
nyní?
Nyní působím v Moravské filharmonii
v Olomouci.

Jak často cvičíte a kolik času Vám
to zabere?
Na základce jsem cvičil asi hodinu
denně, ale když jsem přišel na
konzervatoř a chtěl jsem se
specializovat, tak minimum byly
4 hodiny denně. Jakmile ale člověk
začne chodit do práce, tak už na to
cvičení moc času nezbývá. Navíc ještě
učím.
Jak jste se k hudbě vlastně dostal?
U mě to bylo celkem dané, jelikož moji
rodiče jsou hudebníci, byl jsem
k hudbě nasměrován už od základu.
Ze začátku to tak ale nevypadalo,
protože jsem se v první třídě učil na
housle, a to mi moc nešlo. Pak jsem
měl chvilku pauzu a od čtvrté do osmé
třídy jsem hrál na pozoun. Až potom
jsem se začal věnovat kontrabasu.
Prý jste hrál v Čínské filharmonii,
jak jste se tam dostal a co nám o ní
můžete říci?
Tuto otázku mi kladnou všichni - do
Pekingu jsem se dostal letadlem
(smích). To byla samozřejmě legrace,
dostal jsem se tam přes konkurz.
Čínská filharmonie vypsala konkurz
a na každý nástroj se přihlásil určitý
počet lidí. Následně šéfdirigent
a komise vybrali ty nejlepší. Byli také
v Praze, kde jsem dělal konkurz já
a nakonec mě vybrali. V Čínské
filharmonii hraje 120 hudebníků
a cizinci jsme tam byli čtyři.
Jak jste v orchestru komunikoval?
Občas se tam mluvilo anglicky, což
jsem neuměl, takže jsem se to
postupně učil. Ale více méně se

Co Vás v Číně nejvíce zaujalo nebo
překvapilo?
Když jsem do Číny přijel, tak mě každý
den překvapovalo něco jiného. Tím,
jak je Čína velká, tak každá část má
svou vlastní zajímavost, např. Velkou
čínskou zeď nebo tzv. terakotovou
armádu poblíž města Si-an a další.

Chystáte v blízké době nějaký
koncert?
Ano, plánujeme koncert kontrabasových tříd žáků konzervatoří z Kroměříže, Olomouce, Ostravy a Pardubic.
Měl by se uskutečnit 1. listopadu 2014
na obecním úřadě v Nákle. Tam byste
mě, pokud zbyde chvilka, mohli slyšet
naživo.
Chtěl byste se do Číny vrátit?
Kde jinde byste chtěl působit,
pokud byste si mohl vybrat?
Do Číny bych se chtěl vrátit jako turista
anebo se podívat za kamarády. Na to,
abych tam ještě pracoval, je to moc
daleko. Když už má člověk rodinu, tak
působení v cizině moc nepřichází
v úvahu.

Jaká je Čína v jedné větě?
Velká.
Jaký je rozdíl mezi publikem v Číně
a tady u nás?
Takový ten evropský styl, kdy člověk
sedí a poslouchá, tam ještě v roce
2000 neměli zažitý. Na koncertě
každou chvíli vyzváněl telefon, a když
někomu zazvonil, tak dotyčný hovor
vzal a začal si ho prostě během
koncertu vyřizovat. Teď už ten rozdíl
není zase tak velký jako v roce 2000.
Postupem doby jste mohli vidět velký
rozvoj, začaly se například stavět
nové koncertní sály, o kterých si u nás
v České republice můžeme nechat
jenom zdát.
Jak dlouho jste v Číně působil?
Dva roky jsem byl v Pekingu, pak jsem
se vrátil na půl roku zpět do

Prý pro obyvatele Nákla chystáte
nějaké překvapení. Prozradíte nám
o něm něco?
Uvidíme, jak se to vyvine. Plánujeme
otevření Snooker klubu. Což je takový
,,obrovský kulečník", který
v Olomouckém kraji není. Budeme se
snažit vychovávat mladé hráče, kteří
by mohli konkurovat hráčům jak
v Česku, tak v zahraničí. Je to
omezené tím, jak je to velké a drahé,
takže v těchto klubech mohou hrát jen
dospělí, kteří si už sami vydělávají. My
bychom ty ceny samozřejmě chtěli
stlačit.
Moc děkujeme za příjemný
rozhovor a do budoucna přejeme
hodně úspěchů a splněných plánů.

Kristýna Vaňková, 9. tř.

Zprávy ze školy
Drakiáda
Ve středu 15. října se v nákelském lesoparku uskutečnila tradiční
a velmi oblíbená drakiáda, tentokrát pod patronátem školní
družiny. Přestože moc nefoukalo, byla obloha poseta draky všech
tvarů i velikostí a všude kolem se rozléhal nadšený dětský smích.
Pouštění draků neodolali ani dospělí a v jednu chvíli jste na
travnaté ploše poblíž školy mohli napočítat přes osmdesát
létajících "strojů". Proto si také všichni museli dávat veliký pozor,
aby se jim draci nezamotali nejen do stromů, o které v lesoparku
není nouze, ale i do sebe navzájem. Zhruba po hodině dovádění
nastal okamžik největšího napětí, měli být totiž vyhlášeni vítězové
v kategoriích - nejlépe létající drak, nejlépe létající doma vyrobený
drak, nejhrozivější drak a drak nejveselejší. Vítězové se patřičně
radovali a ostatní dostali jako cenu útěchy sladkou odměnu. Na
úplný konec se všichni sešli u táboráku v areálu školky, aby se po
náročném odpoledni posílili špekáčky. Přestože všichni odcházeli
unavení, byli spokojení a domů si s sebou odnesli spoustu
pěkných zážitků.
Terezie a Eliška Ošťádalovy

Benefiční divadelní představení nadace Mamma
HELP
Ve čtvrtek 9. října jsem stejně jako většina mých
spolužáků z deváté třídy opustil domov a na večer
vyrazil směr podzimní Olomouc, abych podpořil
správnou věc. Spolu s paní učitelkou Jánošovou jsme
zamířili do Divadla hudby, kde se mělo uskutečnit
benefiční představení hry Amazonie od polského
dramatika Michała Walczaka. Po úvodních slovech
garantů představení, jehož výtěžek byl věnován
neziskové organizaci Mamma HELP, která pomáhá
ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám a zvyšuje
informovanost o tomto zákeřném onemocnění, jsme se
konečně ponořili do šera a ocitli se v "džungli". Hra
samotná má dvě roviny a sleduje osudy mladého
hereckého páru Anety a Edmunda. Zatímco Aneta
získá roli v nekonečné a srdcervoucí telenovele
z prostředí amazonské džungle s příznačným názvem
Amazonie, Mundek si přivydělává jako živá reklama,
chodí po ulicích přestrojený za půllitr a sní o tom, že
zinscenuje nějaké úžasné avantgardní představení. Při
svých toulkách se setká s Frankou a zneuznaným
"géniem" Jurkem, který se právě chystá dramaticky
zrealizovat svou představu biblické apokalypsy. Divák
má tak jedinečnou možnost seznámit se se dvěma
naprosto odlišnými přístupy k divadelní tvorbě. Jak to

celé dopadne, vám neprozradím. Hra je vtipná a svižná
a herci Moravského divadla ze sebe vydávají
maximum. Já za sebe ji mohu jen doporučit a myslím,
že v tomto mohu mluvit i za ostatní. Ostatně náš
bouřlivý potlesk na konci představení i v jeho průběhu
mluvil za vše. Už teď se všichni těšíme, na co vyrazíme
příště…

Petr Spurný,
9. tř.

Vybíjená
V pátek 19. září se na hřišti u školy konal turnaj ve vybíjené. Sešli se zde žáci první až čtvrté třídy ze Základní školy Náklo
a Základní školy Příkazy. Prvňáčci šli sportovat s paní učitelkou na fotbalové hřiště. Zahráli si fotbal, míčové hry
a závodili v běhu. Ostatní utvořili osm smíšených družstev a každé družstvo si zvolilo kapitána a svůj název. A pak se
začalo hrát. Všechny zápasy trvaly 10 minut. Diváci hráče povzbuzovali. Finále mezi sebou sehráli Tygři a Hároši
a vyhráli Hároši. Nebyla žádná zranění a všichni se bavili, proto se už těší na příští turnaj.
Eliška Peřinová a Amálie Plachá, 5. tř.

Zprávy ze školy
Vědecký workshop
V rámci projektu Zatraktivnění výuky přírodovědných
předmětů prostřednictvím experimentů se na ZŠ Náklo
uskutečnil již druhý vědecký workshop, který měl
uvedený projekt představit široké veřejnosti. Žáci první až
deváté třídy na něm s chutí prezentovali více či méně
složité pokusy, které byly většinou zaměřené na měření
různých fyzikálních veličin. Prvňáčci měli za úkol
odhadovat a porovnávat velikosti geometrických tvarů,
druháci předvedli, jak se měří hluk. Nadšenci z řad
spolužáků, rodičů, místních občanů i dalších příznivců
školy se mohli dále vyzkoušet měření hmotnosti
a vzdálenosti, ale i srdečního tepu či kapacity plic. Velkou
pozornost vyvolaly chemické pokusy osmáků
a deváťáků. Osmáci si připravili exotický pokus s názvem
Faraonovi hadi, deváťáci demonstrovali sublimaci
kofeinu z čaje nebo kávy a filtraci barvy z tekutiny.
Přihlížející velmi zaujal fakt, že oba zmíněné pokusy si
mohou bez drahého vybavení a s běžně dostupnými
látkami vyzkoušet i doma. Celý projekt, který je dotován z

Kam vyrazit
Dovolujeme si Vás pozvat
na 19. ročník
prezentační výstavy oborů vzdělání středních škol
a vyšších odborných škol Olomouckého kraje
pro školní rok 2015/2016

Scholaris 2014
ve dnech 26.11. - 27. 11. 2014
středa
čtvrtek

8:30 - 17:00
8:00 - 17:00

Místo konání:

Střední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79

Vstup volný
Na návštěvu žáků i rodičů se těší pořadatelé

Olomoucký
kraj

Úřad práce ČR
krajská pobočka
v Olomouci

SŠP, Olomouc,
Rooseveltova 79

SCHOLA SERVIS
Prostějov

evropských fondů částkou překračující jeden milion
korun, má přispět k zatraktivnění výuky přírodovědných
předmětů zaváděním nových vzdělávacích metod.
Mimořádná akce o zájmu žáků o dané předměty jistě
mnohé napověděla a i z reakcí návštěvníků bylo jasné, že
se workshop vydařil. Všem děkujeme za účast a těšíme
se na viděnou při další podobné příležitosti.
Kristýna Vaňková, 9. tř.

Co se chystá
VÝSTAVKA VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
A KOŠT NÁKELSKÉ SLIVOVICE
Senior klub Náklo a obec
Náklo pořádají dne
30. listopadu 2014 od 9:30
hod. do 16:30 hod.
v zasedací místnosti
Obecního úřadu Náklo
výstavku vánočních
perníčků a košt nákelské
slivovice. Zúčastnit se
může každý, kdo peče vánoční perníčky nebo je
majitelem pálenky, a to z různého druhu ovoce. Stáří
moku nerozhoduje. Vzorek pálenky (350 ml) je nutno
přinést do 14. listopadu do12.00 hodin na obecní úřad.
Na bílé, dobře uzavřené sklenici bude uvedeno jméno
účastníka, druh ovoce, rok vypálení a obsah alkoholu.
Kdo se chce pochlubit vánočními perníčky, musí je
přinést nejpozději v pátek 28. listopadu do 12.00 hodin.
Těšíme se jak na „soutěžící“, tak i na občany, kteří si jistě
nenechají košt slivovice i výstavku perníčků ujít.

Rozsvěcení vánočního stromku
v Nákle na návsi
pátek 28. 11. 2014
od 17:00 hod.
Jste srdečně
zváni.

Slavnostni nasviceni
kaplêčkê v Mezêcich proběhne
v nedělô 30. 11. 2014 od 17:00
Zvemê všeckê sósedê,
zazpivámê koledê.
Potom dáme kotlika,
svařáčkê a punčika.
Pokuď rádi chodite,
toš mezê nás přêndite.

V pátek 14. listopadu 2014 v 11:00 hodin
vzpomeneme na místním hřbitově v Nákle
na našeho rodáka MUC. Jana Opletala, který byl
jednou z prvních obětí při okupaci
Československa v roce 1939.

Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromku
a betlému
proběhne ve Lhotě nad Moravou dne

29. 11. 2014 od 17:00 hod.
K tanci a poslechu někdo zahraje,
někdo zazpívá a někdo obojí.
Občerstvení zajištěno, bude se podávat originální
Francouzský punč od mistra kuchyně pana
Michala, dále svařáček a pro menší čajíček od
mistra velkokuchyně pana Milana. Iniciativě se
meze nekladou, tudíž kdo přinese nějakou svoji
kulinářskou specialitu či jinou pochutinu, kterou
by se chtěl pochlubit, bude náležitě odměněn
čestným uznáním od ostatních.

