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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
léto se s námi nezadržitelně loučí a to znamená
hned několik věcí, které budou ovlivňovat chod událostí
následujících.
S koncem léta se předpokládá další nástup pandemie
Covid 19. I když se toto očekávání začíná pomalu
naplňovat, díky proočkování části společnosti a i celkovému
oslabování viru způsobenému opakovanými mutacemi jsou
čísla zcela jiná než loni. Snad se to tedy podaří přestát bez
větších komplikací a vyhnou se nám nepříjemná omezení
z loňska. Asi tím i někoho naštvu, ale zcela upřímně bych
chtěl poděkovat těm, kteří nepodlehli konspiračním teoriím
a očkování podstoupili.
Za pár dnů nás čekají volby do Poslanecké sněmovny.
I tyto události budou zcela zásadní pro další dění, a tak bych
chtěl požádat, jděte hodit svůj hlas. V posledních letech
se ve světě stala spousta převratných změn a obávám
se, že to v budoucnu nebude lepší. Neznám asi člověka,
kterého by tyto události nechaly chladným, a tak využijte
své možnosti ovlivnit další dění. Politická reprezentace naší
země je aktuálně rozříštěna do několika směrů a i když
se některé strany dle mého ne zcela šťastně schovávají
za různé koalice, je z čeho vybírat. Pokud to pro Vás ale
není dostatečně čitelné, stále je zde možnost kroužkování,
které bude pravděpodobně významným aspektem těchto
voleb. Snad se tedy podaří zvolit vedení státu bez lhářů
a podvodníků. Mělo by to být snadné, když je již všichni
dávno velmi dobře známe :)
S létem pomalu končí i naše rozpracované projekty.
Komunikace v Mezicích byla za účasti významných
osobností kraje slavnostně otevřena a nyní tedy již budeme
doufat v její nekonečnou životnost.
Bytový dům na Lhotě byl také dokončen, i když pouze

Poprvé v lavici
Přivítáním od paní učitelky, pana ředitele a pana starosty na
Obecním úřadě začal 1. září školní rok pro 16 nových prvňáčků.
Poté se noví školáčci přemístili i se svými rodiči do školy, aby se
spolu seznámili, prohlédli si třídu a zvykli si na nové prostředí.
Paní učitelka Jedličková se na ně moc těšila a prvňáčci na
ni taky. I když byli ze začátku trošku nervózní, po chvilce se
začali zapojovat do pirátských aktivit. Druhý den prvňáčky
přivítali i deváťáci a ukázali jim novou třídu přírodopisu. Každý
prvňáček si vybral svého deváťáka a nakreslili spolu obrázek,
který si pak dali na skříňku. Prvňáčkům se ve škole moc líbí.
Vítězí u nich hlavně velké přestávky. Uhádnete proč? Přece
proto, že za nimi chodí deváťáci.
Matyáš Kotek a Petr Divjak, 9. tř.

ve své první etapě, a aktuálně je možno podávat žádosti
o pronájem jednoho ze sedmi nově opravených bytů. Snad
i toto proběhne bez větších potíží a když se bude dařit,
v brzké době se povede dokončit i druhou polovinu domu.
TS Náklo postupně dokončily opravu ordinace dětské
lékařky a předpokládáme, že od listopadu bude ordinace
uvedena do provozu. Jsme rádi, že se nám tento problém
povedlo vyřešit a služba pediatra zůstane v Nákle zachována.
V současné době se TS Náklo - stavební skupina
připravují na budování vjezdu k nové ordinaci praktické
lékařky. I zde se počítá, že bude provoz ordinace v brzké
době zahájen. Předpoklad je přelom listopadu a prosince.
V posledním období se zejména vlivem zdravotních
potíží snížil počet obecních pracovníků. Naše možnosti
zaměstnávání jsou cíleny zejména na osoby se sníženou
pracovní schopností. Pokud tedy víte o někom, kdo není
lenoch a měl by zájem posílit naše řady, budeme rádi, když
se ozve. Práce je tu dost :)
Závěrem si dovolím zmínit, že na posledním zasedání
Zastupitelstva se nám povedlo po více jak 10 letech schválit
nový Územní plán obce Náklo. Bylo to sice s odřenýma
ušima, ale prošlo to. Tato skutečnost nám dává možnost
zahájit přípravu změny Územního plánu, která by měla
následovat ve dvou variantách. Cílem té první je uspokojit
požadavky obce Náklo a jejích občanů. Druhá změna
by pak měla řešit požadavky těžebních společností na
rozšiřování těžby. Vzhledem k uvedenému bych tedy chtěl
využít možnosti a vyzvat občany, aby zasílali své návrhy
a požadavky na změny Územního plánu obce Náklo, a to ve
lhůtě do 31. 12. 2021.
Přeji Vám všem nemocemi nerušené, ale naopak krásně
pestrobarevné podzimní období.
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce Náklo
18. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 13. 9. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Usnesení:

1/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje rozpočtové opatření č. 3
2/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje rozhodnutí o námitkách uplatněných k veřejnému projednání návrhu ÚP
Náklo: příloha č. C
3/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje vyhodnocení připomínek uplatněných ke společnému jednání a veřejnému
projednání návrhu ÚP Náklo: příloha č. D
4/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo ověřilo soulad ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, že návrh územního plánu Náklo není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu
5/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění textové části opatření obecné povahy
6/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust.
§ 43 odst.4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění formou opatření obecné povahy č. 01/2021
- územní plán Náklo
7/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo ukládá starostovi obce zveřejnit veřejnou vyhlášku o vydání opatření obecné
povahy č. 01/2021 – ÚP Náklo
8/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje ukončení platnosti územního plánu obce Náklo ze dne 1.6.2002, včetně
všech jeho pozdějších změn
9/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje formulář žádosti o přidělení bytu v bytovém domě Lhota nad Moravou
č. 39
10/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje realizaci veřejné zakázky „Volnočasový areál Náklo, 1. etapa“
v souladu s §11 zákona č. 134/2016, Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, firmou Technické služby
Náklo, příspěvková organizace a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo
11/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí věcného daru ve výši 21 750,- Kč pro vesnice postižené
tornádem
12/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje zařazení dokončeného majetku obce
13/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí DSO Region
Moravská cesta v předloženém znění
14/18/9/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje přistoupení obcí Horka nad Moravou a Slavětín do DSO Region
Moravská cesta

19. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhne dne 25. 10. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Hlavním bodem plánovaného jednání bude výběr nájemníků pro bytový dům ve Lhotě nad Moravou. Zasedání bude veřejné
a všichni občané obce jsou srdečně zváni.

Informace z obecního úřadu

Naši jubilanti v září 2021
Zdeňka VÍTKOVÁ		Náklo

oslavila 85 roků

Mgr. Eva STAŠOVÁ		Náklo

oslavila 70 roků

František KADLÁČEK		Mezice

oslavil 70 roků

Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Výzva pro občany Lhoty nad Moravou
Žádáme občany Lhoty nad Moravou, kdo tak ještě neučinil, aby se dostavili
na Obecní úřad v Nákle k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod.

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.

Psí exkrementy

Ve vesnici se rozmohl nešvar ponechávání psích exkrementů na veřejných
prostranstvích obce bez následné snahy o odstranění. Důrazně tedy žádáme
všechny, kteří se na této aktivitě podílejí, aby se soustředili pouze a především
na pozemky ve svém soukromém vlastnictví a neobtěžovali výtvory svých
mazlíčků ostatní obyvatele obce. Tito si pak mnohdy s nepopsatelnou vděčností
část materiálu nechtěně odnášejí domů.
V dnešním civilizovaném světě je takové chování již nepřijatelné a proto
děkujeme za pochopení a sjednání nápravy.

Byty na Lhotě
Jak již bylo několikrát avizováno, od 1. 10. 2021 do 18. 10.
2021 do 16:00 hod. je otevřena výzva pro případné zájemce
o pronájem obecního bytu ve Lhotě nad Moravou. Žádost
je nutno podat na předepsaném formuláři, kde uchazeči
pravdivě vyplní požadované informace. Formulář je k
dispozici elektronicky na stránkách obce Náklo nebo v listinné
podobě přímo na OU v Nákle. Řádně vyplněnou žádost je
nutno předat v písemné podobě v termínu od 1. do 18. 10.
2021 na podatelně obecního úřadu v Nákle. O předložených
žádostech následně rozhodne Zastupitelstvo obce Náklo na
svém zasedání dne 25. 10. 2021.
Případní zájemci a i ostatní veřejnost mohou využít den

otevřených dveří, který proběhne v pátek 15. 10. 2021 od
17:00 hod., kdy si budou moci zrekonstruovanou nemovitost
prohlédnout.
Zahájení nájemního vstahu s novými nájemci se
předpokládá od 1. 11. 2021.
Pro doplnění
jednotlivých bytů.

znovu

přikládáme

situační

Vzhledem k avizovanému obrovskému zájmu o nabízené
byty apelujeme na uchazeče, aby vyplnili své žádosti řádně
a pravdivě.
Marek Ošťádal, starosta.

