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OBECNÍ ZPRAVODAJ
3
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsem se zmiňoval o tom, jaké
připravujeme projekty v rámci rozvoje naší obce. Jejich realizace
je ale závislá na dostatku financí.
Od pátku 18. 2. máte možnost prostudovat na našich
obecních stránkách nebo na obecní vývěsce návrh obecního
rozpočtu v takové podobě, jak bude dne 7. 3. předložen ke
schválení zastupitelstvu obce. Zasedání bude samozřejmě
veřejné, a tak jste srdečně zváni.
Při zpracovávání zmíněného rozpočtu jsme pečlivě
analyzovali položku po položce, a to jak v části příjmové, tak
v části výdajové. Tyto dvě stránky jsou na sobě přímo závislé a ne
vždy je toto spojení sladěno tak, jak by mělo být. Schválení se ale
vzhledem k připravovaným investicím nemohlo odkládat, a tak
jsme museli vycházet ze stavu, jaký byl nastolen. Schválení
rozpočtu je věc zásadní, ale ne konečná. S rozpočtem se dá
během roku pracovat prostřednictvím rozpočtových opatření,
které vždy schvaluje na svém veřejném zasedání obecní
zastupitelstvo. Doufám, že těchto změn k lepšímu bude co
nejvíc, protože někdy se dá ušetřit i na hloupostech.
Posilování rozpočtu ze strany úspor obecního úřadu bude
vždy mezi Vámi občany vítaným krokem a věřte, že je naší
snahou těchto kroků provést co nejvíce.

Co se dělo

Je nutné se ale pomalu zamýšlet i nad věcmi méně
příjemnými. Mám na mysli finance spojené s naší kanalizací. Její
provoz v loňském roce obec přišel zhruba na 1,5 milionu. Proti
tomu příjem ze stočného činil něco kolem 550 tisíc. Je na
zvážení, jestli toto je úplně správné hospodaření, když poplatky
nepokryjí provoz, a už vůbec nemyslím na nějaký fond oprav.....
Asi již tušíte, kam mířím, a chápu Vaše rozhořčení, ale věřte
mi, že ani pro mne není snadné s tímto nepopulárním tématem
vyrukovat. Není ale nutné se hned děsit. Pokud dojde ke
zdražení stočného, postihne nás nejdřív v příštím roce. Záměrně
však toto téma otvírám již teď, aby si každý sám pro sebe mohl
provést průzkum, jaké ceny jsou v jiných obcích, a zamyslel se
nad stávajícím stavem. Jen pro informaci, naše cena stočného
činí 12,- Kč.
Je to nepříjemné v době plné zdražování, ale těžko říct, kdy
bude doba příhodnější. Budiž Vám tedy uklidněním, že tento krok
neděláme jako politici povětšinou pro osobní blaho, ale pro
zlepšení života nás všech.
Marek Ošťádal, starosta Obce Náklo

Žáci naší školy v televizní soutěži

Odvahu, fantazii, vědomosti, ale i kus
štěstí vyžaduje od soutěžních družstev
napínavá hra BLUDIŠTĚ, které jsme se
zúčastnili v úterý 15. 2. 2011. Vyjeli jsme
ráno v 5.30 autobusem od školy a do
ostravského studia dorazili asi v 7.40.
Naše soutěžní družstvo jsme pojmenovali HANÁCI. Bylo vytvořeno ze 4 žáků
- Nikola Gottfriedová (9. r.) – kapitánka
družstva, Denisa Vacová (9. r.),
Gabriela Polívková (8. r.) a Karel Turek
(9. r.). Od natáčecího teamu jsme
obdrželi soutěžní červené dresy,
zatímco soupeř měl dresy modré barvy.
Pak nás maskérky upravily a paní
asistentka nám vysvětlila pravidla
soutěže. Zjistili jsme, že naši soupeři
přijeli z obce Bory na Vysočině a že už
předchozí kolo vyhráli. Obě družstva
vzájemně představila sebe i svou školu
a obec, a soutěž mohla začít.
První disciplína spočívala v co
nejrychlejším vyšplhání na totem do
výšky 7 m a zazvonění na zvonec
umístěný na stropě. Ke zdolání tohoto
nelehkého úkolu byla vybrána Denisa
Vacová. I když byla mrštná a rychlá jako

rys, v krátké chvíli vyšplhala až nahoru,
a to zrovna ve stejném momentu jako
soupeř. Ten však měřil o mnoho víc než
zástupkyně našeho teamu, a proto
zazvonil jako první.

