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OBECNÍ ZPRAVODAJ
5
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
jaro nás letos nezklamalo a má prozatím opravdu impozantní
průběh a tak jak by řekl Pepin, "kdež se nebodeme v litě flágat,
toš bode na podzem co pálet". V našem případě ale hezké
počasí mimo jiné vytváří ideální podmínky pro rekonstrukci
vozovky v Nákle. Stavba nám probíhá, co se termínů týká,
přesně podle daného scénáře, takže zhruba za čtrnáct dnů se
můžeme dočkat první asfaltové vrstvy na hlavní cestě přes
náves.
Rozkvetlé stromy a až kýčovitě zelená první jarní tráva
vypadají opravdu hezky. Mrzí mne, že to kazí pár bezohledných
občanů, kteří vytrvale kolem sebe trousí různé papírky a jiné
odpadky kudy chodí. Obecní pracovníci každé pondělí
procházejí obec a je až neuvěřitelné, kolik nepořádku nasbírají
a zlikvidují. Chtěl bych tedy znovu poprosit, važme si svého okolí
a dbejme na pořádek společně, vždyť to není tak těžké a hned to
může vypadat jinak.
S příchodem jara přišlo i období sekání trávy. Jako obec
vyvineme maximální úsilí a zapojíme veškerý náš technický
potenciál na údržbu travnatých ploch ve všech částech obce.
Nedělám si ale iluze, že to bude snadné a vždy se nám podaří
vše upravit včas a ke všeobecné spokojenosti. Proto Vás
prosíme, pokud to bude ve Vašich silách a nebude to pro Vás
problém, prosíme Vás, abyste před Vaším domem, i když na
obecním pozemku, udržovali trávu a celkovou upravenost sami.
Je samozřejmé, že pokud na to nemáte čas a nebo možnosti, pak
veškerou údržbu zajistíme vlastními silami. Pokud by někde

došlo ke komplikacím, neváhejte mne prosím informovat.
Děkujeme za Vaše pochopení a vstřícnost.
Ještě zmíním pár slov k samotnému zpravodaji.
Z dotazníkového šetření a i z běžné komunikace vyplývá, že je to
jednoznačně nejzásadnější zdroj informací v naší obci. Je to moc
dobře a velice nás těší Váš zájem o toto periodikum. Snažíme se
okruh informací rozšiřovat a celý systém přípravy postupně ladit.
Od září by se do procesu měl plně zapojit připravovaný
žurnalistický kroužek při naší ZŠ. Pokud tedy budete mít nějaké
inspirativní podněty, které informace Vám zde případně chybí,
neváhejte je prezentovat. Jinak veškerá starší vydání zpravodaje
jsou k dispozici na webových stránkách obce www.naklo.cz
v sekci Zpravodaj.
Co se týká internetových stránek samotných, pracujeme na
jejich plné aktualizaci tak, aby přehledně a včas informovaly
o dění v obci. S jejich novou tváří by mělo přibýt i několik nových
služeb a jednou z nich bude i již dlouho slibované odesílání
aktualit na mail.
O všech změnách Vás budeme průběžně informovat.
Doufáme, že budou přínosem a pomocníkem při hledání a řešení
případných nedostatků, které nás trápí.
Přeji květen plný krásného počasí a těším se příště.
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Co se děje ve škole
Nemalé peníze z EU také do naší školy!
Vážení občané,
za účelem systematické podpory
vzdělávání na základních školách byla
do operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu
zařazena nová oblast podpory tzv. „EU
peníze školám“, která by měla přispět
k masivní podpoře základních škol
a řešení jejich nejpalčivějších problémů.
Finanční prostředky určené na tuto
oblast podpory a celou akci EU peníze
školám jsou dostatečně vysoké, aby se
dostalo na každou základní školu mimo
území hl. m. Prahy.
Peníze na základní školy se rozdělují
dle vzorce 300.000 + (4300 x počet
žáků). Vzhledem k tomu, že naše škola
měla k rozhodnému datu 126 žáků, měli
bychom po podání žádosti obdržet

