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Vážení spoluobcané,
Prázdniny skoncily a s nimi se s námi pomalu rozloucí i léto.
Musíme uznat, že tak jak byl jeho prubeh promenlivý záver
prináší horka nekdy až nepríjemná. Naberme tedy tepla pod
kuži, protože až prijde zima, bude se urcite hodit.
Prázdniny jsou spíše casem odpocinku, nicméne z pohledu
obecního se událo spoustu vecí. S koncem cervence došlo k
dokoncení a predání stavby rekonstrukce vozovky v Nákle. Dílo
bylo dokonáno a mnohým se ulevilo. Dekujeme za trpelivost
obcanu a doufáme že vše bude sloužit tak jak má po mnohá léta.
Vzhled celé návsi se výrazne zlepšil a to i díky obcanum
samotným, kterí využili možnosti a provedli opravy svých vjezdu
k domum. S dokoncením stavby probehla i slibovaná oprava
objízdných tras. Krom nekterých úseku, které se opravovaly v
celém rozsahu se provádely v nekterých místech i lokální opravy.
Vzhledem k nákladnosti tohoto systému oprav se však vyrešily
pouze ty nejproblematictejší místa. Oprava výtluku malého
rozsahu probehne v nadcházejících dnech a sice ve všech
místních cástech obce. Toto již bude hrazeno pouze z rozpoctu
obce. Koho zajímá nákladnost celé investice, tak kraj do stavby
investoval zhruba 35 000 000,- a obec se na stavbe podílela
cástkou približne 3 500 000,-. Je to velká spousta penez ve
srovnání s tím co bylo opraveno a predstava, kolik by stála
rekonstrukce všech ostatních místních komunikací je potom
desivá.
Další zásadní krok, který byl v uplynulém mesíci proveden
bylo výberové rízení na nového provozovatele COV. Mimo to, že
zámer byl zverejnen jak ukládá zákonná povinnost, obeslali jsme
celkem pet prípadných uchazecu z našeho okolí. Do výberového
rízení se nakonec prihlásily dve spolecnosti a sice Arko
Technology, a.s. a Moravská Vodárenská, a.s. O vítezi
rozhodovala cena za provozování a akceptace návrhu smlouvy o
provozování. Nejlepší nabídku predložila spolecnost Moravská

Vodárenská, a.s. a proto byla vybrána jako nový provozovatel
COV v Nákle. Výsledná cena podle nejlepší nabídky za rocní
provozování COV je tedy 1 360 500,- Kc, což odpovídá
skutecným nákladum. Soucástí položky je jak likvidace kalu,
zajištení obsluhy, tak i údržba a odpovednost za prípadné
nedostatky zjištené kontrolními orgány. COV je ve spolecném
vlastnictví obcí Náklo a Príkazy v pomeru 57% a 43% podle
pripojených uživatelu a cástka tedy bude v tomto pomeru mezi
obe obce rozdelena. Jen pro upresnení ješte zmíním, že nedošlo
k prodeji COV. Moravská Vodárenská, a.s. bude pouze
provozovatelem tak, jak byla doposud spolecnost Topol Water z
Cáslavy. Zastupitelstva obcí Náklo a Príkyzy nemají v plánu COV
nekomu prodávat. Stocné tedy i nadále bude vybírat obec.
Znovu si dovolím pripomenout, že bude nezbytné s príchodem
nového roku provést jeho zvýšení. Cástka, na kterou by se mela
cena vyšplhat by mela pokrýt náklady na provoz COV, mela by
utváret prípadný fond oprav a zároven není v našem zájmu, aby
prevyšovala bežnou spíše nižší standardní cenu plateb
obvyklých v našem kraji. Omlouvám se, že nesdelím presné
císlo, ale jeho výpocet se bude odvíjet od nových skutecností ve
vztahu k novému provozovateli.
Záverem ješte upozorním na probíhající rekonstrukci
verejného osvetlení. Povedlo se nám za velmi výhodnou cenu
nakoupit svetla, která jsou sice už použita, nicméne jejich
konstrukce je kvalitní a tudíž se neobáváme, že by s nimi mely
nastat nejaké potíže. Soucástí každého svetla je i omezovac
napetí, který zajištuje úsporu elektrické energie, která se
pohybuje nekde kolem 30%.
Preji krásný zbytek léta a školákum chut ke studiu.
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Oslavy 135 let založení SDH Náklo
Dne 23. 7. 2011 se konaly oslavy 135 let založení
dobrovolných hasièù Náklo. Ve 14:00 hodin vyšel prùvod od
hasièské zbrojnice ke Sv.Floriánovi, odkud pokraèoval do
areálu Sokolovny. Zde také pokraèoval další odpolední
program, který provázela hudební kapela Nákelanka. V
odpoledním programu jste mohli vidìt vyproštìní a záchranu
lidského života z havarovaného automobilu, které ukázalo
SDH Námìš na Hané i za pomoci SDH Náklo. Poté
následovalo námìtové cvièení na hoøící vrak automobilu.
Dalším zpestøením odpoledního programu byla kapela Náklo
Band. K vidìní byla výstavka historie SDH Náklo, kterou
uspoøádala Ing. Marta Hrabalová, tímto jí velice dìkujeme.
Oslavy byly ukonèeny veèerní venkovní zábavou za
doprovodu kapely BENE.

