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OBECNÍ ZPRAVODAJ
4
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první jarní den, který se opravdu vydařil
a doufejme, že byl předzvěstí dalších krásných dnů, které nás
s odchodem zimy čekají. Dovolím si nyní dát prostor spíše těm
příjemnějším věcem.
Co nás tedy čeká....
Od 1. 4. jsme posílili počet obecních pracovníků o jednoho
člověka, kdy jsme využili výhodné nabídky zaměstnávání
prostřednictvím Agentury práce B&P. Dále využíváme
zaměstnávání nezaměstnaných občanů a v létě se
pravděpodobně najde práce i pro nějaké brigádníky z řad
studentů. Cílem tohoto konání je efektivní a účelné zajišťování
údržby naší obce ve všech jejích místních částech, protože čistá
a upravená obec je naší vizitkou a proto na věci s tím spojené
klademe velký důraz.
Velkou výhodou pro obec jsou její fungující složky. Jejich
členská základna se skládá převážně z občanů, kteří mají zájem
přiložit ruku k dílu a dobrovolně a bez nároku na odměnu tak
přispět k rozvoji obce. Pokud i ve Vás dřímá touha se zapojit
a doposud jste nenašli odvahu, vězte, že tato cesta je ta nejlepší,
protože umožňuje spojit dobré s užitečným. Člověk se pobaví,
zasměje a přitom i udělá něco užitečného jak pro sebe, tak pro
svoje okolí. Složek je spousta, stačí jen si vybrat :)

Pro usnadnění komunikace mezi obecním úřadem
a místními složkami zřídila rada obce kulturní komisi.
K dnešnímu dni již proběhla dvě její zasedání a prozatím se vše
vyvíjí velice slibně.
Komunikace a informovanost je důležitá. Znovu se tedy
omlouvám za nedorozumění způsobená rekonstrukcí průtahu
Náklem. Vše se vždy nepodaří tak, jak si představujeme :(
Ke zjednodušení komunikace s místní částí Lhota nad
Moravou byl zastupitelstvem obce zřízen osadní výbor. Zastupují
ho tři občané této části obce a jejich úkolem bude vytvořit jakýsi
funkční mezičlánek mezi obcí a občany Lhoty.
Když spojím tyto dvě věci, mám teď na mysli kulturní komisi
a Lhotu nad Moravou, přivádí mne to na myšlenku pozvat Vás
20.8.2011 na Den obce Náklo, který se právě ve Lhotě uskuteční.
Je to sice ještě daleko, ale přípravy již byly zahájeny. Máme
v plánu vytvořit tradiční akci, která bude každý rok v jiné místní
části a zároveň bude takovým naším společným dílem a radostí
a když myslím naším, tak s velkým "N".
Přeji Vám tedy jménem svým i všech zástupců obce jaro
naplněné pohodou a pozitivní energií.
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Co se dělo
se žije daleko od civilizace a naší
uspěchané doby.

Besedy s cestovateli
Od listopadu probíhaly na naší škole
zeměpisné besedy s lidmi, kteří
procestovali kus naší planety.
Prvním cestovatelem byla Tereza
Pěnkavová a jejím tématem se stal
ostrov Borneo v Asii. Nejenže nás
seznámila se zvyklostmi v této krajině,
ale dokonce přinesla ukázky místních
rostlin. Na závěr byla i ochutnávka jedné
z nich, která slouží v těchto končinách
k obživě.

Druhou besedu připravil Jiří Škurek.
Projeli jsme se s ním po Kyrgyzstánu na
kole a poslechli si jeho nevšední zážitky
o životě a krajině v této oblasti těsně
spojené s přírodou.

Ve třetím pátečním večeru jsme se
s Honzou Krejčím vydali na ostrov Kuba
a srovnali si život tam a tady, aneb…
dozvěděli jsme se, kde jsme mohli být
i my, co zde můžete, nesmíte a za co vás
mohou i zavřít.

Poslední beseda nás zavedla do
Peru. S paní Jindřiškou Kališovou jsme
navštívili Cuzco, plošinu Nasca, jezero
Titicaca a mnoho dalších míst v této
zajímavé oblasti, a také jsme zjistili, jak

Přednášení jednotlivých cestovatelů
bylo velmi poutavé a projekce krásných
snímků z těchto vzdálených koutů světa
dokonale doplňovala již tak velmi
příjemnou atmosféru.
Všem návštěvníkům besed děkuji za
hojnou účast a věřím, že byli nejenom
spokojeni, ale že s námi navštívili
zmíněné země alespoň tímto nenáročným způsobem.
S odchodem léta se můžete těšit na
další příjemná posezení s cestovateli.
M. Roglová

Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce 4/3/2011 ze dne 7. 3. 2011
Usnesení:
1/4/3/2011 – ZO bere na vědomí zprávu starosty obce p. Marka Ošťádala o kontrole usnesení z minulého zasedání ZO konaného dne
29.12.2010, kde nebyly uloženy žádné úkoly starostovi, radě obce nebo ZO.
2/4/3/2011 – ZO bere na vědomí zprávu místostarosty obce Ing. P. Gnipa o činnosti rady od ZO 3/12/2010 za období od 29.12.2010 do
7.3.2011.
3/4/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 15 pro – rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014.
4/4/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 15 pro – rozpočet obce Náklo na rok 2011.
5/4/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 14 pro, 1 se zdržel – odkup dlažebních kostek od KÚ Olomouckého kraje.
6/4/3/2011 – ZO schvaluje,hlasováním 15 pro – provést změnu v realizaci stavby-odkanalizování obce při akci „Rekonstrukce komunikace III/44620 Náklo“.
7/4/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 12 pro, 3 se zdrželi – zařadit pozemek parc.č. 783/18 v k.ú. Náklo, vlastník p. Rémanová
Drahomíra, do další změny ÚP obce Náklo.
8/4/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 15 pro – zakoupení nových el. spotřebičů do školní jídelny Náklo v hodnotě cca 200.000,- Kč.
9/4/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 15 pro - vyhlásit výběrové řízení na nového provozovatele ČOV Náklo.
10/4/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 15 pro – spolupodílet se s obcí Příkazy na uhrazení faktury ve výši cca 24.000,- Kč za zpracování
odborného posudku provozu ČOV firmou AQUA PROCON s.r.o.
11/4/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 15 pro – projekt Renovace veřejného osvětlení v obci Náklo, spolufinancovaný z dotačního titulu
z POV.
12/4/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 15 pro – projekt Dopravně inženýrského opatření v obci Náklo, který zahrnuje umístění dvou
měřičů rychlosti a bude spolufinancován z dotačního titulu z POV.
13/4/3/2011 – ZO schvaluje, hlasováním 14 pro, 1 se zdržel – zřídit v části obce Lhota nad Moravou osadní výbor.

Informace z obecního úřadu
Strategický plán rozvoje obce Náklo na období 2011 až 2018

Sociálně ekonomická analýza

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás postupně seznámili s výsledky dotazníkového šetření. V dnešním zpravodaji přinášíme výsledky v oblasti
volnočasových aktivit. Uvedené procento respondentů je počítáno z celkového počtu odevzdaných dotazníků, což bylo 339 ks.
ŘNejoblíbenější kulturní, společenské nebo sportovní akce v obci jsou
· Slet čarodějnic ..............................................podle 26,10% respondentů
· Recesfest.......................................................podle 14,37% respondentů
· Školní olympiáda...........................................podle 9,38% respondentů
· 100+..............................................................podle 8,80% respondentů
· Všechny akce v Mezicích...............................podle 6,74% respondentů
· Dětské akce...................................................podle 6,74% respondentů
· Rozsvícení vánočního stromu v Nákle...........podle 6,45% respondentů
· Dětský den....................................................podle 6,45% respondentů
· Akce ZŠ a MŠ.................................................podle 4,40% respondentů
· Den matek v Nákle na orlovně......................podle 4,40% respondentů
· Mezické duchaření........................................podle 4,11% respondentů
· Vánoční jarmark ZŠ Náklo .............................podle 2,64% respondentů
· Country hudba na orlovně............................podle 2,64% respondentů
· Plesy v Nákle.................................................podle 2,35% respondentů
Ř66,57% respondentů uvádí, že je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití. Řada spoluobčanů však neví o všech
dostupných možnostech. Proto připravujeme přehled možností sportovního vyžití v obci.
ŘPodle 43,70% respondentů by se mělo v obci konat více akcí pro děti a mládež.
ŘPodle 36,66% respondentů by se mělo v obci konat více akcí pro naše starší spoluobčany.
ŘPodle 30,79% respondentů by se mělo v obci konat více koncertů a vystoupení známých osob.
ŘPodle 30,50% respondentů by se mělo v obci konat více sportovních akcí.
Jednotlivé výsledky šetření budou zároveň sloužit jako podklad pro kulturní komisi, ve které jsou zastoupeny všechny složky
obce. Úkolem kulturní komise je zejména koordinovat společenské a kulturní akce v obci, aby se vyhovělo všem skupinám
spoluobčanů.
Mgr. Petr Vybíral
koordinátor tvorby strategického plánu

Informace z obecního úřadu
Bojujeme s čističkou....
tak daleko. Toto je z našeho pohledu velmi
nezodpovědné.
Dalším krokem, který se bude muset
realizovat, je dohledání hříšníků, kteří do
ČOV vypouští výše zmíněné a jiné další
odpadní tekutiny, které do tohoto systému
nepatří. Toto dohledávání je sice složité,
ale je možné a pokud se bavíme
o investicích do intenzifikace v řádech
milionů, pak je nevyhnutelné. Proč by
měla většina slušných občanů doplácet
na pár hříšníků, kteří se chovají
bezohledně.

Vážení občané, jak asi každý z Vás ví,
obec Náklo má čističku odpadních vod.
Jelikož je to od mého nástupu do funkce
jeden z nejzásadnějších problémů a vím,
že se o něm v obci málo ví, nedá mi to,
abych Vás alespoň částečně do situace
nezasvětil. Začnu tedy od začátku. Nerad
bych, aby se na někoho ukazovalo prstem
neoprávněně.
Vzhledem k tomu, že v době výstavby
ČOV nebylo možno získat dotaci na náš
počet obyvatel, došlo tehdy ke společné
dohodě s obcí Příkazy a celá záležitost
výstavby se řešila v rámci sdružení dvou
obcí. Bylo to v době, kdy byly v naší
republice výstavby čistíren v plenkách
a tak těch zkušeností zrovna nebylo.
Rámcově se nabízely dvě technologie.
Delší dobu s relativními zkušenostmi
používaná technologie kontinuální a v tu
dobu tehdy novinka na trhu SBR. Co říct,
SBR byla velkou novinkou s lepší cenou
a předpovídala se jí velká budoucnost.
Tehdy se vedení obce rozhodlo pro
technologii SBR. Jak říkám, důvody jsou
pochopitelné, jenže čas bohužel toto
rozhodnutí krutě prověřil. Nebudu ale
předbíhat.
S výstavbou ČOV se řešila i problematika výstavby kanalizace. Zase zde
máme rámcově dva zásadní systémy.
Tlakovou a gravitační. Gravitační má
levnější provoz, ale dražší výstavbu.
Tlaková je na tom opačně, ale pro její
výstavbu mluvil zásadní argument, že stát
její výstavbu upřednostňoval a poskytoval
na ni dotace. Rozhodnutí tedy bylo
nasnadě. Opět ale přišel čas, ten
neúprosný soudce, a sám rozhodl o osudu
této technologie. Nebudu teď řešit
poruchy čerpadel, které nás v loňském
roce stály zhruba 270 000,- Kč. Budu se
problematice věnovat jen ve vztahu k výše
zmíněné ČOV.
Stala se totiž věc, kterou nikdo
nepředpokládal a která negativně
ovlivnila, a doposud tak stále činí, činnost
celého systému čištění. Délka naší
kanalizace je zhruba 9 km. Při putování
kalu tlakovou kanalizací dochází ke
změnám v jeho složení a čím delší vedení
je, tím tento problém ještě víc narůstá.

