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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
začal prosinec a s ním přišla zima ve své plné kráse.
Rozsvěcení vánočních stromků a kapliček po naší
obci provázené sněhovou nadílkou vskutku dlouho
nepamatujeme. Škoda jen, že vládní restrikce a obava
z nákazy zamezily i tradiční hojné návštěvě občanů obce.
Svět s pandemií je smutný a připravuje nás o spoustu
radostí a zážitků. Přináší jen strach, smutek a únavu ze
všeho, co s nemocí souvisí. Za dveřmi jsou ale Vánoce a ty
mají být šťastné a veselé, tak si nenechme pokazit alespoň
tento významný svátek.
Naše cesta životem není vždy jednoduchá a naplněná
úspěchem a radostí. Mnohdy je provázena
spoustou komplikací, chyb a nesnází, které
nás vysilují a mnohdy nám berou energii
potřebnou k dalšímu fungování. Je
nutné si ale uvědomit, že důležité
je to, co je na konci té cesty, tedy
výsledkem té práce. Pokud ten se
podaří vybojovat k naší všeobecné
spokojenosti, na cestě samotné
vlastně vůbec nezáleží.
Podobné to je i s prací na obci.
Mnohdy je tato práce provázena
spoustou nezdarů a komplikací
a mnohdy si už člověk říká, jestli
to vůbec stojí za to. Když pak ale
dílo dojde do svého konce a začne
sloužit potřebám obce a jejích občanů,
to vnitřní uspokojení stačí k tomu, aby
se člověk znovu nadechl a odhodlal do
dalšího boje.
Největší a i nejdražší stavba v letošním roce byla
rekonstrukce komunikace v Mezicích. Bohužel musím říct,
že to, co se nám na jiných stavbách dařilo ušetřit, jsme zde
zaplatili i s úroky. Předražený stavební materiál a stejně tak
předražené stavební práce provázené mnohdy neochotou
a nepříjemnými komplikacemi opravdu velmi prověřovaly
naši trpělivost a výdrž. Dovolím si říct, že od samého
prvopočátku to byla nejhorší stavba, kterou jsme realizovali.
Všemu nepřispělo ani to, že problémy a nebezpečí, na
která jsme upozorňovali již v přípravných fázích projektu, se
nepovedlo odvrátit a tak nám vše ještě více komplikovaly.
Dílo je hotové a popravdě přemýšlím, jestli se z něj mám
radovat, nicméně je nutné si uvědomit a zasvěcení potvrdí,
že realizace tohoto projektu byla za normálních okolností
téměř nemožná a tak velkým úspěchem tohoto díla vlastně
je, že bylo vůbec zrealizováno. Ať tedy již ke spokojenosti či
nespokojenosti hodnotitelů je tato část obce opravená a to
je nejdůležitější.

