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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
kdysi kdosi řekl, když nevíš jak začít, začni o počasí a tak
stejně jako každý měsíc musím zahájit s tímto neutrálním
komentářem :) Jaro je letos opravdu předpisové a kdyby se vše
dařilo tak jako vývoj počasí, bylo by to dokonalé. Sluníčko
střídají deště a na návsích se nám to hezky zelení, růžoví, bělá,
červená, žlutí a já nevím co ještě. No prostě je to dokonalé.
Na začátku tohoto roku nějaký numerolog prohlásil, že rok
2014 bude rokem klidným, pohodovým a v každém ohledu
úspěšným. Nevím, do jakých tabulek ten bláhový idealista
nahlížel, protože co se letos děje, to jsme tu ještě neměli. Po
vyřešení všelijakých peripetií, které přišly se začátkem roku
a o kterých jsem již informoval, přišla skutečně hodně studená
sprcha v podobě prodeje nemovitosti bývalé bytovky ve Lhotě
nad Moravou. Nový vlastník neměl s domem zrovna nejlepší
úmysly a tak jsme byli nuceni celou záležitost bezodkladně
vyhodnotit a v době pro obec nejméně příznivé dům odkoupit do
vlastnictví obce. Velmi těžko se mi to píše, protože jsme byli
nuceni nemovitost odkoupit za 3,5 mil. Kč. Z okolností je ale
patrné, že škody, které by obci vzniklá situace přinesla, by byly
nesrovnatelně vyšší. Každý den není posvícení, nakonec se ale
povedlo vyjednat výhodné financování s odloženým splácením,
takže alespoň v tomto ohledu se škody minimalizovaly. Dům
bude v následujících letech za použití dotací kompletně
zrekonstruován a bude nabízet občanům obce startovací byty
pro začínající rodiny, budou zde byty pro seniory či občany obce,
kteří se už z jakéhokoli důvodu dostali do tíživé životní situace.
Abych zde ale jen nebědoval, před několika málo dny jsme
byli informováni, že obec Náklo obdržela z Fondu obnovy
vodohospodářské infrastruktury Olomouckého kraje dotaci na
intenzifikaci ČOV Náklo. Dotace činí 3 mil. Kč a bude rozdělena
mezi obce Náklo a Příkazy v poměru 57/43%. Není to sice
částka, která by vše vyřešila, ale je nutné mít v patrnosti, že
v prvním kole jsme nedostali nic.

V současných dnech běží výběrové řízení na dodavatele
stavby Rekonstrukce ZŠ v Nákle a Rekonstrukce místních
komunikací v Nákle. Doufejme, že vše dopadne dobře a tento
velmi zásadní krok pro oba plánované projekty nepřinese
žádné komplikace. Práce by měly být zahájeny v červnu. Pro
děti ve škole to bude znamenat o týden dříve letní prázdniny
a pro občany na návsi jistá omezení ve využívání tohoto
frekventovaného veřejného prostranství. O podrobnostech
k oběma stavbám budeme informovat v dalším čísle
zpravodaje.
Pokud jste v posledních dnech vyrazili po návsi, mohli jste si
všimnout našich nových kamarádů, kteří Vám pomohou od
zbytečných odpadků, které s sebou nosíte v kapsách. Jsou to
naše nové odpadkové koše, které pro nás vyrobil pracovník
obce pan Labonek se svými pomocníky. Alespoň dle mého
názoru se mu velmi povedly a tak doufejme, že nám budou
dlouho a věrně sloužit a že k nim brzo přibudou další.
V posledních měsících se snažíme efektivně nastartovat
svoz bioodpadu od občanů obce. Vzhledem k tomu, že skončilo
vyvážení větví a začíná se vyvážet především posekaná tráva,
kontejnery sice nejsou úplně naplněny, ale začínají zapáchat.
Prosíme tedy občany, aby byli ohleduplní a posekanou trávu do
kontejnerů vkládali až během víkendu. Kontejnery se budou
vyvážet vždy v pondělí.
Závěrem si dovolím upozornit občany Lhoty nad Moravou,
že ve dnech 30., 31. 5. a 1. 6. bude obecní pracovník provádět
zjišťování umístění vývodů odpadů pro potřeby připravované
kanalizace. V případě, že budete mít s termínem problém,
volejte na tel. 730 653 517. Potřebné dotazníky dostanete jako
přílohu zpravodaje.
Přeji Vám všem krásné dny.
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Škola žije èetbou
Čtení pomáhá
V únorovém zpravodaji jsme Vás informovali, že se žáci naší školy zapojili do
projektu Čtení pomáhá. Od letošního ledna se této akce zúčastnilo přes třicet
našich žáků 1. stupně a přes dvacet žáků druhého stupně. Některým se podařilo
darovat 50 Kč, jiným už třeba 300 Kč. Žáci již přispěli (a tím organizace nasbíraly
cílové částky) např. na: asistenčního psa (obecně prospěšná společnost
Pomocné tlapky), asistenta pro Lucku (Nadace Leontinka), muzeum knihařství
(v Rožďalovicích), masajské dívky (Nadační fond Asante Kenya), mladé vzpěrače
(Vzpěračská škola Oty Zaremby), vydání knihy Knížka pro prvňáčka (Svaz
knihovníků a informačních pracovníků), zookoutek (Občanské sdružení
Koníček), záchranu starých knih a vazeb (Muzeum knihařství v Rožďalovicích),
obnovení historického křížku (Ústecká komunitní nadace a Občanské sdružení
Chvojensko).
Žákům tímto nejen my velice děkujeme a věříme, že budou inspirací dalším
čtenářům.
Více informací na www.ctenipomaha.cz

