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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
léto už je za svojí polovinou, a to je známení, že
mimoškolní působení naší studující omladiny se snad již
skutečně blíží ke svému konci. Doufejme, že září s sebou
přinese všemi toužebně očekávaný návrat k normálnímu
životu, protože většina obyvatel tohoto světa již má v těle
umístěný mikročip vyrobený v Čínské lidové republice. To
bylo dle několika konspirantů vlastně cílem této šílené mise,
tak snad už nám teď dají všichni pokoj. Omlouvám se, že
si z těchto vážných věcí dělám legraci, ale s přirozeností
sobě vlastní Češi oplývají sarkazmem a nadsázkou, aby
lépe snášeli nepříznivé hříčky osudu. Budiž tomu tedy tak
i v tomto případě.
Když už jsme tedy opatřeni těmi čipy, zcela jistě se tím
pádem zvedne i naše výkonnost. Co nás tedy aktuálně
čeká?
V první řadě slavnostní dokončení rekonstrukce krajské
komunikace v Mezicích. Toto veledílo se nám dostává do své
finální fáze a na 17. 8. 2021 je naplánován termín kolaudace.
Tato stavba byla ve svém průběhu spojena s hromadou
komplikací, které byly zaviněny zejména jejím výškovým
umístěním. Mrzí mne to, protože jsem na tento problém
upozorňoval již v přípravných fázích projektu. Je proto
velká škoda, že to nebylo vzato v patrnost. Následkem byla
nutnost provést několik víceprací spočívajících v napojení
vjezdů nemovitostí, což nám celou stavbu zdražilo. Jsme
tedy rádi, že po tom všem byla částečně úspěšná naše
žádost o dotaci ze SFDI a část nákladů tak bude dotací
ponížena.
Další stavbou, která se nezvratně chýlí ke svému
dokončení je první etapa rekonstrukce bytového domu ve
Lhotě nad Moravou. Tato problematika si ale vzhledem ke
své fázi vývoje zaslouží podrobnější komentář, a tak se jí
věnujeme na další straně tohoto zpravodaje. Jen doplním,
že dotaci na druhou polovinu domu jsme neobdrželi, takže
rekonstrukce bude přerušena a bude pronajímána pouze
první polovina domu, tedy 7 bytů.
Práce na veřejných prostranstvích ve Lhotě byly prozatím

přerušeny a pracuje se na architektonickém návrhu výsadby
zeleně. TS Náklo se přesunuly k Sokolovně v Nákle, kde
dokončily další etapu opravy chodníků.
Areál Sokolovny včetně malého hřiště by se měl stát
cílem našich aktivit v příštím roce. V tomto roce zde byla ve
spolupráci se Sokolem Náklo provedena oprava prodejních
kiosků, a jak již bylo uvedeno, částečná oprava dlažeb. Pro
rok 2022 nám byla schválena dotace na nové sportoviště
u sokolovny, tedy hřiště na malou kopanou, workoutové
a parkourové hřiště, pergolu se zázemím a nové veřejné
záchody. Sokol Náklo byl také úspěšný ve své žádosti
o dotaci na dokončení fasády Sokolovny. Bude tedy snaha
dle rozpočtových možností obce celý tento areál a jeho okolí
dotáhnout do nového stavu.
Obec Náklo byla před nedávnem úspěšná i v žádosti
o dotaci z MAS Moravská cesta, kdy předmětem projektu
je pořízení nového vybavení na mezický sál za hospodou.
Jedná se zejména o stoly, židle, projekční zařízení a další
drobnosti. Snad se tedy zlepší situace a vrátíme se v tomto
prostoru k tradičním hasičským plesům, aby mohlo být toto
nové vybavení náležitě využito.
V posledním období řešíme problematiku dětské lékařky
v Nákle. Jak již bylo zmíněno, v měsíci srpnu proběhne
rekonstrukce prostoru bývalé ordinace dětské lékařky
a od září by měl být zahájen provoz s novou lékařkou
ze společnosti Pediatr OL s.r.o. Někteří rodiče již využili
přeregistrace k nové lékařce a prozatím využívají možnost
dojíždět do ordinace v Olomouci. Ordinace v Nákle na
Orlovně bude sloužit lékařce pouze dočasně, než bude
zbudována nová ordinace, nejlépe někde v areálu MŠ Náklo.
Závěrem jen doplním informaci k novému UP Náklo, kdy
po podaných námitkách bude těmto vyhověno a UP Náklo
bude postoupen k novému veřejnému projednání. Toto bude
znamenat prodloužení doby schvalování přibližně o půl roku
a s tím spojené i navýšení ceny přibližně o 50 tis. Kč.
Přeji poklidný zbytek léta naplněný novými zážitky a tolik
potřebnými chvílemi odpočinku.
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Obchod Mezice
Vážení občané,
v posledních dnech došlo k prodeji prodejny Smíšeného
zboží v Mezicích. Nový provozovatel plánuje drobné úpravy
provozovny, jejichž cílem bude zejména zvětšení prodejní
plochy. Provozovna tedy bude po tuto dobu uzavřena,
nicméně po dokončení prací bude provoz opět obnoven.

Výdejna obědů, která je také součástí budovy, bude od
září přemístěna do prostorů kuchyňky v areálu u Chovatelů.
Tam bude výdejna obědů do doby, než se připraví nové
prostory v místě bývalé knihovny v Mezicích.
Veškeré služby tedy budou i nadále zachovány.
Marek Ošťádal, starosta

Informace z obecního úřadu
Dominiček
Davídek
Emička

Matýsek

Victorka

Stellinka
Dne 27. 6. 2021 proběhlo v obřadní místnosti obecního úřadu v Nákle vítání nových
občánků do naší obce. Bylo nám nesmírným potěšením seznámení s Dominikem
Škrabalem, Emou Pospíšilovou, Davidem Štybnarem, Matějem Vavříkem, Stellou
Hanzlíkovou a Victorií Dostálovou. Dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a život
naplněný jen samou radostí a láskou.

Důležité upozornění dětské lékařky

Péči o pacienty dr. Hoffmannové převzala dětská ordinace Pediatr OL s.r.o.
Po dobu probíhající rekonstrukce ordinace v Nákle je ošetření pacientů
zajištěno v Olomouci v ordinaci na Slovenské 3. Žádáme pacienty, aby se na
vyšetření, především na preventivní prohlídky a očkování, telefonicky objednali
na telefonním čísle 585 224 729.

Byty na Lhotě
Jak již bylo několikrát avizováno, ve Lhotě nad Moravou
probíhá rekonstrukce bytového domu č. 39. Byla provedena
rekostrukce střechy včetně krovu, podřezání původního
zdiva, úprava vniřních dispozic a zateplení celé nemovitosti
včetně vnějších omítek. Z důvodu omezené výše získaných
dotačních prostředků se povedlo dokončit pouze polovinu
ze 14 bytů, to znamená jeden vchod. K pronájmu tedy
připravujeme sedm nově opravených bytů, konkrétně
tedy 2x 1+1, 3x 1+kk a 2x 2+1. Přízemní byty 2+1 jsou

bezbarierové a jejich součástí je venkovní terasa a stejně
tak součástí bytů 2+1 v 1. patře jsou balkony. V podkroví
jsou 3 malé sklady a společná prádelna. V zádveří vstupu je
malá kolárna. Dům je vytápěn ústředním plynovým topením
a všechny byty jsou vybaveny kuchyňskými linkami,
vestavěnými šatními skříněmi a sociálním zařízením se
sprchovým koutem. Níže jsou uvedeny půdorysné dispozice
jednotlivých bytů.

Přízemí
Byt č. 1 o velikosti 1+1 - 47, 82 m2. Předpokládaná
výše měsíčního nájemného je stanovena na částku
6 600,- Kč.
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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. 3 o velikosti 1+1 - 34, 98 m2. Předpokládaná
výše měsíčního nájemného je stanovena na částku
5 200,- Kč.
PZ

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

Z

Toliko tedy k připravovaným nájemním bytům. Kolaudace
domu se předpokládá koncem měsíce září. Následně
si dovolíme v předem oznámeném termínu udělat den
otevřených dveří, aby měli občané možnost si opravené
byty prohlédnout. V tomto období také zveřejníme záměr
na pronájem jednotlivých bytů, kdy bychom byli rádi, kdyby
cílovou skupinou byli produktivní lidé z naší obce a okolí.

Důvodem je snaha o posílení aktivní populace a podpora
veřejného života v této nejmenší místní části naší obce.
Snad se tedy vše podaří ku prospěchu nás všech a tato
v historii nechvalně známá nemovitost konečně začne
alespoň částečně nabírat nový lepší směr.
Marek Ošťádal, starosta

Zprávy spolků
Diakonie Broumov a MS ČČK Mezice
děkují všem občanům, kteří přispěli do červnové humanitární sbírky
v Mezicích. Těší nás neustálý zájem občanů a jejich snaha pomoci
druhým. Také děkujeme předsedkyni MS ČČK Březová, paní
Sládkové, za pravidelnou podporu naší sbírky.
MS ČČK Mezice

Z činnosti Sokola Náklo
Úvodem Vám chci s radostí sdělit, že se nám
podařilo dokončit druhou etapu rekonstrukce fasády
budovy naší Sokolovny. Myslím si, že firma REFAS
Olomouc odvedla kvalitní práci a na výsledek se přijďte
podívat sami.

kiosků. Konkrétně pak musím poděkovat panu Jiřímu
Labonkovi a Michalovi Tomkovi, kteří namontovali nové
stropní OSB desky. Ještě nám chybí kiosek vymalovat
a můžeme považovat práce za hotové. Jaké bude další
využití kiosku je otázkou k diskuzi.

22.5. se i za nepříznivého počasí uskutečnila
brigáda, na které se částečně podbilo krytí kiosku
na hřišti. Děvčata vyčistila a umyla veškeré prostory
sokolovny. Poděkování patří všem, kteří se ve svém
osobním volnu podílejí na údržbě a opravách areálu
Sokola. Někteří si na to dokonce vzali i dovolenou.
Všichni tito nadšenci to dělají z dobré vůle a zcela
zdarma. Poděkování patří Technickým službám Náklo
za významnou pomoc při rekonstrukci vnitřních prostor

K akci 100+, letošní 13 ročník jsme z důvodu
dlouhodobé a nevyzpytatelné covidové situace museli
přehodnotit a „velkou“ 100+13 akci neuskutečníme.
Nicméně 7.8.2021 od 20h proběhne v areálu Sokola
rocková zábava, na které bude hrát skupina MOTORS.
Tímto Vás všechny srdečně zveme

Kam vyrazit

Za TJ Stanislav Dosoudil

Kam vyrazit

Koncert na statku
Vážení přátelé vážné hudby, chtěli bychom vás pozvat na koncert, který se bude konat
13. 8. v 18:30 na nádvoří domu č.11 v Nákle. K poslechu vám zahraje kontrabasové
trio až kvintet v obsazení L. Zakopal, P. Harnoš, J. Sobotka, K. Chutná a D. Teimer.
Jako hosté vystoupí kontrabasista a příležitostný zpěvák M. Gajdoš, olomoucký bard
R. Pogoda, od podlahy vám zahraje I. Drážný a zazpívá H. Vařeková. Vstup je tradičně
volný a občerstvení zajištěné. Těšíme se na vás.
Koncert se uskuteční za podpory Olomouckého kraje.

IV.
SETKÁNÍ
DECHOVEK
Náklo

Sobota 28. SRPNA 2021
začátek ve 14.00

PŘESPOLANKA (Uničov)
VĚROVANKA (Věrovany)
NÁKELANKA (Náklo)

KDE: farní zahrada v Nákle
č.p. 13 – na hlavní silnici, mezi ZŠ a prodejnou Jednoty

Bohaté občerstvení bude zajištěno. V případě
nepříznivého počasí se akce koná ve farním sál e.
Vstupné: 100 Kč

Křížovka
František Pišmistr se narodil v roce 1864 v Nákle. Vystudoval gymnázium v Olomouci a theologii v Brně. Působil jako kaplan a později
pak jako český kazatel ve Vídni. Z Vídně se přestěhoval do Jihlavy, kde roku 1937 zemřel. Napsal mnoho pedagogických pojednání
a hojně psal také z katechetiky, homiletiky a sociologie. Zabýval se přírodou a pozorováním života v ní. Napsal velmi cenné práce
(viz tajenku) a kukačkách. Svá díla publikoval pod pseudonymem František Nákelský.
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