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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
tak letošní zima věru podivnou zdá se býti. Sněhu nám
prozatím moc nespadlo a mrazu jsme také mnoho neužili.
Možná že s námi má paní příroda přece jen soucit a když
už nám tak zavařila s covidem, nechá nás ušetřit alespoň
na energiích, i když ty jsou tak předražené, že se to na
celkových nákladech nakonec ani neprojeví, spíše naopak.
Není lehké bytí v těchto těžkých časech. Počty nakažených
novou mutací Omicron jsou extrémní, nicméně virus je tak
slabý, že to mnohdy nakažení ani nepoznají. Snad je to tedy
předzvěst dlouho toužebně očekávaného obratu k lepšímu.
Už by to mohlo skončit a alespoň na deset let být klid. Svět
je tak krásný, když se na něm nic neděje :)
Pojďme tedy pro změnu spíše k dění na obci. Naši udatní
a chrabří pracovníci bez ohledu na útrapy tohoto světa
dál plní své úkoly a pokračují v zavedených činnostech.
V současné době se zahájily přípravné práce budování
sportovního areálu u sokolovny. Práce budou s ohledem na
počasí v nejbližších dnech započaty. Mimo tento projekt také
aktuálně řešíme přestavbu mezické knihovny na výdejnu
obědů. Proběhla zde schůzka se zástupci ZD Unčovice
a práce budou v nejbližších dnech započaty.
Aktuálně jsme také před realizací projektu pořízení
nového vybavení na sál Kulturního domu v Mezicích
hrazeného podílem 85% z dotace MAS Moravská cesta.
Před pár dny jsme obdrželi stavební povolení na další
etapu rekonstrukce komunikace v Mezicích (od kapličky
k Náklu), takže jestli budeme v květnu úspěšní s dotací na

MMR, v příštím roce by se mohlo realizovat.
TS Náklo byly v loňském roce úspěšné s dotací na
doplnění sběrného dvora o speciální lisovací kontejnery.
Tyto budou prozatím využity na velkoobjemový odpad, kde
nám lisováním tohoto odpadu ušetří náklady na přepravu.
Když už jsem na sběrném dvoře, zmíním i informaci,
že konečně začaly mizet ty veliké hromady rozemletého
nábytku. Přesycenost trhu dřevem začala polevovat a starý
nábytek začíná mít opět své uplatnění. Dovolím si takovou
malou prognózu - dá se předpokládat, že po vytěžených
lesích v kůrovcové kalamitě bude brzy dřeva extrémní
nedostatek, a to, co ještě nedávno hyzdilo naše odpadové
středisko, bude velmi dobře ceněná komodita. Svět je jak na
houpačce a pak se v tom vyznejte.
Před několika dny se probudili k životu projektanti, kteří
připravují revitalizaci požární nádrže „Plavisko“ v Nákle.
Přislíbili zaslání hotové projektové dokumentace, tak snad
Vám ji v brzké době budeme schopni prezentovat.
Dále možná ještě zmíním naši zrušenou cestu do Polska,
kdy měli mladí fotbalisti z Nákla reprezentovat naši obec
v polském Nákle nad Notecia. Covidová opatření zajistila
přesunutí akce na pozdější dobu. Mrzelo nás to, protože
s polskými přáteli jsme se neviděli již více jak dva roky.
Uvidíme, co bude dál.
Toliko tedy stručně k aktuálnímu dění. Přejeme pevné
zdraví a ať je lépe.
Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

Zprávy ze školy

Po škole na lyže

V prvním lednovém týdnu se šest malých
sportovních nadšenců z prvního stupně zúčastnilo
lyžařského kurzu, který probíhal po vyučování. Kurz byl
organizován olomouckým sportovním a pohybovým
centrem „Rok s pohybem“. To se zaměřuje na
lyžařské výcviky v mateřských a základních školách.
Instruktoři si žáky vyzvedli u školy a poté společně
odjeli do lyžařského areálu v Hlubočkách u Olomouce,
kde se kurz konal. Samotná výuka lyžování probíhala
dvě hodiny. Lyžařům bohužel ve zmiňovaném prvním
lednovém týdnu nepřálo počasí. Dva dny na svah
neodjeli, ale o lyžování nepřišli. Vynahradili si to další
týden. Všichni zúčastnění se zdokonalili ve svém
lyžařském stylu a celý kurz zhodnotili jako velmi
zdařilý.
Matěj Matura, 9. tř.

Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje vyšel příspěvek „Uplynulý
rok pohledem zastupitele“, který napsal Mgr. Lukáš Utíkal.
Nechtěl jsem se k tomuto článku vyjadřovat, nicméně
informace v něm uvedené nebyly mnohdy pravdivé a tak
jsem se rozhodl bez ohledu na formu uvést alespoň tyto
nepravdy na pravou míru.
Hned v úvodu pan magistr uvádí, že jsem v článku
prezentoval své úspěchy. Asi můj příspěvek nedočetl do
konce, protože významná část článku obsahuje poděkování
všem, kteří se zasloužili o to, co se v roce 2021 v naší obci
povedlo zrealizovat.
V dalším bodě svého pojednání pan magistr komentoval
zásluhy na záchranu ordinace dětské lékařky. Asi zase
špatně četl, protože ve zpravodaji je pouze uvedeno, že „se
povedlo“. Dle mého je zachování dětské lékařky v Nákle
pro naši obec úspěchem a o tom asi není pochyb. Zásluhy
si v příspěvku nepřipisuji, ale jsem přesvědčen o tom, že
byly významnější, než zásluhy pana magistra, protože jeho
krom osočování vedení obce nebyly žádné. Pro doplnění
ještě uvedu, že to že má dnes ordinaci v Nákle paní
doktorka Saitzová, není zásluha vůbec nikoho, ale vše bylo
dílem souhry několika náhod a možná zde i trochu přispělo
dosavadní vnímání obce Náklo navenek.
Ordinace MUDr. Adamcové byla zmíněna pouze jako
významná událost tohoto roku, o zásluhách toho či onoho
zde není ani zmínka, takže zase pouze nepochopená věta.
V tématu umístění ordinace se pan zastupitel vrací do
roku 2015, kdy v této době na obci nepracoval, u těchto
jednání nebyl přítomen a tudíž veškeré informace k nim jsou
pouze jeho konstrukcí. Jak vše bylo ví pouze tehdejší vedení
obce, zástupci Orla a paní doktorka. Mohu zde celý příběh
popsat tak, jak byl vnímán mýma očima, ale obávám se,
že pohled jiných zúčastněných se bude v některých bodech
lišit, takže by to bylo zbytečné. Mohu jen říct, že v této věci
mám zcela čisté svědomí a dle mého názoru to nakonec
nedopadlo vůbec špatně :)
Co se týká mého působení v MAS Moravská cesta,
pro upřesnění jen uvedu, že pozici místopředsedy jsem
nezastával, ale stále zastávám.
Ve věci rekonstrukce zmiňovaného domu Náklo 12 není
pravdou, že obec úvěr 1 mil. dodnes splácí, ale úvěr je