Kolektiv ZŠ Náklo

Informace z obecního úøadu
23. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 10. 4. 2014 od 18:00 hod.
na Obecním úřadě v Nákle
Usnesení:

1/23/4/2014 – ZO schvaluje – 15 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – Aktualizaci Strategického dokumentu
obce Náklo na rok 2010 – 2014.
2/23/4/2014 – ZO schvaluje – 15 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – koupi pozemku par. č. 39/1, zahrada,
2
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v kat. území Lhota nad Moravou o celkové výměře 1260 m za 15,- Kč za m za
celkovou cenu 18.900,- Kč.
3/23/4/2014 – ZO schvaluje – 15 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – koupi nemovitosti č.p. 39 v kat. území
Lhota nad Moravou za cenu 3,5 mil. Kč s financováním z úvěru.

Připomínáme občanům, že k 31.3.2014 měl být uhrazen poplatek na
I. pololetí za komunální odpad a stočné. Do stejného data měl být
uhrazen i poplatek za psa. Dále se vybírá na obecním úřadě platba
za pronájem obecního pozemku. Žádáme občany, kteří tyto
poplatky ještě neuhradili, aby takto učinili. Děkujeme.

Naši jubilanti v dubnu 2014
Marie MĚŘILOVÁ
Jan PRÁZDNÝ

Náklo
Náklo

oslavila 75 roků
oslavil 75 roků

Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Vítání našich nových občánků

Anièka

Honzík

Filípek

Dne 13. 4. 2014 proběhlo v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nákle vítání nových občánků do naší obce.
Bylo nám nesmírným potěšením seznámení s Annou Závodnou, Janem Dočkalem a Filipem Šafářem.
Dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a život naplněný jen samou radostí a láskou.

Informace z obecního úøadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne
v sobotu 24. května 2014.
Náklo před obecním úřadem
Náklo před Gajovým
Lhota před pohostinstvím
Mezice před obchodem

08:00 – 09:00 hodin
09:10 – 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.

CO NAJDETE NA WEBU OBCE
NÁKLO
Opět se setkáváme v našem malém
průvodci, kde upozorňujeme na novinky
z obsahu obecních stránek na internetu.
Dnes bych chtěl upozornit na nový modul
s názvem „Životní situace”, který by pro Vás
mohl být zajímavým pomocníkem při řešení
různých životních situací. Z informací se
dozvíte, jak nejlépe v dané situaci postupovat,
a současně zde najdete ke stažení případné
formuláře, které konkrétní problematika může
vyžadovat. Seřazení jednotlivých okruhů
a postupné proklikávání dle požadované
problematiky zjednoduší někdy zdlouhavé
bádání a bloudění po internetových stránkách
různých úřadů. Dodavatel aplikace navíc
garantuje aktuálnost všech nabízených
informací a průběžné doplňování o nové
okruhy.
Odkaz najdete na hlavním panelu s odkazy.
Marek Ošťádal
Starosta obce

