Vydává Obec Náklo, Náklo 14, 783 32, IČ: 002 99 251, MK ČR E 14805, říjen 2014

OBECNÍ ZPRAVODAJ
10
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
i když je léto již za námi, nástup podzimu je pomalý a o pěkné
a slunečné dny prozatím není nouze. Moudří prorokové
s ověřenou 40% přesností předpovídají krutou zimu, a tak
doufejme, že již tradičně zvítězí těch nepředvídatelných 60%
a zima nás svou návštěvou nikterak nepoškodí.
Na hezkém počasí je v současné době nejvíce závislá
rekonstrukce nákelské návsi. Doposud ale vše probíhá dle
nastaveného harmonogramu a předpokládané dokončení návsi
28. 11. 2014 na rozsvěcení vánočního stromu by mělo být
zvládnutelné.
Tato stavba, stejně jako probíhající rekonstrukce ZŠ v Nákle,
s sebou nese spoustu nepříznivých situací a rizik. Již od fáze
přípravy stavby se snažíme vše nastavit tak, aby se tyto
nepříznivé vlivy co nejvíce eliminovaly, nicméně stavbu provádí
lidé a ani nejpromyšlenější řešení není v tomto případě dokonalé.
Prosíme tedy o trpělivost a zvýšenou opatrnost v uvedených
lokalitách a pokud by přece jen došlo k jakémukoli nesouladu,
neváhejte se na mne prosím obracet. Většinou se jedná
o problémy snadno řešitelné.
Jak jsem uvedl, další stavbou je tedy rekonstrukce ZŠ
v Nákle. I zde se provádějící firma drží nastaveného
harmonogramu a vše probíhá, jak má. V návaznosti na tuto
stavbu byly před několika dny zahájeny práce na projektech pro
další etapy tak, aby v případě získání dotace mohlo být na již
rozpracované dílo plynule navázáno.
Co se týká dotací, bude říjen pro naši obec nejvýznamnějším
měsícem v roce. Bude rozhodnuto jak o podpoře rekonstrukce
ZŠ v Nákle, tak o patnáctimilionové dotaci z Norských fondů na
opravu nákelské fary. Tento projekt je víceméně v režii naší
farnosti, nicméně obec zde zastupuje pozici významného
partnera. Bylo by skvělé, pokud by se podařilo na obě tyto dotace

dosáhnout. Zase by se tak povedlo některé věci posunout dál a
hlavně v příštích letech by bylo o zábavu postaráno :)
Co bude v příštích letech, o tom ale mimo jiné rozhodnou
i komunální volby, které jsou již za dveřmi. Vše, co se bude
v budoucnu dít, přímo ovlivňuje tato událost a pozdější stěžování
už bohužel nic neřeší. Určitě je tedy neberte na lehkou váhu.
Výmluva „nejdu k volbám, protože tam nikoho neznám” v tomto
případě neplatí. Desátého či jedenáctého tedy vezměte své
hlasovací lístky a vyrazte vstříc nové budoucnosti. Volit můžete
buď jednotlivé kandidáty napříč stranami a nebo celá uskupení.
Kombinovat celou kandidátku s jednotlivými voliči je také možné.
Pamatujte ale, že Zastupitelstvo obce Náklo má 15 členů, a proto
na volebním lístku můžete udělat pouze 15 křížků, z čehož jen
jeden může být jedné z kandidujících stran. Přeji Vám tedy
šťastnou ruku při výběru těch vyvolených a ať vše nakonec
dopadne k Vaší spokojenosti.
Volby nevolby, špinavé prádlo se musí prát. Rozumný člověk
nepochopí, jak je možné, že se v kontejnerech na zahradní
bioodpad objevují věci jako lešení, kameny a jiný všemožný
odpad, který s tím deklarovaným nemá pranic společného. Chtěl
bych upozornit, že pokud se některý z těchto nežádoucích
materiálů zamotá do větví a trávy, obsluha stroje na drcení ho
snadno přehlédne. Vzniklé škody pak mohou být veliké, protože
oprava poškození jednoho nože přijde na více jak tisíc korun.
Takových nožů je v zařízení 64. Prosíme tedy občany, aby do
kontejnerů vkládali pouze to, na co jsou kontejnery určeny.
Děkujeme za pochopení.
Závěrem Vám všem přeji hezký podzim bez rýmy a špatné
nálady :)
Mějte se hezky...

Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Zpráva spolku
Zpráva Sokola Náklo
Tělocvičná jednota Sokol Náklo pořádá přátelské
posezení pro VŠECHNY, kdo se podíleli na přípravě
areálu, na prodeji na samotné akci 100 + 6 a na úklidu.
Posezení se uskuteční v pátek 14.11.2014
od 18.00 hod. na sále v Mezicích. Pivo neomezeně
a klobása zdarma. Srdečně zveme všechny příznivce.
Ještě něco k akci 100 + 6. Tradičním sponzorem
byla mimo jiné i firma Dostál obaly s.r.o., Pepa a Roman
Dostálovi. Dodatečně děkujeme za příspěvek.
Za T. J. Sokol Náklo
Zdenek Olbert

Oddíl stolního tenisu Vás zve na 4.10. a 1.11., kdy
se bude v sokolovně v Nákle hrát II. liga žen ve stolním
tenisu (společný projekt s novým olomouckým
klubem). Mezi hráčkami nastoupí i naše Tereza
Prázdná.
Miloslav Plachý

Zastupitelstvo obce
25. zasedání ZO Náklo konané dne 18. 9. 2014
Usnesení:
1/25/92014 – ZO schvaluje – 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – smlouvu o poskytnutí úvěru od KB na projekt „Rekonstrukce
místních komunikací Náklo“
2/25/9/2014 – ZO schvaluje – 12 hlasy – 0 proti – 1 zdržel – odkoupení pozemků v kat. ú. Lhota nad Moravou
3/25/9/2014 – ZO schvaluje – 13 hlasy – 0 proti – 0 zdržel – OZV č. 2/2014, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy.

Informace z obecního úøadu
Naše jubilantky v září 2014
Marie GNIPOVÁ
Františka FANTULOVÁ

Náklo
Mezice

oslavila 75 roků
oslavila 91 roků

Našim jubilantkám gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Vítání našich nových občánků
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Dne 7. 9. 2014 proběhlo v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nákle vítání nových občánků do naší obce. Bylo nám
nesmírným potěšením seznámení s Adrianou Sojkovou, Nelou Recovou, Jiřím Kamínkem, Filipem Kvapilem a Petrem
Suchomelem.
Maličkým přejeme hodně zdraví, štěstí, radostných okamžiků a především láskyplnou rodinu, která je ochrání
od všeho špatného, co s sebou život přináší.
Reklama...

Náklo pøed II. sv. válkou
Ve světě byl příznivý vývoj hospodářství v mnohých státech
narušen počátkem třicátých let celosvětovou hospodářskou
krizí. Továrny a podniky značně omezovaly výrobu.
Rozpoutávaly se národnostní rozmíšky a v Německu se
v r. 1933 ujali vlády nacisté, vedeni Adolfem Hitlerem. Náklo
si žilo svým životem, a protože měli lidé obživu ze svého
hospodářství, tyto mezinárodní problémy se zdejších
obyvatel téměř nedotkly. V roce 1930 dostal Orel jako dar
grunt č. 59 a zřídili zde Reiffeisenku. V roce 1931 se
opravovala kaple na Zábrani a v tomtéž roce bylo
zprovozněno autobusové spojení na trati Olomouc-Litovel.
V r. 1932 byla vybudována vodní nádrž pro hasiče jako vodní
zdroj při požárech a hasičských cvičeních s názvem
Plavisko. Byla též zakoupena motorová stříkačka a 1 200 m
hadic, takže stříkačka dokázala vytlačit vodu z Plaviska až
na Jáchymov. V r. 1933 začala stavba kanalizace na části
Zábraň a Řitives. V roce 1935 bylo postaveno další patro na
zdejší školní budově. V r. 1936 se opravovala zeď u kostela.
V r. 1937 byly zase rekonstrukce na faře v Nákle a v témže
roce začal vycházet časopis Mojmírova říše, jejímž
vydavatelem byl Josef Vrbka z Nákla. Dne 14. září 1937
zemřel první prezident ČSR T. G. Masaryk. Vlast plakala
v předtuše zlých časů.

Na fotografii vidíme jednu třídu se dvěma učiteli. Vlevo
Ladislav Pospíšil, vpravo Alois Gédoš.

v Nákle našlo, a to v míře veliké. Dokládají nám to opět
fotografie a my můžeme jen s nostalgií vzpomínat, jak mělo
Náklo dvě vynikající skupiny ochotníků, které mezi sebou
soupeřily o přízeň diváků.

Sokolská divadla vedli manželé Petříkovi. Fotografie se
zachovaly z činohry J. K. Tyla „Švanda dudák“ a z historické
hry o Karlu IV. Scénu a osvětlení vždy zajišťoval Vladimír
Zatloukal.

