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OBECNÍ ZPRAVODAJ
1
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Novoroèní rozhovor
Starý rok je pryč a nový před námi. Je
již nepsanou tradicí začít novoroční vydání
našeho Zpravodaje rozhovorem se
starostou obce Markem Ošťádalem:
Před pár dny se potkal rok s rokem.
Jak jste strávil svůj Silvestr?
Úvodem si dovolím nejprve všechny
pozdravit. Silvestr jsem letos strávil
v kruhu mé rodiny neuvěřitelně příjemným
válením u televize. K novoročnímu přípitku
přišlo vhod dětské šampaňské, vyslali
jsme k obloze několik raket krátkého
doletu a pak vyšli na náves a pochválit již
tradiční ohňostroj v Unčovicích. Tam to
pan Beneš prostě umí :)
Máte raději tento zimní čas nebo
letní? A proč?
Přiznám se, že mým ročním obdobím
je jaro. V zimě je zima a v létě zase horko.
Podzim vnímám jako smutný, ale jaro, to je
něco, když vše rozkvete a příroda se
zazelená, jako by svět znovu začínal.
Neuvěřitelně mě to vždycky nabije. Co
nevidět bude tady, takže se už těším :)
Vstupujeme do nového roku
končícího třináctkou. Jste pověrčivý?
Tak normálně. Když mi přeběhne černá
kočka přes cestu, tak odstavím auto, když
je pátek třináctého, nevycházím z domu
a v roce 2013 mám naplánováno, že
nebudu pro jistotu nic dělat. Ne vážně :)
člověk musí být pořád ve střehu, ať je
13. nebo ne. Všelijaké trable, co nás
v životě provázejí, na tyto pověry bohužel
nevěří a přichází, kdy se jim zachce.
Nicméně čočkovou 1. 1. pro jistotu
dáváme…
Jakého pracovního kostlivce si
s sebou táhnete do roku 2013? Které
resty z minulosti byste rád co nejdříve
dotáhl?

Tady ty všelijaké resty jsou věc, která
mne dokáže pěkně užírat. Mám deníček,
kam si vše pečlivě zaznamenávám, abych
na něco nezapomněl, a o to je to ještě
horší. S koncem loňského roku jsem ale
hodně zabojoval a vše zásadní se mi
povedlo dotáhnout do úspěšného konce.
Období volna mezi svátky jsem pak využil
k velkému úklidu, a tak mohu říct, že je to
OK a nový rok může začít :)
Jaký pro Vás vůbec byl uplynulý rok
2012? Co Vám dělalo největší starosti
a naopak, co se Vám povedlo?
Jak se říká, když si někdo stěžuje, dává
najevo svou neschopnost a dělá radost
ostatním :) Dle mého má člověk možnost
dění kolem sebe významně ovlivňovat. Je
tedy popravdě především na něm, jak se
s životem porovná a co s ním provede.
Jsou proti tomu ale i věci, které ovlivnit
nemůžeme a které nám mohou život jak
zlepšit, tak i zásadně pokazit. Čím méně je
pak těchto vlivů, ať takových či makových,
tím lépe. Proto bych řekl, že rok 2012 byl
dobrým rokem. Povedl se nám přežít bez
zásadních ztrát a přinesl i něco dobrého.
Co naši občané? Jak byste
ohodnotil jejich účast a zájem o obecní
dění v uplynulém roce?
Těžká otázka. Občané jsou různí
a v tomto duchu si myslím, že se proti
rokům předchozím asi nic nezměnilo.
Někteří se zapojují velmi aktivně, některé
to naopak vůbec nezajímá, a někde
uprostřed mezi těmito dvěma póly je
většina občanů naší obce. Snad jen
okolnosti kolem těžby štěrkopísků, sice
s velkým zpožděním, ale i tak významně
ovlivnily zájem občanů o veřejné dění.
Jsem rád za tento zájem, a to i ten kritický.
Dobrá myšlenka či nápad někdy přichází
n a svě t ve l mi sl o ži tým zp ů so b e m