Škola upozoròuje
SBĚR ODPADOVÉHO PAPÍRU
ZŠ Náklo pořádá ve dnech 12. – 16. května 2014
SBĚR PAPÍRU. Kontejner bude stát před školou.
Papír je nutné svázat. Zisk z výkupu (prodeje) bude
použit na vybavení školy. Odevzdávat můžete: noviny,
letáky, časopisy, knihy bez tuhé vazby, použitý kanc.
papír, tiskopisy, použité sešity, krabice z papírové
lepenky. Sběr nesmí obsahovat: fólie, jiné plasty, kovové
součásti (např. kovové zakladače v šanonech), role ze
šedé papírové lepenky. Děkujeme za spolupráci, kolektiv
ZŠ Náklo.

Náklo a jeho historie
Orel po 2. světové válce do
současnosti
Po 2. světové válce, dne
12. srpna r. 1945, oznámila
Jednota Orla Náklo obnovení své
činnosti. Byla to doba velkého
nadšení a očekávání. Orelští
ochotníci nastudovali činohru
„Lucerna“ od Aloise Jiráska a hra
se setkala s takovým úspěchem,
že ji museli mnohokrát opakovat.
Viz fotografie.

Také sportovci nezůstali pozadu. Uspořádali veřejné
vystoupení, na kterém cvičili žáci, dorostenci i dospělí. Muži
se blýskli náročnou gymnastickou sestavou na bradlech
a s dvojitým žebříkem. Tuto brilantní sestavu nacvičil Zdeněk
Utíkal a jeho svěřenci ji předvedli nejen v Nákle, ale
i v okolních vesnicích vždy k všeobecnému údivu. Divadelníci
nacvičovali další hry, zvláště operety a zpěvohry. Velkého
úspěchu dosáhli s operetou „ Pod Svatým Kopečkem „,jejíž
premiéry se zúčastnil sám autor libreta profesor Josef
Skopalík. Viz foto.

V duchu jednotné tělovýchovné organizace a nově
vzniklého Československého tělovýchovného svazu
docházelo k sjednocování Orla se Sokolem. Po únoru r. 1948
byla veškerá činnost Orla zakázána. I když se nám to bude
dnes zdát až neuvěřitelné, byl Orel prohlášen za
ideologického odpůrce režimu, jeho činnost byla chápána
jako protistátní působení, majetek zabaven a mnozí činovníci
Orla byli dokonce uvězněni. Největší represe proti Orlům
nastaly po masové orelské pouti na sv. Hostýně, které se
zúčastnilo na 30 000 poutníků. Tak byl dne 2. ledna r. 1949
zatčen i pan Jan Dostál rodem z Mezic, za zločin velezrady,
jako účastník oné pouti. Byl odsouzen na 18 měsíců

