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Vážení spoluobcané,
zaèalo obdob? adventu a již tak typického pøedvánoèního
shonu. Možná je to škoda, že ta pravá podstata Vánoc se nìkdy
ztratí za tìmito typickými výdobytky dnešní doby, ale nelze na to
øíct nic jiného, než, že jaké si Vánoce udìláme, takové je budeme
mít.
Jak jsem již psal, rok utekl jako voda a nezbývá, než
zabilancovat, co se povedlo a co naopak ne. Asi všichni máme
ještì v živé pamìti rekonstrukci komunikace v Nákle. Pro nìkoho
dobré, pro nìkoho špatné, pro mne musím øíct obrovská
zkušenost. Znovu bych chtìl tedy podìkovat svému pøedchùdci
panu Širokému, že se mu povedlo zlomit Krajský úøad a prosadit
tuto stavbu. Neodvážím se prorokovat, kdy se zase
v obci v období jednoho roku podaøí prostavìt
bezmála ètyøicet milionù. Na nás už bylo
spíše to, aby vše probìhlo nejlépe, jak je
jen možné, a koneèné dílo bezezbytku
plnilo svùj úèel. Nìkdy to bylo opravdu
o prsa, protože jak víme, papír
snese všechno, ale když se to pak
popasuje s koneènou realizací, ne
vše je jak má být. Jestli se dílo
povedlo nebo ne, to už nechám na
vašem posouzení, nicménì za sebe
bych chtìl podìkovat za trpìlivost
a vstøícnost f. Modos a pøedevším
panu stavbyvedoucímu, který byl
tím prostøedníkem mezi námi
a stavbou.
V soubìhu s rekonstrukcí
komunikace probíhala výstavba
volnoèasového areálu a založení nového
vegetaèního prvku. I zde jsme nakonec
pùvodní zámìr z vìtší èásti pøepracovali,
a sice tak, aby maximálnì posloužil svému
úèelu. Nyní jsou práce pozastaveny a v pøíštím roce
bychom chtìli kromì lavièek, které jsou již vyrobeny
a èekají na jaro, doplnit areál pergolou. Tento projekt byl z vìtší
èásti financován dotací ze SFŽP a MAS Moravská cesta. Tady si
dovolím podìkovat paní Zendulkové, f. Balatka, Tomáši Utíkalovi
a jeho partì a Petru Spurnému. Ti poslední dva jsou místní a to je
pøesnì naše filozofie - využívat místní šikovné øemeslníky, kde to
jen pùjde. Proinvestované peníze nám tak hezky zùstávají v naší
obci.
Dle pùvodního plánu z dotace, ale nakonec z vlastních
prostøedkù, jsme provedli rekonstrukci veøejného osvìtlení
v obci. Jak jsem již psal, úspora na energii by mìla být
významným posunem vpøed.
Další dílo z dotace je poøízení dopravnì bezpeènostních
prvkù v podobì dvou mìøièù rychlosti a zpomalovacího prahu
u školy v Nákle. Tato dotace byla z POV kraje a hradila
50% nákladù. Poslední dotací, která je ještì v bìhu, je nákup
vozidla pro SDH Mezice. Tam taktéž krajský úøad hradí
50% nákladù.
Podpora spolkù je dle našeho názoru pro obec zásadní,
proto byl spuštìn systém pøíspìvkù na projekty realizované

místními spolky. Vcelku pøíjemná èástka z rozpoètu obce je
podmínìna pro nìkoho možná až zbyteènì dùslednou kontrolou
nad jejím profinancováním. Nicménì ti šikovní si s tím poradili
a tak již èerpali - Malá kopaná Mezice, Orel Náklo a SDH Mezice.
Další spolky mají své projekty v realizaci a dle mého názoru vše
zaèíná fungovat, jak bylo pùvodnì zamýšleno. Velkou zásluhu
na tom má fungující kulturní komise. Já dìkuji všem jejím èlenùm
za jejich práci.
Vše je o ochotì, a když se pár dobrovolníkù domluví, tak
dokážou ledaco. Pokud mi nevìøíte, zajeïte se podívat na Lhotu.
Jejich nové høištì na návsi je pøedevším jen a jen jejich zásluhou.
Já jim za to také dìkuji.
A když už jsem v tom dìkování a máme pøed
sebou Vánoce, budu dìkovat dál, dokud
vystaèí papír. Zaènu tìmi, kteøí si to nejvíc
zaslouží, a sice místostarosta a radní.
Musím vám øíct, že je opravdu radost
pracovat s takovými lidmi. Manželky se
na nás sice nìkdy zlobí, že už to
pøeháníme, a tak dìkuji i jim a sice za
trpìlivost :) Pozadu nesmí zùstat ani
zastupitelé. Jsou to lidé, kteøí
zodpovìdnì nesou své funkce
a kdykoli je èlovìk požádá
o spolupráci, nic není problém.
Dìkuji tedy všem zastupitelùm
a èlenùm všech výborù za jejich
práci. Obec ale nemùže fungovat bez
svých pracovníkù. Až tady èlovìk
zjistí, jak je složité nìkdy vyhovìt
v banální vìci, když zákon praví....
Nìkým neoblíbení a nìkým naopak
uznávaní, nicménì je to takový jejich údìl
a tak i jim dìkuji. Jak tìm v kanceláøích, tak
tìm, co zkrášlují vzhled naší obce nebo
jakkoli pøispívají ke zlepšení našeho života v obci. Obec
nese velké bøemeno a to je škola. Co je ale obec bez školy?
I toto ale pøestává být bøemenem, když spolupracujete
s kvalitním týmem. Dìkuji tedy øediteli a stejnì tak všem ostatním
za jejich bezvadnou práci. Co je obec bez spolkù a obec Náklo je,
co se této problematiky týká, jedineèná. Kdo navštívil Den obce
a spoustu dalších akcí, které se v prùbìhu roku v obci udály, jistì
mi dá za pravdu. Za každým spolkem je vidìt obrovská hromada
práce a tak i jim všem dìkuji za jejich odhodlání. Všichni obèané
ale èleny spolkù nejsou a popravdì to tøeba není šálek jejich
kávy, nicménì jsou to slušní obèané, kteøí jsou hrdí na svùj
domov a váží si ho, stejnì jako svého okolí. I tìm dìkuji za to, jací
jsou. Nìkteøí si svého okolí ale naopak neváží a nemají k obci
a svým spoluobèanùm úplnì nejlepší vztah. I tìm ale dìkuji,
a sice za to, že mne stále udržují ve støehu.
Dìkuji tedy vám všem a je mi ctí zde pracovat jako starosta.
Pøeji pøíjemné prožití vánoèních svátkù a nový rok a vám
pøinese jenom vše dobré.
Marek Oštádal
Starosta obce Náklo

Zastupitelstvo o
b
c
e
Osmé zasedání Zastupitelstva obce Náklo probìhne dne 8. 12. 2011
Mimo jiné se budou projednávat tyto dùležité body:
Vyhlášení vítìze výbìrového øízení na pronájem obecních cest v „Chránìném
ložiskovém území” v katastru obce Náklo, a sice po pravé stranì cesty z Nákla do Lhoty
nad Moravou. Zámìr byl vyhlášen 8. 11. 2011 dle podmínek schválených zastupitelstvem
obce Náklo a rozbalování obálek probìhlo 24. 11. 2011. Nabídky podali dva uchazeèi
a nyní se vedou složitá jednání, na jejich základì se urèí vítìz výbìrového øízení. Pro obec
by tento krok mìl pøinést jak peníze do rozpoètu, tak jisté benefity, které budou vyplývat
z pøípadné tìžby, pokud tedy bude v dané lokalitì zahájena. Podrobnìjší informace
vzhledem k probíhajícímu výbìrovému øízení nemohu sdìlovat, nicménì vše bude
uzavøeno a rozhodnuto 8. 12. 2011.

