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OBECNÍ ZPRAVODAJ
7
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
máme tady červenec, vysněné období všech našich dětí a myslím i
všech našich pracovníků školy. Letos jsme to ještě vylepšili tím, že
prázdniny začaly o týden dříve a protože to ani počasí nekazí, nic
nebrání užívat si toto období plné nových zážitků do sytosti.
Jak jsem uvedl, prázdniny začaly o týden dříve, a to proto, že jsme
zbourali školu, nebo tedy spíše její část, která sloužila jako sociální
zázemí pro naše nadějné studenty. Stavba byla zahájena v plánovaném
termínu a i když nechci chválit dopředu, zatím musím říct, že firma
postupuje velmi profesionálně dle dohodnutého scénáře. Bohužel
komplikace nastaly z naší strany. S přípravou podkladů pro případnou
dotaci, která by mohla stavbu podpořit, došlo ke zjištění, že navýšení
počtu žáků v dalších letech bude ještě významnější, než se
předpokládalo. Když to převedu na čísla, tak původní předpoklad ze
160 na 200 se zvedl na 250, to znamená přibližně o 90 žáků. Nejdříve
jsme začali zvažovat opatření na snížení porodnosti v naší obci,
nicméně pak jsme došli k závěru, že je to vlastně skvělé, že nás takto
přibývá :) Celá věc se tím zkomplikovala. Vzhledem k tomu, že je stavba
teprve v počátku, operativně se muselo zasáhnout do projektů a nově
vznikající budova již bude mít ve vztahu k sociálnímu zázemí školy
kapacitu 260 žáků. V návaznosti na tato zjištění bude také nutné zahájit
přípravu kompletní přestavby, která by na současnou stavbu měla
přímo navazovat. Nutno ale podotknout, že takovou investici není obec
schopna bez dotačních prostředků realizovat. Doufejme tedy v zázrak.
Se začátkem prázdnin byla uvedena do plného provozu čistička
odpadních vod v Nákle. Celý systém již jede na plný výkon a postupně
se vyčišťuje z nečistot, které zapříčinil přechodný provoz při
intenzifikaci. Jak jsem již ale uvedl minule, voda odtéká absolutně čistá
a vše je jak má být. 2. 7. byl spuštěn i proces odvodnění kalů
a v návaznosti na něj se v nejbližších dnech zahájí kompostování do
vaků. Je zřejmé, že první kroky budou spíše takovým jakýmsi hledáním
a testováním, protože i když jsme jezdili na zkušenou po jiných
kompostárnách, tady se nedá moc opisovat a finální postup musí vzejít
z pokusů a omylů obsluhy přímo na konkrétní provozovně. Snad se vše
tedy bude dařit k naší spokojenosti.
Jak jsem již minule zmínil, obec má schválenu dotaci 8 mil. Kč na
sběrný dvůr. Problém ale stále je ve vynětí pozemku, kde se

předpokládá výše poplatku 4 mil. Kč. Dobrou
zprávou v této věci je, že Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy potvrdil naši námitku,
že uvedené pozemky jsou bývalou skládkou,
a doporučil změnu BPEJ. Snad tedy již vše
půjde bez dalších komplikací.
Poslední informaci mám k úpravě naší
návsi. Zde se předpokládá zahájení prací
v červenci a termín dokončení je pak plánován
na 30. 11. 2014. Prosíme v této věci o trpělivost
a vstřícnost. Již z pravidla jsou tyto stavby
spojeny s nepříznivými vlivy na spokojený život
občanů. Pokud tedy budete mít jakýkoli
problém, neváhejte se na mne obracet na tel.
603 777 284 a my se budeme snažit Vám dle
možností vyhovět. Děkuji za pochopení.
To je tedy pro tentokrát asi vše. Přeji Vám
příjemné prožití letních prázdnin plné
nerušeného odpočinku a nezapomenutelných
zážitků.
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce
24. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 12. 6. 2014
na Obecním úřadě v Nákle
Usnesení:
1/24/6/2014 - ZO schvaluje - účetní závěrku a závěrečný účet obce Náklo za rok 2013 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to - bez výhrad- včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a výsledku hospodaření obce za rok
2013 ve výši 2.300.791,63 - přebytek.
2/24/6/2014 - ZO schvaluje -OZV č. 1/2014, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt, a to s účinností od 1.7.2014.
3/24/6/2014 - ZO schvaluje - Rozpočtové opatření č. 3/2014.
4/24/6/2014 - ZO schvaluje - financování projektu Intenzifikace ČOV Náklo úvěrem.

