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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
dny, kdy psávám své články jsou zpravidla zcela jiné proti
dnu, kdy články čtete. Dnes je pátek a uteklo několik hodin
od katastrofy na jihu Moravy. Tornáda takových rozměrů jsou
v našich klimatických podmínkách věcí nevídanou a jediná
podobná událost je asi z roku 2004 v Litovli. Veškeré naše
snažení je v porovnání s těmito událostmi jen nepatrným
nic. Hromady peněz, které investujeme do rozvoje obcí, jsou
tak lehce pomíjivé a nicotné. Takový je ale člověk. Vytrvalý,
urputný, houževnatý, připravený znovu a znovu dřít do
úmoru, aby utvářel tento svět k obrazu svému.
Na situaci v postiženém regionu reagujeme rychlou
pomocí. Zajišťujeme zakrývací plachty, zapůjčíme naši
centrálu a vysoušeč. Poskytneme i nějaké pytle na odpad
a případně ještě uvidíme, co bude potřeba. Pomoc byla
dnes ráno projednána radou obce a bude poskytnuta již
v odpoledních hodinách. Předání přímo na konkrétních
potřebných místech zajistí pan Miroslav Crhák.
Až na zmíněné excesy je počasí posledních dnů typicky
letní. Provázejí nás velká horka a občas nějaký déšť. Toto
poskytuje přiměřeně příznivé podmínky při realizaci našich
staveb. Ta v Mezicích se pomalu začíná dostávat do
finálního stavu. Ve dnech 30. 6. a 1. 7. se plánuje položení
asfaltů a konečně se tak přestane prášit. Následně budou
dokončovány chodníky a další ostatní plochy dotčené
stavbou. Jak jsem již zmiňoval, dokončení stavby se
předpokládá začátkem srpna.
Ve Lhotě nad Moravou dokončily TS Náklo úpravu
návsi. Doplním jen, že zde ještě není zcela hotovo, jen
musíme přesunout síly na další stavby. Konkrétně se jedná
o dokončení chodníků u sokolovny v Nákle, kde se čekalo
na odstranění lešení po opravě části fasády. Je snaha
chodníky u sokolovny stihnout do plánovaných letních akcí.
Využiji oslího můstku k sokolovně a dovolím si uvést
informaci, že obci Náklo byla schválena dotace MMR na
Volnočasový areál obce Náklo, který bude realizován
z původního malého hřiště právě u sokolovny v Nákle.
Součástí projektu by mělo být hřiště na malou kopanou,

workoutové a parkourové hřiště, pergola se zázemím a nové
veřejné záchody. Rozpočet akce je 4 280 000,- Kč. Dotace
činí 2 mil. Kč s DPH. Vzhledem k aktuální ekonomické situaci
obce Náklo budeme ale muset projekt přesunout na rok
2022 a doufat, že v tomto roce bude na projekt v rozpočtu
obce dostatek prostředků.
U bytového domu ve Lhotě nad Moravou jsme bohužel
nebyli s dotací tak úspěšní. Zde jsme se na soupisce
podpořených projektů Ministerstva financí ocitli pod čarou.
Uvidíme, jaký bude další vývoj, protože v podobné situaci
jsme byli již v loňském roce a nakonec nám bylo z důvodu
nezájmu o dotační prostředky vyhověno. Budeme tedy
doufat. Jinak stavba by měla být do konce srpna dokončena
a v září bude možno pronajmout byty z jedné poloviny domu,
tedy celkem 7 bytů. V pronájmu bychom rádi uspokojili
potřeby především občanům obce Náklo, nicméně jsme se
dohodli, že konečné rozhodnutí o nájemnících necháme na
Zastupitelstvu obce Náklo.
Ve věci UP Náklo se nám situace ještě více
zkomplikovala, protože v reakci na podanou námitku podalo
námitku i Ministerstvo průmyslu a obchodu s požadavkem
na umožnění podmínečného využití orné půdy na těžbu
štěrkopísků. Tuto možnost jsme z nového UP záměrně
vyjmuli, aby nemohlo docházet k nekontrolovanému
rozšiřování těžby. Na základě podané námitky ji tam ale
MPO požaduje vrátit. Pěkně se nám to zamotalo, jen co je
pravda :(
Závěrem bych chtěl ještě zmínit pár slov v záležitosti
dětské lékařky v Nákle. Aktuálně se provádějí potřebné
kroky k převzetí obvodu novou lékařkou. V měsíci srpnu
se plánuje rekonstrukce stávající ordinace a od září by měl
být zahájen její provoz. V přechodném období bude možno
navštěvovat ordinaci v Příkazích či kmenovou ordinaci
paní doktorky Saitzové v Olomouci. O aktuálním vývoji Vás
budeme průběžně informovat.
Přeji hezké letní dny a už žádné katastrofy...
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Inzerce - Obchod Mezice
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom využít možnosti umístění informace na
stránkách Obecního zpravodaje a oznámit vám náš zájem
o ukončení provozování obchodu v Mezicích. Po těch
mnoha letech už to prostě chce změnu. Byli bychom velmi
rádi, kdyby byla tato služba ve vesnici i nadále zachována.

Pokud by se tedy v obci našel někdo, kdo by chtěl
pomyslnou štafetu převzít, případně by o někom takovém
věděl, byli bychom velmi rádi. Jednat lze jak o pronájmu, tak
i o odkoupení celé nemovitosti.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na telefonu
603 777 284.
Ivana a Marek Ošťádalovi

Zastupitelstvo obce Náklo
17. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 28. 6. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Usnesení:
1/17/6/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo, v souladu s ustanovením § 4 Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, schvaluje účetní závěrku obce Náklo za
rok 2020, sestavenou k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2020 a vyjadřuje tak souhlas s celoročním hospodařením a
to výrokem: bez výhrad, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Náklo za rok 2020 a výsledku
hospodaření za rok 2020 ve výši 6 353 247,96 Kč – přebytek. Schválená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce.

2/17/6/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Závěrečný účet obce Náklo za rok 2020 s výrokem: bez výhrad.

3/17/6/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod Lhota nad Moravou podnikatelé.

4/17/6/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0633325139/LCD, Česká spořitelna, a.s.

5/17/6/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje zapojení úvěru do rozpočtu obce Náklo.

6/17/6/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.

Informace z obecního úřadu

Naši jubilanti v červnu 2021
František SPÁČIL		Náklo

oslavil 99 roků

Ludmila PAPICOVÁ		Mezice

oslavila 90 roků

Libuše ŠPUNDOVÁ		Náklo

oslavila 80 roků

Zdeněk PLUSKAL		Náklo

oslavil 75 roků

Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Těžba štěrkopísků
Rozšiřování těžby štěrkopísků v Nákle a územní plán
obce.
V úvodníku obecního Zpravodaje č. 5/2021 (na květen)
pan starosta upozornil na nový Územní plán obce Náklo
a jeho chystané závěrečné veřejné projednání. Zmínil jeho
zdlouhavou šestiletou tvorbu i její příčiny. Zároveň jedním
dechem informoval o neprodleném zahájení procesu změny
nově schváleného Územního plánu, jejíž součástí bude
požadavek firmy CEMEX na rozšíření těžby štěrkopísků.
V následujícím Zpravodaji č. 6/2021 jsme se dozvěděli,
že tvorba Územního plánu se „táhne“ již od roku 2012
a že cílem nového Územního plánu není žádné nové
rozšiřování těžby, ale rozšíření ploch určených k výstavbě
RD a narovnání nesrovnalostí. Připomínkované převedení
ploch do rezervy těžby R1 a R2 žádnou těžbu neumožňuje
a neulehčuje její budoucí projednání. Naskýtá se otázka,
k čemu tedy rezervy ploch vytvářet? V návrhu územního
plánu je uvedeno, že určují možný další rozvoj ploch těžby.
Spolek Příroda kolem nás, z.s. byl ustaven v květnu 2012
(tehdy občanské sdružení) jako obranná reakce občanů na
záměr rozšíření těžby štěrkopísků, hájení původní přírody
a ochranu zdraví místních obyvatel. Prvotní návrh těžební
společnosti na stanovení dobývacího prostoru zahrnoval
souvislou plochu od Lhoty až na katastr Příkaz o velikosti
cca 120 ha (1,2 km2), tj. další jezero velké jako současné.
Zapojili jsme se aktivně do všech správních řízení, která
v této věci probíhala (posouzení vlivu na životní prostředí EIA,
účastník řízení na stanovení dobývacího prostoru vedeného
u báňského úřadu v Ostravě, námitky a připomínky k návrhu
ÚP Náklo). Zvýšený zájem veřejnosti měl za výsledek
přehodnocení a ústup od velkoplošného vytěžení ploch.
Snad? Náš spolek trvá již 9 let, vedení obce o nás ví, náš
postoj v této věci je stále stejný a předvídatelný.
Velmi si ceníme podpory vás, občanů Nákla, Mezice
a Lhoty n/Mor., kteří svými podpisy podporujete náš spolek
a projevujete svoji občanskou angažovanost v problematice,

