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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
ač bychom si to všichni přáli, teplé prosluněné dny nechtěly
ne a ne přijít. Hojnost srážek a chladnější počasí je vskutku jarní
a dle rčení studený máj, ve stodole ráj hrálo aktuální klima do karet
zejména zemědělcům a zahrádkářům. Co je dobré pro jednoho,
nemusí být pro druhého, a takový svět prostě už je. Dobrá zpráva
ale je, že díky nastaveným opatřením, postupnému proočkovávání
populace a i s příchodem teplejšího počasí to vypadá, že se
pomalu loučíme s tím čínským nesmyslem, který loni na jaře
nečekaně přišel a zcela přeskládal náš svět. Kéž by tomu tak bylo
již napořád.
Ať jsou již časy dobré či zlé, některé věci pokračují neohrozitelně
ve svém rytmu dál a jednou z nich je i rekonstrukce komunikace
v Mezicích. Stavebníci již mají hotové veškeré spodní konstrukce a
nyní se soustředí na obruby a dláždění. Jak jsem již avizoval, vše
započalo zahrádkou místního pohostinství, a to zejména z důvodu
nařízení vlády, které zavádí povolení provozu těchto zařízení a to
by se nemělo porušovat :)
S budováním zmíněných obrub se nám na stavbě začal
prokreslovat budoucí stav výšek a přesného umístění nových
konstrukcí komunikací, chodníků, parkovacích zálivů a vjezdů.
Toto s sebou samozřejmě nese pro občany nová zjištění a spoustu
připomínek a žádostí. Snažíme se všem vyhovět, jen musíme
dbát opatrnosti, aby požadované úpravy nesnížily naše šance
na získání dotace. Někdy nás tyto okolnosti významně limitují a
nemůžeme tak vyhovět zcela všem požadavkům.
TS Náklo se kromě prodeje kompostu, sekání trávy a jiných
běžných jarních činností věnují dokončovacím pracem ve Lhotě
nad Moravou. Aktuálně se pracuje na centrální části návsyi která by
měla být po jejím dokončení ozdobou celé vesnice. Snad se nám
to podaří zvládnout ke spokojenosti všech místních i přespolních.
Na Lhotě také probíhá rekonstrukce bytového domu. Zde byla
provedena výměna střechy, celá stavba je odizolována a došlo i ke
změně vnitřních dispozic celého domu. Následně se stavebníci
zaměřili na z čelního pohledu levou polovinu domu a provádí její
finální dokončení. Původní podmínkou dotace bylo dokončení
a zkolaudování jednoho bytu, a to z důvodu nedostatečného
množství získání dotačních prostředků. Zastupitelstvo obce ale
rozhodlo projekt dofinancovat úvěrem tak, aby mohla být kompletně
dokončena celá polovina domu a s ní také fasáda na celé stavbě.
Předpokládaný termín dokončení je plánován do konce prázdnin,
kdy budou moci být nově vzniklé byty pronajímány. Bude se
jednat o 2x byt 1+1, 3x byt 1+kk a 2x byt 2+1, z čehož jeden bude
bezbarierový. Nechali jsme autorizovaným znalcem stanovit výši
ceny nájemného a v druhé polovině prázdnin zveřejníme záměr
na pronájem těchto bytů. Případným zájemcům tedy doporučím
sledovat v tomto období úřední desku.
Když už jsem se rozepsal o Lhotě nad Moravou, tak si dovolím
zmínit, že na posledním zasedání Zastupitelstva obce Náklo byl
schválen návrh smlouvy na stočné pro občany této místní části.
Zkušební provoz ČOV a kanalizace bude v průběhu června
ukončen, takže si dovolíme požádat všechny Lhoťáky, aby se

