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Vážení spoluobcané,
léto je pryè a podzim se n?m zaè?n? pomalu vybarvovat. Kdo
tedy v posledních dvou mìsících nezahálel, má doma slušný
zástup beèek s kvasem a zimy se takøíkajíc bát nemusí.
Co nám tedy pøineslo záøí.
Zaèátkem mìsíce záøí provedla f. Skála opravy výtlukù na
vozovkách v celé obci. Zaregistroval jsem na tyto opravy spoustu
rùzných názorù, proto si dovolím krátce vysvìtlit, proè jsme se
rozhodli pro tento zpùsob oprav. Stav vozovek v obci byl velmi
špatný a po již provedených rekonstrukcích naše obecní
pokladnice obsahuje spíše pavuèiny než hromady penìz.
Oprava všech obecních komunikací touto technologií obec pøišla
na 160 000,- Kè, což je v porovnání s frézováním nesrovnatelné.
Uznávám, že i kvalita se nedá moc porovnávat, nicménì firma
dává životnost dva až pìt let. Provìøoval jsem reference v jiných
obcích a na základì letitých zkušeností mi bylo doporuèeno. Dle
mého názoru je tato oprava podstatnì lepší než døíve provádìné
opravy, kdy se asfalt v dìrách uplácával lopatou.
V závìru mìsíce f. Veolia provedla monitorování dešové
kanalizace v horní èásti Nákla a sice od køižovatky u Gajù až dle
možností po výpus pod skládkou. Dùvodem bylo zjištìní šachet,
které jsou utopené pod zeminou navezenou pøi pozdìjších
rekultivacích pøedevším travnatých ploch. Výsledky zjištìní
budou sloužit jako podklad pro výbìrové øízení na firmu, která
provede komplexní proèištìní dešových kanalizací v Nákle.
Navazujeme na provedenou rekonstrukci vozovek, kde jak
historicky, tak ale i vlivem stavby došlo k významnému zanešení
potrubí. Akce by mìla probìhnout zaèátkem pøíštího roku.
V souvislosti s dešovou kanalizací v Nákle bych chtìl poprosit
obèany, kteøí jsou napojeni na dešovou kanalizaci a mají „gajgr”,
aby si vždy po dešti provedli jeho vyèištìní. Nános listí z okapù
ucpe møížku a voda pak po odskoèení pojistného víèka vytéká
pod dùm. V žádném pøípadì ale møížku z „gajgru” trvale
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Nová kniha o Janu OPLETALOVI
Dne 5.9. 2011 byla na Obecním úøadì v Nákle pokøtìna
kniha Marie Turkové ml. „Jan Opletal – známý èi neznámý
hrdina.“
Slavnostního ceremoniálu se zúèastnilo kolem padesáti
obèanù. Kulturní vložku zajistila Mgr. Barbora Švédová a Karel
Turek ml. Samotný køest knihy za pøítomnosti autorky provedl
nákelský starosta pan Marek Ošádal, kmotrou byla paní Vìra
Spurná, neteø Jana Opletala.
Životopisnou knihu o Janu Opletalovi s novými
informacemi o jeho životì a s výpovìïmi dosud žijících
svìdkù si mùžete koupit v tìchto obchodech: samoobsluha
v Nákle, v Mezicích, v Pøíkazích a na Støeni, na Lhotì
v restauraci „Pod lipou.“ K dostání je též v knihkupectví v Litovli
na námìstí.