Informace z obecního úøadu
Náš jubilant v červnu 2014
František SPÁČIL

Náklo

oslavil 92 roků

Našemu jubilantovi gratulujeme a přejeme pevné zdraví

Zpráva ZŠ Náklo
Kulturně Ômělecké Spolek (KOS) a ZŠ a MŠ
děkují touto cestou všem za účast na 7. ročníku Školní
olympiády.
Zdá se, že se akce vydařila i přesto, že nakonec trochu
sprchlo. Toho si velmi vážíme a vede nás to k zamyšlení, co je
důležité pro další úspěšné ročníky tohoto sportovně
kulturního podniku.
V první řadě jste to Vy, návštěvníci olympiády a účastníci
sportovních disciplín. Velice nás těší Váš zájem a můžete si
být jisti, že příští olympiádu připravíme s maximálním
nasazením tak, abyste po jejím skončení odcházeli domů
spokojeni.
Další dík patří našim sponzorům, kteří akci podpořili
finančně nebo věcným darem do tomboly. Jistě není třeba
rozebírat, jak je tato pomoc pro příspěvkovou organizaci
důležitá.
Dále děkujeme touto cestou všem účinkujícím za jejich

vystoupení. Je třeba si uvědomit, že příprava a nácvik
vystoupení zaberou spoustu času.
Nelze opomenout ukázky tréninku a exhibiční utkání
extraligových hráček Sportovního klubu UP Olomouc volejbal ženy, které byly jistě pro naše sportovce silným
zážitkem.
Dík patří všem kapelám, které zahrály, a muzikantům
a zpěvákům, kteří si na pódium odskočili něco ze svého umění
ukázat.
Dík též borcům, kteří co výše zmíněné pódium vyrobili.
Závěrem bychom rádi poděkovali Vám všem, kteří jste
jakýmkoliv způsobem pomohli. Ať už jen pouhou radou,
nápadem nebo řadou odpracovaných hodin. Rádi bychom
jmenovali, ale určitě bychom na někoho zapomněli.
Na shledanou v roce 2015.

Tomáš Utíkal
zástupce ředitele školy

Tisková zpráva
ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA ŠTĚRKOVNĚ NÁKLO
Státní plavební správu a posléze
bude zahájeno správní řízení.
"Rád bych apeloval na
návštěvníky, aby využívali pouze
místa vyhrazení ke koupání
a nevstupovali na pozemky, které
jsou označeny výstražnými
cedulemi. Musíme si uvědomit, že
se jedná o oblast, kde probíhá těžba
štěrkopísku a je zde proto zvýšené
riziko úrazu. Mysleme na svou
bezpečnost a neriskujme." říká
vedoucí štěrkovny pan Jaroslav
Vaculík.

Jen patnáct kilometrů od
Olomouce se nachází jedna
z nejnavštěvovanějších lokalit na
koupání v okrese - šterkovna
Náklo. Čistá voda, pláže,
občerstvení a kvalitní zázemí
lákají řadu lid k rekreaci
a odpočinku.
Velká návštěvnost má bohužel
i své stinné stránky. Jedná se
především o časté porušování
bezpečnostních předpisů, jako je
například neoprávněný vstup na
soukromé pozemky, odhazování
odpadků a neřízené skládkování
nebo porušování bezpečnostních
doporučení. Smutným příkladem je
tragická nehoda, kdy v loňském roce
utonul v areálu člověk.
Z těchto důvodu, se vedení
společnosti CEMEX Sand k. s.,
která pískovnu v Nákle vlastní,
rozhodlo pro posílení opatření, které

