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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
venku máme krásně teploučko, sem tam déšť udržuje
naše zahrádky v ideálních podmínkách a pokud se tedy
nepřižene nic neočekávaného, úroda plodů vhodných po
malé úpravě k další konzumaci by mohla letos stát
skutečně za to.
Ono to letošní počasí až na malé výjimky je vůbec velmi
šetrné ke všemu, čímž nám i vytváří lepší podmínky pro
venkovní práce.
Z těch zásadních tedy uvedu zejména intenzifikaci
ČOV. Ta měla svůj termín dokončení 31. 5. 2014. Jak jste
si ale asi někteří všimli, stroje jsou tam stále, což znamená,
že není vše úplně dle představ. Vzniklá situace je
důsledkem nečekaných zjištění, co se týká stavu
poškození jedné z původních nádrží, kdy jsme po odkrytí
nečistot museli přistoupit ke speciální sanaci. Toto zdrželo
stavební práce asi o 14 dnů, což se pak projevilo v závěru
stavby. Důležité ale je především to, že technologie čištění
jede na 100%. Doufejme tedy, že čisťoučký potůček, který
z ČOV nyní vytéká, již takto bude navždy. Docela tomu
i věřím, protože systém, který čištění zajišťuje, je navržen
skutečně velice dobře a je schopný i velmi dobře
a b s o r b o v a t p ř í p a d n é p o r u c h y, k t e r é m o h o u
v následujících letech nastat. Až tedy vykročíte na nedělní
procházku, zastavte se u malého propustku na hrázce
mezi Náklem a Příkazy a zkontrolujte, že je vše, jak má být.
Stavební práce by měly být ukončeny do poloviny
června. V září na Den obce pak připravíme Den
otevřených dveří s ochutnávkou vyčištěné vody.
Tolik tedy k dokončení nejvýznamnějšího projektu
posledního období. Za dveřmi ale máme další významný
projekt, a sice rekonstrukci naší školy. Tady je úspěšně
vybrán dodavatel Provádění Staveb Olomouc,a.s.
s nejnižší nabídnutou cenou realizace 7 671 396,- Kč
+ DPH. Na firmu mám jen skvělé reference, tak doufejme,
že je po dokončení díla budeme moci potvrdit. Takovou
černou stránkou tohoto projektu je to, že je celý realizován
z rozpočtu obce. Dotace jsou totiž s odpuštěním někdy na
zbytečné „kraviny”, ale na školu bohužel nic. Naštěstí
podobný problém jako v Nákle mají i některé obce v okolí
Prahy, což pohnulo některými úředníky (politiky) a co se
zdálo v začátcích úplně nemožné, tomu najednou svitla
jiskřička naděje a my děláme vše pro to, aby se stejně jako

u ČOV i tady původně beznadějná situace dle možností co
nejvíce vylepšila. Deset milionů je pro Náklo spousta
peněz, tak nám držte palce, ať se nad námi v Praze
ustrnou. Prozatím je dobré to, že už o nás ví :)
Dalším projektem na spadnutí je oprava návsi. Tam by
se, pokud vše půjde dle předpokladů, mělo 9. 6. 2014
rozhodnout o vítězném dodavateli stavby. Zájemců bylo
mnoho a ceny mimořádně rozdílné. Zahájení prací je
plánováno na polovinu června. Jelikož se ale jedná
o dotaci z ROP SM, nejsem vůbec schopný předpovědět,
jak se bude situace vyvíjet. O překvapení zde skutečně
není nouze.
Dobrou zprávou z posledních dnů je schválená dotace
na opravu poškozeného kříže na Jáchymově, která by
částkou zhruba 112 000,- Kč měla pokrýt 70%
předpokládaných nákladů. Dalším schváleným projektem
je dotace na sběrný dvůr, kde se předpokládá cena
realizace 8 176 000,- Kč bez DPH a dotace by měla pokrýt
90% nákladů. Tady jsme ale významně blokováni již
zmiňovaným poplatkem za vynětí 4 mil. Kč a není vůbec
jisté, jak celý projekt skončí. V současné době jednáme
s Výzkumným ústavem meliorací a půdy v Brně o změně
bonity a s tím spojeným snížením poplatku a také
s ministerstvem zemědělství ve vztahu ke změně zákona
o poplatcích pro obce a veřejné projekty. Snad se i tuto
velice komplikovanou záležitost podaří vyřešit ve
prospěch obce Náklo.
S příchodem teplých dnů se naplno rozjela i údržba
obce. Sekání trávy je nyní naší zábavou číslo jedna a tak
bych stejně jako každý rok chtěl poprosit občany o pomoc.
Bohužel není možné, aby obecní pracovníci sekali
všechny obecní pozemky, a proto se zaměřují zejména na
centra obce, hřiště a parky ve všech částech obce. Pokud
tedy máte sekačku a jezdíte s ní jenom po dvorku, vyjeďte
s ní před vrata a vezměte ji na procházku kolem domu.
Ukažte jí, jak to tam vypadá a ona Vám za to okolí Vašeho
domu krásně vylepší. Určitě si to spolu velmi užijete a
nakonec Vás to i bude bavit. Zeptejte se některých
sousedů, ti to tak dělají běžně :) Děkujeme za vaši pomoc.
Závěrem Vám přeji hezké dny a ať se daří...
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce
23. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhne dne 12. 6. 2014
Program:

- Schválení závěrečného účtu za rok 2013.
- Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 O místním
poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.
- Rozpočtové opatření č. 2/2014.

Volby
do Europarlamentu
2014
Zastupitelstvo
obce
Strana
Strana práce a nespokojení občané
NE Bruselu - Národní demokracie
KDU - ČSL
Strana zdravého rozumu
TOP 09 a Starostové
KSČM
Fair play - HNPD
ČSSD
ANO 2011
Moravané
ODS
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana svobodných občanů
Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu
Hnutí sociálně slabých
Česká pirátská strana
Aktiv nezávislých občanů
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné

Volební účast: Náklo: 18,7%

Náklo
1
3
35
0
24
35
0
18
23
0
4
0
4
1
1
1
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1
2

Mezice
0
0
11
3
6
7
2
9
6
1
1
5
3
0
0
3
0
0
1

Mezice: 20,7%

Lhota
0
0
0
0
1
1
0
5
5
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0

Celkem
1
3
46
3
31
43
2
32
34
1
6
7
7
1
1
4
1
1
3

Lhota nad Moravou: 15%

Informace z obecního úøadu
Naši jubilanti v květnu 2014
Vladimír JORDA
Jaromír ČECHÁČEK
Josef BERKA

Lhota n. M.
Náklo
Mezice

oslavil 85 roků
oslavil 93 roků
oslavil 96 roků

Všem oslavencům gratulujeme k jejich významným jubileím
a přejeme pevné zdraví.

Fara
Náklo
Zastupitelstvo
obce
Stavební úpravy barokního letohrádku...
Nákelská fara je bezesporu krásnou dominantou hlavní
ulice v obci navazující na Okolisko. Někdejší krásu
a velkolepost si můžeme odvodit z ortofotomapy, kde jsou
jasně patrné stopy původního areálu včetně objektů, které
již dnes k areálu nepatří.
V současné době je budova
opuštěná a neplní ani svoji funkci – římskokatolická fara. Je
to dané historickým vývojem od doby zrušení
premonstrátského kláštera na Hradisku v Olomouci až do
dnešních časů. Dnes je to opuštěná barokní památka
s areálem čekající na své využití a obnovu alespoň
v částech, které stavebně stojí a lze je smysluplně obnovit.
To, že by se s takto vzácnou budovou mělo něco stát, je
jasné všem. Již delší dobu hledá farnost nějaké využití
prostor mimo bytu a kanceláře. Myšlenka zrekonstruovat
objekt na denní stacionář pro postižené či nemohoucí
občany byla bohulibá a odpovídala poslání církve. Nenašel
se však provozovatel podpořený potřebnými prostředky na
stavební úpravy. Komplikací je i vhodnost objektu jako
zapsané kulturní nemovité památky pro větší stavební
zásah. Mimo restaurování prakticky všeho v budově nejsou
z památkového hlediska možné větší zásahy, třeba
s ohledem na bezbariérové využívání stavby, výtah a další
úpravy související se zařízením pro sociální služby.
V roce 2012 zde farnost uspořádala kulturní akci
„Dokořán“, aby ukázala širší veřejnosti prostory uvnitř
budovy a získala finanční prostředky na započetí obnovy
stavby. V té době jsme měli v úmyslu obnovovat jednotlivé
prvky a stavební konstrukce, které při jakémkoli využití
budou moci být pouze restaurované do původní podoby.
Například obnova fasády, oken, vrat, dveří, schodiště, porty
a podobně. Za prostředky získané z této akce a za přispění
obce Příkazy byl během roku 2013 prováděn
(z památkového hlediska nezbytný) stavebně historický
průzkum, digitalizace a zaměření, restaurátorské záměry na
okna, vrata a dveře a schodiště. Tyto práce byly doplněny
o průzkum vlhkosti a salicity. Během těchto prací se začala
rýsovat myšlenka faru využít z větší části jako regionální
muzeum s participací dalšího partnera. Jako ideální bylo
zvoleno partnerství s obcí. Myšlenka muzea má i své