Po tomto úkolu si mohl náš protihráč
vybrat pro něho přijatelnější témata
otázek: herci ve filmech a sport – hrací
doba. Na nás zbyly okruhy témat
s názvem akustika a slovenština.
Samozřejmě bychom věděli víc z témat
protihráčů než z akustiky a slovenštiny.

Bohužel i rychlootázky a tajenka vyzněly
v soupeřův prospěch.
Další disciplínou bylo šplhání pro
bludišťáky a jejich trefování do košů. Po
překonání dvou rozviklaných fošen ve
výšce asi 2 m se nám podařilo získat
asi 10 bludišťáků.
Dokonce i naše učitele soutěžení
neminulo. Zúčastnili se jí ředitel naší
školy Mgr. Jiří Peřina a také Mgr. Jiří
Kala, kteří měli za úkol házet plastovými
kroužky z určité vzdálenosti na dvě
dřevěné tyčky. I zde však zapracovala
tréma a na tyčku se podařil vhodit pouze
jeden kroužek z pěti.
I přes naši porážku nám byla účast v této
oblíbené soutěži přínosem. Měli jsme
tu čest poznat výborné žáky z Boru
a zejména možnost prožít skvělé
dopoledne v natáčecím studiu. Byl to
pro nás skutečně velký zážitek a nová
životní zkušenost. A i když už víte, jak
vše dopadlo, nenechte si ujít premiérové
vysílání našeho klání 16. dubna 2011 na
ČT 1, a prožijte vše s námi ještě jednou.
Karel Turek, žák IX. třídy ZŠ Náklo

Zastupitelstvo obce
Přijměte naše pozvání na zasedání zastupitelstva obce č.4/3/2011 konané dne 7. 3. 2011 v 18:00
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vyhlášení záměru na pronájem obecních cest v území plánované těžby
Projednání návrhu na doplnění Změny č. 3 Územního plánu obce Náklo o území těžby firmy CEMEX SAND s.r.o. Napajedla
Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012046-09 ze dne 14.3.2009 mezi Veolia Transport Morava
a.s. a Obcí Náklo
Navýšení členského příspěvku v MAS Moravská Cesta
Úhrada nákladů za zpracování studie f. AQUA PROCON s.r.o.Brno za vyhotovení odborného posudku provozu ČOV
Schválení projektu Renovace veřejného osvětlení v obci Náklo, spolufinancovaného z dotačního titulu z POV
Schválení projektu Dopravně inženýrského opatření v obci Náklo, spolufinancovaného z dotačního titulu z POV
Zřízení osadního výboru v místní části Lhota nad Moravou
Projednání navrhované úpravy dopravní situace v místní části Jáchymov
Rozprava
Usnesení
Závěr

Informace z obecního úřadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 26. března 2011.
Stanoviště v Nákle před obecním úřadem ....................................8.00 – 9.00 hodin
Stanoviště v Nákle před Gajovým...................................................9.10 – 10.00 hodin
Stanoviště ve Lhotě před pohostinstvím .....................................10.20 – 11.00 hodin
Stanoviště v Mezicích před obchodem ........................................11.20 – 12.00 hodin
Občané mohou dovážet veškerý:
nebezpečný odpad, jako baterie, zbytky barev, zářivky, ředidla, televizory, lednice, léky, zbytky chemikálií atd.
velkoobjemový odpad, např. matrace, pneumatiky, textil, nábytek, koberce, peřiny, pračky atd.
Odpad přinášejte na uvedená stanoviště pouze ve vyhrazenou dobu, kde jej od vás odeberou pracovníci odborné firmy.