Dochází pak k situaci, která nastala v naší
ČOV, a sice že čistírna, která je původně
plánovaná pro obě obce i se všemi
místními částmi v době, kdy by ještě měla
mít rezervu pro připojení Lhoty a Hynkova,
je při posledním 24 hodinovém vzorkování
zhruba na 170% zatížení, což je obrovský
problém. Je nutno podotknout, že
k tomuto nemalým dílem přispívají někteří
nezodpovědní občané, kteří do čističky
vypouští dešťovou vodu (toto je potvrzeno
při nátoku za deštivých období) a co je
snad ještě horší, již usazený kal
pravděpodobně z chlévů a nebo jiných
podobných zařízení.
Při nátoku těchto odpadních vod, ať
v prvním nebo v druhém případě, dochází
k narušení technologie čištění a likvidaci
celého systému. Je samozřejmé, že
následkem jsou zvýšené náklady na
provoz a co je horší, situace, kdy obce
musí zvažovat intenzifikaci neboli
rozšíření celé technologie. Toto pro
dokreslení situace znamená investici
někde v rozmezí 10 - 20 milionů Kč
v závislosti na rozsahu díla.
Co teď dál a jak z toho ven?

Stav, jaký je, není možno nadále
přehlížet a tvářit se, že je vše v pořádku.
Budou se muset podniknout kroky k jeho
nápravě. Jako první jsme se rozhodli
ukončit spolupráci se stávajícím
provozovatelem ČOV. Vzhledem k tomu,
že celý systém zbudoval a provozoval ho
od jeho rozjezdu až doteď, je pro nás
nepřípustné nepřipsat mu zásadní díl
zodpovědnosti za současnou situaci. Bylo
by nespravedlivé tvrdit, že mohou za vše,
ale minimálně za to, že vše nechali dojít

Dalším důležitým krokem je celkové
posouzení stávající technologie a návrh
řešení zmíněné intenzifikace tak, aby byl
problém vyřešen jednou provždy. Z tohoto
důvodu jsme záměrně neoslovili výrobce
čistíren, kteří by mohli závěry ohýbat ve
svůj prospěch, ale odborníky pracující na
vědecké úrovni. Podle našeho názoru
jedině od nich můžeme dostat návrh
řešení, který bude nejvýhodnější pro naše
obce a ne pro nějakou třetí osobu. Na

základě těchto studií pak budou
zpracovány projekty, veškerá povolení
a budeme čekat na dotaci, která by dle
našich informací mohla přijít v příštím
roce. Záměrně ale říkám mohla, protože
při dnešní politické situaci plné
nečekaných změn není jisté, že dotace
pro tyto účely, které byly pro letošní rok
pozastaveny, budou v příštím roce znovu
vypsány. Pokud by se tak nestalo,
budeme muset hledat jiné finanční zdroje,
jak stávající stav v co nejkratším čase
vyřešit.
Jakmile se dořeší tento problém a kéž
by tomu už tak bylo, nebude čas na
oddych a budeme muset řešit situaci ve
Lhotě nad Moravou. Tam ale, poučeni ze
stávajícího stavu, navrhujeme gravitační
kanalizaci a vlastní ČOV přímo v místě,
nebo společně s Hynkovem. Jen pro
dokreslení, vlastní řešení pro Lhotu
s gravitačním systémem kanalizace
a ČOV s kontinuální technologií nás vyjde
přibližně na 12 milionů, což je zhruba
o 17 mil. méně, než při připojení k ČOV
v Nákle.
A tak my si tady žijem.....
Marek Ošťádal, starosta

Informace z obecního úřadu
Naši jubilanti v březnu 2011
Marie ŠTÝBNAROVÁ (Náklo) oslavila 96 roků
Josef VICENEC (Lhota n. M.) oslavil 90 roků
Antonín NEORAL (Náklo) oslavil 75 roků
PhDr. Josef DOSTÁL (Náklo) oslavil 70 roků
Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Vítání našich nových občánků

Tomášek

Markétka

Stellinka

Martínek

Dne 13. 3. 2011 proběhlo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání nových občánků do naší obce. Bylo nám
nesmírným potěšením seznámení se Stellou Zakopalovou, Markétou Krainovou, Martinem Šafářem a Tomášem
Svačinkou.
Maličkým přejeme hodně zdraví, štěstí, radostných okamžiků a především láskyplnou rodinu, která je ochrání od
všeho špatného, co s sebou život přináší.

Víceúčelové hřiště u školy v Nákle
Od 1. 4. 2011 došlo ke změně v systému objednávání víceúčelového hřiště v Nákle za školou. Pokud budete mít
zájem protáhnout tělo a udělat něco pro svoje zdraví, veškeré objednávky bude nyní vyřizovat Laďa Kvapil, školník
ZŠ Náklo. Informace k volným termínům tedy získáte na telefonním čísle 773 645 509.
Sportu zdar!