Marek Oštádal
Starosta obce Náklo
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Naši jubilanti v srpnu 2011
Ludvík OLBERT
Miloslav ROSMANN
Marie PEØINOVÁ

Náklo
Mezice
Lhota n. M.

oslavil 85 rokù
oslavil 85 rokù
oslavila 92 rokù

Našim jubilantùm gratulujeme a pøejeme pevné zdraví.

Den obce
Jak možná nìkteøí víte, dne 20. 8. 2011
probìhl ve Lhotì nad Moravou první roèník
akce nazvané ”Den obce Náklo”. Dovolím
si nyní celou vìc trochu popsat a
pøipomenout nìkteré momenty.
Zaènu tedy tím, proè vùbec „Den obce”
a proè Lhota nad Moravou. Kdo aspoò
trochu sledoval fungování místních spolkù,
tak vìdìl, že je jich v rámci obce velká
spousta. Každý si svým zpùsobem
hospodaøil na svém a o druhé se moc
nestaral. Nìkteré spolky fungovali a fungují
lépe, jiné naopak klopýtali nìkdy až na
hranici rozpadu. Je nutné si uvìdomit, že
èlenové spolku a už kteréhokoli jsou
obèané, kteøí mají zájem seberealizace v
rámci veøejného života. Z pohledu obce je
každý takový obèan, který je svou prací pro

obec pozitivním pøínosem nesmírnì cenný
a potøebný a dle mého názoru je skoro
povinností Obce takového obèana v jeho
èinnosti podporovat. Vznik Kulturní komise
mìl za cíl vytvoøit jakýsi mezièlánek všech
místních spolkù a nastavit systém
vzájemné komunikace a spolupráce mezi
jednotlivými organizaci a v neposlední øadì
i s Obecním úøadem. Toto se povedlo a
samotný „Den obce” je výsledkem této
práce. Každý pomohl jak mohl a mile
pøekvapili i samotní obèané Lhoty. Tady se
dostáváme k otázce, proè Lhota. Po
pravdì øeèeno, když jsme pátrali po tom,
kdy tam naposledy byla nìjaká vìtší akce,
tak snad pøed 50 lety, když byla továrna na
svém vrcholu a na Lhotì bydlelo spoustu
jejich zamìstnancù. Tehdy byl kulturní
život na Lhotì bohatý. Po odchodu tìchto

pracovníku a s pøíchodem, teï nevím jak to
nejlépe specifikovat, ale snad ménì
pøizpùsobivých obèanù zaèala vesnice
upadat a veškerý život se zastavil. Tìžko