CHLU

Dalším významným a hodnì diskutovaným bodem bude navýšení ceny stoèného. Již od zaèátku roku na tento problém
upozoròujeme a to, že se musí cena zvednout, je už víceménì jasné. Nicménì poslední informace o plošném výbìru formou paušálu
rozpoutala velikou diskusi.
Proè tedy 35 m3? Jak již bylo uvedeno, toto množství pro
paušální odbìr stanovuje vyhláška jako maximální. Správná je
samozøejmì námitka - já ale tolik nespotøebuji, proè bych mìl
tolik platit. Vyhláška umožòuje dát tøeba i 10m3 a to už každý
spotøebuje. Na to se dá cena stoèného 80,50 Kè a jsme tam, kde
potøebujeme být. Je nutné si uvìdomit, že se musí vybrat èástka
950 000,- Kè a to znamená od každého obèana 805,- Kè za rok.
Varianta s 35m3 se vybrala pouze pro snadnìjší porovnávání
s jinými obcemi, protože s množstvím 10m3 nikdo nepoèítá.
Znovu pøipomínám, že jinde se èástka na obèana a rok pohybuje
až na hranici kolem 1 500,- Kè.

V koneèném kalkulaci zvedne èástku na osobu na 910,- Kè. To
znamená, že jsme zase tam, kde jsme byli. Pokud nìkdo znovu
namítne, že plošný výbìr ale porušuje naøízení vyhlášky,
samozøejmì má pravdu. Pokud se ale obec s obèany na tomto
systému dohodne a obèané to takto podepíší v nových
smlouvách, nic tím neporušíme. Nejsme první, kdo se snaží
tento systém zavádìt. Stejným zpùsobem poèítají stoèné
všechny obce, které provozuje Èerlinka a nemusíme chodit ani
daleko, na stejném postupu se již pøed lety dohodli i v Pøíkazích.

Proè plošný výbìr? Nìkdo opìt namítá, že je to nespravedlivé.
Samozøejmì, co je ale spravedlivé? Èeský èlovìk je šikovný
a každá možnost, jak nìco obelstít, je pro nìj velkou výzvou.
Každý zpùsob výbìru má svoje mouchy a tento má
jednoznaènou výhodu ve své jednoduchosti. Prostì za rok
a osobu zaplatím 805,- Kè a nemusím nad nièím pøemýšlet. Je to
67,- Kè za mìsíc, což je dnes s bídou tøeba krabièka cigaret.
A když si vezmete cenu za pravidelný a poctivý odvoz ze septiku,
zdaleka tuto èástku nepøesáhnete. Pravdou ale je, že proti
tomuto je jeden jasný argument. Vyhláška totiž jasnì øíká, cituji:

Diskuse, které jsme vyvolali prvotní informací, ale pøinesly i jeden
návrh, který také stojí za zvážení a sice namontovat do
rozvodných skøíní zaøízení, které bude každou nemovitost mìøit
individuálnì. Tento návrh je asi nejspravedlivìjší a doplatili by na
to i pøípadní høíšníci, kteøí na ÈOV vypouští dešovou vodu. Proto
i tuto možnost bereme v potaz a necháváme pøipravit ceny
realizace této úpravy. V souèasné dobì nedokážeme
odhadnout, jestli to bude vzhledem k cenì a technickým
možnostem vùbec možné, ale pokud ano, zahájíme testování
a následnì pøípadnou montáž na všech zhruba 400 pøípojek.
Podrobnìjší informace budou zajisté známy právì na
avizovaném zasedání Zastupitelstva obce Náklo.

(5) Není-li množství vypouštìných odpadních vod mìøeno,
pøedpokládá se, že odbìratel, který odebírá vodu z vodovodu,
vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle
zjištìní na vodomìru nebo podle smìrných èísel spotøeby vody z
vodovodu odebral s pøipoètením množství vody získané z jiných
zdrojù. Takto zjištìné množství odpadních vod je podkladem pro
vyúètování stoèného.

Vìøte, že není naší snahou za každou cenu obèana sedøít z kùže,
nicménì nastalá situace, která plyne z minulosti a kterou jsme
víceménì zdìdili, nám nedává moc možností, jak problém øešit.
Možná tak trochu naivnì vìøíme ve vstøícnost spoluobèanù pøi
øešení tohoto problému, ale pokud nastanou komplikace,
nezbude, než je øešit jedním z navržených alternativních
zpùsobù.

Argumentace jasná a nezpochybnitelná. Znovu se tedy vracíme
na zaèátek. Co to ale pro nás znamená, pokud se vydáme touto
cestou? Celkový pøíjem ze stoèného se sníží zhruba o 150 000,Kè. Pokud tedy budeme potøebovat vybrat zmínìnou èástku 950
000,- Kè, potøebnou na zajištìní chodu ÈOV, budeme muset
stoèné ještì více zdražit, a sice minimálnì na 26,- Kè.

Znovu tedy pøipomínám, že o koneèném zpùsobu rozhodne
zastupitelstvo obce a a je to jakákoli varianta, pøeji si, aby to bylo
vítìzství zdravého rozumu.
Marek Ošádal
Starosta obce Náklo

Informace z
o
b
e
c
n
í
h
o
ú
řa
d
u
Provozní hodiny místního høbitova.
Vzhledem k tomu, že se projevily známky vandalizmu v prostorách místního høbitova,
pøistoupíme k prvnímu zásadnímu opatøení a sice zavedení pøesnì stanovené doby, po
kterou bude høbitov otevøen.
Èasy jsou následující: Léto: 7:00 - 20:00
Zima: 7:00 - 18:00
Pøípadným dobrodruhùm, kteøí ví o èem mluvíme bychom chtìli vzkázat, že památku
zesnulých hodláme chránit za každou cenu a pøípadné výstøelky nìèí nerozvážnosti
budou nekompromisnì a exemplárnì øešeny. Dìkujeme za pochopení.
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Nový web obce Náklo
Pro zajištìní lepší informovanosti obèanù a ostatních uživatelù
internetu jsme od 1. 12. 2011 spustili stránky obce Náklo
v novém vzhledu a s novým uspoøádáním. Mimo to jsme je
rozšíøili o nové informace, jako je územní plán obce Náklo,
možnost nahlížet do nìkterých nejstarších kronik (prozatím
pouze Lhota a Mezice, na ostatních se pracuje) a možnost
využívat i velmi kvalitní mapové podklady. Bude ještì chvíli trvat,
než vše bude dotaženo, nicménì první krok byl uèinìn a teï
záleží jen na Vás, jestli stránky zaøadíte mezi svá oblíbená místa,
která na internetu navštìvujete.

