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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
ranní mrazy již nezvratně informují, že Vánoce jsou za
dveřmi. S příchodem chladného podzimního období se nám
znovu probudil náš nepřítel Covid 19 a jeho bujení opět
začíná nabírat na síle. Snad následky nebudou tak fatální,
jako při předchozích vlnách. Prozatím nás vládní omezení
a nařízení moc neomezují, ale to nejspíš jen proto, že je
po volbách ještě nemá moc kdo zavádět. Dle aktuálních
informací očkovaní nemoc snáší lépe, mnohdy i bez
příznaků, ale ani jim se nevyhýbá. Uvidíme, co bude dál.
Bylo by velmi smutné zkušenosti z loňského roku zavádět
do našich životů na trvalo, i když člověk je tvor adaptabilní
a dokáže se nakonec přizpůsobit mnohému. Vzhledem
k uvedenému tedy znovu nabízíme pomoc při vzniku
nepříznivých situací ve Vašich domácnostech zajištěním
potřebného zásobování, případně i jakýchkoli jiných služeb.
Uděláme to rádi, takže nás neváhejte kontaktovat.
Možná jste se doslechli o dopravní nehodě na nové
autobusové zastávce v Mezicích. Mladý muž, který jel
z Olomouce a chtěl vystoupit v Křelově, tehdy zaspal
v autobuse a při čekání na zpáteční spoj zde vinou
nepozorného řidiče málem přišel o život. Naštěstí to tak ale
nedopadlo, nicméně nová zastávka včetně zábradlí a stojanů
na kola je zcela zdemolovaná. Škoda byla vyčíslena na
400 000,- Kč a bylo nám sděleno, že i přes naše naléhání
pravděpodobně nebude do konce roku opravena. Je to
velmi nepříjemné pro ty, kteří ji budou v zimě využívat při
cestě do Olomouce, a i pro nás, že nám to brání v kolaudaci
této části stavby. Snad se nám tedy opravy podaří urychlit.
Před pár dny zasedalo obecní Zastupitelstvo, aby
rozhodlo o obsazení bytů nájemníky v bytovém domě ve

Lhotě nad Moravou. Na nabízených 7 bytů se nám přihlásilo
celkem 15 uchazečů. Vzhledem k uvedenému je jasné, že
nešlo vyhovět všem, což je mnohdy přijato s nevolí. Moc
nás to mrzí. Těm, kterým nebylo vyhověno, se tímto tedy
omlouváme. Dům byl prozatím opraven pouze ze své
poloviny. Tu druhou část bychom chtěli začít opravovat
v průběhu podzimu roku 2022. Práce nám pravděpodobně
zaberou rok, takže hned po jejich dokončení bude i zde
nabídnuto k pronájmu dalších 7 bytů stejných parametrů,
jako v první etapě.
Jak jsem již uvedl, konec roku se nám blíží a tak bude
potřeba plánovat, co nás bude čekat v tom roce následujícím.
Proti zvyklostem z let předešlých jsme se rozhodli, že
provedeme schválení rozpočtu již na konci tohoto roku,
přesně tedy na zasedání Zastupitelstva 13. 12. 2021. Krom
uvedeného rozpočtu zde bude nutno projednat i mírné
zdražení stočného a poplatku za odpad. Bohužel náklady
rostou a tak nám forma mírného postupného zdražování
přijde správná. Je ale nutno podotknout, že výsledné ceny
jsou a budou i nadále významně nižší, než je obvyklé v jiných
obcích. Toto nám umožňuje několik okolností souvisejících
s výpočtem a způsobem výběru těchto poplatků. Chápeme,
že ne každému musí zavedené systémy vyhovovat, ale
úspora v peněženkách občanů mluví jednoznačně v jejich
prospěch.
Přejeme příjemně strávené podzimní období a pomalý
a klidný nástup předvánočního adventního období bez
nemocí a jiných potíží.
Mějte hezké dny...
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Zprávy ze školy
Listování
Dne 29. září zavítalo do nákelské sokolovny populární
Listování. Že nevíte, co to je? Cílem tohoto projektu je
představit zajímavé knihy neotřelou formou tzv. scénického
čtení a podpořit tak čtenářství hlavně u dětských diváků. Pro
žáky 1. stupně byla připravena kniha Dobrodružství strýčka
Ludvíka. Autor projektu Lukáš Hejlík a jeho kolega Alan hráli
různé situace, ke kterým si přizvali i malé pomocníky. Děti
se nadšeně zapojovaly a oběma profesionálním hercům
zdatně sekundovaly. Pro žáky 2. stupně bylo přichystáno
vystoupení o knize, která popisovala život významného
jamajského sprintera Usaina Bolta. Herci připomněli celou
jeho sportovní kariéru a především jeho světový rekord
v běhu na 100 metrů. Kromě toho seznámili žáky pomocí

