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OBECNÍ ZPRAVODAJ
1
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
tak nám ten rok 2013 utekl jak voda a nezbývá už nic
jiného než suše konstatovat „zase o rok starší”. Jaký rok to
byl, je asi na individuální posouzení. Já si tedy zde dovolím
zbilancovat, jaký byl z pohledu naší obce.
Plány, které jsme si na rok 2013 předsevzali, se
povedlo víceméně zrealizovat zejména u těch
významnějších projektů. Jedná se tedy o zateplení
a výměnu otvorových výplní na MŠ v Nákle (4 282 000,-Kč
- dotace 48%), realizaci kompostárny a svozu biologicky
rozložitelných odpadů (BRO) v Nákle (celkem 6 720 000,Kč - dotace 95%) a rekonstrukce tepelné soustavy na ZŠ
v Nákle (980 000,-Kč - dotace 300 000,-Kč). Cílem těchto
projektů podpořených z dotací
bylo dosažení úspornějšího
provozu obce, což by se mělo
příznivě projevit již v roce
2014.
S koncem léta 2013 se nám
také povedlo úspěšně
odstartovat intenzifikaci ČOV
v Nákle (11 940 000,-Kč),
kterou v poměru 57/43%
realizujeme s obcí Příkazy.
Termín dokončení je květen
2014. O dotaci na podporu
tohoto významného projektu
se již loni neúspěšně žádalo
a tak na začátku roku 2014
zkusíme druhý pokus.
Mimo již realizovaných projektů jsme v roce 2013 také
podali žádosti o dotace na plánované projekty, kdy
u opravy návsi v Nákle (6 897 000,- Kč - dotace 85%) byla
dotace schválena a u sběrného dvora (7 000 000,-Kč dotace 95%) je ještě před rozhodnutím.
Každý projekt se ale rodí ve fázi studií, projektových
dokumentací a musí proběhnout stavební řízení. Zde čeká
na příležitost již předpřipravená oprava komunikace za
sokolovnou a dále také tyto kroky byly započaty
u významného projektu mezi Náklem a Mezicemi, kde se
plánuje plocha pro novou zástavbu k Jáchymovu a před
hřbitovem, vytvoření parkoviště a bezpečnostních
opatření před hřbitovem a propojení Nákla a Mezic
cyklostezkou s chodníkem. Termín realizace těchto
projektů ještě nemá svůj pevný harmonogram a jde tedy
spíše o přípravu potřebných podkladů. O kousek dál je pak
příprava projektů pro rekonstrukci ZŠ Náklo (7 500 000,Kč), která by měla obsahovat odbourání křídla se
sociálním zázemím školy s jeho následnou novou
výstavbou. Předpokládaná realizace je plánována na rok
2014 bohužel bez dotace.

