Vydává Obec Náklo, Náklo 14, 783 32, IČ: 002 99 251, MK ČR E 14805, srpen 2014

OBECNÍ ZPRAVODAJ
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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
první polovina prázdnin je za námi a naštěstí je tady
ještě ta druhá. Co se týká klimatu, deště se střídají
s prosluněnými dny a tak bych řekl, že je vcelku vyrovnaný.
I když jsem zaslechl poznatek, že je to vždycky naopak,
ale to už je věc osobního názoru. Důležité ale je, že
projekty, které máme v současné době v realizaci, to
nikterak významně neovlivňuje.
První z nich je přestavba naší školy. Při posledním
kontrolním dnu bylo patrné, že veškeré zásadní práce na
vnitřních prostorách budovy již byly dokončeny a nyní tam
vládnou hlavně malíři. V nejbližších dnech se tedy začne
s postupným úklidem a zdá se, že plánovaný start
školního roku v pondělí 1. 9. 2014 bohužel nic neohrozí.
Opatrně na to tedy začněte prosím připravovat svoje
ratolesti. Co se týká dotační podpory k tomuto
významnému a nákladnému projektu, tak musím
konstatovat, že naše vyhlídky bohužel nejsou moc růžové.
I když se nám zdá nastavený systém sebevíc špatný,
protože jsme Náklo a ne Praha, můžeme věci jen velmi
těžko ovlivnit. Naděje ale umírá poslední, a tak dál
bojujeme a věříme v zázrak.
Dalším významným projektem je Rekonstrukce návsi
v Nákle. Zde byly postupně zahájeny práce na dešťové
kanalizaci a již 14. 8. propuknou práce na hlavní návsi, což
bude mít za následek výrazné omezení jejího využívání.
Prostory, které budou stavbou dotčeny, jsou vyznačeny
dole na obrázku. Prosíme tedy všechny občany
o vstřícnost a trpělivost, protože probíhající práce zcela
určitě způsobí všemožné komplikace a budeme se jim
muset po nezbytně nutnou dobu chtě nechtě přizpůsobit.
Doufejme ale, že nakonec vše dobře dopadne a vánoční
strom budeme rozsvěcovat na krásné nové návsi.
V podstatě souběžně s uvedenou stavbou byly
zahájeny i práce na restaurování dvou památek, a sice

kříže na Jáchymově a sochy sv. Floriána na návsi před
obecním úřadem. Oba monumenty byly rozebrány
a odvezeny do Olomouce do restaurátorských ateliérů,
kde na nich zkušení restaurátoři intenzivně pracují.
Dokončení a vrácení obou památek na svá místa má
nejzazší termín 30. 11. 2014.
V uplynulých dnech byl úspěšně zahájen proces
kompostování a za plotem bývalé skládky nám každým
dnem narůstá větší a větší jelito. Chtěl bych v návaznosti
na tuto problematiku poprosit, aby občané do kontejnerů
nevhazovali jiný než zahradní odpad rostlinného původu
a jeho ukládání do kontejneru směřovali na sobotu nebo
neděli. V pondělí se kontejnery vyvezou a nedochází tak
ke zbytečnému zapáchání. Stejně tak bych chtěl znovu
poprosit, aby občané nevozili odpad do kontejneru před
hřbitovem. Ten je určen pouze na hřbitovní odpad, který je
brán jako netříděný. Jeho likvidace stojí obec spoustu
peněz a přidávání zahradního odpadu tyto náklady ještě
více zvyšuje.
Závěrem bych pak chtěl znovu upozornit, že obec má
schválenou platnou vyhlášku, která zakazuje jakékoli
podomní nabízení zboží a služeb. To znamená, že pokud
u Vás kdokoli zazvoní a bude něco nabízet, bez jakýchkoli
diskusí se na tuto vyhlášku odvolejte. Její text je zveřejněn
na nástěnce obecního úřadu a na webu obce. Byl bych
rád, kdybyste mne na návštěvu takovýchto výtečníků
upozornili na můj telefon 603 777 284. Vzhledem ke
špatným zkušenostem není dobré tento problém brát na
lehkou váhu.
Přeji Vám tedy zbytek prázdnin plný prosluněných dnů
prožitý v naprosté pohodě a bez sebemenšího závanu
čehokoli, co sami nechcete.
Ať se daří...
Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