Velké problémy provázela i rekonstrukce bytového
domu ve Lhotě nad Moravou. I zde dodavatel intenzivně
prověřoval naši trpělivost a řešil se jeden problém za druhým.
Naší záchranou zde byl kvalitní stavební dozor, který se
nám osvědčil již na více stavbách a ani zde nezklamal.
V současné době je polovina domu hotová a připravená
k pronajmutí. Bohužel nám vše ještě v závěru komplikuje
ČEZ svými obstrukcemi kolem umístění elektroměrů, ale
i to se vyřeší a vše pomalu dojde ke šťastnému konci.
Problémy s dotací se postupně také jeví jako vyřešené,
a sice odkladem termínu dokončení celé stavby na konec
roku 2023, což je přípustným řešením.
Mimo tyto stavby byl rok 2021 spojen i se spoustou
jiných změn a událostí. V průběhu roku MUDr.
Adamcová zbudovala novou ordinaci praktického
lékaře na návsi, povedlo se zachránit službu
dětské lékařky v Nákle, přispěli jsme na
opravu fasády nákelské fary. Technické
služby Náklo zabojovaly na úpravě návsi
ve Lhotě nad Moravou, dokopaly další
část vedení optiky, opravily chodníky
u sokolovny a mimo to i s pomocí
brigádníků provedly spousty drobných,
ale důležitých oprav a rekonstrukcí po
celé naší obci.
Jak jsem již zmínil, není to mnohdy
lehké, a tak bych chtěl v závěru roku
poděkovat za skvělou práci místostarostovi
a všem radním obce Náklo, našim
zastupitelům, pracovnicím obecního úřadu,
pracovníkům Technických služeb Náklo a vlastně
všem pracovníkům, kteří v průběhu roku na obci
přiložili ruku k dílu a pomohli udělat nějaký kus práce.
Poděkování také patří řediteli školy a celému jeho
týmu pracovníků, kteří se v naší obci starají o zdravý vývoj
a vzdělanost nejen naší mládeže. Děkujeme Kulturní komisi
a všem našim spolkům, všemožným hudebním a kulturním
uskupením či jednotlivcům za to, že se starají o to, aby bylo
v obci veseleji. Děkujeme všem sportovcům za úspěšnou
reprezentaci naší obce a vůbec všem dobrým lidem naší
obce za to že jsou, že naši obec podporují a radují se ze
všeho dobrého, co se v naší obci děje. Děkujeme Vám všem
občanům Lhoty nad Moravou, Mezic a Nákla.
Přeji Vám krásné prožití období adventu a vánočních
svátků v kruhu svých nejbližších příbuzných a přátel. Přeji
Vám zdraví, štěstí a jen samou radost všude kolem Vás.
Speciálně našim dětem pak přeji, ať obstojí při konfrontaci
s pekelnými silami a Ježíšek jim splní všechna tajná přání.
Přeji Vám všem krásné Vánoce...
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce Náklo
20. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhne dne 13. 12. 2021
od 18:00 na sále Kulturního domu v Mezicích.
Srdečně zveme všechny občany na poslední letošní veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteční tak trochu netradičně na sále kulturního
domu v Mezicích. Důvodem je větší prostor a možnost lépe zajistit bezpečnost
všech zúčastněných.
Na programu zasedání bude mimo jiné Rozpočet obce Náklo na rok 2022 a nové
vyhlášky, které budou upravovat náš odpadový systém a také výši poplatku za
odpad pro rok 2022.

Informace z obecního úřadu

Naši jubilanti v listopadu 2021
Helena PLUSKALOVÁ		Náklo

oslavila 92 roků

Antonín NOVOTNÝ		Náklo

oslavil 85 roků

Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Provoz Obecního úřadu v Nákle v prosinci 2021
Od 15.12.2021 do 02.01.2022 bude Obecní úřad v Nákle uzavřen z důvodu
čerpání dovolené.

Provoz Sběrného dvora v Nákle v prosinci 2021
Od 18.12.2021 do 05.01.2022 bude Sběrný dvůr v Nákle uzavřen z důvodu
čerpání dovolené.

Nový Územní plán Náklo
Vyzýváme občany, aby do 31. 12. 2021 zaslali na obec Náklo požadavky
na změny v územním plánu obce Náklo. V případě potřeby osobní konzultace
kontaktujte starostu na čísle 603 777 284 nebo mailem na starosta@naklo.cz.

Informace z obecního úřadu
OBECNÍ KALENDÁŘ

si můžete tradičně koupit za 50,- Kč
na Obecním úřadě v Nákle, v Nákle
v obchodě a v Mezicích v hospodě.
Prodej bude zahájen v týdnu
od 6. 12. 2021.

Hledá se pracovník či pracovnice
Technické služby Náklo, příspěvková organizace, hledají obsluhu Sběrného
dvora v Nákle. Jedná se o práci na zkrácený úvazek vhodnou zejména pro OZZ,
invalidní důchodce. Případné uchazeče prosíme, aby kontaktovali p. Dostála na
telefon 606 804 805 nebo e-mail dostal@naklo.cz

Kam vyrazit

Přesunutí termínu konání koncertu

Upozorňujeme občany, že z důvodu aktuálních mimořádných opatření se termín konání koncertu přesouvá na svátek
sv. Jiří 24. 4. 2022. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme za pochopení.

Co nového v naší škole :)
Dotkli jsme se Nedotknutelných
V pátek 12. listopadu se paní učitelka Jánošová s dalšími učiteli
a žáky devátého ročníku vydala do Moravského divadla v Olomouci na
divadelní zpracování kultovního francouzského filmu Nedotknutelní.
Hra je o ochrnutém a bohatém aristokratovi jménem Philippe. Ten si
vybere za svého nového opatrovníka energického mladíka Drisse,
kterého právě pustili z vězení. Postupem času oba zjistí, že nemají
problém trávit společně čas, a zažijí spoustu převážně veselých
zážitků. V hlavní roli se představili: Philippe – Lukáš Červenka,
Driss – Jan Ťoupalík. Pro ty, co neviděli film, byla hra překvapivá,
ale zpracování Moravského divadla se všem líbilo. Úplně zapomněli,
že museli vydržet v roušce, a domů si všichni odnesli nejen dobrou
náladu, ale také skvělý divadelní zážitek.
Lukáš Klimeš, 9.tř.

