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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
práce, práce a zase jenom práce je činnost, která dokáže
věci posunovat a měnit ku prospěchu naší společné
budoucnosti. Dovolte mi nyní nastínit připravované projekty,
které by měly být realizovány v tomto roce, a projekty, jejichž
příprava má dlouhodobější charakter a nedá se přesně
specifikovat doba jejich realizace.
Z těch prvních je to dotažení průtahu přes obec Náklo.
Stavba má být dokončena 31. 7. 2011. V pondělí 24. 1.
proběhla schůzka nad projektovou dokumentací s firmou
Modos, projektantem stavby a zástupci obce, jejímž účelem
bylo prokonzultovat vliv dalších prací na obyvatele dotčené
části obce. O závěrech schůzky a následujícím dění Vás
budeme průběžně informovat, a proto znovu apeluji na využití
možnosti zaslat kontaktní údaje v podobě mailu a tel. čísla na
mail obec@naklo.cz a nebo na tel. 603 777 284. Nám to
usnadní práci a Vám to pomůže získat aktuální informace.
V souvislosti se stavbou se bude realizovat odkup
dlažebních kostek od SSOK, které se použijí k vydláždění
zastávek, parkovišť a obecních vjezdů k nemovitostem.
Dalším připravovaným projektem je nákup měřících
radarů na hlavní průtah Náklem a u vjezdu do Mezic směrem
od Nákla a zabudování zpomalovacího retardéru u výjezdu

z mateřské školy. Projekt bude financován z dotace.
Dále je plánovaná, rovněž za pomoci dotačního titulu,
rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci. Tato akce bude
probíhat v součinnosti s pracovníky obecního úřadu, kteří
budou část rekonstrukce provádět dle možností svépomocí.
Další velkou připravovanou akcí je zateplení a výměna
oken na škole a školce. Na tento projekt je podána žádost
o dotaci Zelená úsporám, a tak nám, prosím, držte palce.
Realizace projektu by měla být rozdělena do dvou let.
Nesmíme zapomenout na dokončení parku a dětského
hřiště v Nákle u školky, kde máme dotaci již schválenou.
Závěrem pak snad ještě připravovaná žádost o dotaci
z kraje na podporu činnosti SDH.
Z akcí, které se připravují a jimiž se nyní intenzivně
zabýváme, je přestavba ČOV v Nákle, výstavba kanalizace
a ČOV ve Lhotě a rekultivace skládky v Nákle.
Je toho spousta, co se realizuje, a u všeho jsou peníze až
na prvním místě. Bohužel obecní rozpočet má své hranice,
a tak součástí našeho snažení je analýza hospodaření
a zjištění možností úspor a dalších příjmů pro naši obec.
A to je snad prozatím vše.
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Co se dělo
Litovel
89 027,- Hvozdečko
Chořelice
4 919,- Olešnice
Nasobůrky
7 979,Bílsko
Rozvadovice 4 852,Vilémov
Unčovice
9 858,- Olbramice
Tři Dvory
7 986,- Dubčany
Savín
3 283,Náklo
Myslechovice 6 146,Mezice
Červenka
29 100,Skrbeň
Hradečná
3 661,Příkazy
Hrabí
3 873,Hynkov
Měník
1 554,- Haňovice
Mladeč
5 402,Kluzov
Sobáčov
3 020,Cholina
Luká
7 343,Senice
Ješov
3 471,Cakov
Slavětín
3 071,Odrlice
Měrotín
6 860,Senička
Bouzov
17 105,- Náměšť
Kovářov
2 580,- Loučany
Podolí
2 750,Pňovice
Kozov, Blažov, Kadeřín, Svojanov,
Bezděkov

2 210,2 604,4 363,11 012,4 118,4 919,18 986,6 542,19 019,21 590,5 383,6 567,1 930,9 270,26 954,4 717,3 954,10 844,6 565,12 362,13 073,7113,-

Výsledky Tříkrálové
sbírky 2011
Ve 47 obcích našeho regionu
koledovalo letos celkem 102
skupinek koledníků.
Celkem bylo vykoledováno:

408 656 Kč
Po skončení koledování byly
pokladničky na jednotlivých
obecních úřadech rozpečetěny,
sečteny a vykoledovaná částka
odeslána na centrální charitní
konto u České spořitelny:
66008822/0800, var. symbol
7028. Z centrálního konta budou
peníze rozdělovány na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do
regionů na schválené projekty
jednotlivých místních charit.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem, kteří svým
darem přispěli na pomoc lidem v

nouzi u nás i v zahraničí a na
rozvoj charitních projektů. Stejně
děkujeme všem koledníkům
a vedoucím skupinek, kteří nám
s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.
Ing. Ludmila Zavadilová
Charita Šternberk,
středisko Litovel

Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce 3/12/2010 ze dne 29. 12. 2010
Usnesení:
1/3/12/2010 - ZO bere na vědomí zprávu starosty obce p. Ošťádala o kontrole usnesení z předešlého zastupitelstva obce č.2/11/2010,
kde nebyly uloženy žádné úkoly starostovi, radě obce nebo zastupitelstvu obce.
2/3/12/2010 – ZO bere na vědomí zprávu místostarosty obce Ing. Pavla Gnipa o činnosti rady v období mezi dvěma zastupitelstvy.
3/3/12/2010 – ZO schvaluje, hlasováním 14 pro-0 proti-0 se zdrželo, OZV č. 1/2010, o místním poplatku za psa.
4/3/12/2010 – ZO schvaluje, hlasováním 14 pro- 0 proti-0 se zdrželo, OZV č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5/3/12/2010 – ZO schvaluje, hlasováním 14 pro-0 proti-0 se zdrželo, OZV č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
6/3/12/2010 – ZO schvaluje, hlasováním 14 pro-0 proti – 0 se zdrželo, OZV č. 4/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministrem financí podle jiného právního předpisu.
7/3/12/2010 – ZO schvaluje, hlasováním 14 pro -0 proti -0 se zdrželo, starostu obce p. Marka Ošťádala jako zástupce obce Náklo
v Mikroregionu Litovelsko.
8/3/12/2010 – ZO schvaluje, hlasováním 14 pro – 0 proti -0 se zdrželo, výši odměn pro členy rady -1.406,- Kč a předsedy výborů ZO
a komisí rady – 1.235,- Kč.
9/3/12/2010 – ZO schvaluje, hlasováním 14 pro – 0 proti – 0 se zdrželo, rozpočtové opatření č. 6.

Informace z obecního úřadu
Věkové složení obce rozdělené dle částí obce.
Stav ke dni 31. 12. 2010
Pohlaví
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Typy pobytu: Platný trvalý pobyt
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0
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487

Celkem

78

117
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114
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1
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Náklo

V roce 2010 se narodilo ve sloučené obci Náklo 20
občánků - 9 chlapců a 11 děvčat. Ve stejném roce zemřelo
27 občanů - 18 mužů a 9 žen.

V roce 2010 se z naší obce odstěhovali dva občané
a přistěhovalo se 30 občanů. V rámci obce se
přestěhovalo 10 občanů. V roce 2010 bylo uzavřeno
7 sňatků a byla rozvedena 2 manželství.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám všem srdečně poděkovali za Vaši ochotu zúčastnit se
dotazníkového šetření.
Do všech domácností v Nákle, Mezicích a na Lhotě nad Moravou jsme v předvánočním období doručili celkem 570
dotazníků. Ke dni 11. 1. 2011 bylo odevzdáno celkem 319 ks dotazníků. Na základě požadavku několika spoluobčanů,
kteří ještě nestihli dotazníky vyplnit, jsme termín pro odevzdání prodloužili do 15. 1. 2011. K tomuto datu bylo odevzdáno
celkem 341 ks dotazníků, což odpovídá návratnosti 59,82 %.
Tak vysoký počet domácností, který se do šetření zapojil, vypovídá o tom, že našim spoluobčanům není život v obci
lhostejný. Zajímavé je srovnání návratnosti vyplněných dotazníků v obdobných šetřeních v obdobně velkých obcích.
Průměrná návratnost se pohybuje v rozmezí 15 - 30 %, přičemž 30%ní návratnost je považována za velmi úspěšnou.
V současné době usilovně pracujeme na podrobném zpracování a vyhodnocení všech odpovědí a uvedených
podnětů a připomínek, které budou následně zahrnuty v Sociálně ekonomické analýze. O dalších krocích Vás budeme
průběžně informovat v některém z dalších zpravodajů a na webových stránkách obce. Srdečně děkujeme.
Marek Ošťádal
Mgr. Petr Vybíral
Starosta Obce Náklo

Koordinátor tvorby strategického plánu

Informace z obecního úřadu
Poplatek za komunální odpad a stočné
Připomínáme občanům, že do konce měsíce března by měl být uhrazen poplatek na I. pololetí za komunální odpad
(popelnice) a stočné na I. pololetí roku 2011. Stočné se týká těch občanů, kteří platí na směrné číslo (dle smlouvy). Rovněž se
vybírá poplatek za nájem obecních pozemků a za psa.

VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU č. 1/2011 NEBYTOVÉ PROSTORY - OBECNÍ DŮM NÁKLO č. 12
Rada obce Náklo schválila na svém zasedání dne 6.1.2011 vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
v obecním domě Náklo č. 12 (prostory po bývalém obchodu U Františka).
Celková výměra – 120,5 m2.
Nabídky se přijímají na Obecním úřadě v Nákle do 15.2.2011 do 15.00 hodin, buď osobně v úřední dny v pondělí nebo ve
středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod., nebo písemně na adresu Obecní úřad Náklo, 783 32 Náklo č. 14.
Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo vybrání účelu využití nebytových prostor a nevybrání žádného ze zájemců.