øíct, kdo za to mùže, ale to už je dnes i
jedno. Je dùležité se dívat do pøedu. Na
Lhotì je spoustu mladých šikovných lidí a
dle mého názoru je jen otázkou èasu, kdy
tato nejmenší místní èást zaène opìt žít.
První Den obce tedy nemohl být ani nikde
jinde než na Lhotì. Krásné prostøedí návsi
toto rozhodnutí pak už jen omocnilo.
Nyní tedy k akci samotné. Byla
poøádána Kulturní komisí, to znamená že
se na její realizaci podílely zástupci
víceménì všech aktivních spolkù obce.
Toto bylo pro náhodného kolemjdoucího
zøejmé už ze samotné výzdoby prodejních
stánkù, kdy nìkteré spolky a tady nesmím
zapomenout ani na Školu v Nákle, svou
výzdobu pojali opravdu zodpovìdnì. Ve
spojení s bohatým sortimentem
obèerstvení to pak celé akci dodávalo

ducha originality. Po zadu nezùstal ale ani
program, ve kterém se v sedmi hudebních
pøedstaveních prezentovali místní umìlci
ve všech možných hudebních žánrech. Od

dechové hudby odpoledne s Nákelankou,
což ocenili spíše starší obèané, pøes
folkovou muziku Scholy Náklo a Náklo
Bandy, vážnou hudbu Desigual Quartetu
až po rokovou muziku Stracenyho Rája,
Akeho revival a Remazury. Ve volných
chvílích mezi vystoupeními se prezentovali
soutìží SDH Náklo, probìhlo pøedstavení
Orientálních tancù a ve veèerních
hodinách pobavila scénka, kterou secvièili
naprosto rozdílní obèané obce Tomáš
Utíkal a Tomáš Utíkal.
Rád bych také pøipomenul ocenìní
obèanù obce Náklo „Ocenìním starosty
obce Náklo”. Berme to také jako takovou
novou tradici a sice vyzvednout, zmínit se a
podìkovat touto formou tìm, kteøí svou
prací významnì pøispìli buï k rozvoji obce,
nebo v šíøení dobrého jména obce.
Ocenìnými pro rok 2011 byli Nikola

Gottfriedová za sportovní reprezentaci
obce - tøetí místo v republikovém finále
jednotlivcù ve Stolním tenise. Marie
Turková ml. za knihu „Jan Opletal - známí èi
neznámí hrdina”. Ivo Urbánek byl ocenìn
za dlouholetou hyperaktivní èinnost ve
spolku obce. Zdenek Olbert byl ocenìn za
svou práci ve spolku obce a sice zasloužil
se o získání financí a organizaci pøi
rekonstrukci sokolovny v Nákle. Karel
Závodný byl ocenìn za organizaci a pomoc
pøi realizaci stavby - rekonstrukce
komunikace v Nákle. Poslední ocenìnou
byla Marie Peøinová a sice za pøíkladnou
èinnost pøi práci s mládeží. Všem
ocenìným ještì jednou gratuluji a dìkuji že
jsou jací jsou a dìlají co dìlají.
V prùbìhu akce krom bohatého
obèerstvení bylo možno zakoupit i DVD z
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historie Nákla a sice profesionální
dokumenty s komentáøem z oslav 900
let obce Náklo, 105 let Požárního sboru
v Nákle, 110 let SDH a 100 let školy v
Nákle. Tyto tøi dokumentární filmy jsou
celkem dlouhé 56 minut a autory jsou L.
Chytil a M. Žáèek. DVD se dá i nyní
poøídit na Obecním úøadì v Nákle za
50,- Kè. Kdo ho ještì nevidìl bude velmi
mile pøekvapen, protože znovu spatøí i
tváøe tìch, kteøí už nejsou mezi námi a
jedinou vzpomínkou doposud byla tøeba
jen fotka z rodinného alba. DVD bylo
vytvoøeno z 8mm filmù nalezených za
regálem ve zbrojnici v Nákle. Skromný
výtìžek z prodeje budiž odmìnou SDH