Soutěž o nejlepší dýňový výtvor
Po roce tu byla opět soutěž
o dýňový výtvor,
kterou
vyhlásila
paní
učitelka
Hegerová. Děti
mohly jakoukoliv
t e c h n i k o u
vydlabat, ozdobit
či zpracovat dýni.
Zapojili se hlavně
umělci z prvního
stupně, ale i pár zástupců
z druhého. Dohromady bylo do

soutěže předáno 12 dýní.
Na 1. místě se umístil Vašek
Pouč z 6. A s 40 hlasy. Na
2. místě skončila Hanička
Števková z 2. třídy s 38
hlasy. S 28 hlasy se na
3. místě umístila Valinka
Zakopalová z 1. třídy.
Výherci dostali diplom
a sladkou a věcnou odměnu.
Ostatní zúčastnění neodešli
s prázdnou. I na ně čekalo něco
dobrého k snědku :)

Vlasťa Polívka a Zuzka Dočkalová, 9. tř.

Halloween
Před podzimními prázdninami si žáci 2. ročníku
užili projektový den, který byl zaměřen na svátek
Halloween. Žáci i paní učitelka s paní asistentkou se
přestrojili do kostýmů, vztahujících se k tomuto svátku.
Po celý den plnily děti halloweenské úkoly v českém
jazyce, matematice, angličtině a nechybělo ani vyrábění
halloweenské lucerničky. Děti si také pochutnaly na
„strašidelných“ dobrotách, které připravily hodné
maminky. Všichni si tento den moc užili.
Hana Zakopalová, tř. učitelka

Pietní vzpomínka u hrobu Jana Opletala
V úterý 16. listopadu si děti ze ZŠ Náklo na místním hřbitově
připomněly bývalého žáka své školy Jana Opletala. Pan učitel
Kala jim společně s panem zástupcem a zároveň místostarostou
Tomášem Utíkalem přiblížili tragický příběh tohoto statečného
studenta, rodáka ze Lhoty, který zemřel na následky těžkých
zranění, jež utrpěl během protinacistické demonstrace 28. října
1939. Zároveň byla zmíněna i paralela mezi lety 1939 a 1989
a vyzdvižen význam studentstva a mladých lidí, kteří bojují za svá
práva, svobodu a demokracii. Vždyť právě letos uplynulo 80 let
od vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studenstva. Po
proslovech a položení věnců všichni přítomní vzdali Janu Opletalovi
úctu minutou ticha.
Žáci 9. třídy

Co nového v naší škole :)

Malí vodníci
Během záři, října a listopadu se každé úterý první
tři ročníky ZŠ Náklo pravidelně účastnily tradičního
plaveckého výcviku. Úkolem všech plavčíků
uničovského bazénu bylo naučit děti plavat nebo
jejich techniku plavání zdokonalit. Ukázali jim
jak správně vyzrát na kraula, prsa či splývání
pod vodou a měřili vzdálenost uplavaných metrů
libovolným způsobem. Žáci měli k dispozici celý
areál se spoustou pomůcek, a dokonce se podívali
i do sauny. Zpočátku děti nebyly moc nadšené, že
musí „mrznout“ ve vodě, ale časem jim to přišlo
čím dál zajímavější a deset lekcí si spolu báječně
užily. Postupně se všichni proměnili v malé vodníky
a 16. listopadu obdrželi mokrá vysvědčení se
spoustou jedniček.
Andrea Dostálová, 9. tř.