Naši jubilanti v lednu 2011
Josef KOPŘIVA (Náklo) oslavil 70 roků
Ing. Miroslav BROŽEK (Lhota nad Moravou) oslavil 70 roků
Ludmila UTÍKALOVÁ (Mezice) oslavila 70 roků
Ludmila SPÁČILOVÁ (Náklo) oslavila 85 roků
Všem našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Nechceme žít v nepořá dku
Nepořádek v naší obci
Tak jako všude jinde je i u nás občanům dána možnost
likvidace odpadů. Celý systém funguje po léta stejně,
někdy dobře a někdy i se špatnými zkušenostmi. Je to ale
věc, na které se nedá moc měnit, a tak nezbývá nic jiného,
než se přizpůsobit.
Vzhledem ke vztahu k ekologii a se snahou snížit
dopad své existence na životní prostředí třídíme odpad.
Na obecním úřadě se vydávají pytle na plasty, které jsou
pro občany zdarma a každého svým způsobem v této
činnosti podporují. Je to ušlechtilá činnost a každému, kdo
tak činí, patří uznání. Je hezké, když člověk není lhostejný
ke svému okolí, a tak nějak si vždycky říkám, že se mu to
jednou vrátí, a přeji si, aby to bylo v dobrém. Názor, že
firmy zajišťující odvoz tříděného odpadu toto nerespektují
a ve finále vše stejně vysypou na jednu hromadu, vyvracet
nehodlám. Toto je již o svědomí jiných a mně záleží
především na tom mém vlastním. Tvrdošíjně chodím
s každým kouskem igelitu na místo určení a tajně při tom
doufám, že doputuje přesně tam, kam patří. Někdo to ale
neřeší. Je problém jít na obec pro pytel, je problém do toho
pytle cokoli dávat a nepřipadá v úvahu ještě po tom
kupříkladu šlapat nebo jakkoli měnit objem zmíněných
materiálů. No jo. S tím souvisí i odhazování věcí přesně
v tom okamžiku, kdy přestanou plnit svůj účel a to nejlépe
kdekoli. Jedinec pro tuto činnost stvořený pak svým
chováním zamořuje svoje okolí a negativně tak působí na
spokojený a hezký život ostatních. Někteří jsou v této
činnosti velmi produktivní a tak když odtaje sníh, srdce
romantika pohasne nad odkrytými panoramaty a nezbude
mu nic jiného, než zajít na obec pro pytel a sám toto
infikované prostředí rehabilitovat. Nejde o nic, jen když
nějaký odpad někde na neurčitém místě vytvořím,
doporučuji poodejít a pohledem z povzdálí vyhodnotit,

jestli do krajiny zapadl a nebo ne. Pokud ne, je dobré se
vrátit a zmíněný omyl napravit, dokud si toho ještě nikdo
nevšiml. Nevím, jestli jsem teď vyrazil jako Don Quijote de
la Mancha na své Rocinantě vstříc větrným mlýnům, ale
tak si říkám, kdyby to změnilo chování jediného člověka,
tak to stálo za to. Není to těžké. Každý má na svém
módním oděvu jistě spoustu kapes a zmíněný nepořádek
se v kapse po čase sám připomene. Ať pachem a nebo
prostě tím, že zavazí.
Nyní jako důkaz předkládám alespoň jednu fotku
čerstvého data z veřejného prostranství naší obce,
jmenovitě z Nákla od sokolovny. Obdivuhodný výkon, co
říkáte? Je smutné, že tvořiči těchto architektonických
prvků jsou třeba jen dva ze sta slušných lidí, a přesto je
jejich dílo tak mocné :(
Za čistou obec Marek Ošťádal
starosta

Informace o odpadech
Harmonogram svozu separovaných plastů 2011
Četnost svozů: 1 x za 6 týdnů. Svozový den: středa a čtvrtek sudý týden
Tabulka termínů:

Nebezpečný a
velkoobjemový odpad
Oznamujeme občanům, že svoz
nebezpečného a
velkoobjemového odpadu
proběhne v naší obci v sobotu

26. března 2011.
Podrobnější informace budou
uvedeny v březnovém
zpravodaji.

Systém rozdělení tříděného odpadu
Separační kontejnery na sklo
Co ukládat do kontejnerů na sklo:
lahve a sklenice bez zátek, kovových uzávěrů a kroužků na hrdle, čisté tabulkové sklo bez drátěné vložky.
Co do kontejnerů na sklo nepatří:
lepená skla - autoskla, drátosklo, televizní obrazovky, zářivky, výbojky a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, sklo
znečištěné chemickými látkami aj.

