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OBECNÍ ZPRAVODAJ
9
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou bohužel pryč a 23. září v 04:29:09
hod. se s námi rozloučí i právě probíhající léto. Pak již co
nevidět přijdou Vánoce. Je neuvěřitelné, jak ten čas letí.
A to máme ještě tolik plánů, co bychom chtěli do zimy
stihnout, protože až se zima zeptá, může být na některé
věci již pozdě. Pokud Vám ale kvas vesele zraje, ničeho se
bát nemusíte.
I když počasí v minulých dnech nebylo moc příznivé,
odborníci předpovídají babí léto ve druhé polovině září, tak
snad se pro tentokráte trefí. Dobré počasí je totiž jedním ze
základních aspektů realizace stavby rekonstrukce návsi
v Nákle. Ta prozatím probíhá dle možností bez větších
komplikací, a tak doufejme, že tomu tak bude i nadále.
I základní škola je na tom vcelku dobře. Nástup dětí do
nového školního roku klapl na jedničku a nebylo nutné ho
nikterak odkládat, za což bych chtěl i jménem našich
pilných žáčků poděkovat jak samotným stavebníkům
z firmy Provádění staveb Olomouc, tak i personálu školy
a dalším případným dobrovolníkům. Na této stavbě nás
ale ještě čeká spousta práce, a tak nebudeme předbíhat.
Co se týká dotace, která by měla stavbu podpořit, řekl
bych, že jsme se z nějakých 10% šance jejího získání
posunuli na 50%, což se dá považovat za malý úspěch.
Doufejme, že nám bude štěstí nakloněno a mocipáni se
dobře vyspí, až budou rozhodovat o našem osudu. Bude
to již zakrátko.
Z dalších připravovaných projektů je v současné době
na pořadu dne kanalizace ve Lhotě. Tady byly

nashromážděny veškeré potřebné podklady a byla
vybrána firma Centroprojekt Zlín, a.s., která projekt
zpracuje. S touto firmou již máme velmi dobrou zkušenost
při projektování ČOV v Nákle, tak doufejme, že si skvělou
reputaci nepokazí.
Závěrem si Vás ještě dovolím pozvat na Den obce,
který se uskuteční 13. 9. 2014 ve Lhotě nad Moravou.
Program bude zahájen ve 14:00 již tradičně dechovou
hudbou Nákelanka a dál se pak představí oblíbení umělci
a interpreti z naší obce. Možná dojde i na nějakého hosta,
ale to je v současné době ještě malou neznámou.
U příležitosti Dne obce jsme se rozhodli uspořádat
i takový malý den otevřených dveří na naší ČOV
a kompostárně. Uvědomujeme si, že tady o tom čtyři roky
pořád dokola podáváme nějaké zprávy a spousta z Vás
ani neví, o co pořádně jde. Případné zájemce tedy
prosíme, přijďte v sobotu 13. 9. 2014 v 9:00 na naši ČOV
do Nákla. Budou zde přítomni odborníci, kteří Vám
fungování čistírny odpadních vod představí a umožní Vám
nahlédnout do všech tajů a součástí tohoto skvělého
zařízení. Následně se pak přesuneme do prostor bývalé
skládky, kde Vám obecní pracovníci předvedou, jak
probíhá systém kompostování do vaků. Rádi také při této
příležitosti zodpovíme všechny Vaše dotazy. Určitě se
přijďte podívat, obě zařízení jsou velmi zajímavá.
To je tedy pro tentokrát asi vše. Přeji Vám, ať si ten
zbytek léta, který je ještě před námi, užijete a zase za
měsíc.

Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Podìkování
Koncert vážné hudby
Dne 8. 8. 2014 od 19:00 se v Nákle na nádvoří jednoho
z gruntů na návsi uskutečnilo, alespoň tedy pro mne,
něco skutečně nevídaného. Doposud málo známý nový
občan naší obce pan Mgr. Luděk Zakopal uspořádal se
svými přáteli koncert vážné hudby k příležitosti
představení připravovaného projektu „Klasik snooker
klub Prince Gera, z.s.”. Akce se zúčastnilo přibližně
50 hostů, mezi kterými se k našemu překvapení objevily
i významné osobnosti, jako například pan senátor
Ing. Martin Tesařík.
Mohu říct, že koncert byl úžasným zážitkem, a přeji si,
aby nebyl poslední. Přikládám i poděkování jedné
z návštěvnic.
Marek Ošťádal, starosta

Chci ze srdce poděkovat manželům Zakopalovým,
kteří pro nás uspořádali koncert vážné hudby. Díla
světových autorů v podání světových hudebníků
a v Nákle? Ale bylo to tak a bylo to nádherné. Děkuji.
Vlaďka Spurná

Zastupitelstvo obce
Termín dalšího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Náklo
je naplánován na čtvrtek 18. 9. 2014 od 18:00 hod. Všichni
občané jsou srdečně zváni.