nepodmíněně a k pokutě 10 000 Kč.
Budova orlovny v Nákle se zahradou i záhumenkou
připadla nejprve Sokolu, později byla převedena na stát, tedy
na Místní národní výbor ( MNV v Nákle). Dne 3. května r. 1948
starosta nákelské Jednoty Orla br. Stanislav Pospíšil musel
předat cvičební nářadí, rekvizity pro divadla včetně opony
a veškerý majetek Orla. MNV zřídil z orlovny obecní
kanceláře a zdravotní středisko, později mateřskou školku.
Díky revoluci v listopadu r. 1989 obnovil Orel potřetí svou
činnost. Poslední přerušení orelských aktivit však trvalo
41 let, což se projevilo výrazným úbytkem členské základny,
která nemohla být doplňována. Počet členů Orla v současné
době začíná narůstat, a co se týče organizací Jednot Orla,
dosahuje jejich počet čísla 250 rozdělených do 19 žup.
V Nákle se Orel znovu vzkřísil dne 30.6. r.1990. Ještě si
připomeňme několik dat. Dne 11.12. r. 1991 byla podepsána
dohoda o navrácení majetkových práv Orelské Jednotě
v Nákle. Obec byla zastoupena prvním porevolučním
starostou Janem Gajou a Jednota Orla jejím starostou br.
Františkem Pospíšilem. V roce 1999 po dlouhých jednáních
se obecní úřad odstěhoval do budovy bývalé záložny v Nákle
na Okolisko. Orlové byli v nesmírně těžké situaci, neboť
nálada v obci byla rozdmýchávána tak, aby se budova
nevracela. Očekávalo se, že si s tím členové Jednoty Orla
neporadí. Je jich přece již málo a jsou přestárlí. Ale chyba
lávky. Našli se schopní a chytří a dokonce nezištní lidé, kteří
bez upřednostňování svého vlastního prospěchu dokázali
orlovnu opravovat tak, aby mohl spolek fungovat a zároveň
aby získali finanční prostředky. Vybudovali obecní byty
a z dotací z orelského ústředí a nájmů pak opravili střechu,
postavili tělocvičny, hernu stolního tenisu, horolezeckou
stěnu, upravili areál dvora a zahrady. Tyto prostory tak slouží
veřejnosti při orelských akcích jako je Den matek, Country
bál, různá posezení, jarní výstava květin a ručních prací,
…atd. V r. 1996 přešla pod křídla Orla křesťanská mládež
a z některých členů se zorganizoval horolezecký oddíl. Ze
sportovní činnosti funguje oddíl florbalu. V roce 1997 našla
azyl na orlovně po dobu 1 roku rodina Labonkova z Nákla,
když musela opravovat svůj dům po povodni. Členové Orla
jsou aktivně zapojeni do každoročního pořádání letních
táborů v Protivanově. Prostory klubovny slouží nejen
k činnosti Orla, ale pravidelně zde zkouší místní dechovka
Nákelanka, příležitostně smíšený pěvecký sbor z Nákla,
schází se tu „Spolčo“, maminky s dětmi. K různým akcím ji
využívá i farnost Náklo. Na budově byla instalována pamětní
deska, která s vděčností vzpomíná na zakladatele Orla
v Nákle a děkuje též br. Františku Pospíšilovi, který se
zasloužil o třetí obnovu Orla v Nákle. Po něm vedl Jednotu
Orla v Nákle Ing. Karel Turek, za jehož působení prošla
budova orlovny zásadními opravami a zbudováním bytů.
Nyní řídí jednotu Orla v Nákle výbor se starostou
Mgr. Radkem Stejskalem.
Pokračování na další straně...

Náklo a jeho historie
Z tohoto historického přehledu vyplývá, že je organizací
otevřenou veřejnosti a pracuje na nejvzácnějších principech

Tábor v Protivanově r. 2009

demokracie, sociální spravedlnosti, rodinného společenství
v duchu křesťanských ideálů. Působí na poli nejen kulturně

výchovném,
ale také
sportovním.oLetos
tedy vaNákle
slaví 100
Den matek
r. 2011-divadlo
Sněhurce
7 trpaslících
let od svého vzniku a všechny vás zve na Den matek
10. května 2014, kdy bude zároveň oslava 100. výročí
založení Jednoty Orla Náklo-Mezice.
MUDr. Marie Turková
Reklama

Nabízíme Vám
bezplatnou
a nezávaznou
konzultaci týkající
se bankovních
i nebankovních
úvěrů, řešení
závazků a exekucí,
koupě, prodeje
a pronájmu
nemovitosti.
Certifikovaný
finanční poradce
Vám bude
k dispozici dne
14. 5. 2014
od 14:00 do 17:00
v zasedací
místnosti Obecního
úřadu v Nákle

Rozhovor
s panem
Zastupitelstvo
obcePavlem Prázdným
Te n t o r o z h o v o r j e s h r á č e m
a trenérem stolního tenisu v Nákle.
Jmenuje se Pavel Prázdný, je mu
39 let a bydlí v Nákle. Pro tento
rozhovor byl vybrán, protože už toho
má hodně za sebou v pingpongové
kariéře a dosud neztratil chuť do hraní.
Kdy byl oddíl stolního tenisu
založen?
Oddíl stolního tenisu v Nákle byl
založen v roce 1943. V loňském roce
se uskutečnila oslava 70. výročí
založení, jejíž součástí byla světoznámá stolnětenisová exhibice mezi
Milanem Orlowskim a Jindřichem
Panským.
Kolik máte členů?
Registrovaných máme 19 členů,
navíc máme několik začínajících dětí.
Kolik máte trenérů?
Mládeži se pravidelně věnuje pan
Plachý a já. S trénováním mládeže
vypomáhají příležitostně i další
dospělí hráči oddílu.
Kdo je nejmladším a nejstarším
členem?
Nejmladším registrovaným hráčem
je můj syn Pavel, ale již nám do
sokolovny chodí i mladší děti, které se
seznamují s kouzly stolního tenisu.
Nejstarším hráčem je manžel vaší
paní třídní učitelky, pan Rogl.
Jaké máte kategorie a jaké
soutěže hrají?
Mládež se pravidelně zúčastňuje
soutěží okresních, krajských
a i republikových úrovní. V kategorii
dospělých máme 2 mužstva. Mužstvo
„A“ hraje 1. třídu a „béčko“ 3. třídu
regionální soutěže. Naši nejlepší hráči
měli možnost hrát v uplynulé sezóně
společně se Sokolem Nový Svět
krajskou soutěž 2. třídy Olomouckého
kraje.
Jak často trénujete?