neodstraòujte. Její nepøítomnost zpùsobí zanešení vsakovací
trubky a s tím spojené velké problémy s jejím èištìním. Dìkuji.
Nyní ještì pár slov k tlakové kanalizaci. Její technologie je
složitá a vlivem prostøedí, ve kterém je umístìna, velmi trpí.
Dochází k nanášení a oxidaci na hladinových èidlech, což má za
následek špatné fungování celé technologie. Doporuèuje se
obèanùm sem tam provést ostøíkání èidel zahradní hadicí a ti
zruènìjší mohou celé vidle vysunout a jednou roènì èidla
pøebrousit smirkovým papírem. Pøedejdou tak útrapám pøi
poruchách celého zaøízení. Nìkdy se ale stane, že doslouží
èerpadlo, jindy se pokazí stykaè. Nevolejte prosím rovnou servis
f. Presskan, ale kontaktujte obec, tøeba na mùj telefon
603 777 284. Obecní pracovníci nìkteré závady dovedou
odstranit sami a ušetøí se tak velké výdaje za pøíjezd firmy, které
jsou hrazeny z obecního rozpoètu.
S novým školním rokem a s ním spojeným pøíchodem dìtí do
Základní školy v Nákle jsme pod vedením paní uèitelky Mgr. Jitky
Hegerové zahájili oficiální èinnost „Žurnalistického kroužku”.
Tým je složen celkem z devíti dìtí ze sedmé, osmé a deváté tøídy,
které budou absolvovat kurzy reportérù a kurz fotografování, aby
se z nich stali zkušení novináøi. Jejich prací pak bude
pøipravování pøíspìvkù pro náš Obecní zpravodaj. Na jeho
stránkách byste mìli nalézt reportáže ze zajímavých akcí,
rozhovory jak s pamìtníky obce, tak s rùznými osobnostmi, které
obcí projdou, všemožné køížovky, hádanky, kvízy a mnoho
dalšího, co bude v danou chvíli zajímavé. Naší snahou je toto
obecní periodikum pøizpùsobit potøebám a zájmùm obèanù obce
a to nejlépe ve všech vìkových kategoriích. Doufejme, že se tak
stane. Pøeji jak žurnalistickému kroužku, tak Vám, vážení
obèané, a se daøí.
Marek Oštádal
Starosta obce Náklo
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Sedmé zasedání ZO Náklo, konané dne 22. 9. 2011
Jediným bodem jednání, krom tìch procesních, byl návrh rozpoètového
opatøení è. 4. Rozpoètové opatøení, tzn. pøesun investic v rámci jednotlivých
kapitol rozpoètu obce. Konkrétnì se jednalo o kapitoly, kde zùstaly v rámci
hospodaøení rezervy, tzn. „Odvádìní a èištìní odpadních vod” a „Ostatní
zájmová èinnost a rekreace”. Finance z tìchto kapitol byly pøevedeny na
kapitoly „Ostatní záležitosti pozemních komunikací” - v rámci této kapitoly se
jedná o rekonstrukci chodníku od Gajového po zastávku Na rozcestí a „Péèe
o vzhled obcí a veøejnou zeleò” - tady budou finance využity na ozdravný øez
a fixaèní vzpìry na lípách v areálu sokolovny a obdobný zákrok na javoru
v areálu høištì v Mezicích. Tyto projekty budou realizovány ještì v tomto roce.

MS ÈÈK Mezice
dìkuje všem, kteøí pøispìli na

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU

Do konce roku chceme také provést rekonstrukci prostor bývalé spoøitelny
s následným uvedením do užívání pøípadnému nájemci. Pøedpokládá se
i doøešení pronájmu prostor po bývalé prodejnì U Františka a baru vedle
školy. Snahou vedení obce je využití prostor k uspokojení zásadních potøeb
obèanù, k pøípadnému rozšíøení služeb nebo prostory využít jako zázemí
seriozních projektù na podporu rozvoje a prezentace naší obce.

pro sociálnì slabší vrstvy.
MS ÈÈK MEZICE
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Svoz nebezpecného a velkoobjemového odpadu
probehne v sobotu 15. ríjna 2011.
Náklo pøed obecním úøadem
Náklo pøed Gajovým
Lhota pøed pohostinstvím
Mezice pøed obchodem

08:00 – 09:00 hodin
09:10 – 10:00 hodin
10:20 – 11:00 hodin
11:20 – 12:00 hodin

Obèané mohou dovážet veškerý nebezpeèný odpad jako baterie, zbytky barev, záøivky, øedidla, léky, zbytky chemikálií
atd.
Velkoobjemový odpad, napø. matrace, pneumatiky, textil, nábytek, koberce, peøiny atd.
Využijte této nabídky, aby nedocházelo k tomu, že obèané bìhem roku odkládají nebezpeèné látky na rùzná místa. Odpad
pøinášejte na uvedená stanovištì pouze ve vyhrazenou dobu, kde jej od vás odeberou pracovníci odborné firmy.
Pozor:
Pokud se chystáte odevzdat staré el. spotøebièe, pøeètìte si pøíspìvek ZŠ o projektu Ukliïme si svìt. Do kvìtna 2012
mùžete u pana školníka nepotøebný elektroodpad odevzdávat. Podpoøíte tak školu a zároveò ušetøíte obecní prostøedky
nutné k úhradì odvozu nebezpeèného odpadu.