Informace z obecního úøadu
Naše jubilantka v srpnu 2014
Marie PEŘINOVÁ

Lhota n. M.

oslavila 95 roků

Naší jubilantce gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Øemesla v Nákle po 1. sv. válce
Pokračování....
Z dalších prosperujících řemesel
v Nákle jmenujme klempířství pana
Hynka Šibla v Kravařově. Pozadu
nezůstává ani hodinářství Miroslava
Derky, který živnost provozoval více
než půlstoletí. Mimo jiné udržoval
dlouhá léta v přesném chodu
i kostelní hodiny, které byly důležité
pro celou obec. Pan Derka je chodil
natahovat denně a musel tedy
vyšlapat prudké schody až na
vysokou věž. Byl to člověk
mimořádně skromný, nezištný
a v práci precizní. Proto ho
navštěvovali lidé z širokého okolí
a nedostatkem práce nikdy netrpěl.
Bydlel hned vedle fary na Okolisku.
Uprostřed vesnice provozoval
živnost strojníka a opraváře bicyklů

a hospodářských strojů Jan Horký.
Stolařské řemeslo prosperovalo
u Aloise Koudelného v Kravařově,
v Nákle u Matěje Utíkala, na
Jáchymově Leopold Šindler tomuto
řemeslu vyučil i syna a učně Jana
Škopu. Oba mladíci zahynuli
nešťastnou náhodou, když se chtěli
v létě okoupat a utopili se. Na
Jáchymově býval stolařem též
Jaroslav Ženožička. Holiči
a kadeřníci byli v Nákle dva. Leopold
Hrabčík bydlel poblíž kostela a nejen
holil a česal, ale byl též maskérem
divadelních ochotníků a dovedně
zhotovoval i vlasové paruky. Kromě
něj prosperovala v Kravařově
holírna Vladimíra Zbořila. Zajímavé
je, že Kravařov byl na řemeslníky
nejbohatší ze všech částí Nákla. Tak

tam obchodoval se selaty Richard
Hnilica, střechy pokrýval Josef
Štýbnar. Ze sedlářů byl opět
v Kravařově Josef Navrátil a na
Jáchymově Josef Špunda.
Čalouníkem byl v Nákle Antonín
Nevrlý, který bydlel poblíž Kocandy
směrem k Příkazům. Kloboučnictví
provozoval pan Horčička poblíž
uličky ke hřbitovu, který byl zároveň
obětavým kostelníkem a mimo to
prodával noviny „Našinec“. Cukroví
ve stánku prodávaly ženy
v Kravařově. Byla to Anežka Široká,
Františka Vacová a tetka Pěděná,
jak se jí obecně říkalo. Trafika stála
na Okolisku a provozoval ji pan Josef
Zajiček, druhou naproti Kocandě,
m ě l a p a n í Te r i n a Z á v o d n á .
Zednickým mistrem slul v Nákle na

Øemesla v Nákle po 1. sv. válce
Jáchymově pan Florian Dohnal, který bydlel naproti
kapličce. Peněžní ústavy byly v Nákle dva. Záložna na kopci
u kostela a takzvaná Reiffeisenka na orlovně naproti školy
v Nákle. Zahradnictví měl Jindřich Dvořák blízko Kocandy
a u hřbitova zase Bedřich Heinze. (Který mimo jiné vysázel
alej stromů na Jáchymově.)
Školkařské a zahradnické závody se nacházely
v sousedních Mezicích u Bohumila Veselého a v Unčovicích
u Přemysla Sedláčka. Zaměstnávaly hodně žen a mužů
i z Nákla, proto byly pro zdejší obyvatele důležité. Viz foto
z 30. let 20. století.
Fotografický ateliér též nebyl v Nákle, ale v sousedních
Příkazích u pana
Františka Němečka. Od něj pochází
většina nejstarších
vyobrazení lidí
a událostí Nákla
a okolí. V pozdější
době byl známým
fotografem pro
Náklo a okolí pan
František Babica,
rodák z Nákla-

Jáchymova. Měl fotoateliér v Olomouci, bytem později
v Mezicích a zdokumentoval četné oslavy a rodinné události
našeho života. Také se lidé nechávali fotografovat na úřední
doklady nebo jako na následujících fotografiích starostové
obce na podobenky. Tak máme zachyceny jejich tváře
a ukázky oblečení již od konce 19. století.
MUDr. M. Turková