Využijte této nabídky, aby nedocházelo k tomu, že občané během roku odkládají nebezpečné,látky na různá místa.
Strategický plán rozvoje obce Náklo na období 2011 až 2018

Sociálně ekonomická analýza

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Vážení spoluobčané,dovolte nám, abychom Vás stručně seznámili s aktuálním stavem zpracovávání Sociálně
ekonomické analýzy a Strategického plánu rozvoje obce Náklo na období 2011 až 2018.
Po 15. lednu 2011, kdy byl ukončen sběr vyplněných dotazníků, jsme zapsali a setřídili všechny odpovědi z 339
dotazníků, aby je bylo možné hodnotit dle jednotlivých problémových okruhů. Jen pro Vaši představu, zaznamenání
všech Vašich podnětů a dalších připomínek k jednotlivým otázkám je celkem na 1 177 řádcích. Zde se naplnilo naše
očekávání, že forma otevřených otázek Vás povede k širšímu popisu vnímání daného problému. Za to Vám patří dík.
Z odevzdaných dotazníků vyplynulo, že jedním z nejčastěji zmiňovaných problémů, které Vás trápí, je otázka
bezpečnosti, a to zejména v oblasti silničního provozu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli této problematice věnovat
prioritně a stanovit si, která opatření jsou cenově i termínově realizovatelná v krátké době a která jsou časově i finančně
náročnější.
Jak již pan starosta zmiňoval v minulém zpravodaji, půjde ke schválení do zastupitelstva nákup měřících radarů na
hlavní průtah Náklem a u vjezdu do Mezic směrem od Nákla a zabudování zpomalovacího retardéru u výjezdu
z mateřské školy. Jeden radar bude vybaven pamětí, takže budeme mít informace o počtu a rychlosti projíždějících aut.
Navíc můžeme radary podle aktuální situace přemísťovat dle potřeby. Tyto bezpečnostní prvky podle zkušeností
v okolních obcích napomohly snížit rychlost vozidel, a tím pádem zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů na komunikacích.
Dalším konkrétním místem, kde je nutné v budoucnosti řešit bezpečnost, je oblast u hřbitova, a to nejen parkování,
ale i cestu pro pěší z Mezic a z Jáchymova. Tato akce však vyžaduje více času a financí.
Souběžně s vyhodnocováním dotazníkového šetření jsme začali sbírat aktuální údaje o obyvatelstvu a sociální
struktuře, bydlení, místní ekonomické základně, infrastruktuře, životním prostředí apod. Tyto informace získáváme
především z Obecního úřadu Náklo, Českého statistického úřadu, Úřadu práce v Litovli a jiných organizací.
Srdečně děkujeme.
Mgr. Petr Vybíral
koordinátor tvorby strategického plánu

Informace z obecního úřadu
Naši jubilanti v únoru 2011
Věra KNAJBLOVÁ (Mezice) oslavila 85 roků
Jaromír BARTONĚK (Mezice) oslavil 75 roků
Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Co se děje ve škole
Recitační soutěž
14. 2. 2011 se v ZŠ Náklo uskutečnila soutěž v recitaci pro
žáky 2. - 9. třídy. Celkem se zúčastnilo 23 žáků. Soutěžilo se
ve 4 kategoriích (2.+ 3. třída, 4.+ 5. třída, 6.+ 7. třída
a 8.+ 9.třída). A jak to dopadlo?
1. kategorie
1. místo – Zbyněk Weiser,2.ročník
2. místo – Denisa Lebová, 2.ročník
3. místo – Pavel Vybíral, 3.ročník
2. kategorie
1. místo – Nicole Knajblová, 4.ročník
2. místo – Jakub Crhák, 5.ročník
3. místo – Pavlína Simonová, 4.ročník
3. kategorie
1. místo – Michal Hořejš, 7.ročník
2. místo – Tereza Čadská, 6.ročník
3. místo – Denisa Pazderová, 6.ročník
4. kategorie
1. místo - Karel Turek, 9.ročník
2. místo – Jana Nováková, 8.ročník
3. místo – Kamila Haninová, 8.ročník
Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme, vítězům
blahopřejeme a budeme držet pěsti v okresním kole, které
se uskuteční v Olomouci 15. a 16.března 2011.