dostavili na OU v Nákle k podpisu smlouvy na stočné. Podrobnosti
či dohodnutí termínu podpisu prosím řešte s paní Seidlmanovou
na tel.: 773 370 775.
Před pár dny proběhlo dlouho toužebně očekávané veřejné
projednání UP Náklo. Tento projekt se nám táhne již od roku 2012.
Moc se ale nedaří. První věcí, která ho zbrzdila, bylo projektování
kanalizace a ČOV ve Lhotě, které tehdy významně zablokoval
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hrozný
název a ještě horší úřad. Po vyřešení těchto komplikací se vše
již mohlo posunout, nicméně postup zablokovala svojí nečinností
úřednice stavebního úřadu. Zůstali jsme na mrtvém bodě, takže
jsme nakonec došli do stavu, kdy jsme jí celou agendu odebrali
a předali takzvané létající pořizovatelce, tedy obcí placené
odbornici na danou problematiku. Ta se chopila práce a vcelku
velmi rychle dořešila vše potřebné. Konečně jsme tedy postoupili
ke spíše již formálnímu závěrečnému dořešení letitého projektu.
Opravdu jsme nečekali, že se po všech těch letech projednávání
někdo přihlásí s námitkou. Bohužel se tak stalo. Spolek Příroda
kolem nás prostřednictvím petice podal námitku proti rozšiřování
těžby štěrkopísků. Vcelku chápu pohnutky organizátorů petice
a v mnohém s nimi i souhlasím, nicméně problém je v tom, že
schvalovaný dokument Územního plánu žádné nové rozšiřování
těžby štěrkopísků neumožňuje. Jeho cílem bylo rozšíření ploch
určených k výstavbě RD a narovnání existujících nesrovnalostí
v území katastru obce. Připomínkované převedení ploch do
rezervy těžby R1 a R2 žádnou těžbu neumožňuje a paradoxně ani
neusnadňuje budoucí projednávání jejího případného povolení.
Podaná námitka tedy nemá své opodstatnění a jediné, co způsobí,
je další prodloužení doby projednávání UP přibližně o dva měsíce,
což pravděpodobně zvýší i s tím spojené náklady. Petici podepsalo
celkem 243 převážně občanů obce Náklo.
Závěrem si ještě dovolím doplnit pár informací k naší paní
dětské doktorce. Po týdnech a měsících všemožných hledání přes
různé známé a neznámé se zcela nečekaně díky přehlašování
dětských pacientů do jiných zdravotnických zařízení ozvala paní
doktorka z Olomouce, která projevila o náš obvod zájem. Musím
konstatovat, že se jedná o velmi schopnou a perspektivní lékařku,
která rozhodně ví, co chce, a co dělá. Nechci to tedy zakřiknout,
ale po prvních jednáních a obeznámení paní doktorky s tím, co ji
u nás čeká, to vypadá, že by mohlo být do budoucna o dětskou
lékařku v Nákle postaráno. Co nás v této věci ale nemine, je
vyřešení prostor ordinace. Ty se budou muset pravděpodobně
zbudovat zcela nové. Zde se nám pak jeví jako nejvhodnější
řešení využít areálu mateřské školky v Nákle. Rada a následně i
Zastupitelstvo se dohodly zahájit přípravné kroky k dořešení všeho
potřebného. V přechodném období se zvažuje využití ordinace
v nově vznikajícím zdravotnickém zařízení MUDr. Adamcové
v kombinaci s ordinací v Příkazích. Snad se tedy vše otočí ke
spokojenosti našich dětí a jejich rodičů. O aktuálním vývoji Vás
budeme i nadále informovat.
Přeji hezké dny.
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce Náklo
16. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 17. 5. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Usnesení:
1/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje přijetí dotace na projekt „Protipovodňový varovný systém obce
Náklo“.
2/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021.
3/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – Lhota nad
Moravou.
4/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o odvádění odpadních vod.
5/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje dostavbu jedné poloviny domu a zateplení a dokončení obvodového
pláště včetně souvisejících prací na budově bytového domu ve Lhotě nad Moravou.
6/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje variantu č. 2 zajištění financování projektů obce Náklo úvěrem
u České spořitelny a.s. ve výši 13 000 000,-Kč.
7/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje členství obce Náklo ve spolku „Naše odpadky“ a souhlasí
s podpisem smlouvy.
8/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Řád veřejného pohřebiště.
9/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo revokuje usnesení č. 6/7/9/2019 a schvaluje Směnnou smlouvu č. 210010.
10/16/5/2021 – Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí dotace pro T.J. Sokol Náklo ve výši 46 206,- Kč na
úhradu nákladů za energie a vody na sokolovně v Nákle.
11/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro T.J. Sokol Náklo.
12/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Náklo ve výši
200 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí fary v Nákle.
13/16/5/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Náklo.