historické opodstatnění. Jeden z mnoha farářů v Nákle byl
i Mořic Růžička, který náhodné archeologické nálezy
předával koncem předminulého století do právě vznikajícího
muzea (dnes Vlastivědné muzeum) v Olomouci.
V depozitářích muzea v Olomouci a Litovli jsou dodnes také
exponáty z naší obce, které nalezl amatérský archeolog
z Nákla Karel Fišara.
Myšlenka byla zapracována do architektonické studie
obnovy fary. Studie definovala budoucí dispoziční
uspořádání v objektu, funkční využití jednotlivých prostor
a řešení fasády. Začátkem roku byla odsouhlasena
Národním památkovým ústavem jako věcný záměr využití
a povoleno restaurování truhlářských prvků. Sloužila také
jako podklad pro jednání s obcí, arcibiskupstvím
a pracovníky děkanství, kteří nám pomáhají dosáhnout na
nějakou finanční dotaci. Záměr jsme za účasti obce
projednali s ředitelem Vlastivědného Muzea v Olomouci. To
už na záměru pracoval i náš historik, který bude kurátorem
archeologické expozice ze zapůjčených sbírek.
O akci se zmínil i Olomoucký deník, který ne zcela přesně
informoval o situaci. V současné době se zpracovává
projekt, který je nutný pro celý záměr. Zde bude
architektonicko-stavební řešení včetně všech instalací
a systémů nutných pro nově rekonstruovanou budovu
muzea a fary. Součástí bude i kontrolní rozpočet stanovující
konečné náklady. Ty jsou důležité pro rozvržení financování
celé akce. Ta může mít velkorysý charakter třeba peněz
z „Norských fondů“ nebo z jiných dotačních titulů v menších
investičních celcích. Dílčí prostředky, zejména na obnovu
bytu a kanceláře, přislíbilo olomoucké arcibiskupství.
Projekt se rodí díky spolupráci s obcí Náklo a přifařených
obcí Příkazy a Střeň. V naší mateřské obci získává farnost
partnera, bez kterého bychom projekt velmi obtížně
rozjížděli, ale také po skončení stavebních úprav těžko sami
provozovali. Farnost jako protihodnotu otevírá budovu
a areál dlouho uzavřený pro občany a turisty. Doufáme, že
celá akce bude dobrá nejen pro opravu unikátní památky,
ale i pro obohacení vzájemné spolupráce všech, kteří mají
rádi naši obec s její bohatou historií.
Ing. František Babica, p. Mgr. Ondřej Jirout

Náklo
za prvníobce
svìtové války
Zastupitelstvo

Na počátku 20. století byla
průmyslová výroba na vzestupu.
Potřebovala získat laciné suroviny
k výrobě a pak výrobky prodat. Tyto
potřeby vznikly zvláště v Evropě, kde
se státy začaly seskupovat do bloků.
Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie
vytvořily takzvaný Trojspolek a Velká
Británie, Francie a Rusko zase
konkurenční Trojdohodu. V roce 1908
prohlásilo Rakousko-Uhersko za
součást svého území Bosnu
a Hercegovinu, s čímž ale
nesouhlasilo Srbsko. A tak mladí
Srbové spáchali atentát na
rakouského následníka trůnu
Františka Ferdinanda i s manželkou,
když přijel v červnu r. 1914 do Bosny
na státnickou návštěvu. RakouskoUhersko zareagovalo tím, že dne 29.
7. 1914 vypovědělo Srbsku válku. Za
Srbsko se postavilo Rusko, a do války
vstoupilo Německo. Nakonec válečný
konflikt zachvátil celý svět, tedy 28
států a trval déle než 4 roky. V Evropě
se bojovalo na 3 frontách. Na jihu na
Balkáně a v Itálii, na východě v Rusku,