Náklo za to, že dílo po léta uchovalo a
pak znovu vrátilo mezi obèany obce.
To h l e v š e c h n o V á s m o h l o
zastihnout na „Dnu obce Náklo”. Ještì
snad jak jsem zaslechl, nevhodnì
obleèený starosta :) Akce byla myšlena
neformálnì a nebylo v plánu z toho dìlat
nìjakou ceremonii. Úèelem bylo, aby se
lidi potkali a spoleènì pobavili. To se dle
mého názoru povedlo. Odhaduje se
návštìvnost nìco kolem 400 hostù,
kteøí v tomto parném dni mimo jiné vypili
víc jak 2000 piv. Pøíjem z akce pak èiní
34 000,- Kè. Jak již bylo døíve
dohodnuto, peníze budou rovným dílem
rozdìleny mezi všechny, kteøí se na této

akci podíleli jako podpora jejich další
èinnosti.
Vše tedy dobøe dopadlo a závìrem
si dovolím ještì podìkovat firmì
Modos, která akci podpoøila
sponzorským darem ve výši 10 000,Kè. Podìkování patøí také obèanùm
Lhoty, kteøí pomáhaly s realizací kde to
jen bylo možné a celou náves po akci
vzornì uklidili. Nejvìtší dík pak patøí
všem poøadatelùm a úèinkujícím a tìm
také pøeji jen úspìchy v jejich další
práci.
Marek Ošádal
Starosta obce Náklo
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SOKOL MEZICE ODDÍL MALÉ KOPANÉ
Sezona 2010-2011 malé kopané v Mezicích se dá z hlediska
sportovního hodnotit prùmìrnì. Doslova kritický byl start do
soutìže, kdy jsme po 7. kole mìli 3 body a ocitli se na
sestupovém 13. místì! Závìr podzimní èásti nám vyšel mnohem
lépe a to hlavnì díky posílená mužstva o kvalitního brankaøe. Ve
stoupajícím trendu jsme pokraèovali i v jarních utkáních, èehož
výsledkem bylo koneèné solidní 7. místo s poètem bodù 25.
V prùbìhu celého roèníku došlo na náš klub až k netradièní
obmìnì kádru. Postupnì bylo dopsáno na soupisku 5 nových
hráèù, naopak 2 hráèi nás opustili. V téhle souvislosti bych chtìl
podìkovat Zdenku Vaøekovi a Petrovi Andrýskovi za vynikající
reprezentaci Sokola Mezice.
Po stránce individuálních výkonù lze vyzdvihnout nejlepšího
støelce této sezony Milana Herolda, který dal 22 gólù a brankaøe
Petra Svozila, který svými nadprùmìrnými výkony pomohl
mužstvo vytáhnout do vyšších pater tabulky.
Z hlediska historického došlo k pokoøení magické hranice
100. gólù a to hned ve dvou pøípadech. Na podzim se tento poèin
podaøil Zdenku Smékalovi a na jaøe Martinovi Pleskalovi.
Samostatnou kategorií v tomhle smìru je Jirka Mrtýnek jako
nejlepšímu støelci v historii se mu podaøilo pøekonat metu 300.
gólù, což jen dokazuje jeho výjimeènost.
Mimo sportovní èinnost se náš oddíl aktivnì zapojuje do dìní
v obci. V rámci brigádnických akcí jsme na jaøe zabezpeèili sbìr
kovového odpadu ve spolupráci s SDH Mezice se spolupodíleli
na zkulturòování areálu høištì (taneèní parket, osvìtlení, høištì
na volejbal), stejnì tak jsme pomohli pøi rùzných kulturních
akcích poøádaných SDH nebo KOS. V zimním období jsme se
starali o údržbu umìlky v Nákle.

