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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
dle aktuálního kalendáře jsou za námi Velikonoce a dle
aktuálního vývoje počasí je tu jaro. Vše je tedy jak má být, až
na ten maličký, téměř neviditelný Covid 19. I když se situace
postupně zlepšuje, již rok trvající a mnohdy neopodstatněná
krizová opatření již mnohým působí velké problémy. Dovolím
si pár aktuálních statistických informací. Za uplynulý rok
se v Nákle oficiálně nakazilo celkem 227 obyvatel, 16 jich
potřebovalo intenzivní lékařskou pomoc a 3 občané na Covid
19 v naší obci zemřeli.
V návaznosti na uvedené musíme konstatovat, že z důvodu
vládních opatření a obavy z nákazy v podstatě úplně skončil
jakýkoli společenský život v obci. To nám přijde vzhledem
k tomu, že v obci funguje na 15 spolků a více jak 10 tvůrčích
kulturních uskupení, velmi smutné. V dřívějších letech byl
někdy problém zorganizovat kulturní dění v obci tak, aby se
akce nekřížily. Nyní již rok téměř nic. Pokud dědina nežije, jde
to s ní od desíti k pěti. Lidé se přestanou potkávat a postupně se
odcizí. Ještě horší dopad to pak může mít na mladou generaci
a zejména seniory.
Minulý týden jsme tedy vyzvali Kulturní komisi, aby
s ohledem na situaci vymyslela něco, co by náš komunitně
společenský život v obci trochu rozhýbalo. Je nutno říci, že
i tito lidé jsou z aktuální situace velmi sklíčeni, a tak se rádi
zapojili a z plodné diskuse vzešlo několik zajímavých nápadů.
Po dlouhé době se nám tedy začnou na posledních stránkách
Zpravodaje objevovat pozvánky na různé soutěže, do kterých
se budete moci v rámci obce a jejího okolí zapojit. Snad Vám
to udělá radost a podaří se tuto kdysi významnou kulturně
společenskou obec znova rozhýbat.
Co se v obci ale naštěstí nezastavilo, to jsou probíhající
stavby. Ta v Mezicích postupuje dle plánovaného
harmonogramu. Nad rámec plánovaných prací zde provádí TS
Náklo ve spolupráci s Moravskou vodárenskou, a.s. výměnu
uzávěrů vodovodních přípojek, které byly v minulosti velmi
nekvalitně udělány a provázejí je časté poruchy.

Před opravou komunikace se tedy nabízí jejich kompletní
výměna. V návaznosti na uvedené se také provádí přeložka
nadzemního potrubí nad Cholinkou, které nevzhledně
zasahovalo do komunikace. V rámci relaizace stavby se
již tradičně vyskytly i drobné komplikace, ale vesměs se je
prozatím daří řešit bez vlivu na průběh stavby. Uvidíme tedy,
co bude dál.
Možná jste si všimli, že máme v obci nový rozhlas. Ten byl
před pár dny i uveden do zkušebního provozu. Budeme rádi,
když nás budete informovat v případě jeho špatné slyšitelnosti
u Vaší nemovitosti. S realizací tohoto projektu z dotačních
prostředků je také spojena povinnost obce zpracovat
Protipovodňový plán. Při jeho přípravě je nutná součinnost
i některých domácností, které jsou v záplavovém území obce.
Tyto domácnosti budou dopisem vyzvány k součinnosti, tak
prosíme o Vaši vstřícnost. Děkuji.
Po novém roce jsme mimo jiné zahájili práce na přípravě
projektu chodník Náklo - Příkazy a plánování výstavby Náklo
nad strání. Oba projekty jsou v úplném začátku přípravy studie
podobně jako v minulém Zpravodaji zmiňovaná Tělocvična ZŠ
Náklo. Zde se Vám musím omluvit, sliboval jsem zveřejnění
aktuálních informací k projektu na webu obce Náklo a nějak
se mi to nepodařilo. Zkusím to tedy na druhý pokus :) Kdo
máte zájem, informace najdete na www.naklo.cz přes odkaz
Informace o obci a dále Připravované projekty.
Toliko tedy k aktuálním projektům. Závěrem si ještě
dovolím velikou prosbu. V posledním období se nám
v obci rozmáhá neukázněnost majitelů psů při venčení na
veřejných prostranstvích obce. Myslíme si, že koše se sáčky
na psí exkrementy jsou po obci rozmístěny v dostatečném
množství a pro nikoho by tedy neměl být problém psí bobky
odstranit. Prosím tedy občany, aby nám tyto poklady po obci
nezanechávali. Děkuji za pochopení.
Přeji všem pevné zdraví a dobrou náladu v nadcházejících
jarních dnech.
Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

