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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
ač se zima v minulém období tvářila poněkud nejistá se
svým příchodem, v únoru to rozjela jako za starých časů.
Mrzlo, až praštělo, sněžilo a i sluníčko párkrát zasvítilo.
Zkrátka a dobře zima, jak má být. Jestli to pohnulo se stavy
španělských slimáků, ukáže až jaro, ale se dřevem na
zahrádkách, uhlím ve sklepech či měřidli spotřebovaných
energií zima pohnula určitě. S příchodem března pak
přišlo skoro jarní počasí, ale uvidíme, co bude dál, protože
předpovědi hlásí ochlazení.
Březen je měsíc, kdy dříve po velmi populárním, na
alkohol suchém únoru, ožívaly naše hospůdky, nicméně
letos je vše jinak. Mimo
zavřených hospod přibyly
nově i úplně zavřené školy
a školky a tím byl zahájen
něco jako totální lockdown,
tedy
kompletní
uzavření
a přerušení provozu všeho.
Bohužel se to ale zase úplně
nepovedlo a tak s podmínkou
testování velké podniky jedou
dál. Bohužel jsou to právě ty
velké podniky, kde se nákaza
nejvíce šíří, takže to vypadá,
že tady s námi Covid bude až
do léta :(
Vlivem
s
Covidem
spojených nesnází jsme se
dostali i obecním úřadem
a Technickými službami do karantény, nicméně vše se
povedlo včas podchytit, takže bez větších potíží za pár
dnů stav pominul. Vzhledem k uvedenému si ale dovolím
poprosit, aby občané nedocházeli na OU zbytečně. Jak již
bylo několikrát avizováno, většinu úkonů lze zajistit vzdáleně,
tedy telefonem, mailem a platby samozřejmě bankovním
převodem. Využívejte prosím tato řešení, chráníte tím sebe
i nás. Děkujeme.
Dosti ale co bylo, nyní tedy co nás čeká a myšleno tady
u nás v obci. Dne 15. 3. 2021 bude zahájena rekonstrukce
krajské komunikace v Mezicích. Plán je takový, že nastoupí
dvě stavební čety, které zahájí odstraňování konstrukcí
vozovky od středu směrem ke koncům u křižovatky na návsi
a křižovatky u autobusové zastávky Na rozcestí. Přibližně
od 25. 4. se pak plánuje přesunutí autobusových zastávek
na náves před obchod. I když teď možná někteří zajásali,
bude to jen dočasné. Zastávky se po provedení oprav budou
postupně vracet zpět na své původní místo. Dokončení
stavby se předpokládá v polovině srpna.
Dovolím si požádat zejména občany dotčených oblastí

o trpělivost s průběhem stavby. Problémy jsou na každé
stavbě, ale problémy jsou od toho, aby byly řešeny. Pokud Vám
tedy jakékoli vyvstanou, neprodleně mne prosím kontaktujte.
Vždy se Vám budeme snažit vyhovět, jen ne vždy to bude
možné. Již nyní tedy děkuji za Vaši neuvěřitelnou trpělivost
a doufáme, že se vše zvládne ke všeobecné spokojenosti.
V nejbližším období, s ohledem na počasí, by také měla
být zahájena výměna stávajícího bezdrátového obecního
rozhlasu. Ústředna na obecním úřadě již byla vybavena
novými technologiemi a nyní je tedy na řadě výměna
jednotlivých stanic. Prosíme občany, aby měli i s touto
změnou trpělivost a po namontování nových hlásičů obci
poskytli zpětnou vazbu o jejich
nastavení. Snažili jsme se
dosáhnout lepšího pokrytí
jednotlivých částí obce, tak
doufejme, že alespoň trochu
úspěšně.
Závěrem
si
dovolím
malou
zajímavost.
Před
nedávnem jsme se začali
zabývat přípravou studie
nové tělocvičny pro ZŠ a MŠ
v Nákle. Musím říct, že pan
architekt
hodně
popustil
uzdu fantazie a připravil
věci nevídané :) Kdo by tedy
měl zájem, první informace
k omuto a i jiným projektům
najdete na webu obce Náklo
v Připravovaných projektech.
Závěrem si ještě dovolím pár slov k výpadku svozu
tříděného odpadu, který nastal z důvodu karantény TS
Náklo před týdnem. Moc se za něj omlouváme, ale je
předvídatelné, že i takové situace mohou nastat. V okamžiku
zjištění problému jsme využili všech možných komunikačních
možností, zn. mailu, webu, mobilní aplikace a rozhlasu
s vízem uvedené situace. I tak se ale stalo, že některé
pytle se po obci povalovaly ještě za několik dnů. V podstatě
o nic nejde, jen je z toho zřejmé, že tyto domácnosti nemají
žádné operativní spojení s obecním úřadem. To vzhledem
k aktuálnímu dění není dobré a doporučuji to napravit.
Možností je více, buď registrace mailové adresy na levé
straně úvodní stránky www.naklo.cz nebo stažení mobilní
aplikace „V obraze“. Nemusíte se obávat zbytečné pošty
či jiného obtěžování, používáme to skutečně jen v případě
nejvyšší potřeby.
Přeji hezké dny a pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.
Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce Náklo
15. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 22. 2. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Usnesení z 15. zasedání ZO ze dne 22.2.2021
15/2/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Rozvojový strategický dokument obce Náklo na
období 2021-2025.
2/15/2/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Rozpočet obce Náklo na rok 2021.
3/15/2/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje střednědobý výhled na roky 2022 a 2023.
4/15/2/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí finanční výpomoci ZŠ a MŠ Náklo,
p.o. ve výši 844 745,70 Kč na profinancování dotačního projektu „Cvičné kuchyňky ZŠ Náklo“.
5/15/2/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční výpomoci ZŠ
a MŠ Náklo, p.o. ve výši 844 745,70 Kč na profinancování dotačního projektu „Cvičné kuchyňky
ZŠ Náklo“.
6/15/2/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření obce Náklo za
rok 2020.
7/15/2/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
8/15/2/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Vyhodnocení výsledků projednání, včetně
pokynů k úpravě návrhu ÚP Náklo.
9/15/2/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje prodej obecního pozemku parc.č.97/20 v k.ú.
Mezice, ostatní plocha za částku 40 000,- Kč panu I.D.
10/15/2/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o prodeji obecního pozemku
parc.č.97/20 v k.ú. Mezice ostatní plocha za částku 40 000,-Kč panu I.D.

