Vydává obecní úřad v Nákle v prosinci 2010

OBECNÍ ZPRAVODAJ
12
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a kde něco končí, zpravidla něco začíná. Rok
2010 byl rokem náročným a přinesl naší obci mnoho zásadních událostí.
Hodnocení těchto událostí nechám na každém z Vás, mně jen dovolte
připomenout ty nejzásadnější.
Začátkem roku byla dokončena silnice přes místní část Nákla
Jáchymov, proběhla rekonstrukce hrobu Jana Opletala a chodníku na
místním hřbitově, výsadba parku u školky a byla zahájena první etapa
opravy krajské komunikace přes vesnici Náklo. Aby toho nebylo málo,
přinesl nám blížící se konec roku komunální volby a zásadní výměnu
vedení obce. Je to velká změna a já bych jménem všech nových
zastupitelů, radních a samozřejmě i jménem svým chtěl poděkovat za
šanci, kterou jste nám dali. Budeme se snažit naplnit Vaše očekávání
a nezklamat Vaši důvěru. Sluší se ale také poděkovat těm, kteří nesli toto
břemeno zodpovědnosti do dnešních dnů, protože veškeré díla, která
byla v tomto a minulých letech vykonána, jsou jen jejich zásluhou
a výsledkem jejich práce.
Pokud se ještě vrátím ke zmíněným volbám, chtěl bych vzpomenout
jedno. Celý průběh voleb, jak jejich příprava, tak události samotné,

s sebou přinesli reakce, které nebyly zrovna správné. V těch velkých
státních volbách jsme si na to tak trochu zvykli a dalo se tedy očekávat, že
se zmíněné zvyklosti přenesou i k nám, do těch našich malých
"komunálek". Zamysleme se ale nad tím. Vždyť u nás nejde o nějaké
stranické boje, ale jen a jen o naše domovy a naše nejcitlivější soukromí.
Uvědomme si, že ať je cesta jakákoli, tak cíl je jenom jeden – pracovat
společně na zlepšení našeho nejbližšího okolí.
Nyní se tedy ocitáme na prahu nové etapy. S tím je spojena příležitost
začít se na věci dívat jinak. Ať vezmu odhodlání mezických hasičů,
uvědomělost nákelských Orlů, neztrácení naděje dětského centra
Housátko, vytrvalost sdružení chovatelů, zájem naší školy, rozvážnost
Senior klubu a nebo bojovnost nákelských Sokolů. Budiž nám jejich
konání příkladem a pomocí ve věcech, které nás teprve čekají.
Toto je naše obec a jakou si ji uděláme, takovou ji budeme mít.
Závěrem mi dovolte jménem mým a jménem celého týmu naší obce
popřát Vám krásné prožití období Vánoc a mnoho pracovních i životních
úspěchů v roce nadcházejícím.
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Co se dělo
Draikáda a opékání špekáčků

Dne 5. listopadu proběhla při ZŠ a MŠ
Náklo Drakiáda a opékání špekáčků.
Drakiáda se odehrála na louce mezi MŠ
a ZŠ v Nákle a opékání proběhlo v atriu
školy. Akce se mohli zúčastnit všichni
příznivci pouštění draků a milovníci
táboráku.

Samotné akci předcházela výroba draků
ve školní družině. Někteří si draky
vyrobili v družině nebo doma, jiní si
draka koupili. Draky pouštělo asi čtyřicet
lidí a díky celkem příznivému počasí se
většině draků podařilo vzlétnout.
Pouštění draků bylo provázeno tradičním vyhlášením soutěže o nejlepšího
draka. Vzhledem k tomu, že draků bylo
hodně a bylo těžké vyhodnotit opravdu
toho nejlepšího a nejpěknějšího, porota
nakonec udělila osm cen: nejlépe létající
ručně vyrobený drak, nejlépe létající
drak, nejstrašidelnější drak, nejlegračnější drak a mnoho jiných. Každý si
z Drakiády odnesl pamětní list a malou
drobnost. Po vyhlášení výsledků jsme
se přesunuli do atria školy, kde jsme
pomocí rodičů, prarodičů a dalších
přátel školy rozdělali oheň a opekli jsme
si špekáčky.

Atmosféra byla příjemná, bylo teplo
a štěstí se nás ten den drželo. Snad se
akce dětem i rodičům líbila. Všem moc
děkujeme za pomoc a účast.
Vychovatelka školní družiny při ZŠ
a MŠ Náklo
Vendula Helová a kolektiv

inzerce

Firma Astra bude prodávat každé úterý v době od 10.00 hod. do 10.20 hod. před Obecním úřadem v Nákle chlazené kuřecí maso
Kuřecí stehna
Kuřecí křídla
Kuřecí prsní řízky

44,- Kč/kg
20,- Kč/kg
99,- Kč/kg

Uvedené ceny platí do konce letošního roku. Opakovaný prodej bude každé úterý.
V případě, že se prodej neuskuteční, budou občané informováni místním rozhlasem.

Volby zastupitelů obce Ná klo
Usnesení
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Náklo konaného dne
11. listopadu 2010 na obecním úřadě
1.Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1.1.Složení slibu přítomných členů zastupitelstva obce
2.Zastupitelstvo obce schvaluje
2.1Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
schváleno 14 hlasy
2.2.Veřejnou volbu starosty, místostarosty, členů rady a výborů
veřejná volba starosty – schváleno 14 hlasy
veřejná volba místostarosty –schváleno 14 hlasy
veřejná volba členů rady – schváleno 14 hlasy
veřejná volba výboru finančního a kontrolního – 15 hlasy
2.3.Odměny neuvolněným členům ZO dle zák. č. 37/2003 Sb., v platném znění – dle zápisu, s účinností od 1.11.2010.
odměna pro místostarostu ve výši 7.509 –schváleno 14 hlasy, zdržel se 1
odměna pro členy rady ve výši 1.480,- Kč – schváleno 12 hlasy, zdrželi se 3
odměna pro předsedy výborů a komisí rady ve výši 1.300,- Kč – schváleno 13 hlasy, zdrželi se 2
odměna pro členy výborů a komisí rady ve výši 880,- Kč – schváleno 15 hlasy
odměna pro členy ZO ve výši 360,- Kč – schváleno 12 hlasy, zdrželi se 3
2.4.Funkci starosty uvolněnou, funkci místostarosty neuvolněnou
schváleno 14 hlasy
3.Zastupitelstvo obce zřizuje
3.1.Finanční výbor - tříčlenný
3.2.Kontrolní výbor - tříčlenný
4.astupitelstvo obce zvolilo
4.1.Starostu obce pana Marka Ošťádala, nar. 28.08.1973 schváleno – 12 hlasy, zdrželi se 2
4.2.Místostarostu obce Ing. Pavla Gnipa, nar. 23.04.1970 schváleno – 12 hlasy, zdrželi se 2
4.3.Členy rady
- pana Petra Hrachovinu - 12 hlasy, zdrželi se 2
- pana Karla Závodného - 11 hlasy, zdrželi se 2, proti 1
- Mgr. Petra Vybírala
- 13 hlasy, zdržel se 1
4.4.Předsedu finančního výboru – Lubora Vacu MBA -14 hlasy, zdržel se 1
Členy finančního výboru – Mgr. Tomáše Utíkala – 12 hlasy, zdrželi se 3
Ing. Vladimíru Spurnou – 13 hlasy, zdrželi se 2
4.4.Předsedu kontrolního výboru – pana Romana Ošťádala – 14 hlasy ,zdržel se 1
Členy kontrolního výboru – Ing. Františka Babicu – 13 hlasy, zdrželi se 2
Jaroslava Měřila – 14 hlasy, zdržel se 1

Informace z Obecního úřadu
Činnost obecního úřadu bude v době svátků ve vztahu
k úředním dnům nezměněná. To znamená že 20, 22, 27
a 29. prosince Vám budeme plně k dispozici.
V ostatních dnech proběhne čerpání řádné dovolené.
V akutních případech můžete volat 724 861 107.
Děkujeme za pochopení.

Odvoz plastů v roce 2011 proběhne v těchto termínech

26. 1.
24. 8.

9. 3.
5. 10.

20. 4.

1. 6. 13. 7.

16. 11.

28. 12

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Nákle
Pracovníci obecního úřadu ve spolupráci s místními složkami a školou si Vás dovolují pozvat na
slavnostní rozsvícení vánočního stromku v Nákle na návsi před obecním úřadem, které se bude konat

v pátek 3. 12. 2010 v 17:00.
Z ryze vánočním programem se představí školní kapela Náklo Band,
děti ze ZŠ Náklo pod vedením paní učitelky Švédové
a příjemný večer zakončí muzikanti Scholy Náklo
Bohaté občerstvení v podobě lahodného punče zajištěno.

Co se chystá
Senior klub Náklo pořádá dne 5. 12. od 9:00 do 16:00 v prostorách zasedací
místnosti obecního úřadu již tradiční

VÝSTAVU PERNÍČKŮ A KOŠT NÁKELSKÉ SLIVOVICE
Perníčky na výstavu můžete přinést v pátek 3. 12. od 9:00 do 17:00 na obecní
úřad v Nákle
Zájemci o účast v Koštu slivovice mohou dodávat své vzorky do 2. 12. na obecní
úřad v Nákle. Požadované množství je 0,3l od jednoho vzorku slivovice. 2. 12.
v odpoledních hodinách následně proběhne neodborné posouzení vzorků
s určením vítězů. Výsledek koštu s možností posouzení veřejností
proběhne 5. 12. na samotné akci
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Mikulášská nadílka v Mezicích
Sbor dobrovolných hasičů zajišťuje tento rok Mikulášskou nadílku v obci Mezice. Mikuláš, anděl a čerti navštíví děti v neděli 5. 12.
2010 ve večerních hodinách.
Zároveň tímto SDH Mezice přeje všem spoluobčanů příjemné prožití Svátků vánočních a úspěšný vstup do nového roku 2011
www.hasicimezice.estranky.cz

Mikulášská nadílka v Nákle
Milí rodiče,
rok s rokem se sešel a Mikuláš přijde co nevidět navštívit vaše děti, jak jim loni slíbil. Dovolte krátkou vsuvku, kdo vlastně
Mikuláš byl:
„Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře v dnešním Turecku. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidem, proslul
štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Jde o jednoho
z nejuctívanějších světců v celém křesťanství.
V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosince a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků
dětem. Byl inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause, která de facto vznikla zkomolením jeho jména,
dodáním dalších atributů.“
(Výňatek z wikipedie)
Mikuláš je tedy dle svého předchůdce postava pozitivní. Společně s anděly symbolizuje lásku a dobro, kterému je podřízeno zlo v podobě čertů. Jeho smyslem
není strašit děti, ale naopak povzbuzovat k dobrému. V této tradici chceme zůstat i my, kdo jsme se jí ujali a snažíme se ji v Nákle rozvíjet.
Mikuláš bude chodit jako obvykle 5.12. asi od 16.30 hod, a to směrem z návsi do ostatních částí Nákla. Chcete-li, aby Mikuláš přišel dát nadílku vašim dětem,
ozvěte se nejpozději den předem na mé telefonní číslo 777 668 784 a nebo se přijďte domluvit osobně na adresu: Náklo 323 (Jáchymov). Dětem připravte
přiměřené balíčky či dárky, které při příchodu převezmeme a dáme vašim dětem. Nadílku děláme z dobré vůle, proto i příspěvek za nadílku je dobrovolný.
Za Mikuláše, anděly i čerty přeji všem krásný adventní čas plný očekávání těch nejkrásnějších svátků – Vánoc.
Radek Stejskal

Vánoční trhy 2010
Vánoce jsou za dveřmi a my pro vás i letos připravujeme tradiční Vánoční trhy
v naší škole.
Přijďte s námi

10. 12. 2010 sdílet vánoční atmosféru.