Co se dělo ve škole

a školce

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Letos poprvé proběhla na naší základní škole
recitační soutěž. Z každé třídy se účastnilo několik
vybraných žáků. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích
rozdělených podle věku soutěžících. Nejlépe recitovali,
a proto byli vybráni do dalšího kola:
Zbyněk Weiser, Nikol Knajblová, Jakub Crhák
z prvního stupně a Michal Hořejš, Jana Nováková
a Karel Turek z druhého.
Okresní kolo proběhlo dne 15. 3. pro mladší žáky
a 16. 3. pro starší. Nejlépe naši školu reprezentoval
Zbyněk Weiser, jemuž bylo uděleno čestné uznání.
Chválíme všechny zúčastněné, jejichž výkony byly také
velmi dobré, a doufáme, že se zapojíme i příští rok.

Na slavnostním předání
ocenění vítězům dne 31. 3. 2011
v Hradci Králové na IX. ročníku
výtvarné přehlídky a soutěže pro
předškolní děti ŠKOLKA PLNÁ
DĚTÍ byl předán diplom za
výtvarnou tvořivost Adamovi
Streitovi z MŠ Náklo.
Blahopřejí děti i p. uč. z MŠ
Náklo

Co se dělo ve školce
Okénko Mateřské školy Náklo
V tomto školním roce jsme při práci s dětmi zařadily „Barevné
dny“, které bývají každou první středu v měsíci. V březnu byla
středa zelená. Děti i p. učitelky přišly v zeleném oblečení, děti si
donesly zelené hračky a celý den probíhal v duchu této barvy.
S nejstaršími dětmi jely p. učitelky na besedu a prohlídku
služebny Městské policie v Olomouci. Využili jsme linkový
autobus. Děti byly hodné, v autobuse jsme vyvolali mírný rozruch
– mám na mysli počtem dětí, ne zlobením. Na služebně, v řídícím
středisku, na monitorech měly děti možnost různých pohledů na
město – na náměstí, vlakové nádraží, ulice s lidmi. V tělocvičně
jsme pozorovali policisty i policistky při nácviku obrany při útoku
nožem. No to bylo něco! Pak jsme šli do učebny, kde paní
policistka děti seznamovala s pravidly bezpečného chování
(nechodit nikam s cizími lidmi), nabídla dětem k ohmatání
pendrek, ukázala pistoli a nebojácné děti připoutala pouty. Na
konec naší návštěvy pochválila děti za jejich znalosti, dostaly
omalovánky a pexeso. Prošli jsme se náměstím, podívali na orloj
a to už byl čas vrátit se do Nákla, do MŠ a na oběd.

Pro zpestření času stráveného v MŠ přijelo divadlo z Hodonína se
zvukovými efekty, abychom mohly nabídnout příjemné prožitky
i menším dětem.
V neděli 13.3.2011 dopoledne přišli na obecní úřad popřát
a přednést básničky nejmenším, nově narozeným dětem – Hanička
Pluskalová, Tomášek Pavlík a Štěpánek Utíkal.
Naší zatím poslední akcí bylo pozvání „MAŠÉRA“ se svým psím
spřežením – MALAMUTY. Nejhodnější fenku vzal do třídy, vyprávěl
dětem o domestikaci psů, o péči o ně. Předvedl manipulaci se
zraněným psem. Děti měly možnost kontaktu se psem, i ty
nejbojácnější překonaly strach – formou dotykové seznamovací hry.
Mašér vysvětlil povely při ovládání psího spřežení. Potom se děti po
skupinách vozily ke škole a zpět. Mašér byl v naší školce již
několikrát a děti byly vždy nadšené.
Za kolektiv MŠ Květa Tomková

Oznámení
MŠ Náklo vyhlašuje sběr odpadového papíru. Kontejner bude
přistaven na zahradě MŠ ve dnech 18. – 21. dubna 2011.
Knihy, noviny, časopisy, letáky i kartony svázané nebo
srovnané do krabice. Nenechávejte sběr na pátek, v tento den
bude kontejner již odvezen. Děkujeme všem spoluobčanům !
Ve středu 20. dubna 2011 se uskuteční zápis dětí do MŠ
Náklo. Zápis proběhne v době od 8.30 h do 15.30 h v ředitelně
mateřské školy. Těšíme se na Vás!
Sdružení rodičů při MŠ Náklo uspořádalo v pátek 4. 2. 2011
dětský maškarní ples v místní sokolovně.
Haná Free Net,
Ing. Jitka Neischlová, Náklo
Sdružení rodičů při MŠ Náklo
Ing. Oldřich Špunda, Náklo
Myslivecké sdružení Náklo
Lukáš Utíkal, Náklo
Český červený kříž Náklo
Jiří Škurek, Náklo
Zemědělské družstvo Unčovice
Milan Spurný, Lhota nad Moravou
Cemex Náklo
Otakar Pěnkava, Lhota nad
Moravou

S+C Alfanametal Tršice
Vladimír Polívka, Náklo
Obec Náklo
Jiří Mrtynek, Mezice
Sbor dobrovolných hasičů Náklo
Ivana Ošťádalová, Mezice
Sokol Náklo
Karel Ošťádal, Mezice
Lesy ČR
Marie Prázdná, Náklo
Stavebniny Náklo
Svatava Papicová, Mezice
Pivovar Litovel

Návštěvnost byla veliká, ač nemoci udolaly mnoho dětí z MŠ.
Děkujeme všem rodičům, učitelkám i dobrovolníkům, kteří nám
pomohli ples pro děti připravit. V neposlední řadě děkujeme
sponzorům za jejich příspěvky, bez nichž by nebyla tak bohatá
tombola. Za finanční příspěvky jsme pořídili dětem do MŠ míče,
didaktické pomůcky a hračky do tříd i na zahradu MŠ. Děkujeme
sponzorům za věcné i finanční příspěvky :