by mělo zajistit větší bezpečnost na
vodní ploše a v jejím okolí.
Nově bude například zřízena
ostraha vodní plochy a přilehlých
břehů, která bude dohlížet na provoz
štěrkovny a také na bezpečnost
rekreantů. Dohlížet bude i na
udržování pořádku a čistoty kolem
vodní plochy.
Pro koupání a odpočinek je na
štěrkovně Náklo vyhrazen prostor
a zbytek oblasti není veřejnosti
přístupný. V obci Březové proto
bude nainstalováno dopravní
značení se zákazem vjezdu
k těžebnímu jezeru po účelových
komunikacích, na jehož dodržování
bude dohlížet městská a státní
policie.
Častým problémem je porušování
přísného zákazu provozování
windsurfingu v nepovolených
oblastech. Porušení tohoto zákazu
se bude monitorovat a zasílat na

Štěrkovna Náklo nabízí svým
zákazníkům přírodní těžené
kamenivo frakce: 0/4, 4/8, 8/16,
11/22, 0/1 Z, 0/2, 0/16, 22/63, 22/63
ZK. Možnost dodávky i frakce 0/4
a 4/8 ze štěrkovny Dolní Lutyně,
která získala hygienický certifikát.
Frakce je vhodná pro různá
sportoviště (plážový volejbal,
fotbalová hřiště, golfová hřiště
a další), ale i například do koňských
jízdáren. Dodávka kameniva je
možná přímo na místo realizace.
Společnost CEMEX Sand, k. s.
vznikla pod názvem GZ - Sand, s.r.o.
v roce 1993. Hlavním předmětem
podnikání společnosti je těžba
a zpracování písku a štěrku.
Společnost v České republice
dodává kvalitní přírodní tříděný
i netříděný kámen a písek jak pro
externí zákazníky, tak pro potřeby
ostatních společností skupiny
CEMEX. V České republice
provozuje společnost CEMEX Sand
7 štěrkoven a 6 kamenolomů.

CEMEX Sand, k.s.

Náklo
po prvníobce
svìtové válce
Zastupitelstvo

Po vyhlášení samostatného
československého státu 28. října
1918 nastaly mohutné lidové
manifestace a oslavy. V Olomouci
se hned druhý den, tedy 29. října
1918, sešel tábor lidu, který čítal na
25 000 lidí (viz obrázek s vlajkami).
Dne 3. 11. 1918 se do Olomouce
sjelo na oslavy vzniku ČSR na
60 000 lidí (viz druhá fotografie
v této kapitole). Z toho je vidět
obrovské nadšení obyvatel
svébytného státu a jejich elán
budovat samostatnou republiku.
Průmyslovou i zemědělskou výrobu
se podařilo obnovit brzy po válce.
Československo bylo uznávaným
společníkem všech evropských
zemí, se kterými navázalo
všestranné přátelské styky. Prvním

Češi a Slováci tvořili asi 65% všeho
obyvatelstva. Podle sčítání lidu z r.
1921 žilo v ČSR 13 613 172

obyvatel. V Praze bylo zahájeno
pravidelné vysílání československého rozhlasu v r. 1923. V roce

prezidentem byl zvolen T.G.
Masaryk a ministerským předsedou
K. Kramář. Československá
republika se skládala z území Čech,
Moravy a českého Slezska, dále ze
Slovenska a Podkarpatské Rusi.

1926 zahájila činnost Národní
banka československá.
Také v Nákle se obyvatelé činili
v obnově zanedbaného hospodářství válkou. V r. 1919 vznikla

Národní jednota v Nákle, která
nahradila Občanskou besedu.
V tomtéž roce vyšla tiskem novela
Břehule od Aloise Zábranského.
V r. 1920 začala výstavba v okolí
dnešní sokolovny a též založena
církev československá v Nákle.
V r. 1922 postavena sokolovna
stavitelem J. Brachem z Příkaz (viz
třetí fotografie). V r. 1925 jezdil po
Nákle první automobil pekaře
Alfonse Stejskala. V roce 1926
postihla povodeň Lhotu nad
Moravou, Střeň a voda sahala až
k Náklu. V tomtéž roce se stavěla
silnice na Zábraní a v Řitivsi. Na
Jáchymově byly vykáceny všechny
stromy kromě Lípy svobody
u č. 1. Ve své činnosti pokračoval
Sokol a Orel. V roce 1927 získal
Sokol Náklo licenci na kinematografická představení. Nákeláci chodili
tedy již do kina, nebo na divadla,
které hráli ochotníci - viz plakát z 26.
května 1926. Za dva roky byla
u sokolovny postavena fara církve
československé za 110 000 Kč.
Mláticí družstvo koupilo v r. 1928
novou mlátičku na elektrický pohon.
Dne 28. října r. 1928 se s nadšením
slavilo 10. výročí vzniku samostatného Československa (viz program
divadla "Ať žije naše republika”).
V Nákle bylo další velkou událostí
odhalení pomníku padlým
v 1. světové válce dne 28. září
1929.
MUDr. Marie Turková

Inzerce

XVIII.
Hanácké okruh
Kam vyrazit
Soutěž historických automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1939

Na sobotu 19. července připravil
olomoucký klub historických vozidel SKAM Olomouc už osmnáctý ročník
soutěže nazvané „Hanácké okruh“.
Jízdy s veterány v okolí Olomouce se
zúčastní stovka opravdu historických
strojů, neboť akce je omezena pouze
pro automobily a motocykly vyrobené
před rokem 1939. K vidění tak bude
například vzácný francouzský
automobil Lorraine-Dietrich z roku
1907 a několik dalších vozů, které mají
ještě kočárová loukoťová kola, včetně
třeba legendárního amerického Fordu
T. Především je ale akce zaměřena na
vozy československé předválečné
produkce, kterých bude k vidění více
než padesát! Mimo tradičních značek
Aero, Praga, Škoda a Tatra tentokrát
bude mít své početnější zastoupení
také jinonický Walter, brněnská
Zbrojovka, ale také automobily Wikov,
které se vyráběly v nedalekém
Prostějově. Ovšem jízdy se budou
účastnit i zvučné značky zahraniční,
mezi nimiž má pro mnohé jistě
nejvyšší zvuk Rolls Royce. Na své si
přijdou i milovníci jedné stopy, kteří
mohou obdivovat více než dvacítku
motocyklů. Budou mezi nimi jak
domácí motocykly ČZ, Jawa, Praga či
Eska, tak anglická mota značek Ariel,
B S A , N o r t o n č i Tr i u m p h n e b o
německé stroje BMW a NSU. Chybět
nebude ani legendární americký
Harley Davidson. Všechny tyto
opravdu historické exponáty, které
přivezou nejen soukromí sběratelé,
ale také vozy z Technického muzea
v Brně a domácí Veteran Areny
absolvují téměř stokilometrovou trať.
První posádka bude odstartována
v 11 h o d i n n a H o r n í m n á m ě s t í
v Olomouci. Ostatně tam budou
vozidla divákům vystavena už od 9.45
hod a ti se budou moci také svým
hlasem podílet na pořadí soutěže
o nejelegantnější automobil
a motocykl, který bude bezprostředně
před startem vyhlášen. Startovat do
první etapy budou nejen domácí, ale
také zahraniční účastníci (Slovensko,

Rakousko, Německo) v necelých
minutových intervalech zhruba do
12 hod. Trať I. etapy zavede
stovku strojů na zámek v Náměšti
na Hané, kam se z Olomouce
dostanou přes Horku na Moravě,
Skrbeň, Příkazy, Vojnice, Těšetice
a L o u č a n y. P o s á d k y b u d o u
většinou i dobově vhodně
oblečeny přesně ke svým strojům
a jedna z nich před startem do
druhé etapy bude také na zámku
v srdci Hané slavnostně
vyhlášena. Ve 14 hodin budou
opět po jednom účastníci XVIII.
Hanáckého okruhu odjíždět z areálu
zámku v Náměšti na Hané směrem na
Litovel (přes Olbramice, Vilémov,
Bílsko, Cholinu, Haňovice

a Nasobůrky), odkud pak budou
pokračovat přes Mezice, Náklo, Střeň,
Štěpánov, Bohuňovice do Dolan
a dále pak do Tovéře, Samotišek,
Droždína, Bukovan, Velké Bystřice, až
je trasa II. etapy přivede zpět do
Olomouce. Do areálu SŠP na
Rooseveltově ulici, kde je zázemí celé
akce, budou přijíždět přibližně od
17.30 hod. Na 20.00 je pak tamtéž
plánováno slavnostní vyhlášení vítězů
v patnácti předem stanovených
kategoriích.
Jiří Kohlíček
tajemník klubu historických vozidel
SKAM Olomouc
Tel. : 602 705 227
e-mail : skam@skam.cz
www.skam.cz

Kam vyrazit
3. ročník
nočního turnaje
v


o putovní pohár starosty
SDH Lhota nad Moravou
SDH Lhota nad Moravou Vás srdečně zve na třetí ročník nočního
turnaje v badmintonu o putovní pohár starosty SDH Lhota nad
Moravou.
Kdy: 12.07.2014 od 16:00 hod. do posledního živého
Kde: hřiště na náměstí Lhoty nad Moravou
Kdo: dvoučlenné i smíšené páry jakéhokoli věku
Jak: přihlášky do 10.07.2014 na email
sdhlhotanadmoravou@seznam.cz nebo na telefonu
603982946, b. Najdekr.
Tímto zveme i širokou veřejnost z řad našich spoluobčanů k podpoře zúčastněných týmů.
O hudební produkci se postará DJ JEFA. O plné žaludky se postarají manželky členů sdružení
(nějaké to masíčko). O pitný režim se postarají hasiči, kdo jiný to umí s tekutinami s jakoukoliv
příchutí lépe než my (pivo, pito, sodovky). Jediná Vaše starost bude přijít a dobře se pobavit.
Pozn. red.: Badminton je zvolen zcela záměrně, jedná se již o netradiční sport, kterému tolik lidí neholduje, tudíž
budou srovnatelné startovní pozice, ne jako třeba u nohejbalu nebo volejbalu, který my lhoťáci neumíme. V případě
nepřízně počasí vstupné nevracíme, stejně se žádné vybírat nebude. Pokud bude foukat silný jihovýchodní vítr, tak
po dohodě se všemi přihlášenými lze domluvit klání i v jiném sportu (např. kuličky, točení káči apod.) Prostě nás
počasí domů nezažene. Celá akce proběhne v duchu
fair play a ke cti hesla "není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se". Tudíž nečekejte oficiální rozhodčí,
časomíry, empairy, létající oka apod. Prostě sportovně
zábavné sobotní pozdní odpoledne s posezením u ohně
a hudby do kdy budeme chtít.
Designed and copyright by
najdy@seznam.cz

inzerce

Kam vyrazit

SOKOL NÁKLO A OBEC NÁKLO
pořádají v sobotu dne 2. srpna 2014 od 14.00 hod.
v zahradě sokolovny a na přilehlých hřištích
sportovní a kulturně - společenskou akci nazvanou

100 + 6

(let od založení SOKOLA v Nákle)

PROGRAM: 14.00 - 15.00 hod. fotbal žáků Náklo - Příkazy
15.30 - cvičení dětí
18.20 - cvičení žen

HRAJÍ:

14.00 - 15.30 hod. NÁKELANKA
16.00 - 18.00 hod. NEPIJOU
18.30 - 20.00 hod. PERSEUS

20.15 - 22.00 hod. KATAPULT
22.15 - až do rána ASTEOR
Po celé odpoledne možnost projížďky na koních, skákací hrad pro děti.
Občerstvení: kuřecí steaky, vepřová panenka na rožni, pečená kýta,
uzený a grilovaný kapr, pivo Litovel, limo, italská zmrzlina a další pochutiny.

Vstupné 100,- Kč, senioři 50,- Kč, mládež do 15-ti let vstup volný.
AKCE JE POŘÁDÁNA ZA FINANČNÍ PODPORY OLOMOUCKÉHO KRAJE,
OBCE NÁKLO A ODBORU VŠESTRANNOSTI ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ.
MEDIÁLNÍM PARTNEREM AKCE JE RÁDIO HANÁ A SKYROCK.