Zásadním krokem také byl podnět obce Náklo na
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Olomouckého kraje, tzv. PRVKOK, ve vztahu k budování
kanalizace a ČOV ve Lhotě nad Moravou. V roce 2014 je
předjednáno zpracování projektové dokumentace včetně
stavebního řízení, a to tak, aby stavba byla připravena na
případné dotace v roce 2015.
Jak jsem již uvedl, skóre je vcelku příznivé, ale jsou
i neúspěchy. Pořád a stále se nedaří dotáhnou projekt
parku v Nákle. Celá věc je jako zakletá a lepí se na ni jedna
smůla za druhou. Doufejme, že rok 2014 v tomto ohledu
bude příznivější. Podobně je na tom i spousta drobných
projektů, které se neustále z různých důvodů odkládají,
což je někdy velká škoda.
Práce je po obci spousta, kam
se člověk podívá, jen nejde
prostě všechno hned. Buďte
tedy prosím trpěliví, od nového
roku naše řady posílí dva noví
pracovníci, a tak doufejme, že
to pozitivně přispěje k rozšíření
našich pracovních možností
a některé věci se tím i lépe
rozhýbou.
Ruku v ruce se vším
souvisí, jak jinak, než peníze.
Obec Náklo není z těch
nejchudších obcí, ale není ani
bohatá. Co je ale nejdůležitější, není zatížena dluhy a její
ekonomika je pružná a zdravá. S koncem roku 2013 byla
uhrazena poslední splátka 1,5 mil. z 10 mil. úvěru, takže si
v tomto ohledu pro rok 2014 polepšíme. Na druhou stranu
je ještě spoustu důležitých a drahých projektů, které je
nutné pro zajištění zdravého a efektivního chodu obce
zrealizovat. To ale bez dotací bohužel v současné době
není možné. Nové rozpočtové období EU nám dá ještě
šanci v tomto ohledu tyto významné kroky podniknout,
takže je na nás na to být připraveni a stihnout maximum.
Obávám se, že po roce 2020 již bude vše o hodně
složitější, ne-li úplně nemožné.
Vykročme tedy do nového roku správnou nohou,
případně rukou, záleží v jakém stavu se budeme kdo
nacházet, a nečekejme na nic. Vlak už jede a na velké
otálení v něm není čas.
Přeji Vám tedy zdraví, štěstí, ať se Vám daří vše, na co
chytnete a ať je ve Vašem životě rok 2014 dobrým rokem.
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce
20. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 12. 12. 2013 od 18:00
na Obecním úřadě v Nákle
Usnesení:
1/20/12/2013 – ZO schvaluje – 14 hlasy pro – 0 proti – 1 se zdržel – rozpočtové opatření č.6
2/20/12/2013 – ZO schvaluje – 15 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – rozpočtové provizorium obce Náklo na rok 2014
3/20/12/2013 – ZO schvaluje – 15 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – rozpočtový výhled na rok 2015 a 2016
4/20/12/2013 – ZO schvaluje – 15 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – rozsah rozpočtových opatření prováděných radou
obce
5/20/12/2013 – ZO schvaluje - 15 hlasy pro – 0 proti -0 se zdržel – aktualizace Plánu rozvoje obce Náklo v rámci
Programu obnovy venkova
6/20/12/2013 – ZO schvaluje - 15 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – změnu provozování ČOV Náklo
7/20/12/2013 – ZO schvaluje - 15 hlasy pro -0 proti – 0 se zdržel – úpravu projektu „Rekonstrukce MK – obec Náklo“
8/20/12/2013 – ZO schvaluje - 15 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdržel – dalšího účastníka smlouvy o spolupráci obcí při
likvidaci komárů – obec Bílá Lhota

Informace z obecního úøadu

Naše jubilantka v prosinci 2013
Marie DONEBERKOVÁ

Náklo

oslavila 75 roků

Naší jubilantce gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Vítání našich nových občánků
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Dne 15. 12. 2013 proběhlo v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nákle vítání nových občánků do naší obce. Bylo nám
nesmírným potěšením seznámení s Matějem Kopeckým, Nelou Suchomelovou, Zuzanou Kvapilovou, Nikol Hudečkovou
a Ondřejem Dostálem.
Maličkým přejeme hodně zdraví, štěstí, radostných okamžiků a především láskyplnou rodinu, která je ochrání od všeho
špatného, co s sebou život přináší.

Sv. Floriánek aneb rekonstrukce návsi v Nákle
Stavební úpravy Okoliska v Nákle II.
Na svém posledním zasedání Zastupitelstvo obce
Náklo schválilo provedení úprav a rozmístění ploch v rámci
připravovaného projektu rekonstrukce návsi v Nákle. Velmi
diskutovanou součástí celé realizace je především
přesunutí sochy Sv. Floriánka z rohu návsi do jejího středu,
to znamená dle informace v předchozím zpravodaji
varianta č. 2. Zastupitelstvo se jednohlasně shodlo na této
variantě a dalo tím starostovi, potažmo radě obce, mandát
podniknout potřebné kroky k realizaci tohoto záměru.
Konečné rozhodnutí v této věci ale ještě budou mít státní
organizace, které zajišťují ochranu památek. I když při
předjednání záměru se k navržené variantě vyjádřili
kladně, rozhodující bude jejich závěrečné stanovisko.