již splacený. Dále je uvedena nepravdivá informace, že
v kancelářích působí další spolek. Prostory využívá pouze
MAS Moravská cesta a jiný spolek zde není.
Co se týká nákelské fary, veškeré prostředky zde byly
vynaloženy v souladu s dotačními pravidly v rámci programu
Ministerstva kultury na záchranu kulturních památek.
Uvedenou kritiku nebudu komentovat, jen uvedu, že jsem
hrdý na své, biď jen drobné zásluhy při realizaci tohoto
víceméně nemožného, ale o to pro Náklo významnějšího
projektu, a budu rád, když se vše podaří dotáhnout do
úplného konce.
K optice doplním pouze to, že celkové náklady na její
realizaci k 31. 12. 2021, a musím podotknout, že jsou pokryty
téměř 3/4 celé obce, byly necelých 1,5 mil. za materiál
a necelých 0,6 mil. za práci, nikoli tedy 3 mil. Kč. Je velmi
důležité, že celá síť je v majetku obce Náklo. Toto bohužel
nyní ocení pouze ti, kteří těmto problematikám obecně
rozumí, a na druhou stranu tyto kroky kritizují jen ti, kteří
této problematice nerozumí, anebo je toto řešení připravilo
o docela výnosný byznys.
Mrzí mě, že když jsem opozicí peskován za mnohdy
nedůležité nepřesnosti, pan zastupitel napíše občanům
v obecním zpravodaji článek, aniž by si své informace na
obci ověřil. Naše paní účetní by mu je zajisté ráda poskytla.
Je ale fakt, že už by příspěvek nebyl takovou senzací :)
Omlouvám se za své vyjádření, ač jsem deklaroval, že
to dělat nebudu, ale byl jsem k tomu přesvědčen lidmi, kteří
ví, jak se věci mají, a zmíněná kritika se jich velmi dotýkala.
Přísahám, že to bylo naposled :)
Vězte, že řídit obec není lehká věc. Je to spojeno se
spoustou útrap a ne vždy se vše daří, jak bychom si přáli.
Věřte mi ale, že veškeré konání všech, co se na vedení
obce aktivně podílejí, je vedeno jen těmi nejlepšími úmysly
a toto napadání naší práce je nedůstojné a nepřínosné, gór
když je od člověka, který se o nic v naší obci nezasloužil.
Nebo jsem snad na něco zapomněl? Ale to již posuďte sami.
Závěrem si dovolím vyzvat občany, pokud se Vám některá
konání obce jeví nečitelná, nebojte se prosím zeptat. Velmi
rádi nejasnosti objasníme a doložíme faktickými podklady.
Asi chápete, že jakékoli poškozování zájmů a dobrého
jména obce Náklo by nám nic dobrého nepřineslo.
Marek Ošťádal, starosta

Hrazení poplatků v roce 2022
Dovolujeme si upozornit občany, že pro rok 2022 došlo k mírnému navýšení ceny
stočného z 30,- Kč na částku 32,- Kč/m3, což nám při paušální platbě navyšuje
částku z 1 050,- Kč na 1 120,- Kč/m3.
Dále upozorňujeme, že došlo ke zvýšení horní hranice poplatku za svoz
a likvidaci odpadů z 600,- Kč na 800,- Kč/osoba/rok. Při nasbírání maximálního
množství ekobodů bude spodní hranice poplatku 160,- Kč/osoba/rok.
Upozorňujeme občany, aby si před uhrazením poplatku ověřili jeho výši buď
na telefonních číslech 773 370 773, 773 370 774 nebo na mailových adresách
andryskova@naklo.cz nebo dostalova@naklo.cz
Platby za poplatky prosím provádějte až od měsíce února, ne dříve. Děkujeme.

Informace z obecního úřadu

Naše jubilantka v lednu 2022
Ludmila DVOŘÁKOVÁ

Náklo

oslavila 90 roků

Naší jubilantce upřímně gratulujeme a přejeme pevné zdraví

Novou kniha o Nákle
Střípky z Nákelské historie
a Náboženský život v Nákle,
jejíž autorkou je MUDr. Marie Turková si můžete koupit
za 500,- Kč na Obecním úřadě v Nákle.