Svoz kovového odpadu
Myslivecký spolek Náklo pořádá v sobotu 17.4. 2021 v Nákle sběr
železného šrotu. Začátek sběru je v 9 hod.
Za poskytnutý sběr Vám
předem děkujeme!

Informace z obecního úřadu
Provoz OU Náklo

Informujeme občany, že provoz Obecního úřadu v Nákle funguje nadále
v omezeném režimu, tedy pouze v úředních dnech. Pokud potřebujete bezodkladně
řešit jakékoli záležitosti, neváhejte nás prosím kontaktovat telefonicky či mailem
na kontaktech:
Starosta obce
Marek OŠŤÁDAL

+420 603 777 284

starosta@naklo.cz

Místostarosta obce
Mgr. Tomáš Utíkal

+420 773 333 952

kancelar@zsnaklo.cz

Účetní
Markéta HYNKOVÁ

+420 773 370 776

ucetni@naklo.cz

Evidence obyvatel
Svatava ANDRÝSKOVÁ

+420 773 370 773

andryskova@naklo.cz

Matrika
Magda DOSTÁLOVÁ

+420 773 370 774

dostalova@naklo.cz

Ředitel TS Náklo
Lubomír Dostál

+420 777 300 259

dostal@naklo.cz

A mailová adresa pro ohlášení poruch:				

poruchy@naklo.cz

Charita Litovel - co je nové...
Zasáhla Vás také koronavirová krize? Naše Charita je
tady od toho, aby Vám pomohla. Nebo chcete pomáhat
s námi? Zapojte se do jarní Potravinové sbírky!
Na jaře minulého roku jistě každý z nás doufal, že
opatření spojená s koronavirovou pandemií budou
za chvíli pryč a nikoho nenapadlo, že za rok budeme
v situaci, která bude o tolik horší.
Lidem začínají docházet finance už i na to nejnutnější
– na potraviny. Charita v Litovli poskytuje v rámci služeb
svým klientům možnost potravinových balíčků, které
zprostředkuje Potravinová banka. Dříve tyto balíčky
směřovaly především samoživitelům, seniorům nebo
chudším obyvatelům. Nyní registrujeme, že o pomoc
žádají i lidé, které by dříve nejspíš nikdy nenapadlo, že se
ocitnou v takové nouzi a nebudou mít dostatek financí ani
na nákup základních potravin. Již rok trvající pandemie
připravila část lidí o zaměstnání nebo si již nevydělají
tolik jako dříve. Mnoho lidí je nuceno brát si půjčky nebo
sáhnout na své úspory – zdroje ale nejsou nekonečné.
Jednou ze služeb naší Charity, která Vám může s Vaší
situací pomoci, je Sociálně aktivizační služba pro rodiny

s dětmi. Pracovnice pomáhají rodinám s jejich aktuální
situací a snaží se společně najít správou cestu k lepšímu.
Existuje nespočet témat, na které se spolu můžete
zaměřit. Ať už se jedná o ztrátu zaměstnání, pomoc se
stanovením výživného a péče u dětí, komunikaci s úřady,
pomoc se sepsáním různých úředních záležitostí
a mnoho dalšího. Nebojte se nás kontaktovat na tel. čísle
731 643 780. Služba může být anonymní. Každý z našich
pracovníků je vázán mlčenlivostí, o Vašich potížích se
tak nikdo nedozví.
Počet osob ohrožených chudobou bude vlivem
pandemie přibývat a pomoci můžete i vy. Stačí se zapojit
do jarní Sbírky potravin, která proběhne 24. 4. 2021 v Bille
v Litovli. Vámi vybrané potraviny a drogerie poputují na
Charitu v Litovli, která pomáhá například opuštěným
seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi,
lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným
postižením.
Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují.
Charita v Litovli