Trénujeme 2x týdně, a to každé
úterý a pátek od 18:00 hodin.
Od kdy do kdy trvá sezóna?
Pingpongová sezóna trvá od
podzimu do jara. Takže nyní jsme
krátce po skončení minulé sezóny.
Před námi je nyní již pouze mistrovství
ČR mladšího žactva, kde po dvou
letech budeme mít opět zastoupení.
Kam jezdíte na soutěže (zápasy)?

Tak to záleží na úrovni soutěže,
okresní soutěže mládeže se hrají
v okolí – Olomouc, Krčmaň. Krajské
turnaje se hrávají po celém kraji od
Jeseníku po Němčice nad Hanou,
nejoblíbenější pro nás je Mohelnice.
A republikové turnaje bývají např.
v H a v í ř o v ě , v e Va l t i c í c h n e b o
v Hostinném. Dospělí hrávají po
blízkém okolí – Litovel, Křelov,
Kožušany apod.
Konají se některé soutěže, zápasy
nebo turnaje i v Nákle? Jestli ano,
tak jaké?
Samozřejmě, během sezóny se

každý týden hraje soutěžní utkání
dospělých. Navíc se v naší sokolovně
pořádají mládežnické turnaje
a pravidelně na podzim Memoriál Jana
Opletala. Poslední akcí v Nákle byl
TOP mladších žáků kraje, fotky si
můžete prohlédnout na internetu.
(http://www.rsstolomouc.estranky.cz/
fotoalbum/sezona-2013-014/krajskeakce/top-mladsiho-zactva-naklo)
V kolika letech jste začal Vy hrát
stolní tenis?
Opravdu nevím, v sokolovně jsem
byl s otcem a sourozenci od útlého
dětství a říkají, že jsem za stolem
nebyl ani vidět…
Jaký je Váš největší úspěch?
Už je to velmi dlouho, ale podařilo se
mi v roce 1989 pro Náklo vyhrát po
dlouhé době a zároveň na dlouhou
dobu titul okresního přeborníka. Ale
věřím, žet en největší je stále přede
mnou.
Co byste řekl na závěr?
Něco ke stolnímu tenisu. Je to sport,
který někdy hrál asi každý, proto patří
k nejrozšířenějším na světě. Tak jako
v každém odvětví, je vrcholová úroveň
veliká dřina. Ale vzhledem k tomu, že
se „pinec“ nehraje pouze silou, ale i
hlavou, je možné tento sport na rozdíl
od ostatních provozovat na velmi
dobré úrovni po docela dlouhou dobu.
Někteří hráči se stolním tenisem
vlastně nikdy neskončí, a tím je stolní
tenis oblíbený a specifický.
Autor: Míša Večeřová, 8. třída