Čeká na vás mnoho příjemného.
Stejně jako každý rok i letos si děti připravily spoustu zajímavých výrobků
k prodeji, díky naší nové dílně, nebude chybět ani keramika. Ti, kteří si ale
raději vyrobí něco sami, mohou navštívit vánoční dílnu. Pozveme vás na
prohlídku celé školy a ukázku hudební tvorby žáků soukromé školy VIVA LA
MUSICA. Chybět nebude ani živý Betlém a divadelní vystoupení našich žáčků
Cesta do Betléma. Večer vám zpříjemní posezení s vánočním občerstvením.
Na Vaši návštěvu se těší všichni ze ZŠ a MŠ Náklo.
(Bližší informace budou uvedeny na informačních plakátech.)

Co se chystá

GALAXY

TJ SOKOL NÁKLO pořádá v sobotu 4.12.2010 v sokolovně v Nákle MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU.
Začátek ve 21.00 hod.
Hraje skupina GALAXY
O občerstvení postaráno.

NÁKLOBAND & MUZIKANTI SCHOLY NÁKLO
Vás zvou v neděli 2. ledna 2011 v 15.00
do nákelské orlovny na

POVÁNOČNÍ POSEZENÍ u KYTARY
Bližší informace na plakátech

Sport
Zpráva Sokola Náklo z činnosti oddílu stolního tenisu

Letošní sezónu jsme zahájili se třemi
mužstvy v kategoriích dospělých a deseti dětmi
v žákovských soutěžích..
Mužstvo A po pěti letech a teprve podruhé
za dobu své činnosti postoupilo do kraje, kde
hraje soutěž KS II, třídy A. V současné době je

na 10. místě se dvěma výhrami a pětkrát
prohrálo. Nedá mi znovu než připomenout, že
nám pro lepší výsledky chybí body a umění
strhnout spoluhráče od nenadále a moc brzy
zesnulého Tondy Zvěře.
Mužstva B i C hrají sokolskou župu III. třídy,
kdy mužstvo B je v současné době na 2. místě
při 8 vítězstvích a jedné remíze a bojuje tedy
o postup, který se mi jeví jako hodně reálný.
Mužstvo C, kde hrají naši mladí hráči je nyní na
9. místě ze 14 účastníků. Jejich bilance je
3 vítězství, 1 remíza a 5 proher.
Děti ve svých kategoriích hrají bodovací
soutěže jak okresní tak krajské. V rámci okresu
jsou na průběžných prvních místech Natálie
Gnipová v kategorii nejmladších žákyň, Nikola
Gottfriedová ve starších žákyních a Michal
Němeček v kategorii dorostenců. V rámci kraje
je na tom nejlíp Tereza Prázdná, která je nyní na
průběžném třetím místě v kategorii mladších
žákyň.

Ve dnech 17. a 20.11. jsme pořádali tradiční
turnaj – Memoriál Jana Opletala. S soutěži
mužů hrálo 22 startujících z 5 oddílů a 3 ženy ze
dvou oddílů. V mládežnických soutěžích hrálo
7 nejmladších žáků ze 3 oddílů, 6 nejmladších
žákyň / 2 oddílů, 17 mladších žáků / 3., 13 ml.
žákyň / 4., 11 st. žáků / 5, 11 st. žákyň / 4, 13
dorostenců / 6 a 13 dorostenek / 4 oddíly. Takže
účast hojná a naši získali tři první místa –
Natálka Gnipová v kategorii nejmadších žákyň
a Nikola Gottfridová v kategoriích starších
žákyň i dorostenek. Doufám, že i okresní
přebory, které se konají příští měsíc budou pro
nás stejně úspěšné.
Pro zájemce - další a podrobnější údaje
j s o u n a s t r á n k á c h w w w. p i n e c . i n f o ,
www.ol.pinec.info a www.m.pinec.info.
Miloslav Plachý