Pro informaci tedy přikládám studie navrhovaného
řešení, které byly na zastupitelstvu představeny
zastupitelům i přítomné veřejnosti.
Starosta obce

Současný vzhled návsi

Nový vzhled návsi
po přesunu sochy
Sv. Floriánka do
jejího středu
Studie znázorňující pohled na
celou oblast návsi s vyznačením
nového rozmístění ploch

Jak to kdysi bylo
Kulturně společenský život v Nákle v 19. století
Nadučitel Osvald Vídrman se zapsal velmi výrazně do historie Nákla. Narodil se ve
Štěpánově 29.2.1832 učiteli Jiřímu Wiedermannovi. Od roku 1846 již žila rodina
v Nákle. Velký vliv na mladého Osvalda měl P. Ondřej Brázdil, který ho nabádal k pilné
četbě ve čtenářském kroužku. O. Vídrman (zjednodušil si psaní příjmení) byl výborným
učitelem, hudebníkem, spisovatelem a hudebním skladatelem. Nacvičil a režíroval
žertovnou operu v hanáčtině „ Jôra a Manda”. Premiéra se konala na Silvestra v Nákle
v roce 1888. Z jeho spisovatelské činnosti jmenujme alespoň: „Náklo- náš hanácký
lid“, kde popisuje obyčeje, pořekadla , tance a zpěvy v Nákle. Podobný je spis „Náš lid”.
Nejznámější jeho dílo je divadelní hra „Přástky, prostonárodní zvyk hanácký”, kde se
děj odehrává v selské hanácké jizbě. Poprvé se hrály při národopisných výstavách
v Nákle a v Litovli v r.1893. Největšího úspěchu dosáhly Přástky v Praze, na
Národopisné výstavě v r. 1895. Viz fotografie.

K.H.Borovský

Nákelští, jak chodili po Praze v hanáckých krojích, budili
obdiv a dobře reprezentovali Hanou.
Po nejkrásnějších památkách Prahy je prý vodil sám ředitel
celé výstavy pan hrabě Lažanský. Navštívili též lanovou dráhu
a hlavně Národní divadlo. Byl to pro všechny zúčastněné velký
zážitek a různé památné předměty, co si dovezli z Prahy, jsou
uchovány v Nákle dodnes.
Na fotografii je Josef Rubiš ve svých 18 letech. V Přástkách
účinkoval i se svými dvěma sestrami Marií a Rosálií.
Samozřejmě že byli krojovaní a vezli s sebou kolovrat.
Pokračování na další straně...

Jak to kdysi bylo

V Nákle se hrály Přástky také v roce 1974 pod vedením pana učitele Jaromíra Pytlíčka
Nákelští nacvičovali Přástky
ještě v roce 1995 při příležitosti
oslav 100 let od Národopisné
výstavy v Praze. Vystupovali na
všenárodním sjezdu krojovaných
ve Strážnici. Tentýž kolovrat, co byl
před 100 lety v Praze, účinkoval
s jinou generací Hanáků po
100 letech ve Strážnici.
Osvald Vídrman stál v Nákle
u zrodu prakticky všech spolků
a seskupení. Byl vynikajícím varhaníkem, sbormistrem a kulturním
činovníkem ve všech oblastech
společenského života.
Zemřel 21. srpna r. 1895. Náklo
se tehdy s ním důstojně rozloučilo
a v historických knihách je psáno,
že pohřební průvod dosahoval
přes celou vesnici.
K.H.Borovský

MUDr. Marie Turková

Pozvánka do divadla
Autobus do stanice Divadlo
Je to již přes 60 let, co paní
Bednářová z Příkaz poprvé
zorganizovala výpravu autobusem
na divadelní představení do
Moravského divadla v Olomouci.
Tehdy se jezdívalo i 1 x za
měsíc. Autobus nabíral zájemce
nejen z Příkaz, ale i z Mezic, Nákla,
Skrbeně i z Břuchotína. Po čase
zamířil autobus i na divadelní
představení do Brna.
Lidí přibývalo, ubývalo, ale vždy se
autobus naplnil alespoň tak, aby se
vyplatilo jej najmout, a to na přibližně
čtyři až pět představení za rok.
Postupem času se vytvořila krásná
tradice, která propojila obyvatele
blízkých vesnic v tomto společném
zážitku v neformální kolektiv. Je proto
škoda, že se nad ní obrazně řečeno
zatahuje opona, neboť zájemců je
stále méně a méně.
I když se do divadla vydávají i
muži, žen je zjevná převaha. Proto je
tak důležité, že všichni či všechny
vědí, že se v pohodě, bezpečně
a včas vrátí domů a nemusí čekat na
autobus ve 22.30, což je průměrně
více než hodina po konci představení.
Divadelní autobus také ocení lidé,
kteří mají problém s chůzí, neboť
autobus staví v blízkosti divadla. A děti
a mládež jsou také v rozumnou dobu