Reklama

Zprávy spolkù
Krátké zamyšlení pro pejskaře
a návštěvníky přírody
Chtěl bych věřit starému rčení, že
majitel a chovatel domácích zvířat má
samozřejmě i kladný vztah k přírodě a k
volně žijícím živočichům. Bohužel však
musím, z pohledu mysliveckého
hospodáře, konstatovat, že tomu
vždycky tak není. My, myslivci, se
setkáváme také s výletníky a s pejskaři,
kteří nejenom že křížem krážem
pochodují po revíru, ale totéž dovolí
i svému psu. Veselý psík radostně
prohání zajíčky a srnečky, spokojený
majitel se tetelí blahem, jakou to svému
miláčku přivodil kratochvíli. Takhle,
prosím, ne!
Člověk je pořád součástí přírody
a když na něj působí stres
ztechnizovaného světa zmítajícího se
v hospodářské a společenské krizi, vrací
se do ní, odpočívá v ní a nabírá z ní sílu
na další těžké dny. Potud je všechno
v pořádku. My, myslivci, jsme na tom
stejně a rádi se podělíme o hezkou
přírodu se všemi. Nicméně si musíme
uvědomit, že i ta naše nejbližší krajina se
v poslední době rapidně změnila. Stala
se z ní intenzivně zemědělsky
využívaná kulturní step s minimem
trvalých porostů. V okolí vidíme
převážně širé, rodné lány s obilovinami,
řepkou a kukuřicí. Mnohé, kdysi běžné,
živočišné druhy jsou „díky“ tomu na
pokraji vyhubení. Jak často vidíte
bažanty, koroptve, křepelky a divoké
králíky? Vsadím se s vámi, že běžně ne.
Ale před 100 lety jich tu v okolí žily stovky
a tisíce. V trošku přijatelném množství tu
zůstalo jen srnčí a zajíci.
Dnešní místní polní myslivost není
o „nabitých mražácích zvěřinou“. Je to
ekonomicky a časově náročná celoroční
práce bez zisku, zaměřená zejména na
ochranu a chov zvěře. Jen tak pro
zajímavost, platíme i majitelům půdy za
výkon práva myslivosti. Proto vás slušně
žádám, NEPLAŠTE ZVĚŘ, nechte ji
v klidu na místech, kde se krmí, kde rodí
a opatruje mláďata, kde má svoji jistotu
přežití a zázemí. Nebuďte sobci, kteří

myslí jen na své vrtochy, popřípadě, kteří
dělají naschvály. Procházejte se po
cestách a mějte psa u sebe a pod
kontrolou. Zaplacením ročního poplatku
za psa na obecním úřadě pro něj
nedostáváte volný lístek do přírody.
Zodpovídáte za jeho pohyb, za jeho činy.
Ne vždy končí štvaní zvěře tak, jak vidíte
na fotografii, většinou zabíjíte zvířata
nepřímo. Nikdo z nás nenutí těhotné
ženy běhat maraton a skákat do dálky,
vaši psi však březí srny ano. Výsledkem
je narození mrtvého mláděte nebo úhyn
srny na vyčerpání. Vaši psi přivodí
štvaním zvěři v zimních měsících zápal
Z miláčka se
stal pytlák. Tohle
si vytrpěla srna
uštvaná a zabitá
psem 29.3.2014
v nákelském
revíru.

plic, v letních měsících oslabení
organismu a odolnosti vůči chorobám
a cizopasníkům. Toto není teorie, to je
současný stav! Tím, že donutíte
zbývající přežívající zvěř a zvířata
vlivem neklidu opustit naše okolí,
ochudíte nevratně naši krajinu pro sebe,
pro své sousedy i pro své potomky.
Dosud jsem vás žádal v zájmu
divokých zvířat, nyní mám i argument
pro ochranu pro vašeho psa. Když jsem
psal, že všechny živočišné druhy u nás
jsou na ústupu, úmyslně jsem nezmínil
jeden, který nyní populačně strmě
expanduje a škody jím způsobené jsou
dnes velkým problémem. Kdo tipuje
prasata, divočáky či černou zvěř, tipuje
správně. Tato vysoce přizpůsobivá