MAS Moravská cesta
MAS není starostova firma. Jen do Nákla
díky ní přiteklo 10 milionů korun!
V reakci na článek (Uplynulý rok pohledem zastupitele),
který vyšel v lednovém čísle zpravodaje obce Náklo, je třeba
čtenářům objasnit, co je to vlastně ta místní akční skupina
(MAS), komu pomáhá, jak pomáhá a kdo z toho má na
daném území prospěch.
Tyhle tzv. MASky, jak se jim zkráceně říká, nejsou
ani karnevalové masky, ani ničí firmy, nejsou to ani malé
organizace, které by si žily vlastním životem. Právě naopak.
Musí se řídit přesně danými pravidly, neboť veškerá jejich
práce podléhá přísným kontrolám. Místní akční skupiny
jsou otevřené organizace, otevřené všem, kdo na daném
území žijí. Vždyť právě podněty, potřeby a projekty obcí,
škol, podnikatelů, spolků, neziskovek či zemědělců slouží
místním akčním skupinám při tvorbě strategií, na základě
kterých pak pro ně tyto organizace získávají finanční
podporu z EU a národních programů. V České republice
pracuje celkem 185 MAS.
Ta naše, MAS Moravská cesta, která sídlí od 1. července
2017 na základě řádné nájemní smlouvy v Nákle, má na
starosti celkem 22 obcí (od Křelova přes Bouzov až po
Štěpánov). Největší na našem území je město Litovel,
nejmenší vesnička Strukov. V minulém roce jsme oslavili už
15. narozeniny. A proč máme sídlo právě u vás v Nákle?
Když jsme oslovili větší obce na území s „požadavkem“
o poskytnutí nájemních prostor, které by odpovídaly našim
potřebám (min. dvě kanceláře, menší zasedací místnost,
technická místnost pro uskladnění zázemí – stan, pivní sety,
propagační a prodejní stánky atd.), vybrali jsme si Náklo,
které nám zkrátka nejlépe vyhovovalo. Není v tom ničí zájem
ani podfuk, nikdo z toho nemá zvláštní výhody.
Pro lepší představu o naší práci ale možná lépe poslouží
čísla. Za poslední programové období (tedy od roku 2014)
přiteklo do regionu díky MAS Moravská cesta až 100 milionů
korun, jen do Nákla zhruba 10 milionů korun.

V Nákle finanční podpora směřovala zejména do školních
aktivit (realizace cvičné kuchyňky v ZŠ Náklo, nových šaten
v MŠ Náklo, podpora výukových programů prostřednictvím
olomouckého Sdružení D, financování výuky anglického
jazyka s rodilým mluvčím, animace a pomoc s projektovými
aktivitami školy atd.), k drobným podnikatelům (technické
vybavení, skladovací prostory aj.). Pomáháme také zdejším
neziskovkám (Chovatelé Náklo, Pantla Náklo, Rodinné
a komunitní centrum Housátko, Orel apod.), a to zejména
s financováním projektových dnů s velikonoční a vánoční
tématikou, chovatelských dnů, ale také velmi oblíbených
příměstských táborů, jež finančně podporujeme od roku
2016 a pokaždé nám hlásí plnou obsazenost. Neziskové
organizace si ale také požádaly o finance na vybavení
– např. Chovatelé Náklo na klece pro zvířata, v minulosti
také Sokol Náklo na závlahu fotbalového hřiště a vybavení
Sokolovny, nové vybavení dostane brzy Kulturní dům
Náklo – Mezice atd. Za významný počin považuji také
projekt Zaměstnanosti, díky kterému dochází od roku
2016 k podpoře tří pracovních míst. A jelikož jsme rovněž
koordinátory značky Haná regionální produkt, pomáháme
i regionálním producentům s propagací jejich kvalitních
výrobků. Těch výrobců se k nám v současné době hlásí už
86, k tomu ještě sedm certifikovaných služeb. V obci Náklo
má naši značku Pekárna Mezice a Ondřej Špunda, který
vyrábí mošty.
Milí čtenáři, občané Nákla. Děkujeme vám za to, že
můžeme být vašimi sousedy. Jsme ve vaší obci rádi a rádi
s mnohými z vás spolupracujeme. Pokud stojíte o další
podrobnosti, jež se týkají našich aktivit či konkrétních
projektů, kterých je opravdu celá řada, máte možnost
navštívit webové stránky MAS – www.moravska-cesta.cz
nebo přímo nás v kanceláři, kde vám na vaše dotazy rádi
odpovíme.
Julie Zendulková
Předsedkyně MAS Moravská cesta

Zpráva Farnosti Náklo
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám poskytl pár informací o všem, co se děje
kolem fary a kostela. A že se toho děje opravdu hodně,
může vidět každý. Přiznávám, že velkým impulzem pro
mě byl lednový nákelský zpravodaj. V článku „Uplynulý rok
pohledem zastupitele“ je několikrát zmiňována farnost Náklo
a budova fary. Dovolte mi se podělit o svůj osobní komentář
k uvedeným poznámkám.
Římskokatolická farnost Náklo je vlastníkem a také
správcem dvou nejvýznamnějších památek v Nákle kostela sv. Jiří a fary - bývalého prelátského zámečku
s rozsáhlým areálem. Majitelem obou budov je Farnost
Náklo, to znamená členové farnosti, občané Nákla. Obě
tyto památky jsou svým umístěním nepřehlédnutelné a jsou
nezpochybnitelnou dominantou naší obce a je jen na nás,
jestli budou naší chloubou a ozdobou, nebo naší ostudou.
Farnost Náklo se po pádu komunismu pustila do
náročných oprav fary. Zásadním krokem pro úspěch
rekonstrukce bylo zařazení fary do Programu záchrany
kulturního dědictví vyhlášeného Ministerstvem kultury, což
nám umožnilo v minulých pěti letech dosáhnout významné
finanční podpory ze strany Ministerstva kultury. K dosažení
těchto dotačních titulů byla samozřejmou podmínkou nutná
spoluúčast, se kterou nám významně pomohli Olomoucký
kraj, Arcibiskupství Olomoucké, Obec Náklo a v obrovské
míře i sama farnost, díky pravidelným sbírkám a finančním
darům. Farnost si velmi váží finanční podpory, kterou
od obce během probíhajících oprav dostala. Bez těchto
prostředků by nebyla oprava možná. Zároveň je potřeba také
říci, že dotace z obce tvoří zhruba desetinu vynaložených
prostředků a reálně to znamená, že by se za ni dala pořídit
například polovina fasády fary, která v současné době zdobí
hlavní ulici.
Je pravdou, že jsme sami dlouho hledali využití a vhodný
účel těchto prostor a zmiňované muzeum byla jedna
z možností. Důležité je, že realizace je dle projektové
dokumentace a pokud někdo chce, prostory jsou připraveny
- muzeum může být! Osobně a s odstupem času jsem moc
rád, že se od muzea upustilo. Vesnická muzea jsou většinou
studené a mrtvé prostory a pro každého provozovatele jsou
zaručeně ztrátová. Spodní sál je momentálně využíván jako
příležitostná farní kavárna, společenská místnost a výstavní
síň.
Fara i přes covidová omezení
žije. Pravidelně zde zkouší tři
hudební uskupení - Veškerá úcta,
Schola Náklo a Skrbeňský pěvecký
sbor. Páteční večer je otevřen pro
mládež. Na farní zahradě je také
vysazen obecní vinohrad, o který
se vzorně stará „veselá“ skupina
místních dobrovolných vinařů.
Díky nim jsme měli v Nákle první
Vinobraní! Jejich burčák jsme
mohli ochutnat 17. října 2021
při oslavě posvěcení kostela
v kavárně. Proběhla spousta
koncertů,
pravidelné
setkání
dechovek, výstav, besed… Občas
se můžete stavit na kávu nebo
na víno. Od minulého podzimu
je na faře i senátorská kancelář

Marka Ošťádala. Ten, jako řádně zvolený senátor, má
nárok na senátorskou kancelář. Mohl si vybrat nějakou
„echt“ luxusní kancelář ve městě, ale já si vážím toho, že si
vybral nákelskou faru. Pronájem kanceláře pomáhá farnosti
zvládnout náklady na opravy a provoz budovy.
Nechci v tomto článku podávat detailní ekonomickou
zprávu. Peníze jsou sice důležité, ale důležitější jsou lidé,
obětavá služba, poctivá a trpělivá práce několika farníků,
příznivců a přátel. Každou sobotu se na faře či v kostele
konají brigády. Největší část restaurátorských prací na faře
samozřejmě dělala dodavatelská firma v rámci dotací, ale
spoustu menších prací dělá farnost sama. Konkrétně spodní
dvě místnosti (takzvanou vinárnu), záchody a sklep, včetně
podlah, omítek a elektroinstalace. Celý areál sami sečeme,
udržujeme a uklízíme. Všechny energie si farnost platí sama.
V loňském roce se naše úsilí přestěhovalo z fary
do kostela sv. Jiří. Zahájili jsme celkovou rekonstrukci
elektroinstalace + osvětlení v celém kostele. Rozpočet pro
tyto elektropráce je 400 000 Kč, už teď je víc jak polovina
hotová, zbývá podružný rozvaděč na věži, kúr, zvony,
hodiny a venkovní prostory. Následovaly potřebné zednické
práce včetně sanačních omítek. To vše udělalo šest farníků
během loňského roku. Po nás nastoupili malíři, na které jsme
získali dotaci, a vymalovali celý kostel. Lešení zapůjčené
z Litovelské farnosti jsme v celém kostele stavěli sami. Za
jeho pronájem, třikrát bourání a třikrát stavění jsme ušetřili
200 000 Kč.
Za každým dobrým dílem, které kolem sebe vidíme, jsou
obětaví a pracovití lidé s dobrým srdcem. Dobrou zprávou
je, že nejsou jen kolem fary, jsou i kolem dalších spolků
a organizací v Nákle. Myslím, že si málo uvědomujeme, jak
bohatá vesnice jsme, právě díky těmto lidem. Možná jsem
naivní, ale od politiků očekávám, že budou stavět mosty,
spojovat lidi a ne je rozdělovat.
Obecní zpravodaj byl pro mě vždy spojený s kulturním
životem v Nákle a myslím, že by tak měl zůstat. V posledních
dvou letech je to pravda s kulturou horší, ale první jarní
vlaštovka je tady! Mám pro Vás pozvánku. Štěpán Rak,
světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské
Akademie muzických umění, vystoupí v našem kostele
24. 4. 2022. Samozřejmě, jste všichni srdečně zváni.
Pokojné a zdravé dny Vám přeje H. Gaja.

Český Červený kříž
Zpráva MS ČČK Mezice
MS ČČK Mezice děkuje všem občanům, kteří v roce 2021 přispěli do humanitární sbírky. Těší nás neustálý zájem
občanů i jejich snaha pomoci těm, kteří tuto pomoc potřebují. Další sbírku máme v plánu uskutečnit také v roce 2022, pokud
nám to epidemiologická situace dovolí. Přejeme všem občanům pevné zdraví a mnoho štěstí v novém roce.
Poděkování dobrovolným dárcům krve
Transfúzní stanice při FN v Olomouci a MS ČČK Mezice děkují všem bezpříspěvkovým dárcům krve v obci a také těm,
kteří chodí i na další odběry. Jedná se jmenovitě o tyto osoby:
Gužík Rudolf
41 odběrů
Ošťádalová Olga
24 odběrů
Haninová Kamila
4 odběry
Pazdera Pavel
38 odběrů
Hudeček Stanislav 60 odběrů
Šášková Martina
42 odběrů
Hudečková Květa
18 odběrů
Šincl David		
27 odběrů
Chodil Jaroslav
130 odběrů
Urbánek Ivo		
54 odběrů
Kvapilová Irena
36 odběrů
Utíkalová Jaromíra 27 odběrů
Ošťádal Karel
69 odběrů
Utíkalová Marcela 45 odběrů
Ošťádal Marek
42 odběrů
Vaněk Radoslav
54 odběrů
Ošťádal Martin
13 odběrů
Všem dárcům ještě jednou velice děkujeme a přejeme jim pevné zdraví.
Chybí-li v tomto seznamu dárců Vaše jméno, ozvěte se nám, prosím, prostřednictvím sms na tel. č. 732 105 019.
Děkujeme.
MS ČČK Mezice

Příměstské tábory
Příměstské tábory 2022 a poděkování
V červenci a srpnu se opět uskuteční příměstské tábory,
které pořádá RKC Housátko pro děti z Nákla a blízkého
okolí. Základní informace najdete už teď na webu www.
housatko.cz. Tábory pořádáme již šestým rokem díky
podpoře získané přes MAS Moravská cesta.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, jež se
na realizaci našich táborů podílejí. Obrovský dík patří
nákelským technickým službám za jejich vstřícnou pomoc
a nasazení, obci Náklo za možnost realizovat naše akce
v obecních budovách, T.J. Sokol Náklo za zapůjčení
sokolovny, paním kuchařkám ze školní jídelny, že nám
vždy ochotně uvaří, Pavlu Litvínovi a Hospodě U Kapličky,
že nás loni nenechali ve štychu, když byla jídelna zavřená,
a spoustě dalších, kteří nám s realizací táborů pomáhají.