Charita Šternberk - středisko Litovel
Milí čtenáři,
zdá se nám, že poslední roky utíkají nějak rychle. Není to
tak dávno, co jsme Vánoční článek psali naposledy a věřili,
že se blýská na lepší časy. Letošní rok taktéž nepřinesl
mnoho veselých zpráv, ale my na
Charitě se snažíme stále myslet
pozitivně a za vším špatným
hledat to dobré.
V
průběhu
roku
jsme
vás
pravidelně
informovali
o aktuálním dění na našem
středisku.
Počátek
roku
jsme odstartovali Tříkrálovou
sbírkou, která byla letos poprvé
v online formě. Zúčastnili
jsme se Potravinových sbírek,
Litovelských slavností (z výtěžku
jsme
mohli
zrekonstruovat
společnou chodbu), proběhly
také příměstské tábory v MC
Rybička.
Aby toho nebylo
málo, na jaře jsme rozjeli
antigenní testování, ve kterém
pokračujeme až doposud.
V první řadě plníme naše
poslání a tím je služba milosrdné
lásky. Podáváme pomocnou
ruku těm, kteří si sami neporadí,
a to například kvůli nemoci,
stáří, handicapu, dluhové pasti
nebo sociální nouzi, pomáháme
zmírnit dopad nepříznivé rodinné
situace. Všechny tyto služby
můžeme provozovat i íky vám, vaší podpoře, solidaritě
a sounáležitosti.
V roce 2021 jsme poskytli pomoc nejméně 500 lidem.
Charitní pečovatelská služba se v průběhu roku postarala
o 96 osob, domácí zdravotní péče o 300. V rámci Půjčovny

kompenzačních pomůcek bylo zprostředkováno přibližně
130 pomůcek. Největší zájem převažuje stále o invalidní
vozíčky, WC židle a chodítka všech typů. Charitní poradna
Nedlužím pomohla 60 lidem s dluhovou problematikou.
Sociálně
aktivizační
služba
pro rodiny s dětmi pomáhala
30 rodinám. Vloni jsme ve
venkovních prostorách Charity
umístili mobilní sociální zázemí
pro osoby bez přístřeší, kterým
díky tomu bylo umožněno
poskytnutí základní hygieny.
V tomto zařízení se taktéž
nachází Charitní šatník, do
kterého nám můžete po celý
rok darovat oděvy a obuv
všech velikostí, ložní prádlo
a v omezeném množství i hračky
a nádobí.
Nyní je období, kdy se
aktivně připravuje Tříkrálová
sbírka. Pokud nám to situace
dovolí, koledníci vyrazí do ulic
od 1. 1. 2022 do 16. 1. 2022.
O přesném termínu vás budeme
dopředu informovat. I my
zaměstnanci Charity projevujeme
solidaritu s potřebnými - zapojili
jsme se do projektu Vánoční
balíček na Ukrajinu a uděláme
radost 9 leté holčičce z Ukrajiny.
Závěrem
bychom
chtěli
vyjádřit poděkování za veškerou
vaši podporu. Děkujeme!
Jménem všech pracovníků Charity v Litovli vám přejeme
šťastné a požehnané Vánoční svátky a do nového roku
hodně zdraví.
Charita Šternberk

MÁTE NEVYHOVUJÍCÍ KOTEL S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM?

OLOMOUCKÝ KRAJ
spouští zápis do
ZÁSOBNÍKU ZÁJEMCŮ O KOTLÍKOVOU DOTACI
splňujících podmínku tzv. NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
Zájemce o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, ve které
dojde k výměně zdroje tepla, má v této nemovitosti trvalý pobyt nebo bydliště a průměrný
čistý příjem každého člena domácnosti zájemce v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

ZÁPIS DO ZÁSOBNÍKU PROVEDETE VYPLNĚNÍM KRÁTKÉHO
FORMULÁŘE
Formulář je dostupný online
www.olkraj.cz/kotlikovedotace

Vyplnění mohou provést i pracovníci oddělení administrace kotlíkových dotací
Ing. Stanislava Palová
Ing. Hana Bezděková, DiS.
Ing. Martin Černocký
Mgr. Michal Ďurica
Ing. Aneta Havlíčková
Ing. Zuzana Klemšová
Zdenka Valentová, DiS.
Ing. Vladimíra Vráželová

585 508 233
585 508 393
585 508 342
585 508 697
585 508 382
585 508 441
585 508 439
585 508 447

s.palova@olkraj.cz
h.bezdekova@olkraj.cz
m.cernocky@olkraj.cz
m.durica@olkraj.cz
a.havlickova@olkraj.cz
z.klemsova@olkraj.cz
z.valentova@olkraj.cz
v.vrazelova@olkraj.cz

Zápis do zásobníku lze provádět průběžně.
Vyplnění formuláře k zásobníku Vás nezavazuje k následnému
podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022. Bližší informace
k nastavení kotlíkových dotací v roce 2022 naleznete na
www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