která tíží náš mikroregion dlouhá desetiletí. Z vašich reakcí
víme, že nespokojených je většina, a že chcete, aby váš
názor byl slyšet ve vedení obce. Cítíme, že schvalovací
proces těžby bude dlouhý a že ještě budeme vaši přízeň
potřebovat.
Nyní několik skutečností :
Dle horního zákona (zák.č. 44/1988 Sb.) v platném
znění štěrkopísky nejsou vyhrazeným nerostem a tudíž jsou
součástí pozemku daného vlastníka, nejsou ve vlastnictví
státu. Samozřejmě jsou situace, kdy nevyhrazený nerost
je ve výhradním ložisku. V našem případě je to důsledek
přechodného ustanovení §43 horního zákona.
Chráněné ložiskové území a s ním spojené vyhrazené
ložisko bylo stanoveno v r. 1960 v jiném ekonomickém
a společenském uspořádání a dle dnes neplatné legislativy.
Obec může iniciovat příslušné instituce k přezkumu, zda má
své opodstatnění.
Rozšiřování těžby s sebou nese spoustu střetů zájmů.
To je ochrana zemědělského půdního fondu, zachování
územních systémů ekologické stability, ochrana vodních
zdrojů, navýšení industriální zátěže životního prostředí, aj.
V návrhu Územního plánu je uvedeno, že plochy rozšíření
těžby a rezervy byly zařazeny na žádost investora tj. firmy
CEMEX Sand k.p. V souvislosti s tím je třeba si uvědomit,
že CEMEX má na území České republiky 80 provozoven,
z čehož je 10 štěrkoven, 5 lomů a zbytek betonárny.
Na jedné straně si uvědomujeme, že tvorba územního
plánu není jednoduchou záležitostí, práci vedení obce
nezlehčujeme a uznáváme ji. Ale na druhé straně nechceme
dopustit, aby se z naší obce stala noclehárna a lidi utíkali za
klidem a pohodou jinam.
Ještě jednou děkujeme 243 ? statečným a všem
občanům přejeme pohodové prázdniny.
Příroda kolem nás, z.s.

Zpráva spolku
První žena v malém fotbale
Netradiční zápis do historie Malého fotbalu byl
zaznamenán v Mezicích. V zápase 9. kola 1. ligy MFO,
dne 20. 6. 2021, Sokol Mezice –
FC Levotil nastoupila v domácím
týmu Natálie Gnipová. Jedná se tak
o první ženu, která odehrála soutěžní
zápas mezi muži na Olomoucku,
a podle dostupných záznamů
teprve druhou v celé ČR. Hráčka
ženského týmu Sigmy Olomouc se
svým prvním startem nesmazatelně
zapsala do historie nejen mezického
klubu, ale i celého Malého fotbalu v
okrese Olomouc. Tomuto počinu byl
udělen Certifikát stvrzený předsedou
MFOlomouc p. Táborským.
Že se nejedná o nějaký
extravagantní záznam do kuriozit
lze doložit poctivou a pravidelnou
docházkou na treninky v Mezicích,
díky které si „naše Naty“ vybojovala

místo na soupisce a zasloužila si být právoplatným členem
týmu. A tak se bohatá kronika mezického klubu rozrostla
o další neobyčejný příběh :)
David Červínek

Zprávy ze školy

S covidem či bez covidu,
družina je vždycky v klidu

Je nás slyšet, ale není nás vidět, proto dnešní článek
bude o našich aktivitách a o tom, co s námi děti zažívají.
Od minulého školního roku se snažím vybírat dětem
zábavné programy do školní družiny s odborníky z praxe
různých profesí. Měli jsme možnost strávit příjemné
odpoledne v naší školní kuchyňce, kde si děti pod vedením
odborníka samy chystaly a pekly zdravé svačinky. S panem
lesníkem měly děti možnost porovnávat různé druhy paroží,
ptačí budky a získaly zajímavé informace o zvířátkách v lese.
Poslední program s lektorem byl o chovatelství. Ve školní
družině jsme si uspořádali živou expozici ptáků a mohli jsme
zhlédnout fotografie a videa exotického ptactva.
Děti rády stále něco tvoří a nejlépe to, co si můžou samy
hned sníst, proto si chystáme během školního roku zábavu
i ve školní kuchyňce. Zvládáme pečení perníčků, vánočního
cukroví, jablečných závinů, ale také palačinek. Zkoušeli
jsme míchat koktejly čokoládové, banánové, jahodové
a také jsme měli dny ochutnávek různých druhů ovoce,
zeleniny i čokolády.
Umíme se zabavit nejen ve školní družině, ale i mimo
ni. Rádi chodíme na návštěvy, často jsme navštěvovali na
místní faře velice příjemného pána, který tam choval holuby.
Děti zajímaly informace o holubech, měly radost, když je
mohly chytat, dokonce po více návštěvách už byly schopny
rozeznat značkování jednotlivých holubů.
Tento školní rok jsme se také všichni více seznámili
s pravidly silničního provozu. Naleštili jsme koloběžky
a začali vyjíždět po cyklostezce z Nákla na Lhotu. Vždy