dialogů i s Boltovými přáteli a rodinou. Představení se všem
líbilo a herce odměnili bouřlivým potleskem.
Žáci 9. tř.

Zastupitelstvo obce Náklo
19. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 25. 10. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Usnesení:
1/19/10/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
2/19/10/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR,
reg. č. žádosti 21/006/19210/671/016/001000, název projektu POŘÍZENÍ VYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU V OBCI NÁKLO –
MEZICE a pověřuje starostu obce k podpisu Dohody.
3/19/10/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje pronájem obecního bytu č. 1, bytový dům Lhota nad Moravou, nájemci M.K.
4/19/10/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje pronájem obecního bytu č. 2, bytový dům Lhota nad Moravou, nájemci K.K.
5/19/10/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje pronájem obecního bytu č. 3, bytový dům Lhota nad Moravou, nájemci P.V.W.
6/19/10/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje pronájem obecního bytu č. 4, bytový dům Lhota nad Moravou, nájemci V.K.
7/19/10/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje pronájem obecního bytu č. 5, bytový dům Lhota nad Moravou, nájemci P.C.
8/19/10/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje pronájem obecního bytu č. 6, bytový dům Lhota nad Moravou, nájemci E.G.
9/19/10/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje pronájem obecního bytu č. 7, bytový dům Lhota nad Moravou, nájemci N.K.

Informace z obecního úřadu

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.

Rekonstrukce Mezice náves

Dovolíme si pozvat obyvatele mezické návsi a současně také všechny ostatní
zájemce k veřejnému projednání projektu rekonstrukce návsi v Mezicích. Termín
setkání je 30. 11. 2021 v 19:00 v přísálí Kulturního domu v Mezicích. Všem
zúčastněným bude představena studie plánované rekonstrukce zpracovaná
autorizovaným projektantem. Občané budou mít možnost vyjádřit se k navrženým
úpravám a případně navrhnout změny.

Parkování
v obci
V obci se nám rozšiřuje nešvar, kdy některé domácnosti

vlastní několik aut a již je nemají kde parkovat, tak pro
tento účel využívají veřejná prostranství. Můžeme
se snažit provádět různé rekonstrukce veřejných
prostranství, ale toto vzhledu nepřispívá a mnohdy
to i komplikuje provoz v obci a soužití mezi občany.
Každý, kdo si kupuje auto, by měl mít i vlastní prostor,
kde bude své vozidlo odkládat. Veřejná prostranství
k tomu účelu neslouží.
Vrcholem pak je parkování firemních vozidel.

Podnikající osoba musí mít zajištěné parkování pro
svá vozidla v rámci své provozovny. Není možné
k tomuto účelu využívat odstavné plochy, které jsou
určené k parkování veřejnosti k účelu specifickému
v dané oblasti. Prosíme tedy všechny občany obce,
kterých se tento problém týká, aby neprodleně sjednali
nápravu, nebo budeme nuceni aplikovat ustanovení
vyhlášky o Využívání veřejných prostranství obce, kde
vyhláška stanovuje cenu 10,- Kč za 1m2/den.
Zároveň děkujeme všem občanům, kteří takto nečiní
a k parkování svých vozidel využívají své vlastní
pozemky.