na západě ve Francii a v Belgii.
Kromě“ zákopové války“ byla použita i
technika, jako jsou tanky, letadla,
ponorky, otravný plyn. V zázemí se
používaly telefony, telegrafy, dopravní
síť a dopravní prostředky. V I. světové
válce bojovalo 70 milionů vojáků,
z nichž přišlo o život 10 milionů. Po této
válce se rozpadlo Rakousko-Uhersko
a dne 28.10.1918 vzniklo samostatné
Československo.
Ale nepředbíhejme dobu, napřed si
národy musely svobodu zasloužit, a to
tvrdě. Následující fotografie ukazuje
odchod mužů do 1. světové války,
začátkem srpna r. 1914.
Mezi vojáky na obrázku nahoře je
patrně tatínek jedné a syn druhé ženy
na fotografii z Nákla - Jáchymova.
Dívka na snímku je Marie Závěšická
se svou stařenkou a fotografovaly se,
jak vyprovázely tatínka do války.
Chtěly ho povzbudit alespoň touto
pohledkou a vzpomínkami na domov.
Jaké máme zprávy o I. světové
válce z Nákla? Stačí se podívat na
pomník padlým hrdinům z I. světové
války, který je postaven v Nákle naproti
hospodě Kocandě dne 18. 8. 1929.
Tvoří ho obelisk se jmény padlých
a nad nimi stojí socha sv. Václava
s nápisem: „Svatý Václave, nedej
zahynouti nám ni budoucím „
s vděčností všem, kteří ze světové
války 1914-1918 se nevrátili a z jejichž
utrpení a krve vykvetla naše svoboda.
„ Hrdinové, myšlenky naše za
vámi spějí, tam kde vaše těla
tlejí. „Vlevo z čelního pohledu
k pomníku jsou fotografie
a jména padlých: Bednář Jan,
Kokeš František, Kopečný
František, Coufal Josef, Dostál
František, Fišara Josef č. 22,
Fišara Josef č. 102, Kadlčík
Florian, Kameníček Vít, Kopřiva
Jakub, Kvapil Josef, Látal
Antonín, Mach František,
Mlčoch Josef. V pravém křídle

pomníku jsou vepsána jména padlých
: Mlčoch Karel, Molík Josef, Novotný
Alois, Papica Jakub, Spáčil Josef,
Spurný Josef, Stráněl Karel, Svozil
František, Špunda František, Verner
Arnošt, Vrba Josef, Vyhlídal Jan,
Vyhlídal Josef, Zatloukal Josef. Při
čtení těchto jmen stojíme tváří v tvář
fotografii toho určitého člověka- tehdy
vojáka. Můžeme si spočítat podle data
narození, v jakém stáří dotyčný
zemřel. Nejmladšímu z nich Janu
Bednáři bylo 22 let. Patříme do tváře
mladíkovi, který ani ještě „ nestačil žít
„Jakub Kopřiva zanechal doma 4 syny,
z nichž nejmladší František se narodil
až po otcově smrti. Myslíme na jeho
statečnou ženu. A na ostatní rodiny