doma. A komu je nepříjemné vyrazit
do divadla sám, tak sám a nepříjemně
se určitě cítit nebude.
Cena je stanovena: lístek plus
50 Kč za autobus. Praxe je taková, že
zájemce akceptuje datum a volbu
představení i fakt, že lístek nelze
vrátit, což koneckonců platí
i v divadelní pokladně. Skutečnost, že
se jde do divadla, je tedy nadřazena
tomu, na co se jde a kdy se jde.
Z pohledu pěti let, kdy jsem viděla
řadu nádherných nezapomenutelných představení, je mrzutost, že
se mi lístek nepodařilo ani darovat,
zanedbatelná. A pak řekněte, není
fajn nabrousit drápky, provětrat
sváteční kabát, hurá – šaty dopnu,
trochu voňavky na zápěstí a tradá na
sraz u hospody U Gajů, kde se
uvelebíme v autobusu, který nás
vyklopí u divadla a pak po představení
rozzářené a pobavené nás naloží u
zadního vchodu a za dvacet minut už
v hajanech můžeme dosnívat Sen
noci svatojánské, posedět ve
Višňovém sadu, nořit se do vln s
Bludným Holanďanem, strávit Noc na
Karlštejně, poslechnout si Šumaře na
střeše, ztišit Vídeňskou krev či
dokonce dopít Nápoj lásky.
Je proto škoda, že se nad
touto tradicí divadelních výletů
sousedních vesnic stmívá, neboť
lehce se ruší, těžko začíná. Chybí
totiž 15 lidí. Co víc - divadelní sezona

2014 nabízí řadu atraktivních titulů,
jen namátkou balet Romeo a Julie,
činohry Maryša, Hamlet, Rozbitý
džbán, opery Turandot a Falstaff,
operetu Paganini a řadu dalších.
Nejde ale jen o obohacující citový
a estetický zážitek, který nám
zprostředkovávají díla klasických
i moderních tvůrců v provedení
profesionálních umělců teď a právě
jen pro nás. Návštěvy divadla jsou
v tomto případě také důležitým
prvkem vytvářejícím pocit
sounáležitosti k vesnici, prvkem,
který spojuje obyvatele ve společném
zájmu, podobně jako jiné aktivity. A je
fajn poznat lidi, kteří bydlí třeba
Vítězslav
Hálek
kousek od vás a vy je
ani neznáte,
protože život je z práce domů a za
vratama zamyky prásk. Ale opona
pomalu padá, a tak nevíme, zda
uslyšíme „Dámy a pánové, vypněte
mobily, divadelní představení začíná“,
nebo jen „Zapni telku, mám tam ten
seriál“… ¨
V každém případě, ať už
zastávka Divadlo bude zrušena či
nikoli, patří poděkování obětavým
organizátorkám pí Vysloužilové, pí
Davidové a pí Večeřové z Příkaz
a jejich cyklistickým spojkám
zajišťujícím rozvoz lístků v Nákle
a Mezicích pí Jedelské a pí
Dostálové.
Jana Hale Přichystalová

Pozvánka do divadla
Zveme Vás na představení
Moravského divadla Olomouc
přibližně 4x ročně
pronajatým autobusem
odjezd v 18.00
zastávky: Mezice, Náklo U Gajů, Příkazy
až k divadlu a zpět (Lhota n.M.– budouli zájemci)
cena: lístek + 50,- Kč za autobus
kontakt: pí Dana Večeřová,
tel.: 732 230 046

Zpráva spolku
SOKOL MEZICE - FUTSAL CLUB
Přesný střed. Tak lze charakterizovat naše umístění po podzimní
části 2. ligy „A“ sezony 2013 - 2014.
Sedmé místo pravděpodobně
odpovídá našim možnostem, i když
jsme byli zvyklí pohybovat se na
daleko vyšších příčkách tabulky.