Dětská lékařka v Nákle
Zdravotnické zařízení PEDIATR OL s.r.o. a obec Náklo oznamují opětné zahájení provozu Ordinace pro děti a dorost
v provozovně Náklo 59 , PSČ 783 32 po dokončení nutných oprav objektu. Zahajujeme dne 1.11.2021.
Pondělí
		
Středa
		
Pátek
		

Ordinační hodiny Ordinace pro děti a dorost Náklo

7:30 - 12:00 		
12:30 - 14:00		
7:30 - 10:00 		
10:00 - 12:00 		
7:30 - 10:00 		
10:00 - 12:00

V úterý a čtvrtek budou pacienti ošetřeni v ordinaci Slovenská
Úterý
		
		
Čtvrtek
		

8:00 -10:00 		
10:00 -12:00 		
13:00-15:00		
8:00-10:00		
10:00 -12:00 		

59, telefon 602 581 454

ordinace pro nemocné (MUDr. K. Saitzová)
administrativa – přítomna sestra
poradna pro kojence (MUDr. K. Saitzová)
ordinace pro nemocné (MUDr. K. Saitzová)
ordinace pro nemocné (MUDr. H. Rozsívalová)
prevence pro zvané (MUDr. H. Rozsívalová)

3, Olomouc, telefon : 585 224 729

ordinace pro nemocné (MUDr. K. Saitzová)
preventivní prohlídky pro zvané (MUDr. K. Saitzová)
preventivní prohlídky pro zvané (MUDr. R. Kutrová)
ordinace pro nemocné (MUDr. R. Kutrová)
preventivní prohlídky pro zvané (MUDr. R. Kutrová)

Těšíme se na Vás
MUDr. Kateřina Saitzová, MUDr. Hana Rozsívalová, MUDr. Renata Kutrová a sestry Bc. Leona Koláčková DiS., Klára
Pašková DiS.

PROJEKTOVÝ DEN MATEŘSKÉ ŠKOLY NÁKLO
Děti a p. uč. z Mateřské školy Náklo se 1. 10. 2021
v 8 hod. vypravily s batůžky autobusem na projektový den
na hanáckou ambasádu na zámek Čechy pod Kosířem.
Třída Motýlků se seznámila se stálou výstavní a prodejní
galerií výrobků hanáckých řemeslníků a kreativní dílnou.
Pan Sýkora společně se svou paní dětem ukázal výrobky ze
slámy, kovu, dřeva, kůže, vosku, tkané i hodinářské práce.
Vysvětlil dětem, jak se s různými materiály pracuje. Paní
Sýkorová vtipně dětem popsala hanácký kroj. Každé z dětí
ze třídy Včeliček zatím zdobily dřevěného dráčka dle vlastní

fantazie. Po té se třídy ve své aktivitě vystřídaly. Společně
jsme si zazpívali několik pohádkových písní v doprovodu
kytary pana Sýkory. Závěrem si děti zakoupily řemeslný
výrobek dle vlastního výběru, nasbíraly kaštany v zámecké
zahradě a pozorovaly pávy. Procházka zámeckým parkem
nám v teplém počasí zkrátila čekání na autobus, který
nás odvezl zpět do školky. Některé děti usnuly únavou
v autobuse, některé neusnuly ani na lehátku po obědě ve
školce. Projektový den se povedl, počasí nám přálo, tak se
budeme těšit na další.Za MŠ Náklo Eva Biharyjová

Co nového v naší škole :)
Legiovlak v Olomouci
Dne 20. září se někteří žáci 9. třídy společně s paní učitelkou
Jánošovou vydali do Olomouce na hlavní vlakové nádraží.
Důvodem byla návštěva Legiovlaku. Toto takzvané pojízdné
muzeum bylo v Olomouci k prohlédnutí od 14. do 24. září.
Čtrnáct zrekonstruovaných vagónů představovalo věrnou
repliku legionářských vlaků, které projížděly Transsibiřskou
magistrálou na začátku dvacátého století. Celou vlakovou
soupravou nás provedl člen Československé obce legionářské
a řekl nám plno zajímavých informací. Nejdříve nám pustil krátký
dokument, abychom se dozvěděli některé základní informace
o československých legionářích. Poté následovala prohlídka
samotných vagónů. Všechny vagóny byly tematicky zaměřené
jako např. lékařský, štábní, kovářský, poštovní a obrněný vagón.
Po skončení prohlídky jsme si koupili suvenýry a vlak si ještě
jednou prošli. Pro velký úspěch jela paní učitelka do Olomouce
ještě jednou, tentokrát s žáky a žákyněmi sedmého a osmého
ročníku.
Matěj Matura a Tobiáš Vitoul, 9. tř.