padlých vojáků. A co teprve matka
Vyhlídalových synů? Padli jí ve válce
dva. Tak mnoho rodin oplakávalo své
mrtvé. Ti, co se vrátili, byli mnohdy
zraněni. Tak i Josef Rubiš ležel
s prostřeleným ramenem v nemocnici
někde v Polsku a vrátil se uzdraven.
Takové štěstí neměl hostinský Inocenc
Gaja, kterému po zranění zůstala
kratší noha a doživotně kulhal.
František Přidalík, bývalý hostinský na
Kocandě, přežil válku bez zranění.
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Zajímavé informace o I. světové
válce nám zanechal Josef Rubiš, který
se dostal na jižní frontu spolu s Janem
Zatloukalem a Ferdinandem
Pěnkavou ze Lhoty. Byli tam spolu
s výborným muzikantem a fotografem
J. Klíčem, který pocházel z Konice.
Uchované fotografie u Josefa Rubiše
nám zprostředkují pohled do
obyčejného života vojáků na tehdejší
frontě, navíc s našimi třemi místními
vojáky. Když si pozorně prohlédneme
fotografii, vidíme tvrdé podmínky,
v jakých vojáci byli. Už jenom ty tvrdé
botky, podrážky okuté hřebíčky,
znamenaly jistě hodně puchýřů
a bolavých nohou. Ponožky tehdy
nebyly- nohy mají vojáci omotány
takzvanými onucemi, což byl pruh
plátna. Jídla dostali podle svědectví
mnohdy jen 1 krajíc na den. Ti
moudřejší si jej rozdělili na tři díly místo
snídaně, oběda a večeře. Zimu, hlad,
nemoci, bolesti, stesk po domově,
nejistotu každého dne, to vše museli
překonat. Přesto na snímku vidíme
i holiče v akci, svědčí to o dodržování
hygienických zásad podle místních
možností. Kabáty visí přímo na
stromě. Pod záda si dávali složený
mantl, čili vojenský plášť. Domů psali
lístky jen ořezanou tužkou. Držela je
jediná myšlenka. PŘEŽÍT A VRÁTIT
SE VE ZDRAVÍ DOMŮ.

Aby přežili zimu, zbudovali si
narychlo srub. Voják v první
řadě zleva ještě drží ruční pilu.

Další snímek ukazuje polní
mši svatou.

Vybudované zákopy ukazuje
další snímek

Přesuny vojska po železnici
vidíme na další fotografii

František Přidalík po návratu
z 1. světové války - vlastní žena ho prý
nemohla tak zarostlého poznat.
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Touha po sebeurčení národa vedla
české a slovenské zajatce, vojenské
zběhy a zahraniční krajany k vytvoření
vojenských legií, bojujících po boku
ruské, francouzské a italské armády
proti centrálním mocnostem, tedy
Německu a Rakousko-Uhersku. Tito
vojáci se nazývali legionáři. Čs. legie
sehrály významnou úlohu při
válečných akcích Dohody. Celkem
bojovalo v Rusku 55 000 legionářů, v
Itálii 20 000 a ve Francii 9.600
dobrovolníků. Několik tisíc mužů na
bojištích padlo. Připomeňme si historii
jednoho z těchto dobrovolnických
pluků a to 6. Československého
pěšího pluku Hanáckého. Vznikl v
Rusku v Poltavské gubernii 19. června
roku 1917. Do konce července čítal
1663 osob. Jeho velitelem byl ruský
podplukovník Antonov. Z množství
bitev, kterých se zúčastnil, jmenujme
alespoň bitvu u Bachmače. Pluk odplul
z Vladivostoku na lodi President Grant
v dubnu r. 1918. Do Olomouce připlul
2 0 . č e r v n a r. 1 9 2 0 . S e z n a m
nákelských odvážných mužů, kteří
riskovali svůj život, neboť v RakouskoUhersku byli považováni za
velezrádce, nám zanechal pan
František Obšil ve svém spise „Jak se
v Nákle žilo”.
1.Dostál Jan
dělník, 5.pluk, vojenská hudba
2. Dostál Vít
domkář, 2.pluk Jiřího z Poděbrad
Zborovák
3. Hejtman František
úředník ,1. česká nemocnice
4. Hubáček Jaroslav
učitel, Hlavní štáb
5. Chytil Vít
rolník, Hlavní štáb
6. Kopečný Josef
domkář, 5. pluk, vojenská hudba
7. Spáčil František,
dělník, 7.pluk Tatranský
8. Spáčil Ladislav
úředník, 7.pluk Tatranský
9. Stejskal Alfons
pekař, 3.pluk Jana Žižky