Odvoz plastù v roce 2012
Podle nového systému budou plasty vyváženy vždy v tìchto termínech:

26.1. 23.2. 22.3. 19.4. 17.5. 14.6. 12.7. 9.8.

6.9. 4.10. 1.11. 29.11.27.12.
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Zmìna lékaøe v Nákle
Dobrý den, vážení obèané, jmenuji se Andrea Adamcová. Už nìkteré dny v prosinci a dále potom na plný úvazek
od ledna 2012 se se mnou setkáte v ordinacích v Nákle, Pøíkazích, Støeni a Hynkovì. Mou specializací je praktický lékaø
a internista. 10 let jsem pracovala na interním oddìlení a interní ambulanci v nemocnici a poté 4 roky jako praktický lékaø
. Tento rok jsem vypomáhala v interní a endokrinologické ambulanci MUDr. Šarapatkové. Ráda bych navázala na
vynikající práci vaší dosavadní paní doktorky Daniely Hiklové. Co bych vám v budoucnu chtìla nabídnout?
Do ordinace v Nákle se chystáme poøídit:
1. EKG pøístroj k doplnìní preventivních prohlídek, pøedoperaèních vyšetøení. Je nezbytný taktéž pøi diferenciální
diagnostice akutních bolestí na hrudi.
2. pøístroj na mìøení tzv. QUICKova testu pøímo v ordinaci. Pacienti, kteøí užívají lék na øedìní krve /Warfarin,
Lawarin/, budou mít výsledek okamžitì a dle nìj upravíme dávkování léku.
Jak už jsem zmínila, dosavadní pracovní doba bude platit ještì v prosinci, od ledna dojde ke zmìnám, na které
bìhem prosince upozorníme. Chystáme možnost telefonického objednání na konkrétní hodiny, dále pøipravujeme
ordinaèní hodiny pouze pro pracující. O všech pøípadných zmìnách budeme vždy s dostateèným pøedstihem
informovat.
Pøeji klidný a pohodový pøedvánoèní èas pøeje Andrea Adamcová.

Naši jubilanti v listopadu 2011
Stanislava SMOLÍKOVÁ
Antonín NOVOTNÝ
Václav ŠIŠMA
Alžbìta POSPÍŠILOVÁ

Náklo
Náklo
Náklo
Náklo

oslavila 70 rokù
oslavil 75 rokù
oslavil 80 rokù
oslavila 85 rokù

Našim jubilantùm gratulujeme a pøejeme pevné zdraví.

Gratulace
Dne 12. prosince oslaví P. Kvìtoslav Kulavík, dlouholetý nákelský faráø, devadesáté narozeniny. Zároveò
v tomto roce ubìhlo 55 let od chvíle, kdy pøijal v katedrále sv. Štìpána v Litomìøicích knìžské svìcení (24. 6.
1956). Po vysvìcení na knìze pùsobil dva roky jako kaplan v Šumperku. V šumperském dìkanátì sloužil
i dále, nejdøíve jako duchovní správce farností Branná a Ostružná, a od roku 1963 ve farnostech Rapotín,
Rejchartice a Sobotín.
V roce 1970 byl poslán do Nákla a zde byl jedenatøicet let faráøem (od roku 1979 pøibyla i farnost Skrbeò)
a nadále u nás zùstává jako faráø emeritní. Jen pro zajímavost, bìhem tìchto let v našem kostele udìlil 782
køty, oddal 108 manželských párù a doprovodil pøi posledním rozlouèení 437 zemøelých.
Chci mu znovu podìkovat za dlouholetou službu v naší farnosti a také popøát zdraví a Boží požehnání.
P. Ondøej Jirout
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Rozhovor s Mgr. Ondøejem Jiroutem, faráøem v Nákle.
Pan faráø Ondøej Jirout je velmi pøíjemný a pozitivní èlovìk. Navštívili jsme ho,
abychom pro Vás v tomto pøedvánoèním období zjistili jak pár informací z jeho života, tak
i nìco o poslání, které je právì s obdobím Vánoc nesmazatelnì spjato. Pan Mgr. Ondøej
Jirout, rodák ze Zlína, je knìzem od roku 2004, kdy dostudoval obor zvaný teologie,
nejdøíve nultý roèník v Litomìøicích a následnì pìt let na Teologické fakultì v Olomouci. Od
roku 2006 je faráøem farnosti v Nákle.
Pane faráøi, jak jste se vlastnì ocitl
u nás v Nákle?
V rámci diecéze je každý knìz
vysvìcen pro nìkterou z diecézí, tady
u nás je to olomoucká arcidiecéze
a následnì biskup rozhodne o umístìní
každého knìze. Setrvání knìze v rámci
farnosti pak ale není trvalé. Dle nìjaké
praktické potøeby církve biskup po urèitém
období rozhodne a zmìní umístìní
jednotlivých faráøù v rámci diecéze.
Mùže to být proto, že nìkterý faráø
je vhodnìjší spíše pro práci s mládeží,
jiný zase tøeba schopný stavitel a tak
dle této konkrétní potøeby pak biskup
volí, koho kam umístit?
I takto to mùže být, jsou specifická
místa, kde jsou studentské farnosti,
kaplani na školách, centra pro rodiny
a tam se samozøejmì vždy hledá knìz,
který má pro tuto práci jisté schopnosti
a pøedpoklady.
Blíží se Vánoce. Jak trávíte vánoèní
svátky?
Vánoèní svátky trávím tady ve farnosti
a je pravda, že z mého pohledu je to
víceménì jakoby pracovní. O svátcích je
mší svatých více jako obvykle. Vánoèní
svátky jsou svátky církevní , a proto je pro
mne pøirozené, že je slavím v kostele.
Rodinu ale navštìvujete ...
To ano. Vìtšinou to probìhne tak, že
na Štìdrý den odpoledne se scházíme
s knìžími tady z okolí, vždycky u nìkoho