Informace z obecního úøadu
Náš jubilant v červenci 2014
Vladimír ŠINCL

Mezice

oslavil 93 roků

Našemu jubilantovi gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Pohled
shora - obce
údržba zelenì :)
Zastupitelstvo
Vzhledem k času prázdnin si dovolím
maličko odlehčit, snad mi prominete...
Jednoho dne se Bůh zeptal
Sv. Františka ....
Bůh: Františku, ty víš všechno
o zahradách a přírodě, co se to děje
tam dole na zemi? Co se to stalo
pampeliškám, fialkám, sedmikráskám
a těm dalším věcem, které jsem před
věky vysázel? Měl jsem perfektní
bezúdržbový zahradní plán. Ty rostliny
rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho
a hojně se samy množily. Nektar
z dlouhotrvajících květů přitahoval
motýly, včely a hejna zpěvných ptáků.
Očekával jsem tedy, že už uvidím
krásné zahrady plné barev a květů. Ale
všechno co vidím jsou zelené fleky...

z nich ji hrabe a dává do pytlů.
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné?
Prodávají to?
Sv.František: Ne Pane, právě
naopak. Platí za odvoz.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí
aby to rostlo, a když to roste, tak to
sekají a platí za to, aby se toho zbavili?
Sv.František: Ano Pane.
Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit
velkou úlevu v létě, když vypínáme

Sv.František: Vypadá to, že ne, Pane.
Jakmile trochu povyroste, sekají jí
někdy i dvakrát do týdne.
Bůh: Oni ji sekají? Suší ji jako seno?
Sv.František: Nikoliv, Pane. Většina

Bůh: To není možné!! A co dělají, aby
chránili kořeny stromů a keřů před
mrazem a aby udrželi půdu vlhkou
a nespečenou?

Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv.František: Oni kácí stromy
a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.
Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci
myslet. Svatá Kateřino, ty máš na
starosti kulturu. Jaký film je na
programu dnes večer?

Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není
to barevné. Nepřitahuje to včely,
motýly, ani ptáky, jenom ponravy
a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny.
Chtějí tihle Příměšťáci opravdu aby
tam rostla tráva?

Bůh: Jarní deště a teplé počasí
pravděpodobně způsobuje, že tráva
roste opravdu rychle. To musí být
Příměšťáci velice štastní.

Sv.František: Raději si sedněte,
Pane. Místo toho je Příměšťáci hrabou
na velké hromady a platí za jejich
odvoz.

Sv.František: Po tom co vyhodí listy
kupují něco v igelitových pytlích, co se
nazývá mulč. Přivážejí to domů
a rozsypávají to na místo listů.

Sv.František: To všechno ten kmen,
který se tam usadil, Pane. Říkají si
Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám
„plevel“, ze všech sil je hubí
a nahrazují trávou.

Sv.František: Očividně, Pane.
Podstupují při jejím pěstování velké
utrpení. Začnou každé jaro hnojit
a hubí všechny ostatní rostliny, které
se v trávníku objeví.

Stromům narostou na jaře listy pro
krásu a letní stín. Na podzim opadají
a vytvoří přirozenou pokrývku, aby
zadržely vláhu v půdě a chránily tak
stromy a keře. Navíc se rozloží na
kompost, aby obohatily půdu. Je to
přirozený cyklus života.