10. Šindler Bedřich
domkář, Čsl. Mise
11. Utíkal Josef
dělník, 5. Pluk T.G. Masaryka
12. Večeřa František,
dělník, 9. Pluk K.H. Borovského
13. Vyhlídal František
rolník, 6. pluk Hanácký
14. Vymětal Rudolf
úředník, Zásobovací oddělení
15. Vymětal Stanislav
učitel, Zásobovací oddělení
16. Zatloukal Josef
dělník, 1. Pluk Jana Husa
Všichni tito legionáři, ačkoliv po
válce měli možnost dostat výhodnější
místo, se vrátili ke svému původnímu
zaměstnání. Splnili svou povinnost,
kterou ke svému národu měli.
Unikátní fotografie nahoře z r. 1915
nám ukazuje armádní loďstvo za 1.
světové války. Byla poslána jako
pohlednice slečně Anežce Obrtelové
do Nákla.
Na obr. vpravo je současný vzhled
pomníku obětem I. světové války v
Nákle.
Doplněny jsou zde některé
podobenky padlých hrdinů, sv. Václav

drží místo kříže korouhev.
V Nákle podle pomníku padlým za
I. světové války můžeme konstatovat
28 obětí. V Mezicích jich padlo 20.
Každá obec má své pomníčky.
Všimněte si jich, ať si uvědomíte
nesmyslnost válek.
MUDr. Marie Turková

Kam vyrazit

SDH Náklo

Vás srdečně zve na

Dětské zábavné odpoledne
se spoustou soutěží
Občerstvení zajištěno

21. čer
a
t
o
vna
b
so
Registrace dětí 14.00 - 15.00 hod.

0 hod .
od 14. 0

areál Z

Š Nák

lo

Každé soutěžící dítě dostane zdarma nanuka a nápoj

www.sdhnaklo.webnode.cz

Rozhovor
s Dagmar
Zastupitelstvo
obce Fialovou
Rozhodl jsem se vyzpovídat
Dagmar Fialovou, maminku naší
kamarádky a spolužačky Kristýny
Fialové. Je to sice už pár let, ale
věnovala se kulturistice a dnes je její
prací trénovat klienty a pomáhat
ženám do formy. Protože je hubnutí
v dnešní době velmi aktuální a za chvíli
začne „plavková sezóna“ na pískovně,
bude snad tento rozhovor pro vás
určitým přínosem.
Jak jste se dostala ke
kulturistice?
Od dětství jsem se věnovala jazz
gymnastice, ke které jsem přidala
posilování se zátěží. Cvičení
v posilovně mě bavilo a mé výsledky,
byly více než dobré. Navíc mojí
obrovskou motivací byla vysportovaná
těla fitnesek. Z těchto důvodů jsem se
rozhodla pro závodní kulturistiku,
která je spojena se souměrností
a estetikou postavy.
Jak často jste trénovala, můžete
popsat svůj předsoutěžní režim ?
S předsoutěžním obdobím je třeba
začít zhruba 3 měsíce před závody.
Nazýváme jej také rýsovací období,
kde zbavujeme svaly tuku a ve finále
i přebytečné vody. Co se tréninku týká,
cvičí se dvoufázový trénink. To
znamená dopolední trénink +
minimálně třicetiminutová aerobní
aktivita (běh, steper, kolo), dále
odpolední trénink + aerobní aktivita
stejně jako po dopoledním tréninku.

Samozřejmostí předsoutěžní přípravy
je zařazení vhodné diety. Strava zde
hraje obrovskou roli, bez které nelze
dosáhnout požadovaných výsledků.

Proč jste přestala? Jaká ocenění
jste získala?
Závodní dráhu jsem ukončila
z důvodů příchodu mého prvního
potomka. A navíc jsem si dokázala to,
co jsem od závodění očekávala. A to

Co se dìlo ve škole
Výtvarná soutěž
Žáci první třídy se zúčastnili výtvarné soutěže CO VYPRÁVĚL LIST
STROMU, kterou pořádalo Centrum ekologických aktivit Sluňákov. Za
úkol bylo vytvořit velkoformátové dílo a na něm zachytit příběh růstu,
života a proměn stromu, který byl zasazen poblíž skládky nebo místa, jenž
bývá znečišťováno odpady.
A podívejme se, naši prvňáčci vyhráli! Slavnostní vyhlášení
a předávání odměn proběhlo v Olomouci 1. května 2014 na Horním
náměstí.
Jitka Helová