17. zasedání Zastupitelstva obce Náklo je naplánováno na den
28. 6. 2021 od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Informace z obecního úřadu

Náš jubilant v květnu 2021
Karel OŠŤÁDAL		Mezice

oslavil 70 roků

Našemu jubilantovi gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Aktuality z naší obce
Plánovaná dovolená na zdravotnickém středisku v Nákle
Květen: 27. + 28. 5. 2021
Červenec: 7. - 9. 7. 2021
červenec: 26. 7. - 30. 7. 2021 - zástup MUDr. Romana
Švecová, Spea, náměstí Nár. Hrdinů 2, telefon: 585 224
527, e-mail: ordinace@mudr-svecova.cz

srpen: 2. 8. - 6. 8. 2021 - zástup MUDr. Romana Švecová
září: 13. 9. - 17. 9. 2021- zástup MUDr. Romana Švecová
září: 27. 9. 2021
říjen: 25. 10. - 29. 10. 2021 - zástup MUDr. Romana
Švecová
MUDr. Andrea Adamcová

Poděkování Transfuzní stanice Olomouc
Transfuzní stanice Olomouc a MS ČČK Mezice děkují všem bezpříspěvkovým dárcům krve, kteří v roce 2020
darovali krev v této nelehké době.
Český červený kříž Mezice

Mateřská škola Náklo

Mateřská škola Náklo má dlouholetou tradici.
Na výborové schůzi Sokola Náklo dne 18. března 1929
se MUDr. František Strava rozhodl zřídit mateřskou školu při
sokolovně, na jejíž výstavbu věnoval 300 000 K. Přístavbu školky
financoval společně se svojí ženou Jenovefou Stravovou. Kancelář
prezidenta republiky svolila, aby mateřská škola nesla název
prezidenta Masaryka. Zakladatel a velký mecenáš MUDr. František
Strava zemřel dne 11. 10. 1938 ve věku 79 let.
Slavnostní otevření Masarykovy mateřské školy v přístavbě
sokolovny, za přítomnosti zástupců Obce Náklo, spolků, příznivců
a přátel dětí, se konalo v den 80. narozenin prezidenta Masaryka
7. března 1930. Školní rok pro děti 4 - 6 leté z Nákla, Jáchymova a
Mezic začal 14. července 1930. Do školky nastoupilo 63 dětí, v září
odešlo 14 dětí do obecné školy.
Z potřeby navýšení kapacity MŠ se o prázdninách v r. 1960
zařízení přestěhovalo do budovy MNV (dnes Jednota orelská).
5. 11. 1984 byla slavnostně otevřena nová budova MŠ pro 90
dětí (nynější), budována v akci „Z“ a do provozu uvedena 12. 12.
1984. Prostředky na stavbu poskytlo JZD Náklo, Severomoravské
dřevařské závody Náklo, Jednota SD Olomouc a další. V polovině
roku 1983 se projevil nedostatek některých materiálů, a tak se
stavba opozdila o 10 měsíců. Dle stavebních deníků dobrovolníci
odpracovali po sobotách a nedělích 30 640 h. Pilířem celé stavby
až do r. 1984 byl pan Josef Berka z Mezic. Ze stálých pracovníků
jmenujme Josefa Lakomého, Emila Urbánka, Zdeňka Utíkala,
Václava Pěčka, Miroslava Hrabčíka nejst., Jaroslava Němečka,
Stanislava Tichého, Josefa Kopřivu st., Ladislava Papicu, Josefa
Vybírala a mnoho dalších spoluobčanů. Největším problémem
stavby byla rovná střecha, kterou při prudkých deštích zatékalo.
V létě roku 1990 byla na školce postavena střecha sedlová.
Nedbalostí stavebního podniku byla prudkými dešti část interiéru