máme spoleènou veèeøi a pak se
rozjedeme na ty svoje pùlnoèní mše
svaté, které zaèínají nìkde už kolem
osmé hodiny veèerní. Štìdrý den tedy
trávíme takto spolu a potom po Štìpánu si
udìlám volno a navštívím svoji rodinu.
Dodržujete nìkteré z prastarých
vánoèních zvykù a tradic?
Teï moc ne, ale døíve s rodinou jsme
prožívali takové ty tradièní Vánoce,
cukroví, kapr, stromeèek a pak jsme to
zakonèovali spoleènou návštìvou
pùlnoèní mše svaté. Lití olova a podobné
zvyklosti jsme ale nedìlali.
Takže ten kapr tam je, protože
nìkteøí lidé ho vymìnili za øízek,
pøípadnì filé ...
Ne, urèitì rybí polévka a kapr, urèitì.
Která z vánoèních koled je vaší
nejoblíbenìjší?
Nejradìji mám vánoèní koledu „Co to
znamená medle aj nového“.
Na které Vánoce vzpomínáte
nejradìji?
Urèitì rád vzpomínám na všechny
Vánoce, obzvláš na ty, které jsem prožil
doma s rodinou, když jsem byl ještì malý.
Hodnì rád také vzpomínám na Vánoce,
když jsem byl na vojnì a do poslední
chvíle jsem nevìdìl, jak to bude.Tam to
bylo vždycky takové hodnì složité. Když
jsem se pak nakonec dostal domù, mìl
jsem z toho velikou radost. Na to velice
rád vzpomínám.

Jaký dárek Vám udìlal nejvìtší
radost?
Dárkù jsem dostal spoustu, ale asi
nejvíc si pamatuji na to, když jsem dostal
kopaèák (smích). Tehdy to ještì nebylo
tak nìjak bìžné, byla to docela vzácná
vìc, kterou mìl málokdo. To jsem byl
tehdy velice pøekvapený, protože jsem
vùbec neèekal, že bych ho mohl dostat.
A mezi knìžími si dáváte dárky pøi
vašich spoleèných vánoèních
setkáních?
Dáváme si dárky, urèitì, snažíme se,
aby byly vtipné a zajímavé.
Co byste popøál všem dìtem, které
musí trávit Vánoce v nemocnicích a
nebo kdekoli jinde mimo svoji rodinu?
Samozøejmì bych jim pøál, aby se
mohli brzo vrátit domù. Pøál bych jim
rodièe, kteøí je dokážou mít opravdu rádi
a dokážou jim to dát najevo i pøes to, že
s nimi být o Vánocích nemùžou. Taky bych
jim pøál, aby ta zkušenost, kterou jim to do
života dá, aby jim potom také v životì
pomohla a ony díky tomu dokázaly ty
Vánoce prožívat nìjak líp, než to bylo
tøeba pøedtím.
Dìkujeme za rozhovor a pøejeme
krásné Vánoce.
Terezie Ošádalová a Emílie Hanáková
6. tøída

Jelikož se blíží nejhezèí svátky roku, rozhodli jsme se, že se pokusíme navodit vánoèní atmosféru opìt dalším netradièním
dotazníkem, tentokrát pro nejmenší školáky ze tøetí tøídy ZŠ v Nákle. Tady jsou jejich odpovìdi.
1. Co je to purpura ?
Kvìtina.
Nevím.

3. Proè se slaví Vánoce?
Protože umøel Ježíš.
Abychom dostávali dárky.

5. Proè vám Ježíšek nosí dárky?
Protože je hodný.
Protože jsme nezlobili.

2. Co je to advent?
Krásná chvíle.
Ètyøi týdny pøed Vánoci.
Zapalují se svíèky.

4. Proè se na Vánoce jí kapr?
Protože je dobrý.
Jí se vždycky.

6. Proè se zdobí adventní vìnce?
Abychom to mìli hezké.
Aby se mìly na èem zapalovat
svíèky.

A co vy? Vìdìli byste si rady? Víte, že….
1. purpura je vánoèní aromatická smìs, která se zapaluje na
Štìdrý den? Navozuje vánoèní náladu. Pùvodnì se dávala
na kamna, aby provonìla celý dùm.
2. advent je období ètyø nedìl pùstu, kdy se lidé pøipravují na
Vánoce? V dnešní dobì se spíše spojuje s pøedvánoèním
úklidem a shonem pøed Vánoci.
3. vrcholem èeských Vánoc je Štìdrý den, i když samotné
svátky vánoèní zaèínají narozením Pánì 25. prosince?

4. protože je to postní jídlo. Na Vánoce se nesmí jíst maso
z teplokrevných živoèichù.
5. protože je to pøipomenutí Božské štìdrosti. V evropských
zemích se slaví až od pozdního støedovìku. U nás donese
dárky Ježíšek, jinde Noel, Santa Claus, Vánoèní muž...
6. protože je to vánoèní dekorace, která se stala tradicí. Každá
svíce znamená jeden uplynulý týden adventu.
Markéta Haninová a Lucie Dostálová
7. tøída
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Památka na Jana Opletala
Žáci naší školy
chodí každoroènì
16. listopadu na
høbitov uctít památku
Jana Opletala.
I tento rok jsme se
tedy sešli, abychom
tak uèinili.
Pravdìpodobnì
asi všichni víte, kdo
to Jan Opletal byl.
Pro ty , kteøí by
tohoto hrdinu neznali, jen pár vìt o jeho životì. Jan se narodil
31. 12. 1914 ve Lhotì nad Moravou do chudé rodiny. Byl
nejmladší z rodiny, mìl sedm starších sourozencù. Zajímavostí
je, že rodièe Anna a Štìpán neuvedli do úøedních dokumentù
Janovo pravé datum narození. Dùvodem bylo, aby šel Jan døíve
do školy a co nejdøív zaèal vydìlávat peníze. Podle lidí, kteøí se
s Janem osobnì znali, byl výjimeèný ve všech ohledech. Byl
výborný sportovec, student i kamarád, autorita a vùdce všech.
Jan chodil na Základní školu do Nákla. Poté navštìvoval
Zemské reálné gymnázium v Litovli. Chtìl studovat medicínu,
proto zamíøil do Prahy na Karlovu univerzitu, kde bydlel
v Hlávkovì koleji. Tam se seznámil s Maruškou Kafkovou, svojí
snoubenkou. Jan byl nespokojený s politikou našeho státu
a nástupem fašismu. 28. øíjna 1939 probìhla demonstrace, do
ulic vyšli i studenti vysokých škol. Jan se nebál a u této pøíležitosti
pronesl ted´ již památnou vìtu: „Kdo se bojí, a zùstane doma. Já
jdu!“
Vojáci mìli pøíkaz rozehnat demonstraci za každou cenu.
Støíleli bezhlavì do davù lidí. Jednou z tìch kulek byl zasažen
i Jan Opletal. Støela zasáhla bøicho. Za pomoci kamarádù se
dostal do auta a poté byl pøevezen do nemocnice. Podstoupil
operaci, ale i pøesto po útrpných ètrnácti dnech v bolestech
11. listopadu zemøel v pouhých ètyøiadvaceti letech. Pohøben byl
na høbitovì v naší obci.