Zprávy spolkù
Tělocvičná jednota Sokol Náklo ve
spolupráci s obcí Náklo uspořádala
dne 2.8. 2014 sportovně - kulturní
odpoledne v zahradě sokolovny a na
přilehlých hřištích. Akce se konala
v rámci oslav 106 let založení T. J.
a jako připomínka úmrtí našeho člena,
bratra Jana Opletala, který se stal
před 75 lety první obětí fašismu.
V rámci sportovního odpoledne bylo
sehráno přátelské fotbalové utkání
žáků Náklo - Příkazy, svoje vystoupení
předvedly předškolní děti z oddílu
všestrannosti pod vedením cvičitelek
M. Peřinové a M. Zdráhalové.
Vzhledem k období dovolených se dětí
sešlo méně než v průběhu roku, kdy
jich bývá na cvičebních hodinách 2025. Dále vystoupily ženy z oddílu
všestrannosti a stejně tak jako
vystoupení dětí i jejich taneční kreace
byly oceněny zaslouženým
potleskem. Pro pobavení početného
množství návštěvníků hrály
k poslechu a někdy i k tanci kapely
NÁKELANKA, NEPIJOU, PERSEUS,
KATAPULT a ASTEOR. Bylo zajištěno
bohaté občerstvení..kuřecí steaky,
vepřová panenka na rožni, pstruzi

a kapři z udírny nebo na rožni, klobásy,
cigáro, italská zmrzlina, vzhledem
k velkému počtu návštěvníků ( cca
1700 ) se stály fronty na pivo. Počasí
vyšlo skvěle, celá akce dopadla po
všech stránkách výborně. Program se
zajišťoval od listopadu 2013,
vzhledem k vystoupení kapely
KATAPULT se musela vybudovat
zvláštní přípojka elektřiny. Tuto skvěle
bezplatně zrealizovali Petr Biharyj
a Julek Judyn Kertez. Stavební
rozvaděč ochotně zapůjčila firma
MODOS. Vysečení areálu, dovoz TOI
TOI a pivních setů zajistila pracovní
četa OÚ Náklo pod vedením Jaromíra
Nejezchleby. Organizačně byla akce
velmi náročná. Na přípravě areálu se
podílelo cca 35 nadšenců, v prodejních stáncích 32, přibližně stejný
počet pak v neděli při úklidu. Nebyli to
vždy ti stejní, potěšující bylo, že
pomáhali jak členové naší T. J., tak
i příznivci. Tímto všem pomáhajícím
jménem T. J. Sokola Náklo děkuji.
Z členů T. J. mají na zdárné přípravě
a průběhu akce největší podíl
Vladimíra Vymlátilová a Stanislav
Navrátil. Bez finanční, materiální a jiné

pomoci Olomouckého kraje, obce
Náklo, Rádia Haná, ČOS a sponzorů
…PRESBETON NOVA Bystrovany
(Ing. Mirko Spurný), PRESBETON
Drahotuše (Jiří Spurný), SMART
FINANCIAL Olomouc, MODOS
Olomouc, Saša Neischel, Pavel
Papula a ZD Unčovice, by nebylo
možné sportovně-kulturní odpoledne
uspořádat. Jistě i jim jménem T. J.
děkuji a rovněž tak děkuji všem
návštěvníkům. Omlouvám se
seniorům za vzniklé nesrovnalosti
s výší vstupného. Více méně jsem to
v chaosu způsobil já, tak kdo má pocit,
že zaplatil víc než měl, ať mě vyhledá
a vyřešíme to.

Pokračování na další straně...

Zprávy spolkù
podíl na novou fasádu budovy
sokolovny (pokud obdržíme v r. 2015
dotace). Rozpočet na novu fasádu
a odvodnění základů je 1 900 000,- Kč.