Účast žákyň ZŠ Náklo na republikovém finále ve stolním tenise
Velkých úspěchů dosahovali žáci naší
školy na turnajích ve stolním tenise. 26.
října 2010 jsme se zúčastnili přeboru
družstev základní škol regionu Olomouc
na ZŠ Velký Týnec. Starší děvčata (Eva
Biharyjová, Nikola Gottfriedová, Denisa
Vacová) a starší chlapci (Zbyněk Plachý,
Lubomír Kauer a David Lehkoživ) nenašli
v konkurenci olomouckých škol
přemožitele a postoupili do krajského
finále. Úspěchem bylo také 2. místo
mladších děvčat
ve složení Michaela
Večeřová, Natálie Gnipová a Tereza
Prázdná.
Krajské finále se konalo 3. listopadu
v herně stolního tenisu SK Přerov. Starší
chlapci obsadili po statečném výkonu
5. místo. Starší děvčata prokázala i zde
velkou formu, opět zvítězila a postoupila
do republikového finále, které se konalo
v Jindřichově Hradci. Finále se konalo
v místní Městské sportovní hale ve dnech
15. a 16. listopadu a naše děvčata
soupeřila se čtrnácti nejlepšími družstvy
z celé republiky. Nejprve se ve skupině
utkala s družstvy Prahy (pozdější vítěz
turnaje), Plzně a Kamenice nad Lipou.
Boje ve skupině zvládla na jedničku
a postoupila z druhého místa do bojů
o semifinále. Zde prohrála s Vlašimí
(město vyhlášené stolně tenisovou
tradicí) a pokračovala v bojích o umístění.
Po vítězství nad děvčaty z Ostrožské
Nové Vsi pokračovala duelem
s Milevskem o 5.-6. místo. Tento soupeř

byl již bohužel nad naše síly, a tak jsme se
umístili na krásném 6. místě. Po skončení
soutěže družstev pokračovala ještě
dobrovolná soutěž jednotlivkyň, které
jsme se taktéž zúčastnili. Probíhala
vyřazovacím způsobem a skončila pro
nás opět nad očekávání dobře. Nikola
Gottfriedová obsadila nádherné 3. místo.
Konečné 6. místo v soutěži družstev
a 3. místo Nikoly v soutěži jednotlivkyň je
obrovským sportovním úspěchem našich
děvčat, na kterém má velký podíl
především místní oddíl stolního tenisu
vedený p. Miloslavem Plachým.

Výsledky přeboru družstev ZŠ regionu Olomouc:
Starší chlapci 8.-9. třída:
ZŠ Náklo – Gymnázium Hejčín 7:0
ZŠ Náklo – ZŠ Velký Týnec
6:1
Starší děvčata 8.-9. třída:
ZŠ Náklo – ZŠ Velký Týnec

4:1

Mladší děvčata 6.-7. třída:
ZŠ Náklo – Gymnázium Hejčín 4:1
ZŠ Náklo – ZŠ Velký Týnec

0:5

Výsledky krajského finále Přerov:
Starší chlapci 8.-9. třída:
ZŠ Náklo – ZŠ Přerov
ZŠ Náklo – ZŠ Nezamyslice 3:4
ZŠ Náklo – Gymn. Jeseník
ZŠ Náklo – Gymn. Šumperk 0:4
Starší děvčata 8.-9. třída:
ZŠ Náklo – ZŠ Přerov
ZŠ Náklo – ZŠ Přerov
ZŠ Náklo – ZŠ Hrabišín

0:4
0:4

3:0
3:0
3:0

Výsledky republikového finále Jindřichův Hradec:
Starší děvčata 8.-9. třída:
Utkání ve skupině:
Náklo – Praha
1:3
Náklo – Plzeň
3:0
Náklo – Kamenice nad Lipou 3:1
O postup do semifinále:
Náklo – Vlašim
O 5.-8. místo:
Náklo – Ostrožská Nová Ves
O 5.-6. místo:
Náklo – Milevsko

0:3
3:1

0:3
Jiří Peřina – ředitel ZŠ a MŠ Náklo