a můžeme ji tedy očekávat kdekoli.
Nevnímání kritiky ji pak může zahubit
dříve, než dostane šanci a to je škoda.
Spokojení občané se ale poslouchají lépe
:)
V roce 2012 proběhla spousta akcí
a některé i pod záštitou obce, kterou
z těchto akcí považujete za
nejpovedenější?
Popravdě mne nejvíce překvapil Binec
2012. Začalo to dobrým nápadem, po
kterém následovalo vystřízlivění a s tím
spojená obava z toho, aby to nedopadlo
jako ostuda. Když teď oživím vzpomínky
na tento den, musím říct, že si velmi vážím
všech občanů, kteří tuto akci podpořili.
Popravdě spousta občanů, které bych tam
čekal, tam z nějakého důvodu nepřišla,
a naopak spousta občanů, které bych
nečekal, svojí účastí mile překvapila. Moc
pěkné, ještě jednou děkuji.
Nový rok je na svém počátku
očekáván s nadějí v lepší zítřky. Co
byste během jeho panování rád zvládl,
jaké cíle si dáváte?
Na rok 2013 toho máme naplánováno
spoustu a až si říkám, jestli je to vůbec
reálné. Cíle mají být ale vždy vyšší, a tak
nám prosím držte palce :) Prioritou č. 1 je
intenzifikace ČOV v Nákle. Nakročeno je
dobře, takže pokud se nic nepokazí, mohlo
by být do konce roku 2013 hotovo. Priorita
č. 2 je dotažení projektu již schválené
dotace na rekonstrukci MŠ v Nákle. Tady
můžeme hlavní dění očekávat v období
letních prázdnin, takže taktéž doufáme
v hladký průběh. Dále nám visí ve vzduchu
dotace na kompostárnu, rekonstrukci
návsi v Nákle a rekonstrukci obecního
domu Náklo 12 (bývalá sámoška
U Františka), projekty, jejichž realizace je
také plánována na rok 2013. Zde je vše ale
Pokračování na straně 3...

Zastupitelstvo obce
Čtrnácté zasedání ZO Náklo konané dne 4. 12. 2012
Usnesení:
1/14/12/2012 – ZO schvaluje 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – plán financování kanalizace.
2/14/12/2012 – ZO schvaluje 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – aktualizaci plánu obnovy venkova.
3/14/12/2012 – ZO schvaluje 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – zadání Územního plánu Náklo jako podkladu pro zpracování návrhu Územního
plánu Náklo.
4/14/12/2012 – ZO schvaluje 13 hlasy – 0 proti 0 zdržel – smlouvu o spolupráci obcí Náklo a Příkazy na projektu „Intenzifikace a úprava
čistírny odpadních vod“.
5/14/12/2012 – ZO schvaluje 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – rozpočtové opatření č. 5.
6/14/12/2012 – ZO schvaluje 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – rozpočtové provizorium na rok 2013.
7/14/12/2012 – ZO schvaluje 13 hlasy – 0 proti 0 – zdržel – OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8/14/12/2012 – ZO schvaluje 13 hlasy – 0 proti – 0 – zdržel – smlouvu o výpůjčce – novace závazku č. ZL/ON/ZŠN/2012, a sice z důvodu
skončení platnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, který jako takový je samostatnou přílohou č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy
v Nákle, jehož platnost byla vymezena na dobu určitou, a to do 31.10.2012.
9/14/12/2012 – ZO schvaluje 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – žádost o příspěvek na projekt spolku TJ Sokol Náklo ve výši 29.744,- Kč.

Informace z obecního úøadu
Naši jubilanti v prosinci 2012
Marie KVAPILOVÁ
Květoslav KULAVÍK

Mezice
Náklo

oslavila 75 roků
oslavil 91 roků

Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Vítání našich nových občánků
Kubík

Amálka

Elizabetka

Dne 16. 12. 2012 proběhlo v obřadní místnosti obecního úřadu vítání nových občánků do naší obce. Bylo nám
nesmírným potěšením seznámení s Amálií Koupilovou, Elizabetou Kamínkovou a Jakubem Jevickým.
Maličkým přejeme hodně zdraví, štěstí, radostných okamžiků a především láskyplnou rodinu,
která je ochrání od všeho špatného, co s sebou život přináší.