Sv.Kateřina: „Blbý a blbější“ Pane. Je
to opravdu hloupý film o ...
Bůh: To je v pořádku, klidně to pusť.
Myslím, že jsem o tom už slyšel od
Františka.
déšť a zapínáme horko. To dozajista
zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně
práce.
Sv.František: Tomu nebudete věřit,
Pane! Když tráva přestane růst tak
rychle, vytáhnou hadice a platí ještě
více peněz za zalévání, aby mohli
pokračovat v sekání a odvážení.
Bůh: Neuvěřitelný nesmysl! Alespoň
že si nechali nějaké stromy. To bylo
ode mne geniální, musím se pochválit.

Historie øemesel - Náklo po 1. sv. válce
Pokud budeme chtít popsat rozvoj
řemesel v Nákle po 1. světové válce,
budeme jistě překvapeni, co jich zde
bylo. Zpočátku řemesla provozovali
chalupníci a domkaři jako vedlejší
zaměstnání, později se mnozí živili
jenom ze svých výrobků. Pro vesnici
byl vždy nejdůležitější mistr kovář. Byl
totiž výrobcem nejrůznějšího
zemědělského nářadí, ale také kul
koně a léčil je. V Nákle byli kováři
hned dva. Jeden naproti hospodě
Kocandě Florian Fiala, druhý
v Kravařově, Vilém Planička. Z pekařů
jmenujme Antonína Neorala, který
provozoval živnost uprostřed obce,
druhý Alfons Stejskal bydlel u kostela.
Kdo si potřeboval opravit obuv nebo
ušít nové boty, mohl navštívit hned tři
obuvníky. Karla Pěčka, Bohumila
Horylu nebo na Jáchymově pana
Mořice Olšanského. Později začala
fungovat prodejna Baťa. Také krejčích
působilo v Nákle dost. Pánským
krejčím vynikající úrovně proslul
Vojtěch Mach z Jáchymova, který
vyučil další schopné řemeslníky. Byli
mezi nimi na Zábrani Josef Gédoš,
z Kravařova Jaroslav Anděl,
z Jáchymova Josef Čech, Rudolf
Bednář a Mojmír Dostál, z Mezic pak
Ladislav Kadlec. Z obchodníků
v Nákle můžeme jmenovat pana
Františka Šišmu, Josefa Rémana,
Josefa Oheru, Adolfa Procházku, na
Jáchymově paní Marii Dragounovou,
která kromě obchůdku ještě žehlila
a škrobila tvrdé límce k pánským
košilím. Další obchod se smíšeným
zbožím byl v Rytířově vsi u Širokých
a na Okolisku prodejna Budoucnost.
Řezníci v Nákle též prosperovali. Byli
čtyři. Poslední stavení v Nákle
v Kravařově, směrem na Lhotu patřilo
Josefu Vilímcovi. Dalším řezníkem byl
Josef Pavelka z Kravařova, Josef
Planička na Záložně a Josef Kapl na
dřivější usedlosti Maulerových vedle
školy. Hospody byly v Nákle také čtyři.
Na Kocandě po Františku
Přidalíkovi hospodařil Inocenc Gaja.
Na Majtnarce na Jáchymově Alois
Růžička, další hostinec zřídili na
Záložně a vedl jej Josef Planička,
u školy pak Josef Kapl. Kromě své
živnosti měly hostince i kulturní účely.
Tak například na Kocandě poskytovali
místnosti a sál ke hraní divadel nebo
tělovýchovnému cvičení Orla.
U Růžičků se konaly kurzy
hospodyněk na pečení a vaření, jak
vidíme na vedlejší fotografii z přelomu
20. - 30. let l9. století. Dítě sedící vlevo
dole je dcera hostinských Jarmila
Růžičková, později provdaná
Hutařová, za jejíhož života byla
hospoda zbourána, aby nepřekážela

dálnici Olomouc-Litovel. V Nákle
naproti Kocandě byla drogerie, kterou
vedl po smrti manželky pan Josef
Ohera. Obchod s látkami měla paní
Ludmila Dostálová na domě vedle
uličky vedoucí z hlavní nákelské
silnice na hřbitov. Další obchod se
střižným zbožím byl u paní Filomeny
Kadlecové v Kravařově. Tamtéž
prodávala v obchůdku šicí materiál
i paní Hejtmanová. V Rytířové vsi byl
obchod s látkami u paní Eleonory
Vychodilové. V Nákle nebyly pozadu
ani ženy, které vynikly v řemesle jako
švadleny. Paní Terezie Grulichová
učila šít i dívky ve škole. Paní