Zprávy ze školy a ze školky

Pasování v první třídě

Přesto, že žáci první třídy naší školy nemají při svém
prvním školním roce optimální podmínky, dělají ve výuce
pěkné pokroky. Vzhledem k tomu, že je v současné době
důležité udržet jejich pozornost i nadšení pro nové zážitky
a vědomosti, byla pro ně 23. února připravena malá oslava.
Třídní učitelka Hana Zakopalová za pomoci asistentky

pedagoga Venduly Králové uspořádala pro děti „Pasování
na čtenáře“. Před udělením titulu „Čtenář“ musely děti splnit
několik úkolů jako důkaz, že jim tento titul právem náleží.
Během následné ceremonie žáci obdrželi svůj první slabikář.
Samozřejmou součástí oslav bylo dobré jídlo a pití v podobě
dortu a bublinek.
Vendula Králová

Historická
pátračka
Rozřešení

3.

Vypadá to, že tentokrát jsme skutečně mnohým zamotali hlavu.
Ačkoliv Napoleona a Dámu s hranostajem spousta pátračů odhalila
jako záchytné body, s odpověďmi na položené otázky už to bylo
horší. Slavný vojevůdce u nás skutečně v roce 1805 zvítězil v bitvě
u Slavkova, její oficiální název ovšem zní Bataille d´Austerlitz. Ještě
více zavádějící byla Dáma s hranostajem. Ta totiž měla ukázat na
svého tvůrce Leonarda da Vinciho, ne sama na sebe. Nejslavnějším
portrétem renesanční dámy je pochopitelně Mona Lisa. V pařížském
Louvru ji ale najdete pod názvem La Joconde.
Z historického labyrintu vyšla vítězně Kamila Hrazdilová z 8. třídy
a domů si jako cenu odnesla našeho hranostaje a kulku, která byla
vypálena právě v bitvě u Slavkova a pro naši soutěž byla získána
z Památníku Mohyla míru. Nové kolo historické pátračky zavede žáky
do Hollywoodu. Po Velikonocích se zaměříme na dějiny filmu, takže na
chodbě školy se tentokrát setkáte s hrdiny, které byste možná raději
vůbec nepotkali.
			
Pořadatelé

Informace MŠ Náklo

Základní škola a Mateřská škola Náklo, okres Olomouc, příspěvková organizace, Náklo 126, 78332

vyhlašuje

Možnost doručení:


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NÁKLO

do datové schránky školy, ID: 3wmmfke

Základníodškola
a Mateřská škola Náklo, okres Olomouc, příspěvková organizace, Náklo 126, 78332
3. května 2020 do 14. května 2021



vyhlašuje

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a

onemocněním COVID-19 a opatřením MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2021/2022
se zápis uskuteční takto:

Trvalý pobyt dítěte

pobyt

v obci

Náklo, 3

Mezice, Lhota nad Moravou
Věk dítěte

dítě, které před 1. 9. 2021 dovrší 15
5



obálku textem „Zápis do MŠ“)

osobní podání do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do školy (vlevo prosím
označte obálku textem „Zápis do MŠ“)
Osobní podání - dle domluvy s vedoucí učitelkou MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NÁKLO
Bodové ohodnocení

Trvalý



poštou na adresu: ZŠ a MŠ Náklo, Náklo 126, 783 32 Náklo (vlevo prosím označte

(Renata Štěpánová tel. 777 336 710, email: renata.stepanova@msnaklo.cz)

Bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

Kritérium

emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!) na adresu:

jiri.perina@zsnaklo.cz

pro školní rok 2021/2022

let

(povinné

vzdělávání)

předškolní

Registrační číslo:

pro školní rok 2021/2022

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena ve správním
řízení. Toto registrační číslo vám bude sděleno na vámi uvedené kontaktní údaje v zápisním
listě. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn

od 3. května 2020 do 14. května 2021

na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě - na budově školy.

dítě, které před 1. 9. 2021 dovrší 10
4 roky

Individuální vzdělávání:

ostatní děti podle věku (přednost 5

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální

mají děti dříve narozené)

vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné
zařízení, než je MŠ. Zákonný zástupce je povinen, přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu

Zákonný zástupce doloží tyto dokumenty:

vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s žádostí

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (http://www.zsnaklo.cz/materskaskola/dokumenty-1/)

k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
http://www.msmt.cz/file/50179/

Oznámení k individuálnímu vzdělávání naleznete na stránkách MŠ-

 Zápisní list (http://www.zsnaklo.cz/materska-skola/dokumenty-1/)

http://www.zsnaklo.cz/materska-skola/dokumenty-1/

onemocněním COVID-19 a opatřením MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní
 Kopie rodného listu dítěte

 Potvrzení od dětského lékaře o řádném očkování dítěte (Podmínkou přijetí dítěte do
MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se

stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se

rok 2021/2022

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které
plní povinné předškolní vzděláván) (http://www.zsnaklo.cz/materska-skola/dokumenty-1/)

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat:
Ředitele školy: Mgr. Jiří Peřina, tel: 773 645 507, e-mail: jiri.perina@zsnaklo.cz
Vedoucí učitelku: Renata Štěpánová, tel. 777 336 710, email: renata.stepanova@msnaklo.cz

seDětská
zápis uskutečnílékařka
takto: Bezv osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole
Nákle
Kritérium

Ne vždy se události v naší obci
vyvíjejí dle našich představ. Ač velmi
neradi Vám proto musíme oznámit,
že naše dětská lékařka MUDr.
Hoffmannová opouští naši ordinaci
dětského lékaře v Nákle. Vzhledem
k tomu, že svůj odchod dlouhodobě
plánovala, provedla vše pro to, aby
pro naše mladé pacienty za sebe
zajistila adekvátní náhradu. I přes
její velkou snahu se jí to ale bohužel
nepodařilo a vypadá to, že naše
ordinace od 1. 7. 2021 zůstane
neobsazená.
Jak jsem již zmínil, je to veliká
škoda. Paní doktorce náleží za tu
spoustu let práce dětského pediatra
u nás v obci velké poděkování.
Dětských lékařů je v posledních
letech
ale
velký
nedostatek
a následkem toho se pak stává

Trvalý pobyt dítěte

obsazení ordinací na vesnicích
všeobecně velkým problémem.
Samozřejmě se budeme snažit
hledat kvalitní nástupkyni, nebo
nástupce, nicméně riziko, že se to
nepodaří je vzhledem k uvedenému
velmi vysoké. Již předem se
tedy omlouváme všem rodičům
za případné komplikace, které
nastanou. Pokud by Vás napadlo
nějaké řešení nepříznivé situace,
neváhejte se na nás prosím obrátit.
Za jakoukoli pomoc budeme velmi
rádi.
Ještě jednou tedy děkujeme paní
MUDr. Hoffmannové a doufáme, že
se situaci podaří vyřešit a v Nákle
bude moci zůstat tato potřebná
služba zachována.