Přízemí
Byt č. 1 o velikosti 1+1 - 47, 82 m2. Předpokládaná
výše měsíčního nájemného je stanovena na částku
6 600,- Kč.
P

Byt č. 2 o velikosti 2+1 - 66, 98 m2 (bezbarierový
s terasou). Předpokládaná výše měsíčního
nájemného je stanovena na částku 8 300,- Kč.
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Byt č. 4 o velikosti 1+kk - 34, 35 m2. Předpokládaná
výše měsíčního nájemného je stanovena na částku
5 100,- Kč.
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Byt č. 6 o velikosti 1+kk - 40, 95 m2. Předpokládaná
výše měsíčního nájemného je stanovena na částku
5 700,- Kč.
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P
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Byt č. 5 o velikosti 2+1- 60,88 m2 (s balkonem).
Předpokládaná výše měsíčního nájemného je
stanovena na částku 7 900,- Kč.

Podkroví

6
6
+6,560

První patro
Byt č. 3 o velikosti 1+1 - 34, 98 m2. Předpokládaná
výše měsíčního nájemného je stanovena na částku
5 200,- Kč.

4

výkresy

Byt č. 7 o velikosti 2+kk - 45, 37 m2. Předpokládaná
výše měsíčního nájemného je stanovena na částku
6 600,- Kč.

Co nového v naší škole :)
Adaptační den
Paní učitelka Pěchová ví, že je těžké
zvyknout si na nový kolektiv, a proto
společně s panem učitelem Kalou
přichystali na pátek 3. září zábavný den
pro žáky 6. ročníku, který byl rozdělen
díky příchodu dětí z Příkaz na dvě třídy.
Obměňované skupinky si na školním hřišti
zahrály různé seznamovací, pohybové
i odpočinkové hry, které tvořily program
na celý den. Děti měly také možnost se při
procházce porozhlédnout po okolí. Akce
se zúčastnili i sedmáci, kterým také přibyla
nová spolužačka a na které dohlížely paní
učitelky Hegerová a Roglová. Pohodový
den zajistil, že se oba ročníky cítí jistější
mezi novými spolužáky.
Andrea Dostálová, 9. tř.

Hodina angličtiny s rodilým mluvčím
V pondělí 13. září navštívil naši školu Navot Laufer, Izraelec
pocházející z anglicky mluvící rodiny. Na jeho návštěvu jsme
se moc těšili, jelikož jej známe již z předešlého roku. Na tuto
pondělní hodinu se za námi přišli podívat i členové MASKY
a ředitelé a učitelé angličtiny z okolních škol. Ti tu byli hlavně
z toho důvodu, že jsme jim měli ukázat, jak taková hodina vlastně
vypadá. Oni se pak mohli rozmyslet, zda si hodiny s Navotem
také objednají. Na začátku jsme hráli různé komunikační hry,
do kterých se zapojili i naši diváci. Díky nim jsme prolomili ledy,
více se seznámili a mohli jsme pokračovat v hodině. Následovalo
probírání tématu hodiny, která se zaměřila na sport. Rozšířili
jsme si svou slovní zásobu a naučili jsme se ji používat. Moc se
těšíme na další návštěvu Navota a věříme tomu, že si to Navot
s námi užil alespoň tak jako my s ním.
Kamila Hrazdilová a Mája Pryčová, 9. tř.