Kameníčková rozená Brozová, kromě
šití vyučovala nové švadleny. Tak
můžeme uvést i další jména
úspěšných švadlen. Jsou mezi nimi
Marie Pospíšilová, Marie Březinová,
Marie Sekaninová a Františka
Va ň k o v á - Č e c h o v á . Ty t o ž e n y
pořádaly též četné kurzy šití pro
veřejnost. První z fotografií pochází
z kurzu šití pro dívky z r. 1918. Mají na
sobě ušité nové šaty. Máme tak
svědectví o tehdejší módě. Kromě
kurzů šití byly v Nákle organizovány
i kurzy vyšívání. Vždyť touha po kráse
provázela zdejší lid již odedávna – viz
kapitola o hanáckém kroji.
Z těchto kurzů máme fotografie
nahoře. Jsou z 20. let 19. století. Další
hromadnou fotografii připomínající

vyšívací kurs v Nákle v r. 1929 nám
uchovala Marie Rubišová, později
provdaná Gajová (narozená v r.
1923). Na fotografii drží ceduli jako
dítě. Její maminka Marie Rubišová
rozená Přidalíková sedí v druhé řadě
první zprava. Nad ní stojící žena první
zprava paní Matyášová, byla později
matkou slavného českého divadelního a filmového herce Svatopluka
Matyáše.
MUDr. Marie Turková

Kam vyrazit
Sokol Mezice - Futsal club si vás dovoluje pozvat na 1. ročník

Memoriálu Petra Svozila
v malé kopané, který se koná
16.srpna 2014 od 17.00 na hřišti v Mezicích ,
prezentace mužstev 16:30.
Bohaté občerstvení zajištěno.

na vaši účast se těší pořadatelé
Kdy: 23. 08. 2014 od 14:00 hod.
(dochvilnost je ctí každého
kovboje i indiána)
Kde: westernové mìsteèko Lhota
City
Kdo: kovbojové a indiáni ze
spøátelených osad
Co: honba za zlatem
Po c e l é m d i v o ké m z á p a d ì s e
rozkøikla zpráva, že poblíž
zapadlého ospalého mìsteèka Lhota
City se našla zlatá žíla. Do mìsta se
sjíždìjí zlatokopové, dobrodruzi
a toulaví indiáni z celého okolí.
Nezùstaò pozadu ani ty. Èeká tì
pøíprava na poøádného kovboje nebo
silného indiána. Nauèíš se tìžit zlato,
poznávat pøírodu, jezdit na koni, pøežít
v nehostinných podmínkách zdejší
prérie a hlavnì získáš schopnosti, jak na
drsném západì nedostat kulku nebo
tomahavk do zad. Odmìnou ti budou nové zážitky, hrouda zlata a noví kamarádi. O hladu ani žízni nebudeš, své tìžce
vytìžené zlato mùžeš prolít hrdlem ve vyhlášeném místním saloonu nebo nacpat pupek k prasknutí ve vìhlasném
steak hausu. A po ukojení základních potøeb si mùžeš i s rodièi skoèit kankán za líbivých zvukù kapely Jentak. Na
hojnou návštìvu kovbojù a indiánù (samozøejmì v dobovém obleèení) se tìší sebranka ze Lhota City.

Zlatá horečka

SDH Mezêce pořádá

Tradični dětské deň v Mezêcich

30.8.2014 od 15:00
Sótěže pro děti ê dospěli
s večernim dyskem só zajištěny