Zleva: Vít Koudelný, Danuše Kořínková –Dohnalová,
Karel Dolínek, Josef Gaja.

Také v předválečném období pokračovaly spolky v Nákle ve
své činnosti a mnohé se velmi výrazně rozrůstaly a jejich
činnost byla mnohotvárná. Tak ještě mnozí starší obyvatelé
Nákla rádi vzpomínají na ochotnická divadla, která se v té
době v Nákle hrála. Divadelní odbory pracovaly
v organizacích Orel a Sokol. K tomu bylo zapotřebí hodně
schopných lidí od herců až po maskéry a režiséry. To vše se

Jan Gaja

zleva sedící:
Marie Široká-Měřilová,
Ludmila SvozilováAndrýsková,
Svatava MarkováKvapilová.

MUDr. Marie Turková

Zprávy spolkù
DECHOVÁ HUDBA NÁKELANKA
Jeden z posledních spolků, který se ještě v Obecním
zpravodaji nepředstavil, je dechová hudba Nákelanka.
Nákelanka byla založena na jaře roku 2002
a navazuje na bohatou tradici dechovky v Nákle. Hrají v ní
muzikanti z Nákla a blízkého okolí. Prvním kapelníkem byl
MUDr. Milan Labonek, potom vedl dlouhou dobu dechovku
pan Jaroslav Svoboda ze Skrbeně. Po jeho předčasném
úmrtí na sklonku roku 2010 se
stal kapelníkem Ing. Karel
Turek z Nákla, který vede
dechovku do dneška.
Nákelanka zajišťuje
hudební doprovod při oslavách
a výročích jak světských, tak
i církevních. Velké oblibě se těší
naše veřejné zkoušky na
orelské zahradě, každoroční
vyhrávání na Dni matek,
sokolských slavnostech 100+?,
i již tradičních Dnech obce
Nákla. Toto jsou pravidelné
každoroční hry, kde za námi
nemusíte chodit daleko.
Co se týká her v blízkém okolí, jsme pravidelně zváni
na ples farností Náklo, Skrbeň a Pňovice, konaný
každoročně na Střeni. Na svátek sv. Floriána hrajeme do
průvodu i k tanci na hodech ve Skrbeni. V sousedních
Příkazích hráváme střídavě buď na stavění nebo kácení
máje. Zde jsme také hráli dvakrát na seniorském plese
a několik vystoupení jsme měli i v místním skanzenu.
Poslední hrou v roce bývají hojně navštěvované Kluzovské
hody, které se konají začátkem listopadu v Haňovicích –
Kluzově.

Mimo tyto pravidelné akce jsme byli již dvakrát
pozváni do krásného kulturního domu v Libině, hráli na plese
v Uničově, na hodech ve Štěpánově a také na silvestra v NH
Hotelu v Olomouci německým turistům. Obdrželi jsme
i pozvání na dechové festivaly. Jednou jsme navštívili Rohli
a dvakrát jsme vyhrávali v Liboši u Štěpánova. Rovněž
dvakrát jsme koncertovali na kolonádě v lázních Slatinice.
Také jsme hráli u příležitosti
návštěvy pana prezidenta
Václava Klause u nás v Nákle.
Toto byl jen stručný výčet
her. Nákelanka má na svém
kontě na stovku průvodů ahraní
pod širým nebem na oslavách
hasičských i sokolských a na
průvodech lampionových.
V letošním roce jsme byli
pozváni do Litovle na oslavu
100. výročí zahájení provozu
na trati Litovel – Senice na
Hané – Mladeč. Naše zatím
poslední hra byl koncert na
Výstavišti Flora v Olomouci
v rámci konání letní etapy zahradnické výstavy a veletrhu
Flora Olomouc 2014. Návštěvníkům výstavy jsme vyhrávali
po celé nedělní dopoledne na terase nově zrekonstruovaného pavilonu A. Na tento koncert jsme vybrali skladby, které
potěší na duši nás i posluchače, jako je Přerovanka, Letní
pozvání i valčík Přátelství. Nechyběla ani polka Voňavá,
protože všechno v parku krásně vonělo po růžích i pěkných
melodiích.
Za Nákelanku Marie Nováková

Co se chystá
Vyhlášení samostatného Československého státu oslavíme tradičně

LAMPIÓNOVÝM PRŮVODEM.
Vyjdeme 27. 10. 2014 v 17:30 od OU v Nákle

MEZÊCKY
DÔCHAŘENI
27. 10. 2014
v 18:00