a inteligentní zvířata využila super
příležitost v podobě energeticky
vydatných zemědělských plodin, skoro
celoročně pěstovaných, a velkých,
neprostupných lánů, skýtajících
ochranu před lovci. S touto zvěří jsou a
budou problémy nejen v Evropě, ale též
v Asii a Americe.
Musím přiznat, že my myslivci,
v současných podmínkách nedokážeme
zastavit každoroční nárůst populace
divokých prasat. Snížit početní stavy
zatím dokáže jen špatné jarní počasí,
které způsobí úhyn právě narozených
selat, nebo přirozené nemoci. Před
několika lety se v republice objevil
klasický mor prasat. Dnes se z Asie na
polsko-litevskou hranici rozšířil jeho
agresivnější příbuzný, africký mor
prasat. A navíc tu u nás, v České
republice, máme dříve skoro neznámou,
Aujeszkyho chorobu. Viry této nemoci
v sobě mělo, podle loňského
orientačního průzkumu, 32%
kontrolované černé zvěře. Nemoc svým
průběhem připomíná vzteklinu
a naštěstí není přenosná na lidi, ale
vycházka vašeho psa do přírody , kdy
přijde do styku s živým virem, bude jeho
poslední. Neexistuje očkování,
neexistuje lék.
Závěrem děkuji všem, kteří to dočetli
až sem. Též děkuji těm z vás, pro které
to bylo takové opakování, kteří se
v revíru chováte slušně a s respektem.
No a vy zbývající, doufám, jako životní
optimista, že se nad těmito řádky
zamyslíte, podstatné z nich pochopíte
a změníte své egoistické návyky. Je
samozřejmostí, že když budete mít
k této choulostivé tematice případné
dotazy, že vám na ně rád odpovím sám
či někdo z mysliveckých zelených
kolegů. To nejdůležitější z mého
povídání má oporu v zákoně
č.449/2001 Sb., část Ochrana
a zlepšení životních podmínek zvěře,
§ 8, 9 a 10, a část Sankce, § 63 a 64.
Pavel Simon, myslivecký hospodář
MS Náklo

Myslivecké sdružení Náklo děkuje všem občanům obce Náklo, kteří do sběru
věnovali železný odpad. Utržené peníze použijeme na ochranu přírody.
Poděkování SDH Náklo
Sbor dobrovolných hasičů Náklo uspořádal v sobotu
22. 3. 2014 Josefovské bál.
Chtěli bychom poděkovat jak všem zúčastněným, tak
i těm, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého bálu.
Poděkování také patří Sokolkám a orientálním tanečnicím
Leilah Rana a Emílii Hanákové za jejich vystoupení.
Velký dík pak také patří našim sponzorům:

Auto Čechák, Auto Hlaváček, Belinus Art – podlahy a koberce,
Biharyj Petr, Cemex, Dostál Josef a Roman, Doubrava net, DP
Polívka, Faltus Ivo – autodoprava, Gajová Petra, Hospoda
U Kapličky, Hostinec U Gajů, Kryl - požární technika, Lombard,
Malá Marie, Marek Jiří – autoopravna, Metrostav, MJM Litovel, Obec
Náklo, Olbert Zdeněk – globusy, Ošťádalová Ivana – potraviny,
Pepin z Hané, Prázdná Marie, Provádění staveb, Réman –
zahradnictví, Rikea – brambory, Skácel Karel – klempířství
a pokrývačství, Spurný Petr – stolářství, Škurek Jiří, Špička Vlastimil
– vodo-topo-plyn, Utíkal Tomáš – zámečnictví, Zatloukal Martin –
autodoprava, Závodný Karel – Carlos autodoprava, ZD Unčovice,
Zekof.

Kam Vyrazit
Milí přátelé, zveme vás na již tradiční zahradní slavnost

Den matek,
která bude letos spojena s oslavou

100 let Orla v Nákle.

PROGRAM:
10:00 - Mše svatá v orelské zahradě
11:00 - Slavnostní schůze členů Orla a hostů
14:30 - Zahradní slavnost



Akce je určena naprosto všem bez ohledu na
věk. Na své si přijdou mladí, staří a samozřejmě 

i děti.

V sobotu 10. 5. 2014 od 14.30

v areálu orelské zahrady a klubovny v Nákle 
(za deště se akce přesouvá na neděli 11. 5.)


pohádkové představení - O líném Honzovi

střelecká a horolezecká soutěž
soutěž nejen pro maminky
soutěž nejen pro chlapy
soutěže pro děti s dětským obchodem a bankou
horolezecká stěna, skákací hrad
tombola (první 3 ceny pouze pro maminky)
prohlídka orlovny s výstavkou historických materiálů

V průběhu odpoledne bude hrát Nákelanka.
Občerstvení zajištěno (makrely, udírna, párek v rohlíku,
točená kofola, pivo…). Vstupné dobrovolné.
Srdečně zve Orel jednota Náklo - Mezice

ČSCH ZO Náklo
pořádá a tímto Vás srdečně zve na

SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ,
které se bude konat v sobotu 31. května 2014
v sále hospody „U Kapličky“ v Mezicích.
Začátek ve 14,00 hodin.
Na Vaši účast se těší pořadatelé a harmonikáři.
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