částku 841.800,-. Rozhodli jsme se, že
tuto částku využijeme především ke
zkvalitnění výuky cizích jazyků, ke
zkvalitnění výuky využíváním informačních a komunikačních technologií ve
výuce všech ostatních předmětů
a vybavením učeben novými projektory,
počítači, interaktivními tabulemi aj.
Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude
také dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických
pracovníků, tvorbou a následným
používáním nových metodických
pomůcek a učebních materiálů ve
výuce. Podání žádosti je velmi
jednoduché (na rozdíl od jiných projektů
financovaných z Evropského sociálního
fondu), neboť MŠMT ve spolupráci
s Výzkumným ústavem pedagogickým
(VÚP) připravilo hotové vzory tzv. šablon
klíčových aktivit, které si školy podle

svých požadavků nakombinují a tím
projektovou žádost sestaví. Naše škola
bude podávat žádost nejpozději do 30.6.
2011 a od 1. září 2011 máme
naplánovaný začátek realizace projektu,
která potrvá 2,5 roku. O průběhu
realizace projektu na naší škole Vás
budeme průběžně informovat.
Jiří Peřina – ředitel školy

Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce 5/3/2011 ze dne 28. 3. 2011
Usnesení:
1/5/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 13 pro – 0 proti – 0 zdržel, projednané zadání souboru změn č. 3 Územního plánu
obce Náklo, vyjma změny č. 3/5 plocha pro bydlení v lokalitě „Za humny“, jako podklad pro zpracování návrhu
souboru změn č. 3 Územního plánu obce Náklo.

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

Strategický plán rozvoje obce Náklo na období 2011 až 2018

Sociálně ekonomická analýza

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Vážení spoluobčané,
v dnešním zpravodaji přinášíme výsledky v oblasti Řízení a správy obce. Uvedené procento respondentů je
počítáno z celkového počtu odevzdaných dotazníků, což bylo 339 ks.
79,47% respondentů je spokojeno s fungováním obecního úřadu.
54,25% respondentů uvádí, že se v posledních pěti letech zlepšilo celkové prostředí obce.
32,84% respondentů uvádí, že v posledních pěti letech zůstalo celkové prostředí obce stejné.
9,38% respondentů uvádí, že se v posledních pěti letech zhoršilo celkové prostředí obce.
Obec by se měla v budoucnu více zaměřit na údržbu silnic, chodníků a parkovacích ploch, na bezpečnost
a kvalitní zdravotní a sociální služby.
Ř 81,52% respondentů je ochotno se aktivně zapojit do práce na rozvoji obce, kdyby je o to někdo požádal.
Ř
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Ř Informace z obecního úřadu zajímají 94,72% respondentů.
Ř 90,91% respondentů získává informace z Obecního zpravodaje, 45,16% z obecního rozhlasu a 27,86%

z internetových stránek obce www.naklo.cz.
Ř Možnost získávání informací (např. o konání kulturních a sportovních akcí, akcí školy a místních spolků,

zajímavosti, aktuality atd.) na e-mail by přivítalo 56,30% respondentů.
Ř 71,55% respondentů považuje zajištění autobusové dopravy z Nákla, Mezic a Lhoty za dostačující a 19,06%

respondentů ji považuje za nedostačující.
Ř S fungováním základní školy je spokojeno 80,94% respondentů.
Ř S fungováním mateřské školy je spokojeno 62,17% respondentů.
Ř 55,72% respondentů si přeje, aby se obec více věnovala rodinám s dětmi.
Ř 37,24% respondentů si přeje, aby se obec více věnovala seniorům.
Ř 21,11% respondentů si přeje, aby se obec více věnovala osobám zdravotně postiženým.
Ř Se sítí služeb (holičství, kadeřnictví, pedikúra atd.) v obci je spokojeno 72,43%.
Ř Velmi vyvážený poměr vychází u
l · 65,98% respondentů si přeje
l · 63,05% respondentů si přeje
l · 53,67% respondentů si přeje

toho, jak by měla obec vypadat v roce 2020.
„klidnou a bezpečnou obec podporující dobré mezilidské vztahy“.
„zelenou obec s přitažlivou a čistou krajinou“.
„živou obec se zájmem o akce pro veřejnost“.

Mgr. Petr Vybíral
koordinátor tvorby strategického plánu

Informace z obecního úřadu
Naši jubilanti v dubnu 2011
Božena KADLECOVÁ (Mezice) oslavila 85 roků
Bohuslav NEČESANÝ (Náklo) oslavil 85 roků
Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Co se dělo ve škole
Den učitelů na naší škole
Školu vnímáme většinou z pohledu žáka a nejraději máme
přestávky. Přesto se chceme něčemu naučit. Co ale pohled z opačné
strany? To jsme si mohli vyzkoušet v pátek 25. března 2011, kdy jsme
měli možnost učit na 1. stupni a vyzkoušet si roli učitelů.
Já jsem si vybral spojenou 2. a 3. třídu z matematiky a 4. třídu
z hudební výchovy.
Již při přípravě jsem zjistil, že to není tak jednoduché a že to učitelé
mají opravdu těžké. Zvláště u spojených tříd. Například v matematice
bylo nutno zabavit jednu třídu samostatnou prací a věnovat se zatím
druhé třídě a po půl vyučovací hodině naopak.
V hudební výchově ve 4. třídě to bylo lehčí, tam jsme se pěkně
rozezpívali a učili se poznávat nové hudební nástroje.
Na závěr bych chtěl poděkovat učitelům za trpělivost a ochotu
a zdůraznit význam jejich povolání, které je zároveň posláním.
Karel Turek
9. třída

Obhajoba Ježibaby z perníkové chaloupky
Dobrý den! Je načase, aby se svět dozvěděl pravdu.
Žila jsem se svým mužem čarodějem šťastně, ale v našem
vztahu nebylo něco v pořádku. Protože můj muž byl neplodný,
nemohli jsme mít žádné vlastní děti.
Než můj muž čaroděj po svatbě odjel za prací, vyčaroval
mi perníkovou chaloupku. Žila jsem v ní několik měsíců sama.
Ale jednoho dne se k naší chaloupce přiblížila dvě krásná
děťátka. Vypadalo to, že jsou to sirotci. Jen se mihli a byli pryč.
Po nějaké chvíli slyším jakýsi šramot. Vypadalo to, že už zase
máme krysy na půdě. Vylezu na půdu s lopatou a jedem na
krysy v rukou a zavolám na ně: „Kdo mi to tady loupe
perníček!“ Tak vám čekám snad deset minut a zvenku se ozve:
„ To nic, to jenom větříček.“ Vylezla jsem střešním okénkem na
střechu a opakovaně jsem chtěla postrašit krysy. Opět se
ozvalo: „To nic, to jenom větříček.“ Ten rámus nedělaly krysy,
ale ty děti!
Napadlo mě, že je pozvu dál a dám jim něco k snědku.
Děti bez rozvahy ihned souhlasily. Zůstaly u nás i přes noc,
a tak jsem si řekla, jestli bych je tu neměla ubytovat na pár dní.
Rozhodla jsem, že to není špatný nápad. Jenže po třech
nocích byly děti z těch starých, prohnilých matrací úplně
rozlámané. Tak jsem se rozhodla, že jim ve své chaloupce
udělám malý pokojíček. Vzala jsem si na pomoc knížku
„ Ježibaba a její děti“.
„Nevěděla však, protože byla hodná ježibaba, že je to
knížka o tom, jak si vykrmit, usmažit a poté sníst děti.“
Jako první jsem postavila pro děti malou světničku
s mřížemi. Dětem se to ale vůbec nelíbilo, to mi ale nepřišlo
vůbec divné, protože v knížce bylo napsáno, že děti budou
vzpurné. Poté jsem měla dle dalších instrukcí nechat děti, aby
se pořádně najedly.
Za několik dní byly jako kuličky, ale opět jsem se tomu ani

trochu nedivila. Když nastala zima, vyhledala jsem instrukci
ohřev dětí. Proto jsem je chtěla strčit do pece, aby se trošku
ohřály. Ale děti dělaly vše pro to, abych je tam nedostala. Když
jsem je chtěla šoupnout do pece, nenechaly se a nakonec tam
strčily mě.
Když přijel můj manžel, byla jsem již spálená na popel,
a tak tam teď musí žít úplně sám.
Jana Nováková 8. třída

Zpráva Sokola Ná klo
Dne 3.4.2011 byla zahájena jarní část fotbalových soutěží.
Muži 3.4. Náklo