Pøipomínáme,
že poplatek za domovní odpad (popelnice) a stoèné na II. pololetí letošního roku mìly být uhrazeny do konce mìsíce záøí 2011.

Naši jubilanti v z?øí 2011
Jaroslav NÌMEÈEK
Marie PLANIÈKOVÁ
Anežka DOÈKALOVÁ
Zdeòka VÍTKOVÁ
Pavel ŠAFÁØ

Náklo
Náklo
Mezice
Náklo
Náklo

oslavil 90 rokù
oslavila 80 rokù
oslavila 80 rokù
oslavila 75 rokù
oslavil 70 rokù

Našim jubilantùm gratulujeme a pøejeme pevné zdraví.
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Školka poøádá sbìr papíru
Mateøská škola Náklo vyhlašuje sbìr odpadového papíru.
V pondìlí 10. 10. 2011 bude pøistaven kontejner na zahradì MŠ
u kotelny pouze na noviny, èasopisy a letáky. Kartony skládejte mimo
kontejner na vyhrazené místo (budou odvezeny samostatnì).
Papírový sbìr mohou spoluobèané vozit v prùbìhu celého dne
10. a 11. øíjna 2011.
Všem ochotným spoluobèanùm za dovezený sbìr dìkují dìti MŠ
Náklo.
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Školní svatba roku 2011
Když se dva lidé mají rádi, døíve nebo pozdìji dojde vìtšinou
k tomu, že se rozhodnou vstoupit do svazku manželského…
A jinak tomu nebylo ani v 1. tøídì. Dne 28. 6. 2011 se konala
svatba a to dokonce ètyønásobná. A kdo se ženil a vdával? Lukáš
Mrtýnek s Eliškou Peøinovou, Vojta Mrtýnek s Eliškou
Ošádalovou, Šimon Svozil s Verunkou Bednáøovou a Honzík
Smìšný s Kristýnkou Škrabalovou. Uèitelská katedra se zmìnila
ve svatební oltáø, tøída v nádhernì nazdobenou svatební
místnost, kde se konala i následná oslava… Krásné nevìsty za
zvuku svatebních tónù dovedli pan øeditel s panem zástupcem,
ženichové pøedali svým nevìstám kytièky a obøad mohl zaèít.
Nechybìla ani výmìna snubních prstýnkù a stvrzení sòatku
podpisy vèetnì svìdkù. Po obøadu následovala svatební
hostina. Nejprve jsme si slavnostnì pøipili na zdraví dìtským
šampaòským, potom se snoubenci museli nakrmit tradièní
polévkou…Obèerstvení na hostinu zajistili rodièe prvòáèkù a za
to jim patøí velký dík….Potom se už všichni dobøe bavili pøi tanci
a hudbì. Celý den panovala ve škole skvìlá atmosféra. Myslím
si, že nápad, který vzešel z dìtských hlavièek a který jsem
podpoøila, byl hezkou teèkou na konec školního roku. Závìrem

Anketa v první tøídì
Jako každý rok i tento nastoupila do ZŠ Náklo tøída nových
školáèkù. Prvòáèky dostala paní uè. Plachá, která právì
douèila 5. tøídu. Byli jsme zvìdaví, co ví o naší škole, proto
jsme si pro nì nachystali pár záludných otázek.

bych ještì ráda podìkovala paní Smìšné, která nám celou akci
zdokumentovala, a paní vychovatelce Vendule Helové, která
nám celý den pomáhala s organizací.
Mgr. Hana Zakopalová, tøídní uèitelka

Johanka Žibritová
z Nákla
1.Baví mì uèení.
2.Nechtìla bych se vrátit
do školky
3.Jmenuje se Jirka.
4.Nevím, co to znamená.

Otázky:
1. Co se vám líbí na naší škole?
2. Vrátili byste se do školky?
3. Víte, jak se jmenuje váš pan øeditel?
4. Víte, co znamená slovo láska?