Separační kontejnery na plasty
Co ukládat do kontejnerů na plasty:
plastové předměty - nádoby od čistících prostředků, kosmetických přípravků, pochutin, bytové chemie atd., vymyté kelímky
od mléčných výrobků, výrobky z plastů - části hraček, pěnový polystyren, obalová fólie (tašky, pytle, sáčky atd.), stlačené PET
lahve od nápojů, nádoby od nemrznoucích směsí a destilované vody.
PET lahve
Stále ještě mnoho občanů neví, že PET lahve je třeba před vhozením do nádoby stlačit! Objem PET lahve se po stlačení
zmenší až 4x. Také si mnohdy neuvědomujeme, že sklenice od barvy, nádoby od oleje a jiné nežádoucí příměsi, které někdo
odložil do separačních kontejnerů, znehodnocují sběr jako surovinu, výrazně zvyšují náklady na následné dotřídění a tím je
popírán vlastní princip a smysl třídění.
Co do kontejnerů na plasty nepatří:
vícevrstvé materiály (nápojové kartony - mléko, džusy), výrobky z PVC (podlahové krytiny, trubky atd.), molitan nebo pryž,
elektrické kabely, plastové díly s kovov. částicemi, nádoby kontaminované ropnými a chemickými látkami.

Separační kontejnery na papír
Co ukládat do kontejneru na papír:
noviny, časopisy, katalogy, knihy, sešity bez vazby a desek z PVC, kancelářský papír, reklamní letáky, telefonní seznamy,
rozložené krabice a obalový papír (neznečištěný), papír, lepenku.
Co do kontejneru na papír neukládat:
vícevrstvé materiály (nápojové kartony - mléko, džusy), kopíráky, voskový a pauzovací papír, papíry znečištěné od olejů
a potravin, kombinované papírové obaly, hygienicky závadný papír (kapesníky, pleny, obvazy apod.).

Separační kontejnery na elektroodpad (v chodbě obecního úřadu)
Co ukládat do kontejneru na elektroodpad:
vysloužilé elektrospotřebiče, které se vejdou do vhozového otvoru: budík, fén, kulma, toustovač, kávovar, žehlička, šlehač,
mobil, dálkové ovládání, kalkulačka, elektrohračky.
Co do kontejneru na elektroodpad neukládat:
televize, obrazovky, lednice, pračky, zářivky, baterie.

Ostatní odpad
Pro likvidaci odpadu ze zahrad využijte prozatím
kontejner u místního hřbitova. Pro zlepšení
dostupnosti plánujeme nákup nádob i do dalších
částí obce.
K likvidaci ostatního odpadu je zajištěn sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu vždy
dvakrát v roce. Nejbližší termín je 26. března 2011.

Děkujeme Vám, pokud respektujete svoje okolí a svým chováním přispíváte k lepšímu žití nás všech.

Neb on je světoběžník
Dobrý den. Dovolte nám upozornit na zajímavou
expedici, na kterou se vypravil Luboš Dostál z Nákla. Není
nic šílenějšího, než se nacpat do staré Tatry 805 a vyrazit
s ní po světě. Tentokrát se Tatra 805 Historic Team vydává
přes velkou louži do Jižní Ameriky. Startuje 6.1.2011
z Buenos Aires a čeká na ně více než 11 000km na cestách
různého kalibru, od tropických terénů, přes vyprahlé
Chaco až po nebes se tyčící Andy a solné pouště.
Expedice má za cíl projet celkem 8 států Latinské
Ameriky. Z Buenos Aires se vydá na sever, Foz de Iguazú,

dále přes Paraguay a zpět Argentinské Chaco
k samotnému úbočí Kordiller. Přes Kordillery do pouště
Atacama a pak již stále na sever přes solnou poušť
a nejvýše položená města na světě v Bolívii, kolem jezera
Titicaca přes Arequipu, Cuzco, Machu Picchu do Limy. Pak
pokračuje do Ekvádoru, následuje problematická
Kolumbie a snad ještě problematičtějsí (alespoň
v poslední době) Venezuela - zkrátka perličky nakonec.
Z Caracasu se pak, doveze-li je Tatra až tam, navrátí
6.3.2011 do Vídně.
Plánovaný cíl

Členové expedice:
Luboš Dostál - marketing, pokladník a námi pokřtěný "doktor"
Martin Falc - komunikační spojka
Roman Fiala - Jeepař, špičkový mechanik a udržovatel dobré nálady .
Petr Kopečný - duše celého projektu, řidič, mechanik, kameraman, expedice Atlas 1989,1999,
Podkarpatská Rus 2001, Asie 2003, Australie 2005 offroad soutěže Supersylvania Trophy
a Trannsylvania 1996,1998 (ocenění: posádka FAIR PLAY)
Marta Šimonová - nezbytná složka ženského pohlaví k snižování testosteronového napětí