4. 3. v 18:00
TAJEMNÁ
ZEMĚ INKŮ
Poslední zeměpisná přednáška se v budově
ZŠ Náklo uskuteční 4. 3. v 18 hod na téma Peru,
tajemná země Inků.
Povídání s fotografiemi z cesty po Peru si pro
Vás připravila Jindřiška Kališová.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Nad dalším
cestováním se sejdeme zase na podzim.
Marie Roglová

kolektiv ZŠ Náklo

Beseda o hanáckých zvyklostech
Ve čtvrtek 17. února 2011 se žáci 1.ročníku ZŠ Náklo, děti
z MŠ Náklo a jejich paní učitelky zúčastnili besedy
o hanáckých zvyklostech. Povídání a ukázky krojů připravil
a realizoval pan Petr Ošťádal společně s paní Marií
Neoralovou, kteří přišli oděni v hanáckých krojích. Nejdříve se
dětí ptali, jestli umí někdo něco říct hanácky nebo jestli tak
mluví jejich rodiče či prarodiče. Potom začali představovat
hanácké kroje: od těch dětských až po ty, co nosili a ještě nosí
v rámci působení ve folklorním souboru dospělí. Zaujalo nás,
že dříve musely dospělé ženy nosit v kroji až 6 sukní (dnes už
si oblékají „jen“ 3), že dámské boty k hanáckému kroji mají
dřevěnou podrážku a jsou krásně vyšívané nebo že
pánskému klobouku se říká člunek. Ženy mají na hlavě
hanácký čepec, který se váže z velikého šátku. V rámci
besedy jsme mohli vidět, jak se takový čepec váže… Hanácké
kroje jsou krásné, ale také velmi nákladné – obzvláště ty
dámské.
Ženy mají na vestičce velikou stuhu, které se říká PANTLA
a odtud vznikl i název hanáckého folklorního souboru, který
působí v Příkazích a Nákle a jehož vedoucím je právě pan Petr
Ošťádal. Mimo jiné se zmínil i o akcích pořádaných tímto
souborem v nejbližší době: 10.4. – vynášení smrtky
v Příkazích, o týden později (17.4.) v Nákle, 1.5. – stavění Máje
v Příkazích
Pan Ošťádal se také zmínil, že chtějí uspořádat pro děti
soutěž ve zpěvu hanáckých písní.

Dvě hanácké písně jsme si i společně zazpívali. Byly to
jedny z nejznámějších – Či só hode a Rostó, rostó. A právě na
tuto písničku nám p. Ošťádal ukázal, jak se tančí „Cófavá“.
Na závěr se mohly děti ptát na všechno, co je ohledně
hanáckých krojů zajímalo. Beseda byla pro děti i paní učitelky
přínosem a tímto bych chtěla ještě jednou jménem všech
zúčastněných panu Ošťádalovi i jeho sestře poděkovat.
Mgr. Hana Zakopalová

Neb on je světoběžník
Plánovaný cíl

EXPEDICE TATRA 805 HISTORIC TEAM
Dobrý den. Dovolíme si volně navázat na článek z minulého zpravodaje a přinášíme Vám další
informace z deníku expedice po Jižní Americe, které se účastní náš rodák Luboš Dostál. Těm, kteří byli
znepokojeni, že text vychází bez diakritiky, jen informace, že ve snaze zachovat autentičnost textu do
něho nechceme nikterak zasahovat. Nyní Vám tedy přejeme hezké rozjímání nad exotickými poznatky
a pro ty, kteří mají zájem prostudovat celý text, znovu adresa webu: www.volny.cz/asie03/am/

Start

7. 2. Deník 1.část. Pokračování na www.volny.cz/asie03/am/

Členové expedice Latina Amerika
děkují všem za podporu, kterou jim
zasíláte.
Cesta pod koly po zastavce v Lime
opet ubiha a my se ritime (alespon nam to
tak po takove dobe v Andach, kde
prumerna rychlost mohla byt max.
20km/h) smerem na odbocku u mestecka
Pativilca, kde jsme nasledujici den po ranu
navstivili pevnost kultury Chimu. Po teto
ranni vzpruze jsme vyrazili smer
Huarascan. Petr trval na navsteve
pamatniku ceskym horolezcum, kteri
tragicky zahynuli behem zemetreseni
v roce 1970, kdy je spolecne s dalsimi
tisicovkami obyvatel prilehle vesnice
Yungay zavalil sesun z vrcholu, ktery
touzili dobyt. Cesta nas vsak vedla zpet do
And. Ano, vracime se zpet do hor, snad se
nam jeste nechce rozloucit s drsnou
a zaroven dechberouci krajinou, jez nas
vola zpet i z prijemne a rovne
Panamericany, totiz silnici vedouci podel
pobrezi. Ten samy vecer jsme se dostali
az pred mestecko Yungay a objevili
prijemne mistni lazne, nevahali jsme tedy
za necely dolar spocinout v teple vode.
Jen z legrace jsem si vecer pred usnutim
pocital, kolikrat jsme se doposud myli
v teple vode, a myslim, ze si netroufam
zverejnit sve pocty.
Den N nastal, totiz navstevy pomniku.
Dorazili jsme az do Yungay, kde se
vskutku nachazel pomnik vsem obetem
katastrofy, pomnik ceskym alpinistum
vsak nikde. Po vyptavani jsme zjistili, ze
se nachazi u jezera Lacatunga, temer
4000 m.n.m. Ja jsem byl rad, ze se tam
vypravime, jelikoz jsem touzil shlednout
ona jezera, podel jejichz brehu se skaliska
zdvihala k vysinam, a zdalo se, ze na
cloveka musi spadnout. Nad nimi se cas
od casu vynoril z roucha bilych oblaku,
ktera vsak v kontrastu s ozarenou
snehovou cepici pusobila dost posmurne,
severni vrchol Huarascanu (cca 6700

m.n.m.). Po bolestnem vyjezdu 26km po
hrbolate ceste jsme se citili jako naklepane
rizky. Vzdali jsme tedy holt ceskym
dobrodruhum a nasledoval sestup. Kdyz
jsme se vraceli na asfaltovou silnici,
vsichni si oddechli a cekali klidny sjezd
zpet na Panamericanu.
Toho jsme se nicmene nedockali,
zacalo opet stoupani po kamenite ceste
mezi malebnymi horskymi vesnickami.
Opet jsme "naklepavani" razili smerem
k vrcholkum. Zapad slunce nam pripravil
uzasnou podivanou v podobe pod
poslednimi paprsky slunce horiciho
vrcholu vulkanu. Tim vsak nase slasti
skoncily. Padla noc a cesta stale stoupala
vzhuru. Vjeli jsme do mlhy a ja jsem
Romanovi, ktery hrdinne tocil volantem po
strmych cestach, alespon pomahal
z vrchniho poklopu, jak vojak u tankoveho
dela, osvetlovat cestu silnou lampou do
dalky. Mysleli jsme si, ze nemuze byt hur,

mylka. V 3700 m.n.m. jsme pichli po osme
hodine vecerni prave zadni kolo.
Nasledovala co nejrychlejsi vymena,
zapojili se svou troskou vsichni. Pred
devatou jsme byli opet mobilni. Stoupali
jsme az do 4400 m.n.m. a ja jsem se zacal
proklinat, ze jsme svolili k ceste na
Huarascan. Pak jsme se konecne
prehoupli, zbyvalo nicmene cca 90km na
Panamericanu. Cesta se po nekolika
kilometrech relativne prijemneho klesani
zmenila v nocni muru. Po vydatnych
prehankach se z cesty stalo bahnite
kluziste. O pulnoci bylo nutno vystridat
ridice. Cesta se klikatila v silenych
serpentinach, kde nam nektere zatacky
nedovolily projet najednou a museli jsme
v blative ceste najizdet a ja jsem nemel
odvahu nahlednout na srazy, ktere se pod
nami otviraly. Tohle byla skutecna cesta
smrti, zadna bolivijska piknikova vyjizdka
na kole, nicmene tvrda peruanska realita
andskych silnic.
Skoncili jsme asi ve 4 rano. Ja jsem od
pulnoci poklimbaval na sedacce
spolujezdce, nicmene jsem nedokazal jit
se v klidu natahnout do auta. Vice mrtvi

nez zivi a vdecni, ze jsme prezili, jsme
ulehli.
Nasledujici den jsme behem
dopoledne dorazili do Trujillla, mesta
vystaveneho uprostred pouste. Clovek si
pomysli, co mohli Spanele v techto
odlehlych koncinach pohledavat.
Odpoledne jsme jeste stihli zavitat do
ohromneho zrestaurovaneho sidliste
Chan Chan. Vecer jsme opet mohli, dokud
jsme mohli. Posledni planovanou
zastavkou se stalo mestecko Lambayeque
se svym muzeem, jez je pravem nazyvano
klenotem severniho Peru. Nejvetsi
mnozstvi vystavenych exponatu se vazalo
ke kulture Sipan, jejiz castecne vykradene
kralovske hrobky byly nalezeny v roce
1987. Ohromeni jsme se vratili do
poustniho horka a vyrazili smerem
k hranicim s Ekvadorem. Posledni
zastavkou pred hranici se nam stalo po
prekroceni nemilosrdne pouste Sechura
mesto Mancora. Auto jsme zaparkovali
u mistniho pristavu a ihned u nas stal
pracovnik, ktery nas ochotne nechal
prespat na parkovisti, ktere tak trochu
nelibe vonelo rybimi zbytky, a slibil nam
prodat rybu k veceri z vylovku rybaru, kteri
prave privazeli sve ulovky. Po dvou
hodinach netrpeliveho cekani jsme rybu
zamenili za frankfurtske parky. Vecer jsme
se Petr, Roman a ja potaji vyskrabali na
odstavenou barku u pristavu a spocinuli
jsme pod hvezdami za zvuku buracejiciho
Pacifiku na palube, jako tri ztroskotanci.
Brzy rano jsme se jako prizraky vynorili
na lodi a mistni na nas s otevrenymi usty
nevericne pohlizeli. Meli jsme v planu
vyrazit co nejdrive k hranicim, avsak
ztratila se nam Marta, jez se v osm hodin
objevila, diky bohu ziva a zdrava.
Byrokraticky prubeh na ekvadorske
celnici, ackoliv trochu zmateny, byl snad
doposud nejhladsi (alespon v porovnani
s imigracnim urednikem na peruanske
strane, ktery mi temer vynadal, ze jsem se
ho opovazil vzbudit).
Nachazime se ted pred vulkanem
Cotopaxi, snad nejdramaticteji vyhlizejicim
vulkanem Ekvadoru. Vzhledem k desti si
nicmene muzeme horu jen predstavovat.
Snad k nam bude pocasi zitra privetivejsi.
Martin