Novoroèní rozhovor
...pokračování ze strany 1
ještě otevřené a budoucnost těchto
projektů tedy prozatím nejistá. V roce
2013 bychom také chtěli významně
zapracovat na dotacích ve vztahu
k rekonstrukci školy, dotáhnout studie
a projekty na vyřešení situací mezi
Náklem a Mezicemi a v neposlední řadě
i kanalizace s ČOV ve Lhotě nad
Moravou. V roce 2014 se předpokládá, že
bude bez dotací, a tak jde o to v tomto roce
urvat poslední.
Co chystáte v nejbližších dnech?
Stejně jako v letech předešlých i letos
první co nás čeká je vytvoření rozpočtu.
Ve vztahu ke všem výše uvedeným
projektům je toto prvním a velmi zásadním
krokem. Když pak vezmeme v úvahu, že
náklady na realizace všech projektů,
pokud tedy klapnou, náš rozpočet
významně převyšuje, je patrné, že toto
nebude krokem lehkým.
Za dobu, co jste starostou, se
mnohé jistě změnilo. Co vám
starostování dalo a co naopak vzalo?

Člověk si začne všímat věcí, kterých si
doposud nevšímal, začne řešit věci, které
doposud neřešil, a setká se s lidmi, které
by za jiných okolností asi nepoznal. Je to
na jednu stranu práce nesmírně zajímavá
a pestrá, ale na druhou stranu dokáže
člověka vysát až na úplné dno. I proto
jsem musel ukončit některé záliby
a koníčky, protože symbióza s touto prací
nebyla v mých silách a jedno se muselo
podřizovat a fungovat na úkor toho
druhého.
Jak nakládáte se svým volným
časem?
Promiňte, nerozuměl jsem, co to je?
:))) Relaxuji tak, že přes léto dělám na
baráku, přes zimu chodím hrát večer
třikrát týdně florbal a jednou za čas se mi
povede proválet celou neděli u televize.
Mám rád dobré filmy a musím říct, že toto
mi dělá opravdu dobře.
Dal jste si letos nějaké předsevzetí?
Nemám toto ve zvyku, i když loni jsem
udělal výjimku a rozhodl jsem se, že

ukončím svoji bezbřehou podporu
tabákového průmyslu. Dnes mohu
s vnitřním uspokojením konstatovat, že se
to povedlo, a je tomu již rok, co dýchám
bez kouře. Další novoroční předsevzetí již
neplánuji, i když tím nechci říct, že by
nebylo co vylepšovat. Nějaké to kilíčko
dolů by se hodilo. Mělo by to ale určitě
dopad na jídelníček a proč si dělat ze
života peklo…
Co byste popřál sobě a občanům do
nového roku?
Začátek nového roku vždy oslavujeme
s vnitřní nadějí a touhou po roce novém
a lepším. Přeji tedy Vám všem, ať se Vaše
naděje a přání vyplní a když by to
eventuálně nevyšlo, ať je nový rok
přinejmenším tak dobrý, jako ten
předcházející. Ať Vás neopouští pevné
zdraví a štěstí a ať je Váš život pořád plný
radosti, o kterou se budete mít vždy s kým
podělit.
Děkujeme za rozhovor.
Tým novinářského kroužku

Informace z obecního úøadu
CO JE NOVÉHO NA WEBU OBCE NÁKLO
Po kratší odmlce se opět setkáváme v našem malém
průvodci, kde upozorňujeme na novinky z obsahu obecních
stránek na internetu.
Dnes bych chtěl upozornit na jeden zajímavý prvek,
kterým jsme obohatili webové stránky naší obce. Doplněk,
který mám na mysli, můžete zahlédnout nad jednotlivými texty
obsahu a jmenuje se „Přečíst nahlas”. Pokud je již z jakéhokoli
důvodu čtení stránek pro Vás problémem, kliknutím na odkaz
si můžete nechat přečíst uvedené texty hlasovým automatem
a informaci si jednoduše poslechnout. Celý projekt je velmi
zdařile propracován a až na malé mušky funguje bezvadně.