Start

9.1. Deník 1.část. Pokračování na www.volny.cz/asie03/am/

Ahoj, posilame prvni cast cesty na stranky:
Cestovani muze byt nekde pekna drina. Po tisicich
kilometrech nad Atlantikem jsme pristali za "priznivych
vetru" (i kdyz se slabsimi turbolencemi) v Buenos Aires. Po
vice nez hodinovem cekani na pasovou kontrolu, kde si
malem nechali nase zlate rucicky Romana Fialy, se
urednice nakonec rozhodla ubytovat jeho malickost
v hotelu Plaza (alespon na papiru) a my tak mohli chytit
taxika a vyrazit do mesta. Venku nas cekalo prijemnych 25
az 30 stupnu. Taxik nas dovezl po instruktazi az pred sidlo
naseho spedicniho agenta, od ktereho jsme necekali
zadne dobre zpravy. Probehlo seznameni a pan Garcia
nam vylicil situaci. Dopravce spatne vlozil udaje do
prijimaciho dokumentu a vse se zdrzi. To znamena vice
penez a vice casu. On sam byl ze situace znacne zoufaly
a nebyl si jist, jak postupovat. Pristoupili jsme na
neuveritelne vysoke castky za celni a pristavni poplatky,
i kdyz predchazela diskuze, kdy tym rozhodl Tatru dostat
za kazdou cenu ven a agent se nasledujici den zacal
pripadem zaobirat. Stale po Petrovi pozadoval jakysi
dokument vlastnictvi a Martin se snazil temer marne
vysvetlit, ze takovy dokument neexistuje a auto je napsane
a zaregistrovane na Petra, ergo on je vlastnikem.
Nasledujici den nam poslal spedicni agent pozitivni zpravy
a my zacali vybirat po nizkych castkach penize, abychom
dosahli horentni sumy. Lide na nas jiz pohlizeli jako na
bankovni lupice, jelikoz se za nami tvorili rady netrpelivych
Argentincu a my museli kartu nekolikrat "podojit". Stejne
jsme dosahli jen tretiny pozadovane castky, ale diky
zaruceni ambasady nam spedicni agent ochotne nadale
pomahal a svolil s doplacenim v pondeli. Odpoledne jsme

po obdrzeni zpravy spesne vyrazili do pristavu zapocit
papirovani. Dorazili jsme na posledni chvili a po pul hodine
cekani v pristavnich kancelarich jsme se pak s usmevem
na tvari a s prislibem agenta, ze auto v utery uvidime, vratili
do hostelu a zpravu sdelili zbytku tymu. Zbytek dne a cely
vikend jsme prozili a stale jeste prozivame v Buenos Aires.
Martin dobiral penicilin, ale zbytek tymu jiz mohl kazde
rano procistit organizmus panakem slivovice ci jinych
lihovin ze zeleznych zasob Romana. Navstivili jsme
prezidentsky palac, katedralu s hrobem Jose de San
Martína a dalsi pamatky kolem Plaza Mayor. Prosli jsme
take nejznamejsi tridu s miliony obchodniku nazvanou
Avenida Florida. Nasledujici dny za neustaleho utvrzovani
tymu a vzajemneho poznavani jsme navstivili ctvrt San
Telmo a jeho blesi trh, ulicky chudinske ctvrti La Boca a jeji
kycovitou a barvitou tvar, shledli jsme na nekolika mistech
tango a okusili mistni pokrmy. Nesmime opomenout
setkani na ambasade s ceskymi spoluobcany zijicimi zde
jiz dlouha leta. Byli jsme velmi mile prijati a pohosteni (na
argentinskou grilovanou svickovou se bude vskutku tezce
zapominat). Postarsi spoluobcane byli zvidavi a po chvili
se nase konverzace promenily v soutezeni, kdo mluvi lepe
cesky a kdo jeste tolik nezapomnel. Uzasny zazitek.
Obdrzeli jsme mnoho kontaktu a zda se, ze v Argentine
budeme muset stravit vice casu nez se zda. V nedeli
podvecer probehla porada tykajici se trasy a padlo
rozhodnuti (ackoliv s tezkym srdcem) vynechat navstevu
na Dakaru. Dobra nalada se zda stale silnejsi a silnejsi
a tym se nemuze dockat, az opusti Buenos Aires a vyrazi
do dalek k vodopadum Iguazu.
Martin