Naše spolků
ZPRÁVA Z ČINNOSTI T.J. SOKOLA NÁKLO
Ve dnech 3. 2. – 6. 2. 2011 se uskutečnilo plánované
soustředění mužů oddílu kopané na chatě Kunovjance.Volná
kapacita byla doplněna našimi příznivci s dětmi. Některé chvíle
víc než připomínaly scény z filmu „S tebou mě baví svět“.
V pátek 11.2.2011 se konal v sále sokolovny tradiční sokolský
ples. Kdo neměl čas a nepřišel, tak podle vyjádření přítomných
zaváhal.Děkujeme všem sponzorům kteří přispěli do tomboly
/ byla nejbohatší za posledních 10. let/.
Co se týká kulturně společenského programu v r. 2011, tak
6. srpna se bude konat v zahradě sokolovny akce 100 + 3.
Prozatím přislíbily zahrát kapely NEPIJOU, STRACENÉ RÁJ,
ASTEOR / vrací se na pódia /.Na pestrém programu se pracuje.
Po skončení soutěží stolního tenisu / v dubnu/ se uskuteční
již dříve avizované přebroušení parket na sále a ve „školce“
a výměna obložení stěn sálu.

Je podaná žádost o dotace na odvodnění základů
a obvodových zdí sokolovny
a novou fasádu na celé budově.V květnu 2011 se dozvíme,
jestli dotace vyšly nebo ne.
Sokol Náklo děkuje tímto panu Josefu Planičkovi za
bezplatnou, odbornou, důkladnou a dokonalou renovaci
historických velkých zrcadel v dřevěných vyřezávaných rámech.
Zrcadla jsou umístěna na stěnách ve vestibulu.Ani nevím, kdo
z návštěvníků prohlásil…to by mohlo viset na hradě Bouzov.
Fotbaloví benjamínci Sokola Náklo se zúčastnili dne
12. 2. 2011 fotbalového halového turnaje v Městečku Morávka.
Z deseti účastníků obsadili pěkné 4. místo. Gratulujeme.
Za T. J. Sokol Náklo
Zdeněk Olbert

Hasičský ples Mezice
V pátek 4. února pořádalo SDH Mezice hasičský ples.
K dobré náladě, tanci a poslechu zahrála opět kapela
PANDORA ze Šternberka. K pobavení byla připravena také
různá vystoupení. Jako první se předvedly děti ze Základní
školy v Nákle s tanečním vystoupením. O ostatní představení
se postarali členové SDH. Návštěvníci plesu mohli vidět
africké tanečnice a poté opět sestavu Lihoš a jeho parta, která
předvedla svoje divadelní představení – tentokrát s tématem
Krakonošských pohádek s vlastním názvem příběhů „Jak
chtěl Trautenberk Krakonošovo konopí“. Vrcholem plesu byla
tombola, která byla opět více než bohatá. Za ceny do tomboly
velice děkujeme všem sponzorům letošního plesu, kterými
byli:
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ CÁLÁBKOVÁ, ALL TECH
MICHAL HULÍK, AUTO HÉGR ŠTERNBERK,
AUTODOPRAVA KAMÍNEK, AUTODOPRAVA MRTÝNEK
JIŘÍ, AUTOOPRAVNA OPÍCHAL, CEMEX SAND s.r.o.,
CUKRÁŘSKÁ VÝROBA PAPICOVÁ SVATAVA, DALKIA
OLOMOUC, DPP POLÍVKA, DŘEVÁČEK - KARLA
VYBÍRALOVÁ, DUDA PETR, GROFKOVÁ PAVLÍNA, HANÁ
FREE NET, HANÁKOVÁ HELENA, HASIČSKÁ TECHNIKA
KRYL, HEROLD MILAN, HOSTINEC U GAJŮ, JANEČKOVÁ
DANUŠE, JOKVA, JUDr. KOSTOLANSKÝ FRANTIŠEK,
KADEŘNICTVÍ PRÁZDNÁ LENKA, KADEŘNICTVÍ VACOVÁ
MALVÍNA, KLEMPIŘSTVÍ SKLENÁŘ ROSTISLAV,
KOMINICTVÍ NĚMEČEK, KULTURNĚ OMĚLECKÉ
S P O L E K , M A L Í Ř S T V Í N AT Ě R A Č S T V Í O T R U B A
FRANTIŠEK, MOŠTÁRNA ŠPUNDA ONDŘEJ, NÁTR
LUBOMÍR, OBEC NÁKLO, OVOCE-ZELENINA,
ŠKRABALOVÁ HANA, OVOCNÁ ŠKOLKA ŠPUNDA
OLDŘICH, PARFUMS.CZ, PIVOVAR LITOVEL, PONÍŽIL
MICHAL, PONÍŽILOVÁ RENÁTA, PROVÁDĚNÍ STAVEB
SMRČEK LUDVÍK, RÁDIO HANÁ, REFLEXNÍ TERAPIE
SMĚTÁKOVÁ RADKA, RODINNÉ CENTRUM HOUSÁTKO,
SIWATEC a.s., SK SIGMA OLOMOUC, SMÍŠENÉ ZBOŽÍ
OŠŤÁDALOVÁ IVANA, STAVEBNÍ PRÁCE KAOME KAREL