Dalším částečným vylepšením je zobrazení inženýrských
sítí a katastrálních informací v interaktivní mapě. Aplikace je
prozatím ve zkušebním provozu a je vložena do stávajících
turistických map, které jsou na webu obce již delší dobu
vyvěšeny. Do konce měsíce ledna by se mělo rozhodnout
o konečném poskytovateli těchto služeb a pak by zmíněná
aplikace měla občanům nabízet spoustu zajímavých funkcí
a to přímo online z webového prohlížeče buď v počítači, či na
chytrých telefonech.
Marek Ošťádal
Starosta obce

Inzerce

Pronájem bytu
Jednota Orel Náklo nabízí k pronájmu
byt v Nákle o velikosti 2 + 1 cca 80 m2.
Bližší informace: Radek Stejskal 731 646 787

Co se dìlo ve škole
KOUPÁNÍ V LAA AN DER THAYA A ČERTI V RETZU
Už podruhé se někteří žáci ZŠ Náklo zúčastnili zájezdu do
Rakouska. Tentokrát se však nejelo do Vídně, ale do lázní Laa
an der Thaya a na čerty do Retzu, a to s cestovní kanceláří Bavi.
Odjížděli jsme v 6.00 hodin autobusem od školy. I když byla
cesta dlouhá, utekla nám jako voda. Proto jsme byli už v 9.00
hodin v lázních. Zde jsme strávili celé 4 hodiny, a tak jsme si užili
spoustu zábavy. Kolem 14. hodiny byl odjezd do Retzu. Protože
toto dolnorakouské příhraniční městečko není moc daleko od
lázní, za necelou hodinku jsme stáli na náměstí. Uprostřed je
radnice, která se podobá spíše kostelu. Okolo ní byly
rozestavěny nejrůznější stánky s jídlem a ručními výrobky. Také
v dlouhém podzemí pod radnicí se dalo nakoupit ledasco,
i osedět a načerpat vánoční atmosféru. V 16.30 přišla chvíle, na
kterou jsme všichni čekali. Začal průvod čertů Krampusů. Tito
čerti nejsou ledajací. Kdo se bojí českých čertů, setkání
s alpskými Krampusy by asi jen tak neustál. Každá maska je
vlastně takové malé umělecké dílo. Masky jsou ručně
vyřezávané z lipového nebo borového dřeva a ručně malované.
Na hlavách mají pravé zvířecí rohy, i oblečení je vyrobené
většinou z pravé kůže, takže jsme se všichni alespoň trošičku
báli. Každá skupina Krampusů byla něčím zajímavá. Byly
doprovázeny projížďkami pekelných vozů, rachotem kravských
zvonů, řetězů, hlasité hudby, kouře a dýmu. Po ukončení
průvodu jsme se vrátili do autobusu a odjeli zpátky domů.
Myslím si, že se tento výlet velice podařil, a že jsme si ho
všichni užili alespoň tak jako já.
Michaela Večeřová 7. třída

Zpráva spolku
SOKOL MEZICE - FUTSAL CLUB
Ohlédnutí za podzimní částí sezóny 2012-2013 není nikterak
veselé. Po výsledkové stránce jsme odehráli historicky nejhorší
podzim našeho oddílu. S bilancí 3 výhry,3 remízy,5 proher se
nacházíme na 10.místě ve 2.lize A. Nutno podotknout, že letos
sestupuje pět posledních mužstev, čili nyní jsme v pásmu
ohrožení!
Naše skupina je ovšem velmi vyrovnaná a věříme, že je
v našich silách posunout se v jarních bojích na daleko lepší
příčky.
Pár slov ke změně v názvu. Termín FUTSAL CLUB jsme
začali používat víceméně z toho důvodu, že soutěž, kterou
hrajeme, se nazývá Olomoucká futsalová liga (dříve Olomoucká
liga malé kopané). Není to tedy změna sportovního odvětví (malá
kopaná a futsal je to stejné), ale jen modernější úprava názvu.

nejpodstatnější a hlavně nejnutnější akce patří oprava střechy
nad budovou šaten. Samotná realizace této opravy proběhla na
konci roku a provedlo ji klempířství Skácel. Celou akci finančně
zaštítila Obec Náklo, jíž tímto děkujeme.
Na závěr jedna obehraná písnička: jednou do roka přijde
zima… a v zimě většinou napadne sníh… a napadne i na
víceúčelové hřiště za školou… aby se dalo používat i v zimním
období, musí se sníh odhrnout… a kdo nám ho odhrne?
No přece fotbalisti z Mezic (a pan ředitel školy)! Vzhledem
k aktivitě ostatních to vypadá, že toto hřiště bylo vybudováno jen
pro nás. Nebo ne???
Upozornění pro naše příznivce. Domácí zápasy v jarní části
vracíme na tradiční nedělní dopoledne. Termíny budou
upřesněny dle rozpisu.