1. Shake and Bake

12 58:35 19

2. Moravan Cholina 12 46:24 19
3. Rychlá rota

12 39:23 19

4. PS Beton

12 54:43 16

5. Celtic

12 51:36 15

6. SK Profit NV

12 45:42 11

7. Sokol Mezice

12 41:43 11

8. United Players

12 36:39 11

9. SK Náklo

12 47:45 9

10. Sokolka Horka B 12 26:42 9
11. FC Loučany

12 41:51 8

12. KMK Haná

12 30:46 8

13. Mizerové

12 38:56 8

14. Schwarzbach

12 26:53 5

Letošní podzim byly naše výkony
a výsledky jako na vlnách. Úvod
soutěže nám vůbec nevyšel
a prvního vítězství jsme se dočkali až
v pátém kole. Poté se nám povedly tři
říjnové zápasy, ve kterých jsme
bodovali naplno, aby opět
následovaly dvě prohry, z nichž ta
druhá v místním derby byla doslova
debaklem. Reputaci jsme si napravili
v závěrečném utkání, kdy jsme
deklasovali první tým tabulky a do
jarních bojů jdeme s bilancí 5 výher,
1 remíza a 6 proher.
Bohužel, týden po posledním
zápase nás čekala ještě jedna
prohra…a to taková, kde body a góly
jsou bezvýznamnými malichernostmi v našich životech…
Dne 22.listopadu opustil tento
svět jeden z nás - Petr Svozil.
Prostřednictvím nákelského
zpravodaje si dovolím pár větami
ještě jednou připomenout tohoto
místního rodáka, velkého sportovce
a skvělého člověka. Když píši „jeden
z nás“, nemyslím tím jen náš oddíl,
jsou tu i další spolky, ve kterých se
Petr angažoval v rámci dění v obci

a ve kterých ho měli stejně rádi jako
my v Mezicích. Ať už to byl Sokol
Náklo, Náklo banda či Stracené ráj.
Každý, kdo jej znal, ví, kam až
to ve sportovní kariéře dotáhl a že
v této oblasti nemá naše sjednocená
obec významnější postavu. Přesto
se nikdy na nikoho nevyvyšoval,
zůstal vždy skromný a pokorný, kde
mohl, tam přidal ruku k dílu, pomohl
činem i radou.
Pro mládež nechť je jeho osoba
příkladem, že i kluk z malé vesnice se
může svou pílí a správným
přístupem vypracovat na nejvyšší
možnou úroveň.
Pro nás ostatní - kamarády
a spoluhráče zůstane jméno Petr
Svozil navždy synonymem skromnosti, nesobeckosti a obětavosti.
Tedy vlastnostmi, pro které jsme si ho
vážili a kvůli kterým by se na takové
lidi nemělo zapomínat…..čest jeho
památce.
Za Sokol Mezice - FutsalClub
David Červínek

Co se chystá

UDÍRNA 2014
S veškerou úctou
& A. M. Úlet
(Rock - folk Moravičany)

12.ledna 2014 od 15:00 orlovna
Srdečně všechny zve
Orel jednota Náklo - Mezice

Co se chystá
Sokol Náklo pořádá v pátek 17. 1. 2014

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 2014

Za T. J. Sokol Náklo Zdeněk Olbert

7. FARNÍ PLES
KDY: sobota 25. ledna 2014 od 20.00 hod.
KDE: obecní sál ve Střeni
HRAJE: hudební skupina „Halogen“ a dechová hudba „Nákelanka“.
Doprava tam a zpět bude zdarma zajištěna autobusem.
Výtěžek z plesu bude použit na pomoc Filipínám.
Vstup pouze ve společenském obleku.
Vstupné: 50,- Kc

Římskokatolické farnosti
NÁKLO, PŇOVICE, SKRBEŇ

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 31. ledna 2014 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.

SDH Mezice Vás co nejsrdečněji zve na

DETSKÝ MAŠKARNÍ PLES,
který se bude konat
v sobotu 1. 2. 2014 od 15 hodin
na sále v Mezicích.
Programem bude provázet a hudbu doplní DJ Míša.
Vstupné dobrovolné.
Bohaté občerstvení a tombola zajištěny.
Těšíme se na Vás a na Vaše krásné masky!