1. patra poškozena.
Od 1. 1. 2003 vstoupila podle zákona všechna školská
zařízení do právní subjektivity. Zastupitelstvo obce Náklo zamítlo
z ekonomických důvodů samostatnou činnost MŠ a přiřadilo ji ke
škole základní.
Rekonstrukce výměny oken započala v průběhu června
2013. Práce se zpozdily z důvodu včas nedodaného materiálu
a dlouhého vyřizování povolení ke stavbě. Uklízecí práce začaly
19. 8., ač ještě nebyly všechny stavební úpravy dokončeny. Při
úklidu se zjistila plesnivá podlaha ve skladu ložního prádla, a tak
ze dne na den p. Milan Dragon vyrobil novou podlahu. Aby toho
nebylo málo, ještě 28. 8. se vybourávalo okno v umývárně, jelikož
nebylo vhodné. Učitelky i uklízečky pracovaly denně 12 h, aby
se školka otevřela včas. Zásluhou rodičů, kteří s námi úklidové
práce vykonávali, se náš záměr uskutečnil. Další úpravy proběhly
o prázdninách 2018 - rekonstrukce dvou sociálních zařízení a
umýváren. Prázdniny 2019 patřily rekonstrukci třetí umývárny a
sociálního zařízení. O prázdninách 2020 došlo k rekonstrukci šatny
v přízemí. Nábytek se postupně vyměňuje za nový. V průběhu roku
se neustále doplňují hračky, didaktické i výtvarné pomůcky.
Z historie vedení MŠ Náklo
1930 Anežka Veselá , 1930-1935 Marie Molíková, 1935-1936
Božena Kokešová, 1936-1939 Milada Haderková, 1939-1942
Božena Šišmová, 1943-1945 budova sokolovny i školky zabrána
jako lazaret pro německé vojáky, 1951-1952 Libuše Hejlová, 19521953 Zdeňka Popelková, 1953-1954 Františka Pěničková, 19541955 Žofie Šenkýřová, 1955-1972 Božena Zimová, 1972-1999
Ludmila Klajblová, 1999-2018 Eva Biharyjová, 2018 Mgr. Hana
Béňová, 2019- doposud Renata Štěpánová.
Z kronik Mateřské školy Náklo zapsala Eva Biharyjová

Zprávy ze školy a ze školky

Den matek
V týdnu od 3. do 7. května se žáci 1. ročníku
poctivě věnovali přípravám překvapení pro
maminky k jejich svátku. Každý z nich vystavil
mamince diplom, kde napsal, jaká maminka je
a za co jí děkuje. Žáci také vyráběli přáníčka
a někteří ještě i záložky do knihy. Protože jsme
z důvodu covidu nemohli pozvat maminky na
besídku do školy, přichystali jsme alespoň
pásmo básniček, které jsem natočila a poté
maminkám zaslala. V pátek kromě dárečků děti
donesly mamince i růžičku. Všechny maminky
to moc potěšilo.
Hana Zakopalová

HURÁ!!! Máme zpět TV :)
V pátek 14. května si žáci 2. ročníku užili svou
druhou vyučovací hodinu tělesné výchovy v tomto
školním roce. Ne, nepřehlédli jste se. Jak jistě víte, až
dosud platil zakáz provozování sportovní činnosti na
školách a my začali v září plaváním, které jsme kvůli
pandemii ani nemohli dokončit. Následně byly všechny
hodiny TV zakázány. Jsme strašně rádi, že můžeme
zase pobíhat po hřišti, hrát různé míčové hry, skákat do
písku… Naše nejoblíbenější hra je tzv. „záchranka“. Je
to druh vybíjené, kdy ten, co je vybitý, odchází z pole
na tak dlouho, dokud někdo nevybije toho, kdo ho vybil
:). Možná jste z toho trošku zamotaní, ale my už v tom
máme docela jasno a můžeme tuhle hru hrát třeba
celou hodinu. A víte, co je úplně nejlepší? Že můžeme
sportovat bez roušek a dýchat čerstvý vzduch.
Žáci 2. ročníku

Historická

pátračka

4.