V rámci mimosportovní činnosti se celoročně staráme
(společně s SDH Mezice) o vzhled a údržbu areálu hřiště. Mezi

Zpráva Kulturní komise
Termíny plesů plánovaných v roce 2013
18. 1. 2013 - Ples Sokola Náklo
26. 1. 2013 - Farní ples ve Střeni
1. 2. 2013 - Ples SDH Mezice
15. 2. 2013 - Ples SR v Nákle
23. 3. 2013 - Josefovský bál SDH Náklo
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

David Červínek

Co se chystá
Sokol Náklo pořádá v pátek 18. 1. 2013

Sokolský ples.
Začátek ve 20.00 hod. Bohatá tombola, k tanci a poslechu hraje ASTEOR.
Srdečně zveme všechny příznivce Sokola Náklo, všechny spoluobčany, známé
známých i neznámé známých :))
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2013
Za T. J. Sokol Náklo Zdeněk Olbert

6. FARNÍ PLES
KDY: sobota 26. ledna 2013 od 20.00 h
KDE: obecní sál ve Střeni
HRAJE: Hudební skupina „Halogen“ a dechová hudba „Nákelanka“.
Doprava tam a zpět bude zdarma zajištěna autobusem.
Přijďte si zatančit při dobré hudbě, posedět s přáteli,
pobavit se, popovídat a pochutnat si na něčem dobrém.
Římskokatolické farnosti
NÁKLO, PŇOVICE, SKRBEŇ

Vstup pouze ve společenském obleku.
Vstupné: 50,- Kc

Autobus na ples: Skrbeň (od kostela) 18:30, Příkazy (křižovatka u benzínky) 18:40, Příkazy (hasičská zbrojnice) 18:45, Unčovice
(u kapličky) 18:55, Mezice (u kapličky) 19:00, Náklo (hostinec U Gajů) 19:05, Náklo (u pošty) 19:07, Lhota n. Moravou
(u hospody), 19:10 Strukov (u hospody) 19:25, Křižovatka u Zádruhy 19:27, Pňovice (u pošty) 19:30.
Autobusy zpět: první přibližně ve 23:30 a druhý po skončení plesu.

Sbor dobrovolných hasičů v Mezicích
Vás zve na svůj

HASIČSKÝ PLES,
který se koná v pátek 1. února 2013 ve 20 hodin
v sále místního pohostinství U Kapličky.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina PANDORA.
Občerstvení, zajímavý program
a bohatá tombola jsou zajištěny.

Vstupné 50,- Kč
Než odejdete na náš ples, nezapomeňte v domácnosti vypnout elektrické spotřebiče, plyn, zajistěte oheň v kamnech a zápalky před dětmi. Učiňte vše potřebné, abyste se mohli v klidu bavit.

Test bystrosti - najdi celkem šest rozdílů :)

Kuba Crhák, 7. třída

žaluzie - sítě do oken - seřízení oken - nejlepší ceny - Tel.: +420 606 381 700 - e-mail:oknoservisolomouc@seznam.cz

OKNO-SERVIS
- OPRAVY VŠECH TYPŮ OKEN A DVEŘÍ (PLAST, DŘEVO, AL.)
- SERVIS A ÚDRŽBA OKEN A DVEŘÍ
- DODÁNÍ NOVÝCH SKEL, TĚSNÍCÍCH GUM, KOVÁNÍ - KLIK
- KOMPLETNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ: ŽALUZIE, SÍTĚ ATD.

DÁLE NABÍZÍME:
- žaluzie
- sítě do oken

-výroba nových, opravy starých
-výroba nových, opravy starých

kontakt: 606 381 700
www.okno-servis-olomouc.cz
žaluzie - sítě do oken - seřízení oken - nejlepší ceny - Tel.: +420 606 381 700 - e-mail:oknoservisolomouc@seznam.cz