Vzhůru
do výšin
Dne 6. září strávila 9. třída
den
v olomouckém lanovém centru Proud. Po
příjezdu si žáci odložili věci a spolu se
dvěma instruktory, Míšou a Petrem, si zahráli
pár seznamovacích her. Hned poté se třída
přesunula k menší verzi lanových překážek.
Zde se měli naučit jištění a kooperaci. Pak už
nic nebránilo tomu nejdůležitějšímu, užít si
zbytek dne lezením přes nespočet překážek
ve výšce okolo 8 metrů. Překvapením pro
všechny se stala houpačka. Tu si vyzkoušela
skoro celá třída a tím svůj den v lanovém
centru zakončila. Adrenalinové zážitky se
všem moc líbily a řada žáků přiznala, že byli
rádi, že překonali svůj strach a mohli si den
užít naplno.
Jakub Utíkal a Marek Vybíral, 9. tř.

Zprávy spolků

NA FAŘE VÊHRÁVALA DECHOVKA

„Je to až k neviře, jak změnil se svět,
dneská lêdi všecko řešijó přes internet.
Jedna je ale pravda jistá,
dechovka je pořáď sténá –
do nátrubkô se fóká – déchá…“
V sobotô 28. srpna 2021 vêhrávala na farnim dvoře
v Nákle dechovka. Na čtvrtym setkáni dechovek hrálê
mozêkanti z uničovské Přespolankê, Věrovankê z Věrovan
a mistni kapela Nákelanka. Jakdêbê celá Haná si toť dala
dostaveničko s pěknó pěsničkó. Posluchači ê tanečnici
přêjelê z šêrokyho okoli a všeci bêlê tôze spokojeni. Ê dêž

teda jednô chvilô přêšla rosa, ale bêlo vidět, že dobréch lêdi
se pod velké stan vleze hodně.
Je potřeba poděkovat všeckém, keři pomuhlê
s organizacó tehoto odpoledne. Manželkám a babičkám
mozêkantu z Nákelankê, kery napeklê všecko možny dobry
sladky. Obslôze ôdirnê ê točeni piva ê nepiva. Zajištěni chodô
svátečni farni kavárnê ê postaráni se o zázemi pro naše
hostê. Velky poděkováni patři takê za květinovó vyzdobô
celé farê. Ê dêž se na chvilô slônko skovalo za mrakê, tož
slônečnica na každym stole ôdělala radost všeckém.
Mêslim si, že všeci bôdemê rádi vspominat na přijemny
odpoledne s dechovkó.
Za Nákelankô Marie Nováková

Český svaz chovatelů Náklo - poděkování
Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace
Náklo chce tímto veřejně poděkovat zastupitelstvu
a radě obce Náklo za poskytnutí návratné půjčky ve
výši 99 375,- Kč a dofinancování projektu: Pořízení
vybavení pro spolkovou činnost částkou 24 844,- Kč.
Náš spolek zakoupil nové výstavní klece pro drůbež
a králíky, aby se nahradilo dosluhující vybavení
a zkvalitnil se pobyt vystavovaného zvířectva.
Celý projekt vyšel na 124 219,- Kč a z Programu
rozvoje venkova MAS jsme čerpali dotaci ve výši

99 375,- Kč. Děkujeme tímto i Ing. Miloslavě Hruškové
a paní Julii Zendulkové za jejich pomoc a trpělivost při
práci na materiálech pro dotaci.
Na občany se těšíme na tradiční jarní výstavě
drobného zvířectva.
V měsíci říjnu se opět zahajuje kroužek pro mladé
chovatele, kde se děti seznámí se zvířaty a jejich
chovem pro domácí i výstavní využití.
Za chovatele z Nákla Miroslav Hrabčík

Kam vyrazit
Srdečně Vás zveme

NA TVOŘIVOU KAVÁRNU
S HUDEBNÍMI DOBROTAMI
V sobotu 9. října od 13,30 do 17,00 U Floriánka (Náklo 107)

Co Vás čeká:

od 14:00 vystoupení Hanky Vařekové a Ivana a Matěje Drážných
od 15:00 koncert Veškeré úcty

výborná káva, čaj, domácí zákusky a výtvarná dílnička nejen pro děti

Těšíme se na vás na zahradě bývalé hospody U Floriánka, v případě špatného počasí se
bude koncertovat uvnitř.

Kam vyrazit

Reklama

Pokud budete chtít prodat dům
či pozemek, realitní makléřka
z Nákla Renáta Sirotková Vám
nabízí své služby. Velmi ráda Vám
pomůže vyřešit Vaše záležitosti
a když bude potřeba, ráda
pomůže třeba i jen dobrou radou.
Tel.: 774 226 054