Rozhovor s rodá kem
Pan Mgr. Petr Utíkal, farář
Co Vás vedlo k poslání stát se farářem?
Každý člověk asi hledá to své místo
v životě, kde by mohl být užitečný. Někdo
ho objeví dříve, jiný zase později. Jeden
z kněží, který nás vychovával
v olomouckém semináři, s humorem říkal,
že povolání ke kněžství obdržel kdysi
dávno ve svých pěti letech, když za
vesnicí pásl na louce krávy. Od té doby prý
mu bylo všechno jasné. U mě to přišlo
později. O tom, jestli se stanu knězem,
jsem začal vážně přemýšlet až po návratu
z vojny, tedy někdy po dvacítce. Velkou
roli tu hráli jiní kněží, které jsem znal ať už
osobně nebo z četby. Mám moc rád
francouzského kněze působícího v Paříži
a starajícího se o problémovou mládež,
Guye Gilberta. Při četbě jeho knih mě asi
poprvé napadla myšlenka na kněžství.
Samozřejmě, že jsem se za to modlil
a hledal odpověď. Důležitá pro mě byla
i zkušenost práce se starými lidmi
v pečovatelské službě Charity Olomouc,
ale také práce s mládeží v mé rodné
farnosti Náklo. Přemýšlel jsem, kde bych
mohl spojit práci s různými generacemi
a tak jsem nějak dospěl až ke kněžství.
A protože má Bůh smysl pro humor a je
nesmírně odvážný, tak jak vidíte jsem
knězem.
Jakou dobu působíte v obci Kvasice?
Ve farnosti Kvasice a kromě toho
i Zlámanka a Těšnovice působím od
loňského července. Nemám tedy na
starost pouze obec Kvasice, ale
dohromady to čítá šestnáct vesnic. Z toho
vyplývá skutečnost, že netrávím svůj čas
jenom v Kvasicích, ale hodně cestuji i po
okolních obcích. Naštěstí dal Pán Bůh
důvtip italským soudruhům inženýrům a ti
vynalezli úžasný stroj značky Fiat, díky
němuž se bez vážnějších problémů už pět
zim spolehlivě přemisťuji z místa na místo.
Jakých úspěchů si nejvíce vážíte po
dobu Vašeho působení v obci?
Za prvé, že ještě nespadl kostel; za druhé,
že ještě nevyhořela fara; za třetí, že
pomaličku navazuji kontakty s různými
lidmi, různých věkových kategorií,
různého přesvědčení i mimo kostel
a církev.
V srpnu tohoto roku jste nás podpořil

na akci Letní slavnost pod lipami. Jak
jste vnímal atmosféru tohoto
odpoledne?
Pokud si dobře vzpomínám, tak ono
odpoledne lítaly hromy a blesky, ale
nebylo to kvůli našemu zvukaři, který by
se rozčiloval, že dnes hrajeme hrozně.
Skutečně počasí nám moc nepřálo (asi
jsem se špatně modlil – omlouvám se za
to). Přesto byla během celého odpoledne
cítit výborná atmosféra a nálada
návštěvníků neutrpěla ani vlivem špatně
hrající kapely.
Měl byste chuť si s námi znovu zahrát
při dalším ročníku této slavnosti?
Pokud nebudeme s naší kapelou zrovna
na turné po Spojených Státech
Amerických nebo nebudu ustanoven
kaplanem pro kosmonauty, tak o tom
pravděpodobně budeme uvažovat.

Jak vnímá Vaše okolí, příp. širší
veřejnost Vaše působení v rockové
kapele?
Naše kapela hraje všechno možné od
dechové tvorby přes country a popík až po
tvrdý rock. Okolí často vnímá především,
že hrajeme moc nahlas. Já jim zase
vysvětluji, že se tak snažíme zakrýt chyby.
Ale vážně, pokud vím, tak zatím na nás
nebo přímo na mě nikdo moc nenadával a
na mé chování na podiu si zatím nikdo
nestěžoval. Širší veřejnosti zatím nikdy
nevadilo, když během večera vypiju
několik piv a zpívám falešně. Až někdy
přijde stížnost k mým nadřízeným, budu
muset s hudbou skoncovat. Přemýšlím,

s čím pak ale začnu. Asi se pustím do
baletu (cítím v sobě totiž dříve netušené
pohybové vlohy).
Můžete čtenářům přiblížit, jakým
dalším způsobem spolupracujete
s uživateli služeb našeho Domova?
Spolupracuji s Olinkou, kterou každou
středu převážím do Domova důchodců
zde v Kvasicích na mši. Olinka na mši
vždycky zazpívá nějakou píseň a tím
udělá radost všem zúčastněným, kromě
jednoho pána, který občas zanadává, že
to bylo falešně. Ale my jsme si na něho už
zvykli a já už naopak bývám překvapený,
když on k tomu nemá žádnou poznámku.
Jaké máte plány na rok 2011?
Na příští rok mám tolik plánů, že se mi to
tam snad všechno ani nevměstná. Škoda
že má rok 2011 jenom 365 dní (taky tam
mohli vsunout o pár dní navíc). To asi
nejvýznamnější, co mě čeká, je cyklopouť
s orelskou jednotou z Uherského Brodu ze
španělského Burgos do Santiága de
Compostela. Nikdy jsem se ničeho
podobného nezúčastnil, a tak je nejvyšší
čas dokončit závěť, komu předám kytary,
komu mikrofony, komu bicí a komu dluhy.
Rád bych tuto cyklopouť o délce 500 km
jel s modlitbou a s hledáním odpovědí na
jisté otázky a problémy, které život tak jako
tak tu a tam přináší.
Blíží se nový rok. Co byste hezkého
našim čtenářům popřál?
Hezkých věcí zdá se není moc, ale možná
je to kvůli nám samým, že se neumíme
správně dívat nebo je nedokážeme
objevovat. Člověk nepotřebuje ke štěstí
moc věcí. Mnoho světců a světic jsou toho
důkazem. Aby byl člověk šťastný,
potřebuje zakusit lásku, ale mnohem více
znamená, když člověk někoho miluje
a když sám lásku dokáže projevovat.
Protože jsem farář, asi by bylo na místě,
abych řekl i něco duchovního a ne jenom
takové silvestrovské legrácky (za které se
všem váženým čtenářům tohoto čísla
omlouvám). Přeji vám všem, abyste
objevili Boha, z něhož pramení životní
radost a nezničitelné štěstí. Přeji vám
šťastný nový rok 2011.
Převzato z Kvasického čtvrtletníku
12/2010