Vrátím se k 16. 11. 2011. Ten den se uskuteènil každoroèní
pietní akt u hrobu Jana Opletala. Poté, co se všichni žáci i ostatní
pøihlížející utišili, mìl krátký proslov starosta Marek Ošádal.
Ještì, než nám pøeèetl pan uèitel Jiøí Kala podrobný popis
Janova života, drželi všichni na jeho památku minutu ticha. Po
doètení životopisu se ujal slova pan faráø, který se za Jana
pomodlil. Vzpomnìl si pøi své øeèi i na Marii Turkovou, která pøed
nedávnem vydala knihu o tomto výjimeèném muži.
I já jsem tuto knihu èetla a mùžu ji doporuèit všem tìm, kteøí
se chtìjí o Janovi dozvìdìt víc. Pan faráø ukonèil svùj projev
slovem „amen“. A tímto slovem skonèil i další pietní akt na
památku Jana Opletala, který se opìt uskuteèní zase za rok.
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Bludièkové spaní ve školní družinì
Jednoho dne vznikla myšlenka vytvoøit
pro dìti nìco nového, zajímavého…
Proto jsme se nechali inspirovat jinými
školami, ve kterých už spaní probìhlo.
Nabídli jsme dìtem prožít projektové
odpoledne + veèer (samozøejmì i ráno)
s názvem Bludièkové spaní ve školní
družinì.
Bludièkového spaní se zúèastnilo 25 dìtí
a probìhlo dne 16. listopadu 2011 od 17h
pøivítáním a spoleènou svaèinkou.
Následovalo vyrábìní lucernièek pro
bludièky, které dìti skvìle zvládly.
Jakmile mìl každý svoji lucernièku
vyrobenou, teple jsme se oblékli, zapálili
svíèky a vyšli jsme na krátkou
bludièkovou procházku. Všechny dìti
stateènì prošly stezku odvahy
a spoleènì jsme pustili lampión štìstí.
Každý si mohl pøát své tajné pøání.
Hladová bøíška jsme nasytili ve školní
kuchyòce spoleènou veèeøí. V prùbìhu
veèera jsme si zahráli nìkolik spoleèných
her zamìøených na spolupráci. Zahráli
jsme si i dìtské spoleèenské hry „Activity“
a „Èesko“, které dìtem za odmìnu
pøinesly bludièky.

Pøed spaním si dìti poslechly a prohlédly
tradièní pohádky na staré dobré
,,promítaèce“. Nakonec jsme všichni
zalehli do spacákù a popøáli si dobrou
noc.
Ráno následoval celkem brzký budíèek
díky ranním ptáèatùm, spoleèná
snídanì, spoleèné hry, úklid, zhodnocení
celého projektu. Dìti si domù odnesly
osvìdèení o úspìšném zvládnutí
Bludièkového spaní v družinì, lampión,
malou sladkost a snad i úsmìv na tváøi.
Doufáme, že se dìtem Bludièkové spaní
líbilo a že se nám podaøí zrealizovat další
podobné akce.
Moc dìkujeme všem zúèastnìným
dìtem za úsmìv, stateènost, ochotu
a spolupráci a dìkujeme také jejich
rodièùm za obèerstvení, které donesli...
Vendula Helová a Jitka Helová
Vychovatelky

Veronika Smékalová, 9.tøída
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Žurnalistický kroužek pøi ZŠ Náklo
Na naší základní škole vznikl na zaèátku školního roku
2011/2012 žurnalistický kroužek pod vedením p. uè. Hegerové,
do kterého se mohli pøihlásit žáci, kteøí mají alespoò malé
zkušenosti v této oblasti, a to nejen tito, ale ostatnì všichni, kteøí
mají zájem rozšiøovat své spisovatelské, fotografické èi jiné
dovednosti. Tento spolek si jako svùj hlavní cíl vytyèil, spolu se
starostou obce Nákla, že bude pøispívat do obecního
zpravodaje.
Do našeho týmu patøí žáci z druhého stupnì. Scházíme se
dvakrát do mìsíce, a to na obecním úøadì se starostou
M. Ošádalem èi v budovì základní školy. Po sestavení
redakèního týmu jsme se okamžitì vrhli do práce a napsali už
celou øadu nejrùznìjších èlánkù zejména z našeho školního
prostøedí. Teoreticky jsme se soustøedili zejména na psaní
a tvorbu rozhovorù, zpráv a anket. Nemalou pozornost jsme
vìnovali i tvorbì odkazu pro náš kroužek na webových stránkách
naší školy.
V prùbìhu dalšího ètvrtletí jsou pro redaktory pøipraveny
i nauèné semináøe, a to napø. fotokurz s p.uè. Volmanovou nebo
workshopy s panem Opletalem, což je dlouholetý novináø ze
Senièky, který pùsobil také v èasopisu MF Dnes.
Jana Nováková, 9.tøída

Foto (zleva): Zlatka Havlíèková, Jana Nováková, Veronika
Smékalová, Lucka Dostálová, Boøek Grác, Markéta Haninová,
Lenka Veèerová, Honza David a dole Kamila Haninová, Emilka
Hanáková, Terezka Ošádalová, Míša Veèeøová

Zpráva s
p
o
l
k
u
Zpráva o èinnosti SDH Mezice za rok 2011
Sbor dobrovolných hasièù, který má 64 èlenù, z toho 37 mužù,
17 žen a 10 žákù, není složen jen z „místních“, ale vzhledem
k pøátelské atmosféøe i z „pøespolních“nadšencù pro
„hasièstvo“a kulturní život v obci.

tøídenní akce, to byly oslavy dùstojné s bohatým kulturním
programem, na který SDH Mezice dostalo finanèní neinvestièní
pøíspìvek z rozpoètu Olomouckého kraje ve výši 25 000,-Kè

I tentokrát byl sportovní a kulturní rok SDH Mezice dosti
rozmanitý:
Bìhem roku reprezentovala náš sbor tøi soutìžní družstva:
muži,ženy a starší žáci. Ti se v tomto roce (i pøes problémy se
složením stabilního družstva) zúèastnili soutìže okresní ligy
mladých hasièù okresu Olomouc a pohárové soutìže
Zaèátkem roku jsme uspoøádali hasièský ples,ve spolupráci
s Národopisným souborem Pantla již dvanáctý roèník
„èarodìjnic“, okrskovou soutìž SDH,èlenové sboru se podíleli
na zajištìní již 4. roèníku akce „Hanácké recesfest“ kterou
poøádalo obèanské sdružení KOS, pomáhali jsme i sdružení „
Housátko“ zajistit poøádání Dìtského dne.
Jistì nelze opomenout, pro náš sbor velmi dùležitou akci, jejíž
pøípravy zaèaly již v loòském roce a to oslavy 120 let výroèí
založení Hasièského sboru Mezice.
I pøes vyslovenì nepøíznivé poèasí bìhem této plánované