Děkuji všem táborovým vedoucím, z nichž někteří vedou
naše tábory a věnují se dětem v rámci svých dovolených již
šestým rokem. Mám radost, že se na táborech čím dál více
podílejí bývalí táborníci, kteří pouze změnili roli táborníka na
náčelníka.
Doufám, že se letošní příměstské tábory vydaří ke
spokojenosti dětí, rodičů i našich náčelníků, kteří už začínají
plánovat programy pro děti. Děti se mohou opět těšit na
zábavu ve Wake Parku na nákelské pískovně, poznávání
přírody s rybářským táborem a další bohatý program.
Táborový projekt nám v tomto roce skončí, ale věřím, že pro
rok 2023 se nám spolu s obcí a MAS Moravská cesta podaří
pokračování táborů v Nákle zachovat.
Za RKC Housátko Libuše Literová

Zprávy ze školy

Zeměpisná soutěž
ZŠ Náklo bude během jarních prázdnin
od 18. 2. - 25. 2. 2022 opět pořádat
Zeměpisnou soutěž - hledání na internetu
zajímavých míst ve světě i v ČR podle
nápovědy. Vloni se zapojilo celkem asi
30 soutěžících. Byli to žáci 2. stupně ZŠ
a také dospělí z řad rodičů. Touto zprávou
nabízím možnost si zasoutěžit i dalším
spoluobčanům, kteří již nemají děti v naší

škole, ale měli by zájem se připojit .
Přihlaste se do 15. 2. 2022 na mail:
marie.roglova@zsnaklo.cz a otázky vám
zašlu přímo na váš email. Bude celkem
6 kol a na každý den 5 otázek, které
musíte vyluštit a poslat mi odpovědi do
půlnoci.
Na společné cestování alespoň po
internetu se těší Marie Roglová.

Bezpečnost v internetovém světě
V lednu do Základní školy v Nákle zavítali Bezneťáci.
Mladí vysokoškoláci pod záštitou Hanácké aktivní
společnosti si pro žáky 1. stupně připravili program na
ochranu před nebezpečími internetu. Zavítali do čtvrté a
áté třídy, aby tuto nejvíce internetem ohroženou věkovou
skupinu naučili, jak se má chovat online. Žáci si nejprve
ve třídě povídali o nástrahách virtuálního světa a poté se
přesunuli do šaten, kde plnili různé úkoly. Ověřili si tak,
co se už stihli naučit v hodinách informatiky. Celý zážitek
instruktoři doplňovali o zajímavé příběhy a zkušenosti
ze svých vlastních zážitků na netu. Na závěr ještě
doporučili přítomným různé aplikace, které by jim mohly
ulehčit život. Projektová výuka trvala dvě hodiny. Žáci
zhodnotili program jako velice naučný a zábavný.
Marek Vybíral, 9. tř.

Holky ve svém živlu

Ve středu 12. ledna se v odpolední výuce pracovních
činností podívaly dívky 8. A do školy jiné než je ta
v Nákle. Autobus je dopravil do nedaleké Litovle, kde
za přítomnosti paní učitelky Terlové nahlédly do prostor
místní Střední odborné školy. Holky jely omrknout, jak
to na škole chodí, protože se už samy za rok budou
rozhodovat, na jakou střední školu se přihlásit. Přilákaly
je obory kuchař, číšník a částečně i fotograf. Prakticky

si vyzkoušely stvořit malé hamburgery, míchat koktejly
a drinky a chvilku si zahrály i na zmrzlináře. Všechny
své výtvory mohly následně ochutnat a dostaly ještě další
připravené studenty školy. S těmi se dohromady pobavili
o tom, jaký tu mají kolektiv, učitele, jak to tam celé funguje
a jaké to je být jedním z nich. Holkám se v Litovli líbilo
a řinesly si nové zážitky a zkušenosti, které se jim možná
budou hodit.
Matěj Utíkal, 9. tř.