Míša Peøina z Nákla
1.Nejvíc se mi tu líbí
pøestávky.
2.Nechci se vrátit do
školky.
3.Jirka Peøina.
4.Že se dva lidi milují.

Honza David, 8. tøída.
Boøivoj Grác, 9. tøída.

Anetka Fantulová
z Mezic
1.Ráda se tu uèím.
2.Nechtìla bych se
vrátit do školky.
3.Jmenuje se Jiøí
Peøina
4.Že se dva lidé mají
rádi.

Honza Réda z Mezic
1.Nejradši se tu uèím.
2.Nevrátil bych se do školky.
3.Nevím.
4.Nevím.
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Anketa o naší obci aneb otázky a odpovìdi našich nejmenších
Našim úkolem bylo zjistit, jaký mají pøehled o naší obci dìti z prvního stupnì, proto jsme si vybraly 20 žákù a žákyò a zeptaly jsme se jich na
záludné otázky. Jejich odpovìdi nás mnohdy pøekvapily i velice pobavily.
1.otázka znìla: Víte jak se jmenuje náš starosta ?
Správnì
Chybnì
Neví

6 dìtí
2 dìti
12 dìtí

2.otázka: Jaké má Náklo PSÈ ?
Správnì
Neví

5.otázka: Budeš chtít zùstat v Nákle až budeš dospìlý/á?

3.otázka: Jaké zvíøe je ve znaku obce?
Správnì
Neví

6 dìtí
9 dìtí

Zbytek se vyjádøil následovnì:

5 dìtí
15 dìtí

Vtipné odpovìdi: „772 003 245“ -žákynì 2.tøídy
„Já mám svoje“ -žákynì 1.tøídy

Ano
Ne

12 dìtí
6 dìtí

4.otázka: Chodíte se koupat na pískovnu?

lev - dvì žákynì 1.tøídy
pes - žák 1.tøídy
koèka - žák 2.tøídy
bobr - žákynì 3.tøídy

Ano
Ne

16 dìtí
4 dìtí
Z. Havlíèková a
J. Nováková , 9.tøída

Rozhovor s øeditelem ZŠ a MŠ Náklo Mgr. Jiøím Peøinou
Považuji ji za jednu z nejlepších uèitelek
na naší škole. Pìkné vzpomínky mám
také na paní uèitelku Burianovou.”
Jak jste se dostal k funkci øeditele?
?
Vyhrál jsem konkurz.“

,
,
Vystudoval jsem Fakultu tìlesné
kultury na Univerzitì Palackého, obor
tìlesná výchova a pøírodopis pro
II. stupeò základních škol.“
Jaký jste byl žák ?
?(smích) Jaký jsem byl žák? Jak to
myslíte?“
Tak jestli jste chodil za školu, co jste
mìl za známky ?
,,(smích) Jestli jsem chodil za školu ,tak
to vám pøece nemùžu øíct.”
A jaké jste mìl známky ?
,,Na základní škole jsem samozøejmì za
školu ještì nechodil. A známky?
V podstatì jsem prospíval s vyznamenáním až do osmé tøídy, my jsme tehdy
ještì devátou nemìli.”
Co patøilo k vašim oblíbeným
pøedmìtùm ? A které naopak ne ?
„Na základní škole jsem mìl skoro
všechny pøedmìty oblíbené. Moc mì ale
nebavila fyzika a také hudební výchova,
protože neumím zpívat.” (smích)
Na kterého uèitele vzpomínáte
nejradìji a co uèil ?
„Nejradìji vzpomínám na paní uèitelku
Utíkalovou, která uèila matematiku.

,,S vedením obce jsem spokojen.
Spolupracuje se mi s nimi velmi dobøe.“
A jak jste spokojen s vedením státu ?

,,Jak kdy. Pokud všechno klape a jde
tak, jak má, tak ano.“

(smích) „Tak tam už je to horší. Myslím
si, že práce politikù je velice nároèná.
Mìlo by jim jít o zájmy státu a ne o ty
vlastní. Pokud tomu tak je, pak dìlají
svou práci dobøe.”

Je lepší být uèitelem ?

Jaký je váš oblíbený politik ?

,,Jak se to vezme. Jako øeditel už toho
moc neuèím, jenom pár hodin, takže si je
mohu užít. Mám spíše hodnì papírové
práce.“

,,Já nemám žádného oblíbeného
politika.“

Baví vás to ?

Jakou jste vystudoval školu?

Jak jste spokojen s vedením obce?

Co plánujete na letošní školní rok ?
,,V letošním roce rozjíždíme projekt EU
peníze školám. Byla nám schválena
dotace 841 000,-Kè. Protože se jedná
o projekt na využití informaèních
a komunikaèních technologií ve výuce
(poèítaèù, interaktivních tabulí aj.),
budeme za ni vybavovat školu. V plánu
máme nákup dalších tøí interaktivních
tabulí s projektory na ultrakrátkou
vzdálenost a notebookù pro uèitele, kteøí
na nich budou mimo svoji pracovní
náplò vytváøet vzdìlávací materiály
takovým zpùsobem, aby v jejich rámci
využili zmínìnou technologii.“

Máte volný èas ?
„Mám a trávím ho vìtšinou s rodinou,
prací na rodinném domu a sportováním.
Poøád hraju aktivnì fotbal za Náklo a rád
si zahraju i volejbal. “
Takže vás sport baví?
,,Ano. Proto jsem vystudoval tìlesnou
výchovu. Je to mùj nejoblíbenìjší
koníèek.”
Dìkujeme za rozhovor.
,,Já jsem myslel, že budete mít tìžší
otázky!!!” (smích)

Myslíte, že jsou na naší škole žáci
spokojeni?
,,
Myslím si, že ve škole se líbí tìm
žákùm, kterým to jde. Mìli bychom se
snažit samozøejmì o to, aby se ve škole
líbilo i tìm žákùm, kteøí jsou slabší, a to
nejen o pøestávkách.“
Co øíkáte na jídlo ve školní jídelnì ?
?Záleží na chuti každého. Já jsem
mlsný, takže všechno nesním. Ale pan
školník, ten sní úplnì všechno. Myslím
si, že by bylo vhodné, aby vaøili více
zdravìji, to znamená zahrnovat do
jídelníèku hodnì ovoce, zeleniny, a co
nejménì vaøit z polotovarù.“

Kamila Haninová, Lenka Veèeøová
a Markéta Haninová
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Adaptaèní program v Cakovì pro žáky 6. tøídy
Ve dnech 8. a 9. záøí 2011 se žáci 6. tøídy zúèastnili adaptaèního
pobytu v Cakovì. Hlavní myšlenkou této netradièní akce bylo
vytvoøení kooperativních a zdravých vztahù v tøídním kolektivu
a co nejlepší nastartování do nového školního období - 2. stupnì
ZŠ. Ve spolupráci s tøídní uèitelkou Mgr. M. Roglovou a paní
uèitelkou Mgr. J. Hegerovou byly pro témìø kompletní kolektiv
nových šesákù pøipraveny aktivity na vzájemnou spolupráci
a komunikaci, zlepšení tøídních i mimotøídních vztahù,
nechybìly ani pohybové a výtvarné èinnosti.
Všechen program probíhal zejména na èerstvém vzduchu,
jednak v areálu bývalé školy, kde byli žáci ubytováni, jednak
v nejbližším okolí. Po samotném pøíjezdu, zahájení a stanovení
pravidel bylo pro dìti pøipraveno nìkolik zahøívacích aktivit
zamìøených na rozvoj dùvìry a vzájemného poznání. I pøes
nepøízeò poèasí se žáci vydali na dobrodružnou cestu, bìhem
níž prožívali radost ze spoleèného zvládání nejrùznìjších situací
vyžadujících spolupráci. Vyvrcholením této cesty bylo detektivní
pátrání po bývalém øediteli nákelské školy, Mgr. P. Pajkrovi, do
kterého se všichni pustili s opravdovou vervou. Po dlouhé
a vyèerpávající procházce a skvìlé veèeøi, kterou pro všechny
ochotnì pøipravila paní V. Spurná, se šesáci vrhli na výrobu
trièek. A protože se v tu dobu již stmívalo, nemohl chybìt
táborák, opékání špekáèkù, stezka odvahy a také pozdní noèní
zpìv za doprovodu pí uèitelky Mgr. B. Volmanové.
Páteèní dopoledne probìhlo v duchu dalších kolektivních her

a vyrábìní lapaèe zlých duchù a myšlenek z pøírodnin, které si
žáci nasbírali bìhem ètvrteèní procházky. Po výborném obìdì
a úklidu budovy jsme celou akci spoleènì vyhodnotili a uzavøeli.
A protože pøedsevzaté cíle a oèekávání byly splnìny, vìøíme, že
si naše èerstvá „šestka“ odnesla z Cakova jen to nejlepší do
pøíštích školních dní i let.