V Praze je blaze

Toto Vám potvrdí i výherci soutěže Historická
pátračka, vyhlášené ZŠ Náklo v době distanční výuky
v loňském školním roce. Vítězná posádka tvořena pěti
žáky 2. stupně naší školy (Anežka Hegerová, Kristýna
Hřivnová, Ivana Stejskalová,
Leontýna Utíkalová a Oliver
Otiepka) se totiž do Prahy
vypravila v sobotu 25. září.
Doprovod jim tvořily paní
učitelky Lenka Jánošová
a Jitka Hegerová. Hlavním
cílem týmu badatelů byla
návštěva výstavy Sluneční
králové, na kterou jednotlivé
artefakty
zapůjčila
řada
světových muzeí. Žáci viděli
spoustu zajímavých věcí, například unikátní královskou
sochu panovníka Raneferefa nebo rozsáhlý soubor soch
z hrobek princezny Šeretnebtej a písaře Nefera. Výstava
byla navíc doprovázena moderními interaktivními prvky.

Výherci nenavštívili pouze Národní muzeum, stihli se
podívat i do Hamleys, největšího hračkářství v ČR, a na
proslulý vyšehradský hřbitov, jehož součástí je i památný
Slavín. Bylo zajímavé sledovat, kolik významných
osobností tady objevili. Zákoutí
Prahy neprozkoumávali pouze
z pevniny, ale i z hladiny řeky
Vltavy. U Karlova mostu
nasedli na loď a vypluli na
hodinu trvající komentovanou
prohlídku. Cestou na vlakové
nádraží se ještě všichni stavili
na Staroměstském náměstí
a prohlédli si Týnský chrám,
kde je pohřben proslulý
astronom Tycho de Brahe.
Žákům i paním učitelkám se výlet moc líbil. Doufají, že
motivuje i další žáky, aby se zapojili do soutěží. Výhrou
ve čtenářské soutěži je výlet do Ostravy.
Kristýna Hřivnová, 9. tř.

Utíkej, Evžene, utíkej!

V neděli 10. října jeli někteří
žáci 9. třídy společně s učitelkami
Jánošovou a Plachou navštívit
Pardubice, kde se konal již
131. ročník Velké pardubické
steeplechase. Hned na začátku
se deváťáci na závodišti důkladně
seznámili s celým dostihovým
areálem a vyfotili se u sochy žokeje
Josefa Váni. Poté v padoku shlédli
přehlídku domácích i zahraničních
koní chystajících se k jednomu
z prvních dostihů. Ještě před
začátkem hlavního závodu viděli
hned několik zajímavých soubojů
a bohužel i pádů na dráze a pak

to celé vypuklo. Odstartoval hlavní
závod. Startu se zúčastnilo 18 koní,
dojelo jich pouze 9. Nakonec
vyhrál kůň jménem Talent ze stáje
DS Kabelkovi s žokejem Pavlem
Složilem. Paní učitelka Plachá
si vsadila na koně Evžena, a tak
nákelská skupinka fandila tomuto
hnědákovi. Po skončení dostihů
využili noví příznivci steeplechase
krásného počasí a sami vyrazili
na trať. Nejen obávaný Taxis, ale
všechny překážky v nich budily
skutečný respekt. Den se vydařil
a všichni si ho užili naplno.
Denis Daniška, 9. tř.