Na závìr bych na tomto místì chtìl podìkovat bývalému
vedoucímu mužstva Martinovi Pluskalovi, který tuto funkci
vykonával dlouhých 9 let. Za jeho obìtavost, trpìlivost a
oddanost pro oddíl Sokol Mezice.
Nejlepší støelci: Milan Herold – 22, David Èervínek – 10, Jiøí
Mrtýnek – 10, Petr Andrýsek – 8, Josef Svozil – 7, Stanislav
Hudeèek – 5, Martin Pluskal – 5, Michal Pøidal – 4, Zdenìk
Smékal – 2, Pavel Pazdera – 1, Petr Svozil – 1, Milan Zdráhal – 1
Koneèná tabulka:
1. Step a style
2. Galatasaray
3. FC Køídla 26
4. SK Profit NV
5. Schwarzbach
6. Sokolka Horka A
7. Sokol Mezice
8. Sokolka Horka B
9. Moravan Cholina
10. Sigma team
11. Dynamit 26
12. Mizerové 26
13. Panthers Øimice
14. Panathinaikos

26
26
101:60
26
26
26
26
26
26
26
65:100
59:104
26
26

95:50
127:82
32
88:75
73:69
81:82
73:61
59:66
62:90
71:86
16
15
29:69
0:0

41
40
26
26
26
25
20
20
17
8
0

Dne 16. èervence 2011 jsme se zúèastnili 1.roèníku
Memoriálu Antonína Zvìre. V konkurenci 6-ti mužstev jsme
prošli celým turnajem bez ztráty bodu a stali se vítìzi turnaje.
Sestava: Svozil P., Pluskal M., Zdrhal M., Pazdera P.,
Èervínek D., Svozil J., Herold M.,Mrtynek J. a Utíkal J.

NS Pantla vypisuje zápis pro školní rok 2011/2012
Již 4 roky nám funguje dìtská skupina v Pøíkazích a proto chceme zkusit zøídit i dìtskou
skupinu v Nákle. Z tohoto dùvodu vypisujeme zápis do dìtské skupiny našeho souboru. V
pøípadì zájmu by se zkoušky konaly od mìsíce øíjna 2011 a to pravdìpodobnì v úterý,
pøípadnì ve ètvrtek, v dobì od 15:00 – 16:00 v prostoru ZŠ Náklo.
Pøípadní zájemci se mohou hlásit elektronicky na kontaktní e-mail: petr-ol@seznam.cz.
Na stejný kontakt je možno smìøovat i pøípadné dotazy.
Uzavírka pøihlášek je do 27.9.2011.
Mgr. Petr Ošádal
ved.NS Pantla
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ZPRÁVA Z ÈINNOSTI SOKOLA NÁKLO
Dne 6.8.2011 se uskuteènila v zahradì sokolovny kulturnì
spoleèenská akce 100 + 3. Poèasí vyšlo, návštìva byla solidní,
ohlasy kladné. Sokol Náklo dìkuje všem pøíchozím za návštìvu.
Vìøíme, že se opìt setkáme v r. 2012 na akci 100 + 4.
Sokol Náklo dìkuje panu Petru Biharyjovi a panu Lukášovi
Krejèiøíkovi za opravu elektroinstalace pøed a v prùbìhu akce
100 + 3.
Sokol Náklo dìkuje starostovi obce, Obci Náklo a všem, kdo
nám pomohli s pøípravou akce 100+3 nebo na akci pomáhali v
prodejních stáncích.
Sokol Náklo dìkuje panu Laïovi Kvapilovi za ošetøení
fotbalového høištì proti plevelùm.
Tonda Suchomel opravil omítky v místnosti pro rozhodèí a
místnost vymaloval. Spoleènì s muži oddílu kopané
nainstalovali za brankami nové ochranné sítì. M. Kuèera, M.
Plachý, Svìtla Plachá a další èlenové oddílu stolního tenisu
obložili stìny sálu novými palubkami.
O seèení fotbalového høištì a okolí se stará pan Ivo Horák.
Dìkujeme OU Náklo za pøevedení sekaèky Star Jet do inventáøe
Sokola.Velkou pomocí pro Sokol je drobná, ale každodenní
práce pana Pepu Škrabala.