SDH Mezice zajistilo tradiènì na konci prázdnin dìtský den
s diskotékou, kulturnì spoleèenskou akci „Mezecky dochaøeni“
a v dobì kdy budete tento pøíspìvek ve zpravodaji èíst
i „rozsvìcováni Mezecké kapleèke“.
Plánovaný je i „Mezecké Silvestr na ledì“.
Závìrem této krátké zprávy mi dovolte, abych podìkoval všem,
kteøí se jakýmkoli zpùsobem podíleli na èinnosti SDH Mezice
v tomto roce. Zvláštì pak vedoucím mládeže za zajištìní bohaté
sportovní èinnosti, která je èasovì velmi nároèná.
Pøeji vám klidné svátky vánoèní a šastný nový rok
Ošádal Roman
Starosta SDH Mezice

Zemìpisná soutìž
Po loòském roce, kdy jsem poøádala zemìpisnou soutìž ve
škole,mì dìti umluvily na její pokraèování. Takže letos, navíc i pro
všechny pøíznivce zemìpisu ze široké veøejnosti, budou káždý
pátek od 2.12.na stránkách školy www.zsnaklo.cz zadané
nápovìdy na hledání konkrétního místa .
Pokud chcete soutìžit i vy, odpovìdi mùžete posílat do každého
následujícího pátku na adresu marie.roglova@zsnaklo.cz .
Snad vám to zpøíjemní zimní období.
Marie Roglová

1.
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Halloweenská soutìž o nejhezèí dýni
Soutìž o nejhezèí dýni probìhla na naší škole od 31. 10. 2011 do
2. 11. 2011. Zúèastnilo se jí celkem 29 dìtí, které vydlabaly
23 halloweenských dýní. Slavnostní vyhodnocení se poté
uskuteènilo v tìlocviènì ZŠ Náklo 3. 11. 2011.
A kdo byli ti vítìzové?
1. místo obsadili Karolína (3.tø.) a Jakub (1.tø.) Kaèmárovi
2. místo obsadil Michal Hoøejš (8.tø.)
3. místo obsadil Martin Pluskal (5.tø.)
Gratulujeme všem vítìzùm a již nyní se tìšíme na další roèník
soutìže, které se mùže zúèastnit každý.
Terezie Ošádalová

Zába
v
a
Zlatka Havlíèková
a Jana Nováková, 9.tø.

VÁNOCE køížem krážem
Vánoce jsou køesanská tradièní oslava narození Ježíše Krista. Spolu s
Velikonocemi patøí k nejvýznamnìjším køesanským svátkùm. U nás je za
vrchol Vánoc považován Štìdrý den, 24. prosinec. Do Vánoc je nìkdy
zahrnována i doba adventní, která Vánocùm pøedchází. K nim se také pojí
nejrùznìjší tradice, do kterých se øadí napø. vánoèní stromek, jeslièky
(betlém), vánoèní dárky, které nosí Ježíšek, èi vánoèní cukroví.
1.Jak se jmenoval otec Ježíše?
2.Jak øíkáme období, kdy se zapalují na vìnci svíèky?
3.25. prosinec je … vánoèní.
4.V toto období je tradicí péct vánoèní …… .
5.Jaký svátek slavíme 6. 12.?
6.Kašpar, ……………, Baltazar = Tøi králové
7.Když vydržíme celý den nic nejíst, uvidíme zlaté…… .

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Jak vidí žáci naši školu …

…a vyuèovací pøedmìty…

Pøíchod do školy – cesta na popravu
Volná hodina – sùl nad zlato
Tøída – planeta opic
Za školou – volání divoèiny
Sborovna – tajná komnata
Šatna – vlèí doupì
Prázdniny – sladká to svoboda

Hudební výchova – psycho
Matematika – do 10 snad umím
Èeský jazyk – nauèila mì maminka
Nìmecký jazyk – jazykolam
Angliètina – what?
Zemìpis – aspoò že vím, kde bydlím
Dìjepis – hodina spánku
Dílny – urob si sám

Vánoèn?vtip
Rodièe mají dvì dìti - jednoho pesimistu
a druhého velkého optimistu. Na Vánoce
chtìjí rodièe dìti vyzkoušet. Pesimistovi
vykoupí obchod s hraèkami a optimistovi
dovezou do pokoje kopu koòského
hnoje. Zazvoní na zvonec a dìti bìží do
pokoje podívat se na dárky. Z pokoje
pesimisty se ozývá pláè. "Tolik
dárkù,všichni mi budou závidìt, hraèky
se budou kazit a tolik baterek do nich."
Z pokoje optimisty se ozývá smích. Když
pøijdou do pokoje, optimista se
pøehrabuje v hnoji a øíká: "Tolik hnoje, to
tu musí být nìkde koník!".

Reklama

ŠETRETE NÁKLADY A PREDEJTE STAROSTI O VAŠE ÚCETNICTVÍ ODBORNÍKUM, ABY
JSTE SE MOHLI NAPLNO VENOVAT TOMU, CO JE PRO VAŠE PODNIKÁNÍ DULEŽITÉ!
Firma Guardfinn s.r.o.
Vám nabízí komplexní služby v oblasti úèetnictví,
daòové evidence, mzdové agendy a personalistiky, vèetnì zastupování
na úøadech. Naše kanceláø rovnìž spolupracuje i s daòovým poradcem.
Kontakt:
Ing. Denisa Zavadilová
Náklo 239
Tel.: 723 204 691
mail: guardfinn@seznam.cz

Guardfinn s.r.o.
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ZPRÁVA Z ÈINNOSTI SOKOLA NÁKLO
V mìsíci øíjnu skonèila podzimní èást fotbalových soutìží.
Muži jsou po polovinì soutìže poslední, na 14. místì. Uvidíme,
jak absolvují avizovanou nároènou zimní pøípravu.
Mladší žáci jsou po podzimu na velmi pìkném 4. místì, když
na l. místo v tabulce ztrácejí jen 2 body. Benjamínci mìli velmi
tìžkou skupinu, po poèáteèních vyšších prohrách se jejich
výkony viditelnì zlepšily, ale na soupeøe to prozatím nestaèilo.
Po podzimu jsou ve skupinì poslední.V jarní èásti soutìže to
bude jistì lepší.
Ve dnech 17. a 19. 11. 2011 se v sokolovnì konal Memoriál
Jana Opletala ve stolním tenisu.
Dne 17.11. hrála mládež, 19.11. pak dospìlí.
Kategorie: žáci a žákynì do 10 let
10 žákù, 6 žákyò, oddíly: Náklo, Mohelnice, Køelov, Neøedín,
DDM Olomouc, Chropynì, Šternberk, Námìš na Hané, Buk,
Pøerov.
Úspìchy našich : 1. místo
Pìèková Alenka

Práce v sokolovnì.
Bylo zakoupeno 20 pivních setù na venkovní posezení, byly
vymìnìny dveøe ze sálu do vestibulu a dveøe mezi šatnami, na
pánských WC je nová dlažba, obklady a 3 nové pisoáry na
fotobuòku.
Stoláøské práce provedl pan Svoboda, zednické
a obkladaèské práce pánové L. Dosoudil a M. Labonek
a vodoinstalatérské práce pan P. Hildebrant. Všichni odvedli
skvìlou práci, mohu jen doporuèit, kontakty jsou k dispozici.
V mìsíci prosinci bude zakoupeno 40 stolù a 160 židlí. Tím
bude vyèerpána dotace ve výši 377 000,-Kè, kterou poskytla
MAS Moravská cesta. Takže na plesovou sezónu bude interiér
sokolovny v solidním stavu.Tímto bych chtìl pozvat všechny
spoluobèany nejen z Nákla na sokolský ples, který se bude konat
v pátek 20.ledna 2012. K tanci a poslechu bude hrát
ELECTRON.