ZŠ Náklo se zapojila do projektu UKLIÏME SI SVÌT – projekt
na podporu zpìtného odbìru elektrospotøebièù
Co všechno lze odevzdávat v rámci projektu Ukliïme si
svìt k zpìtnému odbìru? Sbìr elektrospotøebièù mùže
obsahovat všechny malé i velké domácí spotøebièe, elektrické
náøadí a nástroje, respektive vše, co lze zapojit do elektrické
zásuvky nebo funguje na baterie.
Velké spotøebièe: napø. lednièky, mrazáky, sporáky, myèky,
praèky, sušièky, mikrovlnné trouby, trouby na peèení,
odsavaèe par, èistièky vzduchu, el.topidla, el.plotny apod.
Malé spotøebièe: vysavaèe - podlahové vysavaèe vèetnì
akumulátorových, ruèní akumulátorové vysavaèe, èistící
stroje na koberce - mokré vysávání, el. sekaèky apod.,
tepovaèe apod., parní èistièe, zaøízení pro vysokotlaké èištìní
apod., žehlièky a jiné spotøebièe používané k žehlení,
mandlování a další péèi o odìvy, šicí stroje, pletací stroje,
vyšívací stroje, tkací stroje apod., fritovací hrnce, el.peèicí
pánve, barbecue gril, raclette gril, toastovaèe, sendvièovaèe,
opékaèe topinek apod., elektrické nože, sváøeèky folií, mlýnky
na maso, mlýnky na kávu, espressa, varné konvice,
el.otvíraèe konzerv, kávomlýnky apod., hodiny, budíky
a zaøízení pro úèely mìøení, indikace nebo registrace èasu,
fény, vysoušeèe vlasù, kulmy, zubní kartáèky, holicí strojky,
masážní strojky, epilátory, vysoušecí helmy, zastøihávaèe
vlasù a vousù, žehlièky na vlasy apod., váhy - osobní,
kuchyòské apod., elektrické ventilátory malé, el.krájeèe,
ohøívaèe nápojù a pokrmù, kuchyòské roboty, mixéry, ruèní
mixéry, multikrájeèe, šlehaèe, citrusovaèe, odšavòovaèe,

parní hrnce, malé domácí pekárny, popkornovaèe,
rychlovarné konvice, sváøeèky fólií apod., osvìžovaèe
vzduchu, odpuzovaèe hmyzu apod.
Elektrické náøadí a nástroje: vrtaèky - ruèní, pøíklepové, aku
vrtaèky apod., pily - øetìzové, okružní, pokosové, kotouèové
apod., øezaèky, obrážeèky, obrábìcí stroje, frézky, brusky,
stroje na hoblování, hlazení, leštìní, ohýbání, spojování
drcení, vrtací, sekací, bourací kladivo apod., nástroje pro
nýtování, pøibíjení nebo šroubování nebo pro odstraòování
nýtù, høebíkù, šroubù nebo pro podobné úèely - aku
a el.šroubováky, el.sponkovaèky, nýtovací kleštì apod.,
nástroje pro pájení, svaøování nebo podobné použití - pájky,
sváøeèky apod., drobné nástroje a zaøízení apod.
VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ SPOTØEBIÈE
ODEVZDÁVEJTE U PANA ŠKOLNÍKA
Co do sbìrného koše nepatøí: žárovky a záøivky,
elektrozaøízení obsahující obrazovku (televize, monitor),
bojlery, cartridge.
KAŽDÁ ŠKOLA ZÍSKÁ FINANÈNÍ ODMÌNU ZA KAŽDÝ
ODEVZDANÝ SPOTØEBIÈ!
Napø. 150 Kè za každý velký domácí spotøebiè (praèka,
sporák, sušièka, myèka atd.). Žáci mají možnost vyhrát
zajímavé a hodnotné ceny.
Bližší informace u vychovatelek školní družiny,
tel.:773 059 159