Informace z obecního úřadu

Naše jubilantka v lednu 2021
Eva KADLÁČKOVÁ		MEZICE

oslavila 70 roků

Náš jubilant v únoru 2021
Vladimír DVOŘÁK		NÁKLO

oslavil 70 roků

Všem oslavencům gratulujeme k významnému životnímu výročí a přejeme pevné
zdraví, štěstí a spoustu krásných chvil v kruhu svých blízkých.

ODPADY 2021

Žádáme občany, aby si skutečnou výši poplatku za odpady jednotlivé domácnosti
ověřovali u pracovnice obecního úřadu na tel.: 773 370 773,
e-mailem na obec@naklo.cz, nebo na svém odpadovém účtu na internetu.
Děkujeme za pochopení.

Zprávy ze školy a ze školky

Dovádění
na sněhu

Historická

3.

Nezvyklé počasí letošní zimy
nám připravilo příjemné překvapení
v podobě dostatečné sněhové
nadílky a umožnilo netradiční
tělesnou výchovu pro žáky 2. třídy.
Ve středu 17. 2. ráno přišly děti do
školy s trošku jinými dopravními
prostředky a v naší kolárce tak
nebyla zamčená kola, ale boby
a pekáče. Sněhová nadílka stále
připadávala a podmínky byly ideální.
Po velké přestávce jsme oblékli vše,
co jsme měli ve skříňce, a vyrazili
na kopec za nákelskou farou. Byly
to krásně strávené dvě hodiny
v příjemném prostředí, které si děti
nemohly vynachválit.
Markéta Kopečná

pátračka

Tentokrát jsme, ne zcela záměrně,
naše dva kolegy Kena a Barbie
vzájemně propojili skrytými vazbami.
Spojovacím článkem jsou dvě
krásné země, které jste už možná
také navštívili – Francie a Itálie. Žáci
se 3. kola historické pátračky mohli
bohužel opět zúčastnit pouze online,
ale detaily v tomto kole nebyly
důležité. Přiznáváme, že tentokrát
je jedna z otázek záludnější. Zkuste
si, zda se necháte nachytat, nebo
dokážete odpovědět správně.
1. Název nejznámějšího obrazu
světa (pod jakým je vystaven
v muzeu), na kterém je také
zobrazena
renesanční dáma.
(NÁPOVĚDA:
Obraz najdete
v Louvru – počáteční písmena jsou
LJ.)
2. Oficiální název bitvy (ne
český), kterou tento muž vybojoval
na našem území.
(NÁPOVĚDA: Od bitvy vloni
uplynulo 215 let.)
Přejeme hodně štěstí v pátrání! :)
Pořadatelé

Aktuality IDSOK

Rozšíření KOMBI ZÓN od 1. 4. 2021
Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) nabízí vedle jednotlivých časových a
síťových jízdenek také jízdenky KOMBI ZÓNA.
Jízdenka KOMBI ZÓNA umožňuje přepravu za stejnou cenu mezi výchozím a cílovým místem po
odlišných trasách ležících v zónách příslušné KOMBI ZÓNY za stejnou cenu. Cestující mohou využít
všechny dopravní prostředky IDSOK (osobní a spěšné vlaky, rychlíky a expres, autobusy a MHD) bez
ohledu na trasu linky. Heslem našich Kombi zón je: „do téže cílové zastávky několika směry výhodněji“.
Jízdní doklad KOMBI ZÓNA mohou cestující zakoupit v e-shopu IDSOK (eshop.idsok.cz) nebo na
všech prodejních místech IDSOK. Papírové verze jízdenky KOMBI ZÓNA se vydávají jako 7denní nebo
měsíční. Elektronické verze jízdenky jsou 7denní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jízdenka KOMBI ZÓNA
pro jednotlivé jízdné se nevydává.
Za účelem zefektivnění stávajících tras jsme zrevidovali systém KOMBI ZÓN zavedených v systému
IDSOK. Na základě dostupných statistických údajů jsme vyřadili nevyužívané KOMBI ZÓNY a zajistili
jsme zavedení nových. Od 1. dubna 2021 tedy mohou cestující nově využívat KOMBI ZÓNU na celou
oblast Jesenicko tj. KOMBI ZÓNU 946 JE Sever a dále KOMBI ZÓNU 947 PŘ-Líšná pro oblast
Přerovska.
Věříme, že zavedením dvou nových kombi zón dochází jak ke zjednodušení a větší dostupnosti
cestování, tak k větší spokojenosti našich cestujících.
Příklad KOMBI ZÓNY IDSOK:

