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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a my jsme zase o něco déle na
tomto světě. Máme tu 1. leden 2021, první den nového roku,
a možná si někteří kladete otázku, copak nám ten nový rok
asi přinese. Možná si na ni i sami odpovídáte v naději, že
bude lepší než rok 2020. Ten se bohužel vryl do historie
lidstva na celém světě velmi tučnými písmeny a pro generace
našich potomků nese jen možná jednu malou výhodu, že
je to letopočet, který se bude na hodinách dějepisu dobře
pamatovat.
Poslední roky jsou velmi ovlivňovány zmenšováním
celého světa. Mám na mysli zmenšování ovlivněné vývojem
technologií, zmenšování, které nám mělo být přínosem
a mělo nám ulehčovat práci, nicméně jak se nyní ukázalo,
opak může být pravdou. Bylo až neuvěřitelné, jak rychle se
jeden téměř neviditelný vir dokázal rozšířit do celého světa
a obrátit ho úplně naruby. Co se dříve zdálo nemožné,
stalo se skutečností. Nepomohlo nic, spousta vymožeností
dnešní doby se stala pastí na nás samotné. Není tak zle, aby
nemohlo být hůře. Lidstvo dostalo velkou šanci poučit se ze
svých chyb a je nyní jen na něm, jestli toto poučení k něčemu
bude. Obávám se ale, že až na několik zavedených opatření
vše bude nepochopeno a zapomenuto. Nenasytnost
a hamižnost mocných žádný vir nezastaví a naše budoucí
generace tak pravděpodobně nebudou čekat dobré vyhlídky.
Snad se ale mýlím.
Ač se ty velké problémy celého světa významně dotýkají
i naší obce, asi není cesta se tím nechat zastrašit a zastavit
vše, co je nějak rozběhnuto. Na rok 2021 je připraveno
několik projektů, které bude dobré zrealizovat. Mezi ty
největší patří zejména rekonstrukce bytového domu ve
Lhotě nad Moravou. Tato stavba projde celým rokem 2021
a dokončení se předpokládá v termínu 06/2022.
Další stavba Rekonstrukce komunikace v Mezicích,
úsek od autobusové zastávky po křižovatku u kapličky, by
měla zahájit hned, jakmile to počasí umožní. Dokončení
se pak předpokládá někdy v průběhu letních prázdnin.
Další navazující etapa od kapličky směr Náklo a i další
pokračování rekonstrukce návsi jsou nyní ve fázi projektování
a předpokládá se, že do konce roku 2021 by měly být
i stavebně povoleny.
Na povolení stavby se bude v roce 2021 intenzivně
pracovat i u projektu výstavby bytového domu pro seniory
na nákelské návsi a stejně tak tělocvičny pro ZŠ Náklo. Tyto

projekty ale budou velmi nákladné a jejich následná realizace
bude podmíněna aktuálními dotačními možnostmi.
Do konce zimy by mělo být zřejmé, jestli jsme uspěli
s opakovanou žádostí o dotaci na víceúčelové sportoviště
u sokolovny. Pokud by byl tento druhý pokus úspěšný,
realizace se předpokládá v průběhu roku 2021.
Se začátkem roku by také mělo dojít k výměně rozhlasu
v obci. Zde je již schválená dotace a podepsaná smlouva
o dílo s vybraným dodavatelem. V průběhu roku 2021
plánujeme i pokračování s optickou sítí v obci. Nastalá situace
je vzhledem ke svým okolnostem na rychlém internetovém
připojení přímo závislá a tak s dokončováním napojování
alespoň těch pokrytých částí obce není důvod otálet.
Práce je tedy naplánováno dosti. Uvidíme, jak se bude
dařit a co nám aktuální vývoj umožní. Již dnes víme, že
z důvodu aktuálně schválenému daňovému balíčku se
předpokládá pokles příjmů v roce 2021 přibližně o 4 mil. Kč.
Peníze nám ubydou z prostředků na investice do obnovy
a rozvoje obce, což není dobře a pravděpodobně dojdeme
do fáze, že budeme muset některé dotace i odmítnout.
S tímto se částečně pojí i potřeba navýšení ceny stočného
a ceny za svoz a likvidaci odpadů. U stočného se při paušální
platbě jedná o navýšení o 140,- Kč na 1 050,- Kč/osoba/rok
a u odpadů o 120,- Kč na 600,- Kč/osoba/rok. U odpadů
byla zachována spodní hranice 150,- Kč, takže kdo bude
třídit, může si cenu významně snížit. Razantní předpovídané
zdražení se nakonec nestalo, protože navýšení ceny proběhlo
zejména za tříděné odpady a tyto se ve výpočtu poplatku dle
zákona doposud neuplatňovaly. Nová legislativa, která přišla
s rokem 2021, již toto ale zohledňuje a zavádí zcela nová
represivní opatření pro dosažení vyšší separace odpadů. Pro
nás je dobrá zpráva, že obec Náklo při současném stavu plní
limity až do roku 2026, nicméně nově nastavený propočet
dává obcím nástroj do výpočtu poplatku od občanů započítat
veškeré náklady na svoz a likvidaci odpadů. Cena poplatku
tedy dál poroste, ale spodní hranici budeme chtít určitě
zachovat na stávající výši, abychom třídění a odpovědné
nakládání s odpady udělali pro občany ještě zajímavější.
Tímto bych si dovolil krátké shrnutí toho, co nás čeká
v roce 2021, uzavřít a popřát Vám všem v novém roce
pevné zdraví, hromady štěstí a ať se Vám daří vše, na co
sáhnete. Snad již bude lépe.
Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce Náklo
Usnesení ze 14. zasedání ZO dne 7. 12. 2020
1/14/12/2020 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2021 ve výši
25 % výdajů roku 2020. Součástí provizoria je příspěvek na provoz ve výši 500 tis. Kč pro
Základní a Mateřskou školu Náklo, okres Olomouc, p.o. a 500 tis. Kč pro Technické služby
Náklo, p.o. na I. čtvrtletí roku 2021. Výdaje na probíhající akce budou hrazeny z prostředků
obce.
2/14/12/2020 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce k provádění
všech rozpočtových opatření v období od 8.12.2020 – 31.12.2020.
3/14/12/2020 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020/ZO.
4/14/12/2020 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
ČSCH Náklo.
5/14/12/2020 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje navýšení ceny stočného na částku 30,00 Kč/m³.
6/14/12/2020 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Náklo č. 2/2020, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška obce Náklo č. 3/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020.
7/14/12/2020 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí DSO Region
Moravská cesta a Smlouvu o zřízení dobrovolného svazku obcí DSO Region Moravská cesta
v předloženém znění.
8/14/12/2020 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje zbudování vjezdu a parkovacích stání pro potřeby nově
budované ordinace praktického lékaře v Nákle z rozpočtu obce Náklo.
9/14/12/2020 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje smlouvu o vystoupení skupiny NONAME na akci
Mikroregionu Litovelsko Hry bez hranic.

Informace z obecního úřadu

ODPADY 2021

Svoz odpadů v roce 2021 bude probíhat ve stejných dnech, jak probíhal v minulém
roce. Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady pro rok 2021 byl navýšen
na částku 600,- Kč/osoba/rok. Minimální platba při získání maximální slevy na
poplatku pak je 150,- Kč/osoba/rok.
Výši skutečné platby za domácnost si prosím ověřte u pracovnice obecního úřadu
na tel.: 773 370 773 nebo e-mailem na obec@naklo.cz.
Platby prosím provádějte od 1. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

STOČNÉ 2021

Výše poplatku za stočné byla pro rok 2021 zvýšena na částku 30,- Kč/m3. Při
přepočtu na paušální částku platba činí 1 050,- Kč/osoba/rok. Výše poplatku je
stejná pro občany všech místních částí obce Náklo.
Platby prosím provádějte od 1. 2. 2021. Děkujeme za pochopení.

Nákelská fara - konec oprav a nový začátek
Krátkodobá historie

Dnes je historická stavba fary obepnuta lešením a připravena
na konečnou fázi opravy budovy. Poté z celé rekonstrukce zbývá
dokončit obě brány a vedlejší budovu(dříve čistírnu), která má
také památkovou ochranu. Tyto asi nebudou již zahrnuty do
probíhajícího programu záchrany architektonického dědictví.
Uvidíme.
V roce 2013 jsme zahájili projektovou přípravu (zaměření,
architektonická studie a projekt). Od roku 2015 začala oprava
objektu od krovu a do roku 2020 jsme se postupně, přes
rekonstrukci patra, dostali až k dokončení větší části přízemí. Mimo
statické zajištění předpínanými lany a mikropiloty se v přízemí
odehrál největší stavební zásah – odstranění všech nebarokních
prvků postavených za posledních 200 let. Odhalený původní
prostor nabízí prostou krásu barokní architektury, která zůstávala
dlouho skryta. Zbývá tyto prostory naplnit životem a vrátit budově
a životu v ní něco více než byt
faráře.

Konečná fáze oprav

V současné době je před
námi oprava celé fasády. Rádi
bychom to provedli v jedné
etapě v roce 2021. Proto
věříme, že se nám podaří
zajistit dostatečnou finanční
podporu cca 2 mil. Kč. Budeli tomu tak, objeví se nákelská
fara v celé své kráse. Konečný
vzhled bude upřesňován
po dohodě s Národním
památkovým
ústavem
v Olomouci. S ohledem na
dlouhodobou spolupráci věřím, že vše dopadne k oboustranné
spokojenosti. Jakýmsi nedodělkem budou oboustranné porty,
které opravit musíme, jakmile zajistíme prostředky na stavební
část, ale zejména na renovaci či repliku historických vrat. Jakousi
skrytou etapou, pro většinu z nás, je současná oprava černé
kuchyně a přilehlé místnosti se sklepem. Ta probíhá v režii farnosti
a nadšenců, kteří tomu věnují neuvěřitelné celoroční úsilí bez
jakékoli finanční odměny.

Financování oprav

Stavební činnosti stojí spoustu finančních prostředků . Program
záchrany architektonického dědictví, ve kterém je fara zařazena,
poskytuje prostředky na záchranu, nikoli na celou opravu.
Pokud však žádáme každým rokem o částky na jednotlivé etapy,
podložené rozpočtem, dostaneme pouze část na onu záchranu.
Nejlépe na sanace statických defektů nebo nějakých prvků
spojených s existencí budovy. Zde máme povinnou spoluúčast
z vlastních zdrojů. Nicméně každá etapa musí být dokončena
jako funkční celek, včetně všech instalací. Takže jsme byli rádi za
kofinancování od Olomouckého kraje, obce Náklo a Arcibiskupství
Olomouckého. Od roku 2014 do konce roku 2020 bylo finanční
krytí rozloženo mezi tyto subjekty:
Obec Náklo: 1 060 000 Kč
Olomoucký kraj: 1 400 000 Kč

Arcibiskupství Olomoucké: 550 000 Kč
Ministerstvo kultury ČR: 5 190 000 Kč
ŘK farnost Náklo: 3 600 000 Kč
Celkem tedy 11 800 000 Kč do konce roku 2020. Vlastní zdroje
byly v menší části z pravidelných sbírek na opravy fary, z větší části
z peněz z prodeje pozemků společnosti těžící štěrk a pozůstalostí,
uvolněnou arcibiskupstvím. Ty byly uvolněny arcibiskupstvím
pouze na finanční spoluúčasti jednotlivých etap stavby. Vše bylo
každým rokem veřejně soutěženo, jak to vyžaduje zákon s ohledem
na investování veřejných prostředků. Celkový rozpočet stavby
byl mnohem vyšší. Těžko se dají odhadnout náklady stavebních
prací na opravu bytu faráře, sociálního zázemí v patře a přízemí,
černé kuchyně a sklepa. Ty byly materiálově hrazeny farností
a provedeny brigádnicky. Můj odhad je cca 2 mil. Kč. Další věci
z celkového rozpočtu jsme nerealizovali a realizovat budeme jinak
nebo vůbec. Některé prvky jsme pořídili levněji oproti rozpočtu.

Nový začátek

Po celou dobu prací na faře
se snažíme celý prostor včetně
dvora a zahrady oživit, aby
sloužila všem, co mají zájem
přijít. Zpočátku jsme dělali
kulturní akce venku a fara sloužila
jako vinárna nebo kavárna.
Postupně jsme se přesunuli do
patra budovy, kde byly koncerty
a
první
přednáška.
Dnes
plánujeme, jak naplnit budovu
životem jako celek. Přízemí není
sice tak zdobné jako sál v patře,
ale tvarosloví klenby spodního
sálu s lunetami propojeného
s přilehlými místnostmi oživuje ducha doby vzniku stavby. Původní
myšlenka, na které byl postaven celý projekt, byla založena na
zřízení archeologického muzea pro artefakty z Nákla. Donátorem
měly být Norské fondy. Mylně jsem se domníval, že severská země
vrátí, co za třicetileté války ukradla. Norsko tehdy bylo součástí
Švédska. Nestalo se. Dnes je jisté, že muzeum z farnosti a z obce
nikdo nechce. Nové využití se postupně hledá a věřím, že je vše
na dobré cestě. U vstupu bude otevřena farní kavárna napojená na
prostorný sál. V zadní místnosti bude mít kancelář senátor našeho
obvodu. Černá kuchyně si jistě, jako velmi atraktivní a zvláštní
prostor, své využití brzy najde.
Společný zahradnický počin obce a farnosti dostává nový
impuls v podobě nadšenců, kteří na něm budou hospodařit.
Budeme se těšit na plody, mošt, burčák, víno…. Uvidíme.
Nový rok bude s Boží pomocí jistě požehnaným rokem,
který nám umožní otevřít naši faru veřejnosti tak, jak už jsme to
mnohokrát zažili. Navíc jí můžeme dát do vínku místo setkávání
lidí dobré vůle mimo jakoukoli konfesi a vyznání. Poděkování patří
všem, pro běžné občany, neviditelným lidem, co přispívají svojí
prací na mimořádném díle. Dílo, myslím nejen stavbu, ale i její
oživení. Jmenovat nebudu, byl by to dlouhý seznam. To by bylo
jako v americkém filmu, kde je nakonec producent (paní Hana
Likešová ) a režisér (otec Ondřej Jirout).
Ing. František Babica

Zprávy spolků
Z činnosti T.J. Sokol Náklo

Letošní rok jsme začali nadějně tradičním plesem, avšak
pak se nám celý zbytek roku trošku pokazil.
I přes nelehkou virovou situaci se nám podařilo uskutečnit
již tradiční 100+. Obě akce se nám vydařily nejen finančně,
ale i kulturně.
Veškeré další kulturní i sportovní akce byly kvůli Covidu
téměř po celý rok omezeny a postupně i zastaveny.
I přesto se nám podařilo provést několik oficiálních
i neoficiálních brigád a drobnějších stavebních zakázek.
Díky tomu jsme například vybudovali odvod dešťových vod
z budovy Sokola nebo zrekonstruovali v budově místnost,
která se nyní používá jako archiv. Na základě požadavku
trenérů se také realizuje osvětlení části velkého hřiště.
Následně jsme nově vydláždili hlavní vchod do budovy
Sokolovny, také se nám podařilo zakoupit a umístit novou
světelnou časomíru na velkém hřišti. Zrekonstruovali jsme
na kiosku novou fasádu, zároveň jsme tam osadili nové
plastové výplně oken a nové kovové mříže.
Současně jsme v letošním roce koupili nový profesionální
traktor s vysokozdvižným vysypáním.
V listopadu začala částečná, ale finančně náročná
rekonstrukce fasády Sokolovny. Při této příležitosti bych
chtěl požádat širokou veřejnost o zapůjčení BAREVNÝCH
fotografií fresek původní fasády Sokolovny, které budou
sloužit jako předloha k uvedení do původního stavu.
Výše uvedené rekonstrukce a opravy byly financovány
RKC Housátko