Karla Vybíralová, Mezice
Rodinné centrum Housátko
Petra Vychodilová, Náklo
Petr Spurný, Příkazy
Renáta Ponížilová, Mezice
Stanislav Spurný, Náklo
Božena Kopřivová, Náklo
Pavel Dražný, Náklo
Jarmila Dosoudilová, Náklo
Přemysl Bič, Náklo
Malvína Vacová, Náklo
Libor Mana, Náklo
Lenka Prázdná, Mezice

Petr Biharyj, Ivo Faltus, Náklo
Pavla Divjaková, Náklo
Klement Ivanov, Náklo
Jana Rosskohlová, Náklo
Antonín Gaja, Náklo
Viktor Dostál, Náklo
Jan Osladil, Náklo
Zdeněk a Tomáš Olbertovi, Náklo
Antonín Žibrita, Náklo
Květoslav Přidal, Příkazy
Jaroslav Zapletal, Náklo
Radim Zapletal, Náklo
Josef a Roman Dostálovi, Náklo

Co se dělo ve škole
Lyžák - Stříbrnice 2011
Ve dnech 20.2.2011 – 26.2.2011 se
žáci naší školy spolu se žáky z Bílé Lhoty
zúčastnili lyžařského výcviku ve
Stříbrnicích. Tento lyžařský výcvik byl
určen především pro žáky ze 7. třídy, ale
kvůli malému zájmu našich sedmáků byli
dobráni i žáci z ostatních tříd 2. stupně.
Nakonec jelo celkem 9 žáků a pan ředitel
s paní učitelkou Macků. Z Bílé Lhoty jelo
žáků 15 a pan učitel Pospíšil.
V neděli 20.2. byl sraz u školy
nejpozději v 7:45. Když jsme dorazili ke
škole, autobus tam už čekal. Tak jsme
rychle naložili zavazadla, lyže
a snowboardy do autobusu, rozloučili se
s rodiči a vydali se na dlouhou cestu do
Stříbrnic. Cestou jsme měli dvě zastávky.
První zastávka byla v Litovli, kde se k nám
přidala paní doktorka Vacová. Rychle
naložila své věci a mohli jsme pokračovat
dál v cestě. Po půl hodině jízdy jsme dojeli
do Bílé Lhoty. Zde už čekali žáci 7. třídy ZŠ
Bílá Lhota s panem učitelem Pospíšilem.
Jelikož žáků z Bílé Lhoty bylo 15, tak chvíli
trvalo, než si dají zavazadla do autobusu
a posadí se. Po chvilce čekání všichni
seděli a my mohli pokračovat dál v cestě.

dvanácté. Protože oběd měl být ve 12
hod. a my měli chvíli čas, tak jsme si začali
vybalovat. Po obědě jsme si ještě chvíli
vybalovali věci. V 13.45 jsme se začali
soukat do naší lyžařské výstroje a vyrazili
na svah. Po chvilce chůze v lyžácích jsme
byli na svahu a pan ředitel s panem
učitelem Pospíšilem šli koupit bodovky.
Vzhledem k tomu, že to byl první den
a pan ředitel si potřeboval zjistit, jak kdo
lyžuje, tak jsme stihli pouze dvě jízdy. Ale

to je tak pokaždé. V 16 hodiny jsme se
vrátili na chatu, kde na nás čekal teplý čaj.

Když jsme se blížili ke Stříbrnicím,
nebyl sníh stále vidět. Naštěstí
s příjezdem do Stříbrnic se naše obavy
z nedostatku sněhu nenaplnily. Ve
Stříbrnicích sice sníh nebyl, ale na
sjezdovce byla 20 cm vrstva technického
sněhu.

V 18 hod. jsme šli na večeři a v 18.30
jsme měli první zaměstnání. Řekli jsme si,
jak se máme chovat na chatě a na
sjezdovce a také zde byl určen denní
rozkaz a služba dne na další den. Zhruba
po hodince jsme mohli jít opět po svém.
Ovšem ne na dlouho. Ve 20 hod. nás
čekalo druhé zaměstnání, především hry
a diskotéka.

Na chatu jsme dorazili krátce po půl

Druhý den nám pan ředitel koupil

Literární koutek 7. třídy
V měsíci březnu jsme se v hodinách
literatury zabývali drobnými literárními
a žurnalistickými útvary, které nás
dokážou nejenom rozesmát, ale také
přivést k hloubavému rozjímání. Žáci se
dozvěděli, co je to aforismus, epigram,
fejeton, nezapomněli jsme ani na
hádanky a anekdoty, které k těmto
drobným literárním formám bezesporu
patří. Ve všech se svým způsobem
odráží společenské dění, životní pravdy
i osobitý pohled autorův. Několik těchto
útvarů jsme pro vás vybrali a věříme, že
čtenáře zaujmou i pobaví stejně tak jako
naše žáky.
Anekdota ze školního prostředí
„Pane učiteli, ale já si tu pětku na
vysvědčení nezasloužím.”
„Ano, máš pravdu, ale horší známky
už nejsou."
Aforismy
Člověk především! Pravil lidožrout.
Život je pes a my jsme jeho patník.
Peníze jsou polovinou štěstí, druhou
polovinou je mnoho peněz.
Epigram
Verba docent, lempla trahunt
(Slova učí, příklady táhnou)
„Co sám nerad, nečiň jinému!“
Žáku pravil kantor kdesi, třepaje ho za
pačesy.