Ptá se Pepíèek paní uèitelky: "Mohu být potrestán za
nìco, co jsem neudìlal?" Uèitelka: "To v žádném
pøípadì!" Pepíèek: "Tak to je dobøe. Já jsem totiž
neudìlal domácí úkol!"
Ptá se paní uèitelka Pepíèka, který z ptákù je
nejchytøejší. „Vlaštovka.“ „Jak jsi na to pøišel?“ „Vždy
v záøí, když zaèíná škola, odletí!!!“
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Z èinnosti Sokola Náklo
Oddíl kopané nejlépe reprezentují
naši mladší benjamínci. Mathias Divjak,
Šimon Svozil, Pavel Pìèek, Lukáš
Mrtýnek, Vojtìch Mrtýnek, Tomáš Pavlík,
Ondøej Vlk, Vojtìch Zboøil, Štìpán Holík,
Jakub Moka, Jan Táborský, Patrik Mana,
Jiøí Polívka, Daniel Ryzí, Michal Ryzí,
Lukáš Dostál, Radek Novák, Štìpán
Utíkal pod vedením trenérù Standy
Navrátila, Pavla Èamka a Petra Svozila
vyhráli první èást soutìže, ve které mìli za
soupeøe Medlov B, Horku nad Moravou,
Lužice A a Chomoutov. Chlapci dávali
soupe øù m n akl áda èky a d o sá h l i
impozantního skóre 99:16. Sehráli
12 utkání, 11x vyhráli, jen 1x nìjakým
nedopatøením :)) odešli poraženi. Získali
33 bodù. V druhé èásti soutìže už to
nebude tak jednoduché, za soupeøe
budou mít Medlov A, Slavonín, Nové Sady
a Litovel. Turnaj v Nákle se hraje v sobotu
15.10. od 9.00 hod.
Také mladší žáci Roman Divjak, Jakub
Vymlátil, Filip Sapara, Antonín Gaja,
Jaroslav Kopøiva, Jan Pavlík, Martin

Pluskal, Martin Utíkal, Jakub Holík, Daniel
Šutera, Daniel Divjak, David Vyhnánek,
Jakub Mikulka, Libor Wágner, Filip
Lehkoživ pod vedením trenérù Petra
Dostála, Romana Divjaka a Zdeòka
Škrabala si vedou velmi dobøe. V tabulce
jsou na 5. místì. Dvì vítìzství, 1x remíza
a 1x prohra, 7 bodù, skóre 15:14.

V mìsíci øíjnu oslaví významné životní
jubileum
paní Vladimíra Vymlátilová
a pan Milan Labonek.
Paní Vladimíra Vymlátilová "kopu"
a pan Milan Labonek "60". Blahopøejeme.
Za T.J. Sokol Náklo Zdenìk Olbert

Muži pod vedením trenéra Antonína
Suchomela mají po 8 kolech 4 body,
skóre 12:33, v tabulce jsou na 14. místì
(15. není :)))
). Pokud se nezlepší
docházka na trénink a pøístup hráèù ke
høe, tak budou mít na jaøe problém udržet
se ve III. tøídì.
V sokolovnì se již hrávají mistrovská
utkání stolního tenisu a tréninky
florbalistù.
Bylo dokonèeno obložení stìn na sále,
v mìsíci øíjnu bude z dotací zakoupeno
20 ks pivních setù (stoly a lavice) na
venkovní posezení, dále pak 40 stolù
a 160 židlí na sál.
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Vyhlášení samostatného Èeskoslovenského státu oslavíme tradiènì

LAMPIÓNOVÝM PRÙVODEM.
Vyjdeme 27. 10. 2011 v 17:30 od OU v Nákle
Pozvánka

Drátování,
drátkování pro
všechny
vyrobíme si šperky,
náušnice, srdíèkové
vìšáèky,....

MEZÊCKY
DÔCHARENI
Kde: ZŠ Náklo
Kdy: 17. 10. 2011,
od 17:00 hod.
Tel.: 776 304 386

27. 10. 2011
18:00