OŠŤÁDAL, STOLÁŘSKÉ PRÁCE HUBÁČEK STANISLAV,
STOLÁŘSTVÍ PETR SPURNÝ, STRACENÉ RÁJ, SÝRÁRNA
ORRERO a.s., TISKÁRNA FGP, URBÁNEK VLASTIMIL,
VANĚK VLADIMÍR, VODO-TOPO-PLYN PAVEL DRÁŽNÝ,
VODO-TOPO-PLYN ŠPIČKA VLASTIMIL, VÝROBA SÁČKŮ
BENEŠOVÁ HANA, ZÁMEČNICKÉ PRÁCE HUDEČEK
STANISLAV, ZÁMEČNICKÉ PRÁCE UTÍKAL TOMÁŠ,
Z D R AV O T N Í Ú S TAV O L O M O U C , Z E M Ě D Ě L S K É
DRUŽSTVO UNČOVICE, ŽELEZÁŘSTVÍ PETR NOVÁK
Díky těmto sponzorům se v naší tombole objevilo na 127
cen, zaslouží si opravdu velký dík. Stejně tak je nutné
poděkovat všem, kteří nám jakkoli pomohli s přípravou celé
akce.
Snad se náš ples všem návštěvníkům líbil a můžeme se
těšit na stejnou účast i v příštím roce.
Ivo URBÁNEK

Co se chystá
Pohostinství Pod Lípou ve Lhotě nad Moravou
si Vás dovoluje pozvat na

VEPŘOVÉ HODY,
které se konají 6.

března 2011.

Připraveny budou ovary, jelítkové a jitrnicové prejty, guláše,
pečená kolena a jiné vepřové speciality.
Těšíme se na vaši návštěvu.

JARNÍ VÝSTAVA
Přijďte načerpat jarní inspiraci pro Váš domov.
Přicházejí slunečné dny a my Vás tímto zveme na výstavu plnou nápadů, zajímavostí, tvoření,
kytiček a velikonočních motivů

3. dubna 2011
od 9.00 do 16.00 hodin v klubovně orlovny v Nákle
Na výstavě bude možnost zakoupení různých dekorací, od květinových aranžmá až po velikonoční
zápichy. A nejen to, chystáme pro Vás malé tvoření, netradiční občerstvení a příjemné posezení.

Výtěžek z prodeje bude věnován Azylovému domu pro matky s dětmi.

Všichni jste srdečně zváni.
Pro Vás, kteří rádi tvoříte a chtěli byste své výrobky ukázat ostatním: rádi Vaše výrobky, nápady na
jarní výzdobu a dekoraci vystavíme. Aranžmá budeme tvořit v sobotu 2. dubna v orelské klubovně od
16 do18 hod . Info také na http://vystavanaklo.webnode.cz/.

SDH Náklo
si Vás dovoluje pozvat na

Josefovský bál
který se bude konat dne

19. března 2011 od 20:00 hodin
v Sokolovně v Nákle.
vstupné 50,- Kč
K tanci a poslechu hraje hudební skupina DOVY
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno!
.... a navíc pro všechny Josefy a Pepíky

VSTUP ZDARMA......