Prázdná Terezka , 3. místo

Mladší žáci a žákynì 10-12 let
26 mladších žákù, 16 mladších žákyò, oddíly: Náklo,
Neøedín, Mohelnice, Chropynì, Šternberk, Námìš na Hané,
DDM Olomouc, Rýmaøov, Køelov, Lutín, Krèmaò, Pøerov, Buk
Úspìchy našich: 1.místo Veèeøová Michaela
Starší žáci a žákynì 12-14 let
19 starších žákù. 12 starších žákyò, oddíly: Náklo, Neøedín,
Mohelnice, DDM Olomouc, Rýmaøov, Lutín, Chropynì, Buk,
Dlouhomilov, Pøerov
Úspìchy našich: 3. místo Veèeøová Michaela
Dorostenci a dorostenky
14 dorostencù, 10 dorostenek, oddíly: Náklo, Prostìjov,
Chropynì, Mohelnice, Lutín, Neøedín, Rýmaøov, Šternberk,
Dlouhomilov
Úspìchy našich: 3.místo Biharyjová Eva
Dospìlí
32 mužù, 3 ženy, oddíly: Náklo, Šternberk, VŠB Ostrava,
Námìš na Hané, Praha Michle, Litovel, Nìmèice na Hané,
Lutín, Olomouc Nové Sady, DDM Olomouc, Køelov, OlomoucSlavonín.
Úspìchy našich: 1. místo Køížová Irena, 3. místo Prázdný
Pavel
Soupiska všech hráèù oddílu st.tenisu TJ Sokola Náklo, kteøí
se zúèastnili turnaje MJO 2011: Weiser Zbynìk, Prázdný Pavel
ml., Pìèková Alena, Prázdná Tereza, Peøinová Eliška, Plachá
Amálie, Bednáø Petr, Wagner Libor, Daniška Adam, Divjak
Roman, Lakomý Ivo, Polívka Martin, Gnipová Natálie, Kvapilová
Barbora, Veèeøová Michaela, Veèeøová Lenka, Nìmeèek Michal,
Rogl Tomáš, Biharyjová Eva, Pavel Prázdný st., Rogl Jan,
Plachý Vojtìch, Køížová Irena.
Hlavní podíl na pøípravì, organizaci a bezproblémovém
prùbìhu turnaje mìl Miloslav Plachý.
Turnaj se koneènì konal v dùstojných podmínkách,
zrenovovaná, neklouzavá podlaha, plnì vyhovující osvìtlení,
nové obložení stìn.Vzhledem k poètu soutìžících a poètu oddílù
turnaj výraznì pøispìl k propagaci Sokola Náklo, potažmo obce
Náklo.

Silvestr je pomalu za dveømi, tak na závìr snad nìco
silvestrovského, co se opravdu stalo.
Pøed tøemi lety mìli muži poslední podzimní fotbalový
trénink. Nacvièovali støelbu na branku. V té dobì hrál za naše
mužstvo J.H. jinak zvaný Harry. V levé noze vynález od Nobela,
v pravé plastelinu ze Semtína. Napálil balón ze šestnáctky,
pøestøelil branku i 5m vysokou sí za brankou a míè skonèil ve
vìtvích na jednom ze skupiny smrkù tak, že nebyl vidìt. Harry
vylezl na strom do výšky co to šlo, tøásl, tøásl, vyplašil veverku,
ale „kopaèák“ nespadl. Prohlásil „uvidíme na jaøe“. A tak se také
stalo. Sotva roztál sníh, Harry nikomu nic neøekl a jako muž èinu
vzal motorovou pilu a s kamarádem se jali kácet smrk. Dopadlo
to výbornì :)), smrk spadl na sí za brankou, pøetrhl ocelové
nosné lano, potrhal sí a spadl na branku, pøièemž se o 20cm
prohnulo bøevno. Nepodstatné :)), hlavnì že se našel míè, jenže
pak se zjistilo, že nejde nafoukat, tak se vyhodil.
Negativa: skácený smrk, pøetržené nosné lano, potrhaná sí ,
bøevno do „luku“ a balón na vyhození.
Pozitiva: skácel ten správný smrk, na kterém míè opravdu byl
a hlavnì se nikomu nic nestalo.
Harry tenkrát vyrábìl kuchynì a tak jako náhradu vìnoval
Sokolu skøíòku s døezem do kuchyòky.
Pøíbìh do seriálu Okresní pøebor jak vyšitý.
Sokol Náklo pøeje všem pøíznivcùm a spoluobèanùm veselé
vánoce a šastný nový rok.
Zdenìk Olbert
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Nejen fotbalem žije Sokol - Z èinnosti Oddílu všestrannosti
V mìsíci záøí, po zahájení pravidelného cvièení dìtí, byla
naše jednota vybrána úèastnit se „Sokolské plavby po Vltavì“.
Na tuto slavnostní událost jsou delegováni vždy pouze 4 cvièenci
(2 dívky a 2 kluci) z každé ze 42 žup sdružených v Èeské obci
sokolské. Bylo nám proto ctí, že byli vybráni právì cvièenci z naší
jednoty. Èím jsme si to zasloužili? Zúèastòujeme se v hojné míøe
soutìží a akcí, které poøádá župa, a dosahujeme velmi dobrých
výsledkù. Bylo tìžké vybrat pouze 4 reprezentanty. Nakonec to
byli Petra Vybíralová, Pavlína Simonová, Jakub Holík a Jakub
Crhák.
Hlavní akce se konala v sobotu 17. záøí v Tyršovì domì. Do
Prahy jsme se vypravili už v pátek a užili si jízdu Pendolinem.
Ještì veèer jsme si prohlédli Prahu z Petøínské rozhledny.
Sobotní program zaèal slavnostním nástupem na nádvoøí
Tyršova domu. Zde bylo také pøipraveno nìkolik drobných
soutìží – kop na branku, lukostøelba a velké trampolíny,
odpoledne pak malý Wipeout v tìlocviènì. Program vrcholil
plavbou po Vltavì. Protože bylo nádherné poèasí, všichni si to
náramnì užívali a pro všechny to byl ohromný zážitek. Veèer
jsme si ještì prošli kus staré Prahy, abychom pobyt co nejlíp
využili.
V nedìli jsme absolvovali cestu na hlavní nádraží pìšky,
abychom zhlédli další památky našeho hlavního mìsta. Po celou
dobu jsme na sobì nosili reprezentaèní trièka se znakem Nákla
a nápisem TJ Sokol Náklo. Potìšilo nás, když se mnozí ptali, kde
že to Náklo vlastnì je.
Chtìla bych dìtem podìkovat za vzornou reprezentaci
a vìøím, že všem zùstanou krásné vzpomínky.
Ještì o jedné akci bych se chtìla zmínit. V sobotu 1. øíjna se
v Olomouci konal krajský závod Odznaku vítìzù olympijské