Zprávy spolků
Zpráva z činnosti fotbalového oddílu sokola Náklo
Do podzimní části fotbalové sezóny 2021/2022 jsme
v Nákle díky absenci mužstev mužů a dorostu nastoupili jen
se zástupci mladších a starších žáků Náklo/Příkazy. Dlouho
jsme přemýšleli, jak využijeme fotbalové hřiště, do kterého
jsme investovali nemalou finanční částku a také čas všech
členů Sokola podílejících se na jeho chodu. Absence mužů
a dorostu nedala spát hlavně našemu starostovi Standovi
Dosoudilovi, díky němuž se podařilo na podzimní část této
sezóny sehnat cizí družstva, která by využívala naše hřiště
ke svým domácím zápasům. A nejsou to jen tak ledajaká
družstva, ale mladší a starší žákyně Sigmy Olomouc. Tato
děvčata postoupila loni do první ligy ve svých kategoriích,
a proto jsme velice rádi, že si pro své domácí zápasy vybrala
právě naše hřiště.
Co se týče našich vlastních mužstev, u mladších žáků
odvádí již několik let skvělou trenérskou práci Milan Zdráhal.
Ač je na toto snažení sám, je na výsledcích poznat kvalita
jeho přípravy a obětavost, kterou nadějným mladým
fotbalistům dává. U mužstva starších žáků došlo na postech
trenérů ke změně. Od srpna se ujalo trénování zkušené
duo Jakub Petr a Jiří Zbořil, kteří do mužstva starších žáků
přinesli kvalitu, jež by nám leckterý fotbalový oddíl z okolí
mohl závidět. Doufáme, že jim to vydrží co nejdéle. Třeba
se se svými svěřenci posunou i do kategorie dorostu, která
je naší prioritou pro příští sezónu. Jako vedoucí mužstva je
doplňuje již dlouhou dobu v Nákle působící Petr Cenkl.
Nyní krátce k dosavadním výsledkům…
Mladší žáci doposud odehráli 6 utkání, z toho 5krát

Kam vyrazit

zvítězili a jen jedenkrát odešli poraženi. S 15 body a skóre
58:10 jsou ve své skupině na krásném druhém místě.
Starší žáci mají zatím odehráno 7 zápasů, z toho 6 výher
a 1 prohru na penalty. S 19 body a skóre 44:8 jsou ve své
skupině dokonce na první příčce, což je velmi potěšující.
Družstva děvčat Sigmy Olomouc u nás zatím odehrála
5 domácí utkání, a to se Znojmem, Hodonínem, Baníkem
Ostrava, Slováckem a Heršpicemi. Na hřišti v Nákle je
v podzimní části soutěže ještě čeká jedno utkání – 6. 11.
2021 od 10.00 se Zlínem, i když konání tohoto posledního
zápasu je nejisté. Aktuální informace k tomuto utkání
i k dění v Sokole Náklo obecně naleznete na naší zbrusu
nové Facebook stránce.
V neposlední řadě je také nutné připomenout jeden velký
úspěch našich mladších žáků.
V úterý 28. 9. 2021 odjeli naši nejmladší pod vedením
Milana Zdráhala do Prahy, kde se v Troji zúčastnili turnaje
o sokolského přeborníka České republiky. Po velmi dobrém
výkonu obsadili naši hoši druhé místo, což je v konkurenci
mužstev z větších měst, jako je Hodonín, Plzeň apod.,
obrovský úspěch. O připravenosti a velmi dobré hře svědčí
také fakt, že mezi našimi svěřenci byl vybrán nejlepší hráč
turnaje. Tímto jim děkujeme za vzornou reprezentaci naší
tělocvičné jednoty. Jen tak dál, chlapci! Velké poděkování
patří také výboru Sokola Náklo, že nám tuto dlouhou cestu
i s přespáním v Praze finančně umožnil. Opravdu jsme si to
užili.
Za fotbalový oddíl Sokola Náklo
Zdeněk Škrabal

PODZIMNÍ KONCERT 

Neděle 14. listopaduʹͲʹͳͳǤͲͲ
baroknísálna faře v Nákle

KAFE KVARTET
SMYČCOVÉ KVARTETO
tvořené členy orchestru
Moravského divadla
a Moravské filharmonie Olomouc

Vstupné dobrovolné

Kam vyrazit

Mikuláš v Nákle
Sv. Mikuláš přijde do Nákla již tradičně v neděli 5. 12. 2021.

Chcete-li, aby Mikuláš přišel dát nadílku i Vašim dětem, ozvěte se
nejpozději den předem na telefonní číslo 731 646 787 a nebo se přijďte
domluvit osobně na adresu Náklo 323 (Jáchymov), Radek Stejskal.

26. 11. 2021

27. 11. 2021 od 17:00

28. 11. 2021 od 17:00.