Výdělek z akce bude použit na
financování nátěrů střech na všech
hospodářských budovách v sokolovně
a na hřišti (minulý týden byly práce
dokončeny), na výstavbu sociálních
zařízení na fotbalovém hřišti
(realizace probíhá) a jako částečný

Za T. J. Sokol Náklo
Starosta T. J. - Zdeněk Olbert

SOKOL MEZICE - FUTSAL CLUB
19. sezona malé kopané v Mezicích
se dá zhodnotit jako sezona
průměrná, a to vzhledem ke
konečnému umístění ve středu
tabulky 2. ligy A. Sezoně samotné
předcházelo opět úspěšné turnajové
období, kdy jsme posbírali tři
prvenství.
Katastrofální byl ovšem vstup do
soutěže, když jsme byli po 4 kolech
předposlední s jedním bodem. Do
konce podzimu se nám ale podařilo
nějaké body nasbírat a posunuli
jsme se nad sestupové pásmo. Na
jaře se opět potvrdila známá věc, že
Mezice mají vždy lepší druhou
polovinu sezóny a de facto jsme
pendlovali mezi 7. a 8. místem.
Celkové 7. místo tedy můžeme
považovat jako uspokojivé.
Do hry zasáhlo v uplynulé sezóně
15 hráčů, mezi kterými svým
přístupem a výkony vyčníval Jindra
Gřešíček, který byl též vyhlášen
nejlepším hráčem sezóny 2013 2014. Nejlepším střelcem byl Milan
Herold (20 gólů). Do síně slávy
mezické malé kopané byl uveden
Petr Svozil.
V posledním zápase nastoupil
v našem dresu Martin Pluskal, který
tak symbolicky ukončil po 19 letech
aktivní hráčskou činnost. Tímto ještě

jednou Martinovi děkujeme za vše,
co pro malou kopanou v Mezicích
udělal.
Dne 16. srpna 2014 jsme upořádali
1. ročník Memorialu Petra Svozila
v malé kopané. Prostřednictvím

2.liga A
1. Moravan Cholina 26 108:65 35
2. Celtic

26 118:74 34

3. Rychlá rota

26 72:54 33

4. Shake and Bake

26 109:95 31

5. SK Profit NV

26 89:75 30

6. PS Beton

26 99:91 28

7. Sokol Mezice

26 91:84 28

8. FC Loučany

26 91:92 24

9. United Players

26 73:81 24

10. Schwarzbach

26 76:96 24

11. Sokolka Horka B 26 64:86 21
12. KMK Haná

26 67:89 19

13. SK Náklo

26 85:121 16

14. Mizerové

26 81:120 13

nákelského zpravodaje bych chtěl
poděkovat všem, kteří se podíleli
buď finančními, nebo věcnými dary
na této akci. Byli to: Špička Vlastimil,
Vybíralová Karla, Litvín Pavel, Glanc

Michal, Navrátil Vlastimil, Papicová
Svatava, Urbánek Vlastimil, Jahoda
Lukáš, Skácel Karel, Ponížilová
Renata, Vlček Pavel, Réman
Vladimír, Hasiči Mezice, Ellit Litovel,
AMS Litovel, Pivovar Litovel, ZD
Unčovice, Obec Náklo, Cemex,
Olbert Zdeněk, Dosoudil Stanislav
ml., Dosoudilová Radka, Gaja
Antonín, Mrtýnek Jiří, Hasicí
technika Kryl, Utíkal Tomáš, Gnip
Pavel, Škurek Jiří, Herold Milan,
Polívka Laďa, Hulíková Tamara,
Biharyj Petr, Dostál Viktor a kapela
Školníkův zhrnovač.
Poděkování patří i těm, kteří nám
pomohli s přípravou turnaje
a obsluhou na něm. Byli to: Katka
Gřešíčková, Karla Pazderová, Karla
Holická, Denisa Pazderová, Andrea
Mrtýnková, Blanka Pluskalová,
Martin Pluskal, Zdeněk Smékal,
Martin Utíkal, Petr Mrtýnek, Tomáš
Utíkal, Ivo Urbánek, Martin Hudeček,
Jirka Labonek a Marek Ošťádal.
Cokoliv chcete vědět o našem
klubu Sokol Mezice, naleznete na
webových stránkách sokolmezice.webnode.cz
Za Sokol Mezice - Futsal
Club
David Červínek

Kam vyrazit
Kulturní komise obce Náklo pořádá
dne

13. 9. 2014 od 14:00

ve Lhotě nad Moravou na návsi
čtvrtý ročník kulturně - společenské akce

Den obce
14:00 - 16:00 Nákelanka
16:00 - 16:30 Farní sbor
16:30 - 16:45 NS Pantla
16:45 - 17:00 Ocenění občanů
17:00 - 17:15 Vystoupení Sokola Náklo

17:15 - 18:00 Školníkův zhrnovač
18:30 - 19:30 S veškerou úctou
20:00 - 20:30 Šumaři, snaď se zadaři
21:00 - x DJ Jefa
Bohaté občerstvení zajišťují a na Vaši
návštěvu se těší spolky obce Náklo

V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na sál do Mezic