Minulý rok byl pro všechny náročný, ale přesto jsme se
snažili pořádat kroužky pro děti, Tvořivé kavárny a další
aktivity tak jako každý rok. Nejvíce se dařilo o letních
prázdninách, kdy jsme uspořádali 6 turnusů příměstských
táborů, které byly až na jeden zcela zaplněny. Projekt
příměstské tábory Náklo poběží až do roku 2022, tudíž
i letos se děti mohou těšit na 6 táborových turnusů. Bližší
informace najdete na www.housatko.cz během jara, termíny
jsou v obecním kalendáři už nyní.
Ráda bych za RKC Housátko poděkovala všem, kdo
nám pomáhají s přípravou Tvořivých kaváren, našim
táborovým vedoucím, ZŠ Náklo a všem, kdo nás podporují.
Obrovský dík patří Technickým službám Náklo, které nás
nikdy nenechají ve štychu a vždy ochotně pomůžou.
Přeji Vám, abyste nový rok 2021 prožili ve zdraví,
pohodě a radosti.
Za RKC Housátko Libuše Literová
Klasik snooker klub Prince Gera
Milí příznivci našich koncertů,
uplynulý rok byl pro nás všechny jiný. Bohužel jsme
nemohli uskutečnit náš srpnový koncert k příležitosti
setkávání umělců působících v Macau Orchestra. Jsme
rádi, že jsme mohli být součástí únorové „Tvořivé kavárny“
a při realizaci natáčení vánočního koncertu Scholy Náklo,
který jste mohli během vánočních svátků vidět na návsi.
Chtěli bychom popřát nám všem, abychom rok 2021
prožili ve zdraví a konečně se mohli scházet u koncertů
pořádaných nejen naším spolkem.
Za Klasik snooker klub Prince Gera z.s.
Luděk Zakopal

z našich zdrojů, dále sponzory, byly využity dotační tituly
a v neposlední řadě nám finančně vypomohl i Obecní úřad
Náklo.
Všem tímto děkujeme, bez jejich pomoci bychom výše
uvedené práce nemohli vůbec zrealizovat.
Dále bych chtěl jménem Sokola poděkovat všem, kteří
nás podporují a pomáhají při brigádách. Mnozí z Vás přispěli
i svou odbornou profesí a umem.
Přejme všechno nejlepší do nového roku a zejména pak
pevné zdraví
Za T.J. SOKOL Stanislav Dosoudil

Novoroční přání
SDH Náklo
Sbor dobrovolných hasičů Náklo Vám přeje do nového
roku hodně štěstí, lásky, pracovních úspěchů a hlavně
zdraví, které je nejdůležitější.
Orel Náklo - Mezice
Požehnaný rok 2021, štěstí, zdraví přeje Orel Náklo Mezice.
Nákelanka
S písničkou jde všechno líp. Štěstí a zdraví v roce
2021 přeje Nákelanka.
ČSCH
Český svaz chovatelů, místní organizace Náklo přeje
všem členům, příznivcům, podporovatelům a ostatním
občanům Nákla, Mezic a Lhoty nad Moravou vše
dobré do roku 2021.
Pantla
Národopisný soubor Pantla, z.s., přeje všem do roku
2021 hlavně hodně zdraví a samé dobré zprávy.
KOS
Kulturně Ômělecké Spolek přeje celé dědině zdravi,
štěsti a konečně ôž ê nejakó tô kulturô.
SDH Mezice
Fšecko nélepši, zdravi, štěsti, dobró náladô a oheň
jenom v kamnech přejó hasiči z Mezêc.