Hádanka
Koza, vlk a hlávka zelí
Jednoho dne se starý vesničan vracel
z trhu domů. Měl s sebou kozu, vlka
a v podpaží svíral hlávku zelí. Vesele si
pískal, jak se mu handlování povedlo,
když přišel k řece. Na břehu měl
přivázanou malou pramici a už chtěl
nasednout, když tu ho náhle dobrá
nálada opustila. "Safra," říkal si, "vždyť
já se do té lodičky se vším tím nevejdu.
A když tu nechám vlka samotného, sní
mi kozu. Když tu nechám kozu, sní mi
zelí. Jak já to jenom provedu?" Pomožte
staříkovi dostat vlka, kozu a zelí na
druhý břeh. Do loďky se mu při tom
vejde jen jedna věc. A na žádném
z břehů při tom nesmí nechat
samotného vlka s kozou nebo kozu
a zelí...
(Odpověď:Stařík nejprve naloží
a převeze kozu, pak se vrátí pro vlka
a při vysazování na druhém břehu si
vezme kozu zase do člunu a vrátí ji na
původní břeh. Tam ji vysadí, naloží zelí,
aby ho koza nesnědla a odveze ho
k vlkovi na druhý břeh. Pak už se jen
vrátí pro kozu. A hurá za babkou domů. )

permanentky a my se přesunuli na druhou
stranu kopce, do Hynčic. Zde byla krásná
modrá sjezdovka ideální pro lyžařský
výcvik.
Ve středu jsme měli volné odpoledne
a tak jsme se vydali na „Návrší“. To bylo
nejvyšší místo ve Stříbrnicích. Nahoru se
šlo lesní cestou . Dolů to bylo ovšem horší,
mohli jsme jít tak, jak jsme přišli, nebo to
vzít přes sjezdovku. Vybrali jsme si tu
kratší variantu – sjezdovku. Sjezdovka
nebyla moc prudká, ale byla celá
zledovatělá, tak se naše procházka
neobešla bez pár zajímavých pádů.
Někteří „šílenci“, kterým se nechtělo
šlapat, se rozhodli sjet sjezdovku po břiše,
zádech, ale i na kapuci nebo se prostě
jenom skutáleli dolů. Poté, co jsme se
všichni úspěšně bez zranění dostali dolů,
jsme pokračovali dál v cestě na chatu.
Nakonec jsme se sem dostali všichni
v pořádku, jen trošku unavení, ale to
nebylo nic hrozného.
V sobotu ráno jsme si začali balit naše
věci. Kolem 10. hod. přijel autobus, kam
jsme naskládali zavazadla, lyže
a snowboardy a vyrazili jsme domů.
Na lyžáku se „skoro“ nic a nikomu
nestalo. Jen „jedna“ zlomená ruka
a „málem“ zapálená chata. Ale to vše patří
k lyžařskému výcviku.
Autor: Zbyněk Plachý, 9. třída

Pozvánka

Netradiční
velikonoční
dílna

Drátování, drátkování
pro všechny
Kde: ZŠ Náklo
Kdy: 18. 4. 2011,
od 16:30 hod.

Zprávy ze spolků

Zpráva o činnosti Orla Náklo
Rok 2010 byl pro jednotu Orla v Nákle významný v mnoha ohledech. Rádi bychom veřejnosti přiblížili, co všechno se v minulém roce událo.

Z jednorázových akcí stojí za zmínku následující:
l V březnu jsme poprvé uspořádali prodejní výstavu jarních dekorací. Výtěžek byl použit na charitativní účely. Lidé si mohli koupit něco

pěkného domů a zároveň tím pomoct.
l Druhou květnovou sobotu proběhl opět Den matek. Oslava má charakter odpolední zahradní slavnosti a je určena pro širokou

veřejnost a pro všechny generace. Do programu se zapojuje pravidelně i MŠ Náklo a kapela Nákelanka.
l V prostorách klubovny a orelské zahrady se pod vedením členů jednoty scházelo „Společenství dětí“.
l O letních prázdninách proběhly ve spolupráci s občanským sdružením Sarkander dva letní tábory. Byl to tábor pro děti v Protivanově

a vodácký tábor pro mládež – sjíždění řeky Lužnice.
l V srpnu proběhl také již druhý Country večer, který je zajímavý především kvalitní hudbou, prostředím, výukou tanců a stylovým

občerstvením.
l Na sklonku roku proběhlo v klubovně Orla také poprvé „Posezení u kytary“, velmi zdařilá akce pro veřejnost. O pěkné hudební zážitky

se postarali muzikanti Scholy Náklo a Nákloband.

Na orlovně probíhá i pravidelná činnost:
l V prostorách klubovny a orelské zahrady se pod vedením členů jednoty scházelo „Společenství dětí“, jehož náplní jsou především

hry, sport a tvůrčí činnost.
l V jednotě působí oddíl florbalu (asi 10 hráčů), který trénoval v sokolovně v Unčovicích. V současnosti začal hrát v sokolovně v Nákle,

kde jsou pro tento sport lepší podmínky.
l Při jednotě působí horolezecký oddíl, který využívá naši vlastní horolezeckou stěnu. V tomto roce byla rozšířena horolezecká stěna

o několik m2, aby se využilo volné místo. Do budoucna se počítá s otevřením horolezecké stěny pro veřejnost.
l Klubovnu využívají k pravidelným zkouškám dechová hudba „Nákelanka“ a Schola Náklo.

Ostatní činnost:
l Prostory orelské klubovny poskytují i zázemí k činnosti nákelské farnosti – např. zde proběhla v rámci slavení Velikonoc

společná večeře farnosti („agapé“).
l Provedli jsme (jako každý rok) řadu brigádnických prací, které se týkaly především údržby areálu.
l Průběžně se prováděly též opravy. Byla vyměněna další část oken za plastová a zrekonstruovány rozvody elektřiny ve

vstupní části budovy. S tím souvisely též zednické a malířské práce.
Děkujeme všem, kteří se do naší činnosti zapojují nebo nás jakýmkoli způsobem podporují.

Radek Stejskal, starosta Orla

Zprávy ze spolků
SOKOL NÁKLO DĚKUJE...
T.J. Sokol Náklo děkuje všem spoluobčanům, kteří
nám v sobotu 19.3.2011 věnovali železný šrot. Děkujeme
panu Josefu Vrbkovi za zapůjčení traktoru s vlečkou. Bylo
sesbíráno 3860 kg v ceně 15 440,- Kč. Finance budou
použity na pokračující opravy budovy sokolovny.
Pokud v letošním roce obdržíme dotace na opravu
fasády a odvodnění základů sokolovny (rozpočet je

1.900.000,- Kč), tak částku nedostaneme v plné výši, ale
budeme ji muset dofinancovat z vlastních zdrojů.
Fotbalové soutěže benjamínků a mužů budou na hřišti
Sokola zahájeny v dubnu 2011. Informace o termínech
utkání budou zveřejňovány ve vývěsce Sokola
a vyhlašovány v místním rozhlase.
Za T.J. Sokol Náklo
Zdeněk Olbert

JOSEFOVSKÝ BÁL SDH NÁKLO
V sobotu 19. března 2011 SDH Náklo uspořádalo
Josefovský bál.
K dobré náladě, tanci a poslechu zahrála kapela
DOVY. K pobavení byla připravena také různá
vystoupení. Jako první se předvedly SOKOLKY NÁKLO
s tanečním vystoupením Country. Jako druhé se
předvedly SOKOLKE ZE ZAHRANIČÍ
(Africké
tanečnice). Po celou dobu bálu se také staral o zábavu
svými kouzly KOUZELNÍK. Vyvrcholením bálu byla
bohatá tombola. Za ceny do tomboly velice děkujeme
všem sponzorům, kterými byli:

PETR, NARI PÁNSKÁ KONFEKCE, RÉMAN
VLADIMÍR, HUBÁČEK STANISLAV, SKŘIVÁNEK
CEMEX.
Děkujeme všem těmto sponzorům. Stejně tak je
nutné poděkovat i všem, kteří nám jakkoli pomohli
s přípravou celé akce.
Snad se náš bál všem návštěvníkům líbil a můžeme
se těšit na stejnou účast i v příštím roce.
Za SDH Náklo
Michal MAREK

OBECNÍ ÚŘAD NÁKLO, JIŘÍ ŠKUREK ml., JIŘÍ
MAREK, PAVLA GROFKOVÁ, URBÁNEK VLASTIMIL,
ALMA PNEUSERVIS OLOMOUC, DOSOUDILOVÁ,
HRABČÍK MIROSLAV KAMENICTVÍ, FARM FRITES,
ANTONÍN PAVLÍK ZAKOF, PETR BIHARYJ, LUKÁŠ
KREJČÍK, HASIČI NÁKLO, KLÉMA IVANOV, KAREL
SKÁCEL KLEMPÍŘSTVÍ A POKRYVAČSTVÍ, IVANA
OŠŤÁDALOVÁ SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, VLASTIMIL ŠPIČKA
VODA TOPENÍ PLYN, VLADIMÍR POLÍVKA, AUTO
HEGR, MARTIN COUFAL AUTOOPRAVNA, JUREČKA
BRAMBORÁRNA, KRYL POŽÁRNÍ TECHNIKA,
ZATLOUKAL MARTIN, STRACENÉ RÁJ, PEPIN Z
HANÉ, SPURNÝ PETR, LADISLAV SPURNÝ,
H O S T I N E C U G A J Ů , P I V O VA R L I TO V E L ,
STAVEBNINY NÁKLO, ZD UNČOVICE, MATUŠŮ

RODINNÉ CENTRUM HOUSÁTKO
Rodinné centrum Housátko, o.s. pořádalo dne 26.2.2011
v Mezicích na sále hospody U Kapličky Dětský maškarní ples.
Bavit děti přijel moderátor Míša Sedláček a vystoupila taneční
skupina Kaster z Litovle. Masek bylo spousty a nechyběla ani
obří tombola, za kterou bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům. Další díky patří taktéž všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli na přípravách a realizaci plesu. Bez sponzorů
a dobrovolníků bychom takový úžasný maškarní ples nemohli
uskutečnit. Věřím, že i v dalším roce budeme moci udělat znovu
děti šťastné a veselé!
Díky patří těmto sponzorům: Obecní úřad Náklo; Mateřská
školka Náklo; Cemex Náklo; SDH Mezice; Stracené ráj Mezice;
Malá kopaná Mezice; Zemědělské družstvo Unčovice; KOS

Mezice; Dalkia Olomouc; Autodoprava Jiří Mrtýnek;
Autodoprava Ivo Faltus; Pozemní stavby Tomáš Kotek;
Cukrářství Svatava Papicová; Hrobník Ladislav Spurný; Autoopravna Jiří Marek; Potraviny Iva Ošťádalová; Vodo-topo-plyn
Vlastimil Špička; Kosmetika Radka Dosoudilová; Zámečnictví
Tomáš Utíkal; Pohostinství Antonín Gaja; Potraviny Dana
Šperlichová; Pedikůra Ivana Borůvková; Dřeváček Karla
Vybíralová; Kadeřnictví Malvína Vacová; Vladimír Polívka; Obuv
Milan Mojdl Litovel; Marek Ošťádal; Renáta Ponížilová; Jiří
Škurek; Lukáš Utíkal; Marie Vaňková; Kateřina Gřešíčková;
Petra Fantulová; Květoslav Dohnal; Zdeňka Čacká; Petr Biháryj;
Vlaďka Spurná; Petr Hrachovina; Jaromír Zapletal; Pavel Pišek.
Rodinné centrum Housátko
Marcela Utíkalová

Zprávy ze spolků
Prapor pro SDH Mezice
Vážení spoluobčané, blíží se výročí 120 let SDH Mezice, 660
let od první zmínky o Mezicích a s tím spojené oslavy a sjezd
rodáků v Mezicích. SDH Mezice připravuje na těchto oslavách
významnou událost, a sice vysvěcení vlastního praporu.
Samotný úkon vysvěcení je již přislíben od našeho bývalého
člena, faráře Petra Utíkala, čehož si nesmírně vážíme. Nezbytný
je ale pro celou událost samotný prapor. Jeho výroba je zadána
u těch nejlepších odborníků ve firmě ALERION v Brně. Rozhodli
jsme se na tomto symbolu SDH Mezice nešetřit, aby jeho
dokonalost po mnoho let všem našim nástupcům připomínala
tento významný den a vůbec roky, kdy se díky své soudržnosti

Vínový samet se zlatými výšivkami (samozřejmě
s opraveným textem)

SDH Mezice drží na výsluní veřejného a kulturního života v naší
obci a dokonce i mimo ni. Věříme, že si společně s námi
uvědomujete významnost celé události a oceníte naše
rozhodnutí.
Dovolte nám tedy poprosit Vás, především občany Mezic,
o projev dobré vůle a soudržnosti v podobě Vámi darovaného
finančního příspěvku na pořízení zmíněného praporu. Cena
praporu činí něco kolem 55 000,- Kč a již nyní můžeme přislíbit,
že jména všech Vás, kteří tento krok podpoříte, budou vždy
s praporem samotným těsně spojena. Děkujeme.
SDH Mezice

Modrý samet se zlatým textem a barevnou výšivkou
sv. Floriánka s kapličkou v Mezicích

Podrobnější informace k celému programu připravovaných oslav v Mezicích si můžete prohlédnout
na webových stránkách akce a sice na: http://www.oslavy-mezice2011.estranky.cz/
Zpráva o činnosti Českého svazu chovatelů Náklo za rok 2010
Na výroční členské schůzi místní organizace Českého
svazu chovatelů, konané dne 6. března 2011 v chovatelském
areálu, jsme hodnotili chovatelský rok 2010.
5. března 2010 se uskutečnila výroční členská schůze
a ještě v tomto měsíci jsme překryli půlku střechy přední
budovy.
Ve dnech 17.-18. dubna jsme uspořádali místní výstavu
králíků, drůbeže a holubů. Celkem bylo vystaveno 230 králíků
– 41 plemen a barevných rázů, 112 ks holubů – 25 plemen, 84
ks drůbeže – 22 plemen a barevných rázů. Tuto výstavu
obeslalo 84 vystavovatelů. Získali jsme 3 čestné ceny na
králíky, 6 čestných cen na holuby a 1 čestnou cenu na drůbež.
V minulém roce jsme obeslali 20 výstav :
š Moravskoslezská – Úvalno
š Okresní výstava – Litovel, králíci – 1. místo, holubi 2. místo
š Krajská výstava – Javorník
š Národní výstava mladých králíků - Uherčice
š Moravy a Slezska – Přerov
š Speciální výstava v Týništi nad Orlicí 3x a to Alhadubí,

š
š

Kastorexů a Rexů a Činčil velkých.
Kromě těchto větších výstav jsme vystavovali na
místních výstavách 11x.
Ještě jsem zapomněl výstavu na Slovensku
v Letanovcách, okr. Prešov, vzdálených 450 km, kde
jsme obdrželi titul „Grand šampion SR“.

Na těchto výstavách jsme obdrželi – na králíky 30 čestných
cen, 2x vítěz výstav nejlepší kolekce výstavy, šampion
plemeníků, šampionka matek, 6 pohárů a nejlepší chovatel
králíků okr. Olomouc. Holubi – 22 čestných cen.
Ve dnech 16. – 17. dubna 2011 se uskuteční místní
výstava králíků, holubů a drůbeže ve výstavním areálu
v Mezicích. Areál bude pro veřejnost zpřístupněn v sobotu
16.4. od 8.00 do 17.00 hod. a v neděli 17.4. od 8.00 do 12.00
hod.
Tímto Vás vážení spoluobčané co nejsrdečněji zveme
a těšíme se na Vaši hojnou účast.
Za nákelské chovatele Karel Závodný

Zprávy ze spolků

ZDRAVÝ ÚSMĚV
Kdy: Dne 14.4.2011 v 17.00 hod.
Kde: RC Housátko ve školní družině ZŠ Náklo
Co se dozvíte: Jak pečovat o dětský chrup, vznik a prevence zubního kazu a zánětu dásní
Každý účastník si odnese užitečný dárek!!!

Vynášení

SMRTKY

se koná dne 17.04.2011 v Nákle
s následujícím programem:
14,00 průvod se Smrtkou, který bude
začínat u Hostince U Gajů, projde přes
Okolisko až k plavisku, kde bude Smrtka
odstrojena, zapálena a vhozena do vody.
Vynášení Smrtky bude dle počasí zakončeno
malým komorním vystoupením u Plaviska.
Na všechny se těší
Národopisný soubor Pantla

Národopisný soubor Pantla a SDH Mezice
si Vás dovolují pozvat na již tradiční

12. Slet čarodějnic,
který se uskuteční dne

30. 4. 2011

v Mezicích v areálu místního hřiště.
Přijďte včas, registrace je v 17:00.

Večerní program vyplní DJ Míša a kapela Black Rose.
Bohaté občerstvení je zajištěno a na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