- Bohuňovice B

2:1

10.4. Náklo

- Náměšť na H. B

2:3

17.4. Střeň

- Náklo

0:1

Po těchto odehraných utkáních jsou muži v tabulce na 7. místě se
ziskem 27 bodů. Mužstvo prozatím splňuje očekávání
a prokazuje zlepšenou výkonnost. Jen diváků, příznivců,
fanoušků (mimochodem polsky se řekne fanoušek kibic) by
mohlo chodit víc. Jednak povzbudit naše hráče a také si dát třeba
točené pivo a něco z udírny či rožně k tomu.
Benjamínci

Díky Tondovi Suchomelovi jsou na hřišti nové kryté střídačky.
Standa Navrátil za pomoci Radka Suchomela, Vojty Vařeky a Pepy
Škrabala vyrobil další 2 branky pro benjamínky. Jsou objednány
nové sítě na branky a za branky.
Pokračují práce v sokolovně. Instaluje se nové obložení stěn na
sále, brousí se parkety. Pokud dostaneme přislíbené dotace (ne
z MŠMT), plánujeme nakoupit 40 stolů, 160 židlí, 20 pivních setů,
budou vyměněny dveře ze sálu do vestibulu a spojovací dveře mezi
šatnami. Budou zrekonstruovány pánské toalety a parkety budou
ošetřeny sportlakem. Sokolovna bude opatřena zabezpečovacím
kamerovým systémem vzhledem k opakovanému vloupání vandalů
( naposled z neděle 17.4. na pondělí 18.4.).
Předpokládané celkové náklady 305 000,- Kč.

1.turnaj se konal 10. 4. 2011 v Nákle.
Náklo

- Grygov

0:2

Náklo

- Hlubočky

2:0

Náklo

- Bohuňovice

2:1

Za T. J. Sokol Náklo
Zdeněk Olbert

2. turnaj 17. 4. Bohuňovice
Náklo

- Hlubočky

3:0

Náklo

- Grygov

1:2

Náklo

- Bohuňovice

0:1

Pěkné výsledky našich nejmenších, ostudu nám rozhodně
nedělají. Na červen plánujeme velký turnaj benjamínků za účasti
osmi družstev.

Zpráva Kulturníkomise
Vážení občané, v níže uvedené tabulce je seznam kulturních akcí tak, jak je jednotlivé spolky obce oznámily na zasedání
Kulturní komise. Berte informace v tabulce jako orientační. Aktuálně Vás budeme informovat na stránkách zpravodajů.

7.5.2011
7.5.2011
14.5.2011
28.5.2011
4.6.2011
5.6.2011
11.6.2011
18.6.2011
25.6.2011
1. - 3.7.2011
?.7.2011
23.7.2011
6.8.2011
20.8.2011
27.8.2011
2.9.2011
8.9.2011
?.10.2011
16.10.2011
27.10.2011
27.11.2011
2.12.2011
3.12.2011
4.12.2011
?.12.2011

9:00
14:00
8:00
14:00

20:00
16:00
14:00
14:00
9:00

17:00
17:00
16:00
9:00

Náklo
Mezice
Mezice
Náklo
Mezice
Mezice
Náklo
Náklo
Náklo
Mezice
Mezice
Náklo
Náklo
Lhota
Mezice
Náklo
Náklo
?
Náklo
Mezice
Mezice
Náklo
Mezice
Náklo
Náklo

Orel
SDH-M
Svaz chovatelů
SDH-N
KOS, SDH-M
Housátko
SDH-N
Škola
Orel
SDH-M, Obec
Malá kopaná
SDH-N
Sokol Náklo
Obec
SDH-M
MAS
Senior klub
Myslivci
Farnost Náklo
Pantla, SDH-M
SDH-M
Obec
Housátko
Senior klub
Škola

Den matek
Okrsková soutěž SDH
Sraz harmonikářů
Dětský den, zábava
4. RecesFest
Dětský den - Zimní Olympiáda
Noční turnaj za školou
Olympiáda
Country večer
650 let Mezic a 120 SDH - M, sjezd rodáků
Turnaj
135 let SDH + Memoriál Jindřicha Dvořáka
100 + 3
Den obce Náklo
Dětský den + poslední prázdninové disco
Den MAS - Moravská cesta
Domácí ruční práce - výstavka - zasedačka OU
Sraz sokolníků
Den otevřených dveří kostela
Mezêcky dôchařeni
Rožináni kapličky
Rožinání stromku
Mikulášská nadílka na sále hospody U kapličky
Perníčky a košt slivovice
Vánoční trhy ve škole