Oddíl kopané má v soutìžích 3 mužstva.
Rozpisy utkání doma:
muži
Náklo – Nové Sady B sobota 10.9. od 16.00
Náklo - Støeò
sobota 24.9. od 15.30
Náklo – Pøáslavice
sobota 15.10. od 15.00
mladší žáci
Náklo – Chválkovice sobota 10.9. od 14.00 /pøedzápas/
Náklo – Pøíkazy
sobota 24.9. od 13.30 /pøedzápas/
Náklo – Lužice
støeda 28.9. od 17.00
mladší benjamínci
Jsou zaøazeni do skupiny D, za soupeøe mají Medlov B,
Lužice, Chomoutov a Horku nad Moravou.Hraje se turnajovým
zpùsobem. Turnaj v Nákle je
v sobotu 10.9. od 9.00 hod.
Každé úterý a ètvrtek od 17.00 mají chlapci treninky na f.
høišti.Je radost se dívat, jak se jimi høištì doslova hemží, jak je to
baví.Kdo má ratolest ve vìku 5 a více let a má zájem ji pøihlásit do
oddílu kopané, tak pøijïte. Mohou i dìvèata. Máme pro mládež 6
trenerù…kdo si hraje nezlobí !!
Za T. J. Sokol Náklo Zdenek Olbert
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Nová kniha na Hané - „Jan Opletal – známý èi neznámý hrdina“
Zaèátkem záøí vychází životopisná kniha „Jan Opletal – známý èi neznámý hrdina“.
Napsala ji Marie Turková ml, studentka 2. roèníku Gymnázia Jana Opletala v Litovli.
Hlavním autorèiným zámìrem bylo pøinést nové poznatky o Janu Opletalovi, které získala
prostøednictvím výpovìdí dosud žijících pamìtníkù a pøedevším seznámit veøejnost s jeho
osobností.
S touto prací zvítìzila v okresním i krajském kole Støedoškolské odborné èinnosti a v
celostátním kole obsadila 9. místo. Autorka byla za tyto úspìchy, výborný prospìch a jinou
mimoškolní aktivitu nominována na cenu „Litovelská nadìje“, kterou pøevzala 28. 6. 2011
v Litovli.
Knihu vydává ku pøíležitosti 110. výroèí založení litovelského gymnázia, které se bude konat
10. 9. 2011. Tam probìhne veøejná beseda s autorkou a pamìtníky. Zájemci si zde budou moci
tuto knihu zakoupit.

Senior klub Náklo poøádá dne 18.9.2011
od 9.30 hod. do 16.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Náklo
výstavku
„Domácích ruèních prací“.
Domácí výrobky od obèanù, kteøí chtìjí pøispìt na tuto
výstavku, budou odebírány ve støedu 14.9.2011 od 14.00
hod. do 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Náklo.
Tìšíme se na vaši úèast. Vstupné dobrovolné.
Karel Široký
Senior klub Náklo

Nabízím výuku
francouzského a
anglického jazyka pro dìti i
dospìlé - soukromì èi skupinovì.
Cena dle dohody. V pøípadì zájmu
prosím kontaktujte:
Gabriela Dosoudilová
tel.: +420 774 596 096
Kolik øeèí umíš,
tolikrát jsi èlovìkem...

Pozvánka na dìtský
bazárek
Unèovické maminky opìt poøádají v
pátek 16.záøí 2011 prodejní akci Dìtský
bazárek zamìøenou na dìtské
obleèení, boty, koèárky, autosedaèky,
hraèky a potøeby pro dìti. Akce se koná
na sále sokolovny Unèovice v dobì 1519hod.
Více info na: Bazarekuncovice.webnode.cz