bylo za juniorky 1. místo na mistrovství
České republiky ve váhové kategorii
do 52 kg. Získala jsem spoustu dalších
ocenění jako druhé místo na
Mistrovsví ČR. Dvakrát 1. místo na
Mistrovství Moravy a 3. místo na
mistrovství Moravy žen do 52 kg.
Udržujete se dnes nějak ve
formě?
Je to pro mě samozřejmost, je to
můj životní styl. Chodím běhat téměř
denně, dále také na procházku s mými
pejsky, občas zajdu do posilovny, kde
i trénuji klienty a pomáhám jim do
formy. Je to fajn práce, vždy mám
radost, když se u někoho začnou brzy
objevovat výsledky. Ale hezká postava
není jen o tom samotném „zpevnění
a zhubnutí“, musí se celkově najet na
nový režim včetně stravování.
Dnes převažují trendy „jak
zhubnout do plavek za 10 dnů
a pod”. Jaké jsou vaše rady na
dobrou kondici? Co byste
doporučila?
Co se těchto rychlohubnoucích
trendů týká, určitě s nimi nesouhlasím.
Je to vždy u každého z nás individuální
a záleží, jaký máme kdo metabolismus, dispozice, věk atd. Pro dobrou
kondici bych doporučila pravidelný
pohyb a racionální a střídmé
stravování.
Tom Zdařil, 9. třída

Kam vyrazit
SDH Mezice pořádá

SDH Náklo

v neděli 15.6.2014
od 9:30

Vás srdečně zve na

NOČNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Dětskou
hasičskou
soutěž
v požárním
útoku

v pátek 5.7.2014

Místo konání: areál ZŠ Náklo

Registrace: 15:00

Zahájení: 16:00

Startovné: 300,- Kč

!Bohaté občerstvení zajištěno!

zařazenou do
Okresní ligy mladých hasičů
Olomouckého kraje.
Bohaté občerstvení bude
zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé
SDH MEZICE

Více info: Starosta SDH
Outrata Vávlav
Tel.: 739 468 189

Velitel SDH

Marek Michal
Tel.: 774 198 715

sdhnaklo@email.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu
www.sdhnaklo.webnode@cz


V sobotu 28. 6. 2014 na orlovně v Nákle

Soutěž ve vaření kotlíkového guláše - odpoledne od 17.00
Vyzýváme všechny muže, kteří si troufnou uvařit guláš na ohni. Sestavte si tým o max. počtu
čtyř mužů a přijďte ukázat, co ve vás je. Nemáte kotlík? Nevadí, Orel může zapůjčit až 4 kotlíky
(domluvte se s R. Stejskalem na tel. 731 646 787).
Pravidla:
 Registrace od 16.30 do 17.00 (název týmu, vedoucí, název guláše, přidělení místa)
 Guláš musí být masový – z libovolného masa + Vaše speciální receptura
 Všechny suroviny musí být syrové, žádné polotovary, nic nesmí být předpřipraveno
 Veškeré potřeby si přinesete s sebou (kotlík + uchycení, kuch. potřeby, nářadí na dřevo, …)
 Pořadatel dodá kus místa, pitnou vodu, lavičku a nahrubo naštípané dřevo
 Čas na vaření bude 4 hodiny
 Můžete vařit libovolné množství, porotě poskytnete 1 porci pro hodnocení, zbytek si můžete odnést domů nebo dát
ochutnat soupeřům či okolostojícím hladovcům
 Hodnotící komise bude bodovat stav na vašem pracovišti a kvalitu vašeho guláše
Neznamená to, že ženám je vstup zakázán. Ba naopak! Mohou přijít i s dětmi podpořit soutěžící svou přítomností, do
vaření však nesmějí nijak zasahovat. Občerstvení bude zajištěno po celý den. Soutěžící mají zdarma vstup na
navazující country večer.

Country večer - od 18.30
Přijďte si poslechnout kvalitní country hudbu v podání kapely WAGON s Honzou
Kačmárem, zatančit si, nebo jen tak posedět v příjemném prostředí a k tomu
ochutnat stylové občerstvení z našeho saloonu:
 kovbojské fazole

Vstupné 50,- Kč

 dobroty z udírny
 whisky, točené pivo, kofola

Hosté ve westernovém oblečení (klobouk + alespoň ještě jeden doplněk) mají
1 whisky zdarma!

Srdečně zve Orel jednota Náklo – Mezice