Co se chystá
Milí přátelé, zveme Vás na již tradiční zahradní
slavnost

Den matek
která je kromě maminek určena také tatínkům,
dětem, prarodičům – prostě úplně všem.
Bude se konat

v sobotu 7. 5. 2011 ve 14.30
v areálu orelské zahrady
a klubovny v Nákle

PROGRAM:
· malé pohádkové
divadelní představení pod
širým nebem
· střelecká a horolezecká soutěž pro
všechny generace
· soutěže pro děti spojené s dětským
obchodem (na soutěžích děti získají
„peníze“ a v obchodě je utratí)
· horolezecká stěna
· tombola
· posezení v příjemném prostředí
V průběhu odpoledne bude hrát Nákelanka
Občerstvení zajištěno
(makrely, uzené dobroty, točená kofola, pivo…)
Srdečně zve Orel jednota Náklo - Mezice

POZVÁNKA
SDH Mezice zve spoluobčany na

Hasičské závody okrskových sborů,
které se konají v sobotu 7.5.2011 od 9:00.
K vidění bude provedení hasičských útoků družstev mužů, žen a dětí.
Během akce je připraveno bohaté občerstvení.
Srdečně zve SDH Mezice

ČSCH ZO Náklo
pořádá a tímto Vás srdečně zve na

Nákelskó harmonikô,
která se bude konat v sobotu 14. května 2011
na sále hospody „U Kapličky“ v Mezicích.
Začátek ve 14,00 hodin.
Vstupné 40 Kč.

Tělocvičná jednota Sokol Náklo
pořádá v sobotu 14. 5. 2011 turistický pochod

Stezkou Jana Opletala
Startovné: dospělí 50,- Kč mládež 30,- Kč
(v ceně kabanos, pivo nebo limonáda a čaj)
Sraz : od 800 u sokolovny
Start : 900
Trasa stezky: Náklo – Lhota – Březová - Litovel a zpět
(délky tras 6 km, 14 km, 23 km)
Trasa cyklostezky: Náklo - Hynkov – Lhota – Březová - Litovel a zpět
(délka 32 km)
Srdečně zvou pořadatelé

Co se chystá
Divadlo Tramtárie uvádí
pohádku O PRAČLOVÍČKOVI
Kdy: v neděli 15.5. 2011 v 15:00
Kde: v sále restaurace U kapličky v Mezicích
Vstupné: 45 Kč
Jedno z nejúspěšnějších dětských představení proslulého
olomouckého divadla Tramtárie. Báječný výlet do světa
dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu
poučné, ale hlavně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček
postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý
oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp. Pohádka O pračlovíčkovi měla obrovský úspěch
v Lucembursku. V roce 2010 také vyhrála celostátní festival divadla pro děti Popelka Rakovník 2010!
Po skončení představení bude následovat nesoutěžní přehlídka dovedností přítomných dětí pod názvem TALENTI Z MEZIC.
Dobrovolníci z řad kluků a holek mohou recitovat básničku, zazpívat písničku, popřípadě zatančit. K dispozici budou mít
mikrofon. Každý vystupující poté obdrží hezký dárek.
Bohaté občerstvení zajišťuje restaurace U kapličky.
Bližší informace na info@detskeakce.cz nebo na tel. 773556751

Pozvánka

Drátování, drátkování pro všechny
Kde: ZŠ Náklo
Kdy: 23. 5. 2011,
od 16:30 hod.

TJ SOKOL NÁKLO pořádá v sobotu 21.5.2011 v zahradě sokolovny MÁJOVOU ZÁBAVU.
Začátek ve 20.00 hod.
Hraje skupina GALAXY
O občerstvení postaráno.

GALAXY
Sbor dobrovolných hasičů Náklo pořádá

Dětský den
Dne 28.5.2011 ve 14:00 u Sokolovny v Nákle.
Pro děti máme připraveny sportovní i dovednostní úkoly.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Příjďte se pobavit s nejmenšími ratolestmi