všestrannosti za úèasti 4 žup: Olomoucké – Smrèkovy,
Prostìjovské, Severomoravské (Zábøeh) a Støedomoravské –
Kratochvílovy (Pøerov). Naše jednota pøihlásila 10 závodníkù:
Roman Kuèera, Ondra Spurný, Eliška Peøinová, Kristýna
Vaòková, Pavlína Simonová, Tereza Gajová, Barbora Pøidalová,
Petra Vybíralová, Petr Spurný a Jakub Crhák.
Soutìžilo se v pìti disciplínách:
1. bìh na 60 m,
2. dribling s basketbalovým míèem po dobu 2 min. kolem
2 met vzdálených 15 m od sebe,
3. hod 2 kg (starší 3 kg) medicinbalem obouruè pøes hlavu
vzad,
4. trojskok snožmo z místa,
5. shyby na šikmé lavièce po dobu 2 minut.
Byl to fyzicky velmi nároèný závod. A protože všichni naši
závodníci bojovali do posledních sil, podaøilo se nám zabodovat
a pøispìt cennými body do soutìže žup a ke koneènému vítìzství
naší župy Olomoucké – Smrèkovy. Bodovali: Roman Kuèera –
3. místo, Ondra Spurný – 6. místo, Eliška Peøinová – 2. místo
a Petra Vybíralová – 2. místo.
Ani ostatní se nemají za co stydìt! Vždy neskonèili na
posledních místech a zvítìzili sami nad sebou už jen tím, že se
této velice nároèné soutìže zúèastnili. Všem soutìžícím dìtem
blahopøejeme.
Závìrem bych chtìla podìkovat všem lidem ochotným
pomáhat pøi cvièeních, zajištìní soutìží a ostatních aktivit
našeho oddílu.
Marie Peøinová
Náèelnice TJ Sokol Náklo
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ZŠ a MŠ Náklo se zapojila do projektu NAKRMTE PLASTOŽROUTA - SBÌR VÍÈEK Z PET LAHVÍ
Èistá víèka prosím vhazujte do nádoby ,,vrškožrouta“, který bude po celý školní rok
v ZŠ u hlavního vchodu.
Více informací u vychovatelek školní družiny, tel. 773059159 (od 11,25 do 17h)
Výtvarný kroužek pøi ZŠ a MŠ Náklo
vyhlašuje vánoèní soutìž o

Do soutìže mùžete pøihlásit jakéhokoliv andìla, kterého sami
vyrobíte (vymodelujete, upeèete, namalujete, uháèkujete,
upletete, vyøežete, smontujete, slepíte,
ušijete….. fantazii se meze nekladou).
Výrobky pøijímáme do 7. 12. 2011 a vystaveny budou na
vánoèním jarmarku a dni otevøených dveøí 9. 12. 2011 od 16.00
v ZŠ Náklo.
Nejlepší dílka budou odmìnìna andìlskými cenami.

Základní škola a Mateøská škola
Náklo
Vás srdeènì zve na

Vánoèní
trhy,
které se konají
9. prosince 2011 od 16 hodin

Informace: u p. uè. Plaché a Hegerové, ZŠ Náklo

Mikuláš v Nákle
Milí rodièe,
rok s rokem se sešel a Mikuláš pøijde co
nevidìt navštívit vaše dìti, jak jim loni slíbil.
Dovolte krátkou vsuvku, kdo vlastnì
Mikuláš byl:
"Svatý Mikuláš byl biskupem v Myøe v
dnešním Turecku. Už za svého života byl
velmi oblíbený mezi lidem, proslul štìdrostí
k potøebným, jako obránce víry pøed
pohanstvím a zachránce nespravedlivì
obvinìných. Jde o jednoho z nejuctívanìjších
svìtcù v celém køesanství.
V západní liturgické tradici jeho svátek pøipadá na 6. prosince a oslava tohoto svátku je
spojena s rozdáváním dárkù dìtem. Byl inspirací pro vytvoøení mýtické postavy Santa Clause,
která de facto vznikla zkomolením jeho jména a dodáním dalších atributù."
(Výòatek z Wikipedie)
Mikuláš je tedy dle svého pøedchùdce postava pozitivní. Spoleènì s andìly symbolizuje
lásku a dobro, kterému je podøízeno zlo v podobì èertù. Jeho smyslem není strašit dìti, ale
naopak povzbuzovat k dobrému. V této tradici chceme pokraèovat i my, kdo jsme se jí ujali
a snažíme se ji v Nákle rozvíjet.
Mikuláš bude chodit jako obvykle 5. 12. asi od 16.00 hod, a to smìrem z návsi do
ostatních èástí Nákla. Chcete-li, aby Mikuláš pøišel dát nadílku vašim dìtem, ozvìte se
nejpozdìji den pøedem na mé telefonní èíslo 777 668 784 a nebo se pøijïte domluvit osobnì na
adresu: Náklo 323 (Jáchymov). Dìtem pøipravte pøimìøené balíèky èi dárky, které pøi pøíchodu
pøevezmeme a nadìlíme. Budete-li chtít, aby Mikuláš pochválil dìti za nìco konkrétního, nebo
aby jim nìco vytkl, napište to na lístek a pøidejte k nadílce. Pøíspìvek za nadílku je dobrovolný,
investujeme ho vždy do kostýmù.
Za Mikuláše, andìly i èerty pøeji všem požehnaný adventní èas.
Za Orel Náklo napsal Radek Stejskal

Co Vás èeká:
16 - 19 hod. prodej výrobkù
16 - 19 hod. živý Betlém
16 - 18 hod. vánoèní dílna
16:30 divadelní vystoupení :
Svatý Martin
17 - 18 hod. den otevøených dveøí
hudební školy VIVA-LA-MUSICA
19 hod. vypouštìní balonkù
splnìných pøání (dle poèasí)
prohlídka školy a tøíd
výstava andìlù
obèerstvení a vánoèní punè
20 hod. ukonèení