máme cílovou zastávku na zmrzlině. Určitě se budu
snažit děti motivovat i v příštím školním roce na jízdu na
koloběžkách. Jsem ráda, že děti tato pohybová aktivita baví
a můžeme tak rychle a snadno změnit prostředí.
V letních dnech měly děti nachystanou příjemnou zábavu
na školním dvoře. Dětem jsem zajistila nafukovací bazén,
naplnila ho vodou, a kdo chtěl, mohl se osvěžit. Některé děti
si našly zábavu s vodními stříkačkami a dělalo jim velkou
radost stříkat po paní vychovatelce.
Jak vidíte, ve školní družině se nenudíme.
Petra Chadimová

Historická pátračka

5.

A je to tady. Celoroční soutěž se nám přiblížila
do svého finále. Na začátku června figuríny
naposledy změnily převlek a přenesly se do Anglie
do doby panování královny Alžběty a královny
Viktorie. Barbie tentokrát zvolila modrou plesovou
toaletu a Ken švihácký dvorský oblek, doplněný o psací brk a pár
pergamenů. Žáci se museli poprat s následujícími otázkami:
1. Jak se nazývá módní prvek, který zdůrazňoval zadní partie
dámských šatů a jehož název připomíná české mužské jméno?
2. Jakou významnou historickou postavu představuje
mužská figurína?

Vítězkou pátého kola se stala a cenu si již podruhé
odnesla Anežka Hegerová ze 7. A. Během prázdnin se bude
moci začíst do knížky od Renáty Fučíkové – Shakespeare:
12 převyprávěných her v historických souvislostech. A jaké
byly správné odpovědi? Podle ceny jste již jistě také uhodli,
že mužem byl světově proslulý dramatik William Shakespeare
a módní vychytávka 19. století se nazývá honzík.
Blahopřejeme všem úspěšným pátračům. Žáky, kteří se do
soutěže zapojili opakovaně, čeká ještě malé překvapení. Věříme,
že nám zůstanete nakloněni a příští rok se opět zapojíte. Hezké
prázdniny! :)
Pořadatelé

Zprávy ze školy

Scénické čtení
Poslední hodiny literatury na základní škole si žáci 9.
ročníku zpestřili ukázkami scénického čtení. Pro výběr textů
měli od paní učitelky Jánošové jediné omezení – autor
musel žít ve 20. století. Žáci pracovali ve dvou a tříčlenných

skupinkách a vlastní interpretace textů nepřesahovala
10 minut. Během několika hodin se tak deváťáci měli
možnost seznámit s dílem Franze Kafky, Karla Poláčka,
Jiřího Voskovce a Jana Wericha nebo s různými povídkami
a hrami Karla Čapka či Václava Havla. Netradiční hodiny
sklidily velký úspěch.
Žáci 9. ročníku.

Zachraň spolužáka
V červnu si žáci 7. A a 7. B v hodinách výchovy ke zdraví
vyzkoušeli, jaké to je poskytnout první pomoc kamarádovi
či blízké osobě. Žáci vytvořili skupinky a vybrali si jedno z
možných zranění. Následně získávali informace a poté sami
na sobě demonstrovali náležitou první pomoc. Žáci dokázali
zastavit krvácení, zafixovali pohmožděnou zlomeninu nebo

simulovali první pomoc při alergické reakci po bodnutí
hmyzem. Nakonec pomocí všech získaných informací
a pořízených fotek vytvořili projekt, se kterým seznámili
i další skupiny. Všichni zúčastnění se shodli, že poskytnout
první pomoc není nic jednoduchého.
Žáci 7. ročníku

Inzerce - McDonald‘s

Otevíráme novou
restauraci McDonald's
Náklo - Unčovice!
V říjnu otevíráme novou restauraci McDonald's Náklo Unčovice! Hledáte stabilního zaměstnavatele a práci,
kde je možnost kariérního růstu? Staňte se součástí
skvělého týmu, který Vám umožní pružnou pracovní
dobu. Do doby, než se nová restaurace otevře, bude
zaškolení probíhat v Olomouci.
Pokud hledáte práci na hlavní
pracovní poměr nebo zkrácený
úvazek, neváhejte nás kontaktovat
na telefonním čísle:
+420 722 964 479
nebo e-mailem:
lucie.urbanova@cz.mcd.com

Co bude