Pozvánka
ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012
se uskuteční dne 3. 2. 2011 od 13.00 do 18.00 hodin v 1. patře budovy
školy. Vezměte si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Srdečně zve ZŠ Náklo

Ze spolků
ZPRÁVA Z ČINNOSTI SOKOLA NÁKLO
V měsíci prosinci pokračovaly „zvelebovací“ práce
v budově sokolovny. Byly vyměněny závěsy na oknech,
opravena a vyčištěna opona. Díky sponzorům bylo
kompletně rekonstruováno osvětlení sálu. Po skončení
plesové sezóny a soutěží stolního tenisu bude provedeno
přebroušení a napastování parket na sále a ve „školce“
firmou Milan Dragoun a svépomocí bude vyměněno
obložení stěn na sále.
Pro oddíl stolního tenisu byl zakoupen treninkový
„robot“, který je ideální při treninku dětí a mládeže. Lze jej
naprogramovat tak, že vystřeluje míčky pomalé, bez
rotace, stále do stejného místa (pro děti) nebo se program
změní a tím i rychlost, míčky dopadají na různá místa na
ploše stolu a mohou mít horní nebo dolní rotaci. Od jisté
úrovně nastavení je neporazitelný. Podstatně se zlepšily
možnosti trénování, podle měsíčních zkušeností je možné
konstatovat, že to byla velmi dobrá, byť ne zrovna malá
investice. Finanční prostředky na nákup „robota“ se
podařilo v plné výši zajistit díky Ing. P. Prázdnému

KDO VÍ, CO JE KOS?
Dovolte nám krátce představit
těm, kteří neví, co je KOS, činnost
malého občanského sdružení
z Mezic. Malé množstvím členů
a velké duchem a myšlenkou. Jeho
celý název zní Občanské sdružení
Kulturně Ômělecké Spolek a náplní
činnosti je - cituji ze stanov:
podporování autorské tvorby
občanských uskupení, jednotlivců
a dále zastupování jejich činnosti.
Organizování kulturních akcí a jejich
materiálního zabezpečování za
účelem vytváření ekonomické
a materiální základny pro činnost
sdružení. Podpora a propagace
kulturního a etnického odkazu Hané
a blízkého okolí.
Když toto rozebereme, tak
můžeme stručně říct, že KOS má
zájem podporovat vše, co jakkoli
souvisí s naší hanáckou kulturou.
Takovými zásadními momenty jeho
činnosti doposud je zastupování
hudební skupiny Stracené Ráj
a pořádání kulturních akcí.
Nejznámější je RecesFest. Jak jsem
na začátku psal, že je KOS malý, co
se členské základny týká, tak
v období RecesFestu má schopnost
se nafouknout jako krocan a ve
spolupráci se spoustou nadšených
a šikovných dobrovolníků dokáže
zorganizovat takovouto oslavu
kultury a dobré nálady na Hané.
Příjemnou stránkou této akce je, že
tím, že těch asi 70 lidí pracuje bez
nároku na honorář a akci podporuje
spousta sponzorů, můžeme držet
vstupné na symbolické stokoruně při
velmi nákladném programu
a nemusíme se zásadně obávat

a M. Plachému od sponzorů a za pomoci OÚ Náklo.
Teď, v zimním období, je evidentně zřetelné, jak
výměna oken a dveří přispěla k úsporám co se týká
vytápění sokolovny. Nové osvětlení šetří 50 % el. energie.
Momentálně je sokolovna plně využívána k účelům,
kterým má hlavně sloužit.
Pondělí - 2 družstva florbalu, úterý - trénink st. tenis
(mládež a muži), středa - fotbal (benjamínci a muži),
čtvrtek - soutěžní utkání II. třída muži st.tenis, pátek st.tenis trénink (mládež a muži), soboty a neděle - soutěžní
utkání st. tenis (mládež a muži KP) a florbal.
Sokol Náklo děkuje tímto panu Petru Biharyjovi
a Džudynovi za dvoudenní bezplatnou práci při výměně
osvětlení a za dodaný spojovací materiál. Dále bych chtěl
poděkovat za vstřícnost a bezplatnou pomoc panu
exstarostovi Karlu Širokému za opravy vnitřních dveří
a zámků v budově sokolovny.