Ač neradi, musíme přiznat, že Hollywood žáky ZŠ
Náklo naprosto převálcoval. Těžko říct, čím to bylo.
Možná se chlupatého King Konga a šklebícího Jokera
zalekli. Smutným faktem zůstává, že tentokrát nepřišla
ani jedna správná odpověď na obě otázky zároveň.
Přitom stačilo zapátrat na internetu. Nebudeme vás tedy
déle napínat. King Kong se snažil vyšplhat na Empire
State Building, který podle Wikipedie měří 443,2 m
(oficiální stránky budovy uvádí 443 metrů), a celkem
4 herci, kteří si zahráli Jokera, získali Oskara (ne všichni
za tuto roli) – Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto
a Joaquin Phoenix.
Na začátku června zavede letošní poslední kolo
historické pátračky žáky do Anglie za časů dvou velkých
panovnic, ale to už prozrazujeme příliš mnoho... :)
Pořadatelé

Co bude

9. ROČNÍK
NOČNÍHO
TURNAJE
V BADMINTONU

Tel. 608 353 128

SDH Lhota nad Moravou Váz zve
dne 26. 6. 2021 od 17:00 na tradiční

Co bude

7. ročník – „Běhu Jana Opletala“ (10 km)
ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ VELKÉ CENY VYTRVALCŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ROK 2021.
Činovníci závodu: Jiří Peřina, Petr Matura, Jaromír Vaněk
Časomíra: měření závodu pomocí profesionální čipové časomíry Mylaps
Datum: sobota 26. června 2021
Místo konání: Dětské hřiště Lhota nad Moravou, 49.6756575N, 17.1447081E
Start: v 10,00 hod.
Prezence a startovné: Z hygienických důvodů upřednostňujeme přihlášky předem na webových stránkách
www.liga100.cz nejpozději do 24. 6. 2021. Do tohoto data je nutné uhradit i startovné ve výši 100,- Kč
převodem na účet: 159113189/0300, Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Přihlásit se je
možné i na místě na dětském hřišti ve Lhotě nad Moravou 9,00 – 9,30 hod. V případě přihlášení na místě
v den závodu se hradí startovné ve výši 200,- Kč. V ceně startovného: guláš + nápoj.
Kategorie:
muži A do 39 let (1981 a mladší), muži B 40 – 49 let (1980 – 1971), muži C 50 – 59 let (1970 – 1961), muži
D 60 – 69 let (1960 – 1951), muži E 70 let a více (1950 a starší) ženy F do 39 let (1981 a mladší), ženy G 40
– 49 let (1980 – 1971), ženy H 50 let a více (1970 a starší)
Délka trati: je pro všechny kategorie stejná – 10 km.
Popis trati: Bude popsána účastníkům na startu. Běží se ze Lhoty nad Moravou Litovelským Pomoravím
směrem na Hynkov, následně po 4. Moravské stezce k rozcestníku U Tří Mostů. Zde za mostem odbočíme
doleva a poté podél Mlýnského potoka zpět do cíle. Povrch je smíšený (šotolina, asfalt, polní cesta).
Převýšení – téměř žádné.
Viz: https://strava.app.link/AehZX2ISvgb
Ceny: Dle možnosti pořadatelů obdrží první tři v každé kategorii.
Speciální odměna za překonání traťového rekordu.
Současní držitelé:
Muži: David Pelíšek

čas: 33:08 (z roku 2020)

Ženy: Petra Kamínková

čas: 37:49 (z roku 2019)

Výsledky: Vyhlášení výsledků proběhne po skončení závodu v místě prezentace.
Pravidla: Závodí se dle platných pravidel pro silniční běhy. Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní
stav a běží na vlastní nebezpečí!
Kontakt: Jiří Peřina, Náklo 259, 783 32, Náklo, tel: 734 792 968, e-mail: jiri.perina@zsnaklo.cz
Přihlášením se do závodu a uhrazením startovného se závodník zavazuje dodržováním těchto propozic a
pravidel atletiky pro silniční běhy.
V Nákle dne: 23. 05. 2021
Za pořadatele srdečně zve:

Jiří Peřina