nějaké katastrofy. Do akce se jde
každý rok s tím, že se nevydělá, ale
musím říct, že se nám to ještě
nepovedlo. Akce je zisková a zisk,
který vyprodukuje, se investuje dle
stanov. To znamená, že peníze byly
použity na podporu kulturních akcí
jiných spolků a Základní školy
v Nákle. Dále se investovalo do
vylepšení areálu v Mezicích a na
charitativní účely.
Nyní ale dost minulosti a spíš
něco o budoucnosti. V letošním roce
mimo jiné připravujeme čtvrtý
RecesFest, který proběhne 4. 6.
2011. Mezi hosty se představí starý
bard hudební scény Petr Spálený se
svým Apollo bandem, tradičně
Stracené Ráj, Ondra Ládek neboli
Xindl X s kapelou, Venefica, divoký
Rock and Roll z Prahy
Slapdash a závěrem
tradičně Black Rose.
Toto samozřejmě není
vše. Ještě se rýsuje
účast zahraničních
kapel, ale o tom více, až
bude vše jisté. Z dalších
akcí plánujeme již v
loňském roce úspěšně
otestované nedělní
vystoupení ochotnických spolků a uvažujeme o koncertech hudby pro
náročnější posluchače. O všem Vás
ale budeme aktuálně informovat.
Co šlo jsme vyzradili a nyní snad
jen kdo za tím vším stojí. Předsedou
KOSa je Lubor Vaca, místopředseda
Marek Ošťádal a členové Tomáš
Utíkal z Mezic, Standa Hudeček, Ivo
Urbánek a Franta Beneš.
A tož tak. Závěrem nám dovolte

Za T. J. Sokol Náklo Zdeněk Olbert
poděkovat všem, kteří nám pomáhají
jak prací, tak přízní, a nemůžeme
zapomenout na naše ctěné sponzory
Pivovar Litovel, Alfaprojekt, Rádio
Haná, Fin Centrum, Proxima Invest,
Profit a tradičně i Haná Free Net.
Tak, a už víme, co je KOS :)

-kos-

Co se chystá a nechystá
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NÁKLO
se velice omlouvá všem svým příznivcům a stálým návštěvníkům

HASIČSKÉHO PLESU,
že jsme pro malý zájem z předchozích sezon ples na letošní rok
nezorganizovali. Do příštího roku se budeme muset více snažit a více
motivovat do tance, hudby a zábavy.
Starosta SDH Náklo V. Outrata a členové

Sokol Náklo pořádá v pátek 11. 2. 2011

Sokolský ples.
K tanci a poslechu hraje ELECTRON. V průběhu plesu bude vyhlášena „šťastná hodina“ /HAPPY HOUR/ a věřím, že i
taneční vystoupení žen přispěje k Vaší dobré náladě. Bohatá tombola zajištěna. Začátek ve 20.00 hod. Veškerý případný zisk
bude reinvestován do oprav a údržby sportovních zařízení. Plány jsou nemalé, tak nám svojí účastí pomozte. Srdečně zveme
nejen spoluobčany.

Sbor dobrovolných hasičů v Mezicích
Vás zve na svůj

HASIČSKÝ PLES
který se koná v pátek 4. února 2011 ve 20 hodin
v sále místního pohostinství U Kapličky.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina PANDORA.
Občerstvení, zajímavý program
a bohatá tombola zajištěny.

Vstupné 50,- Kč
Než odejdete na náš ples, nezapomeňte v domácnosti vypnout elektrické spotřebiče, plyn, zajistěte oheň v kamnech a zápalky před dětmi. Učiňte vše potřebné, abyste se mohli v klidu bavit.

Jiří Křížek
Pojišťovací a finanční poradce
Regionální ředitelství Olomouc

SERVISNÍ DEN
Dne 7. 2. 2011 se na Obecním úřadě
Náklo v době od 14 do 17 hodin
uskuteční servisní den pro klienty Axa
pojišťovny a penzijního fondu.
Zástupci Axy Vám budou nápomocni při
ukončování, změnách či sepisování
nových smluv. Axa je známa i pod
staršími názvy jako Vojenský penzijní
fond, Winterthur, Credit Suisse. Zájemci
nechť si vezmou s sebou smlouvu
a obč. průkaz.

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V NÁKLE
POŘÁDÁ V SOKOLOVNĚ V NÁKLE

V PÁTEK 4. ÚNORA 2011 V 16:00

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
VYSTOUPÍ DĚTI MŠ.
O ZÁBAVU SE POSTARÁ ŠAŠEK VIKY.
NEBUDOU CHYBĚT SPECIÁLNÍ EFEKTY,
TOMBOLA PRO DĚTI,
BUFET A OBČERSTVENÍ.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