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt v obci Náklo, 3
Mezice, Lhota nad Moravou

Věk dítěte

dítě, které před 1. 9. 2021 dovrší 15
5 let (povinné předškolní
vzdělávání)

Marek Ošťádal, starosta

dítě, které před 1. 9. 2021 dovrší 10

Plánované akce

AKCE Binec 2021
Vzhledem k nepříznivým okolnostem dnešní doby
tradiční akce Binec bohužel ve svém plánovaném termínu
neproběhla. Příroda kolem nás je ale plná odpadků
a jak se říká, pořádek dělá přátele. Rozhodli jsme se
tedy vyzvat občany obce k netradičnímu provedení této
tradiční akce, a sice individuálně bezpečným způsobem,
který nebude v konfliktu s aktuálními vládními pravidly.
Kdo by se tedy chtěl zapojit, navrhněte si den a hodinu,
kdy vyrazíte na vycházku po krásách našeho katastru.
Pokud nemáte pytle, rádi Vám je dodáme, a kdo bude

chtít a nahlásí to s předstihem, dodáme i kabanos :)
Kterou trasou se vydat Vám poradíme telefonicky (603
777 284) a nebo vyrazte jen tak a sesbírejte, co Vám
přijde do cesty. Každý odpadek, který zvednete, v naší
krajině ubyde a uděláte tím dobrý skutek.
Odpad, který nasbíráte, dejte na hromadu a pošlete
zprávu (777 300 251), kde si ho máme vyzvednout.
Když se s ním vyfotíte a pošlete nám fotku, rádi Vás za
projevenou aktivitu oceníme :)
Děkujeme...
Kulturní komise

KAMÍNKOVÁNÍ S HOUSÁTKEM
Pojďte s námi malovat kamínky a nemáte-li čím, výbavu vám rádi půjčíme. Malým
i velkým malířům nabízíme k malování kamínků naši Putovní krabičku, kde všechno
potřebné vč. návodu najdete. Tuto krabičku si můžete vypůjčit po předchozí sms
domluvě: 608 915 969 na adrese Náklo 11 (vedle školy).
Malované kamínky bychom rádi využili na letním příměstském táboře, který už
pro děti chystáme, a nejlepší výtvory budou náležitě odměněny. Pusťte se s chutí
do tvoření a v příštím zpravodaji se dozvíte, co s kamínky udělat. Bližší informace
naleznete též na www.housatko.cz a na našem FB: https://www.facebook.com/
housatko.cz, kde se se svými výtvory můžete i pochlubit.
L. Literová

Pátrání se Sluňákovem

Pátrací hra - Poklad Karla Fišary
Buďte zdrávi.
Mé jméno jest Karel Fišara, v Nákle roku 1871 narozený. Zabývám se
vědou archeologickou a ve své sbírce jsem již četné nálezy shromáždil,
které před smrtí svojí museu vlastivědnému zanechám.
Mnoho přednášek jsem přednesl, na vícero národopisných výstavkách
jsem svůj podíl měl a mnohé v oboru věhlasné osobnosti mou práci
ocenily. Měl jsem tu čest své sbírky i profesoru Tomáši Masarykovi ukázati.
Nic tedy nedbám, že mí sousedé často pouze posměch pro mě a moji
práci mají.
Před časem jsem při výzkumech hradiska ve Skrbeni vzácný poklad
z doby předhistorické, tak zvané Lathénské objevil. Tento poklad
nezahrnul jsem do svého odkazu museu, nýbrž pečlivě uschoval.
Pro své slabé srdce na tomto světě již dlouho nepobudu a o poklad se
s vámi rád podělím.
Ovšem pouze s těmi, kdož vytrvalost a bystrost a logické uvažování ukáží.
Tři následující úkoly jsou klíčem k pokladu mému.
Vše potřebné naleznete na https://slunakov.cz/poklad-karla-fisary/

Proč to děláme?

Hanácky nářeči je pomalê ale jistě veklačovany spisovnó
češťênó, aspoň se to teda fšôdê vêkládá. Maly děcka ôž hanáckê
nemlovijó, protože to néni moderni, to se takê vêkládá.
Hanáci só prastary etnikum a majó boható kulturô a tradice. Vi
ale negdo, kolêk je eště na Hané třeba kroju, kolêk lêdi skôtečně
eště mlovi hanáckê a gde fšôdê só po světě Hanáci potróšeni?
Toš proto to dělámê, abê smê vêpátralê tadê tê fšeckê věcê
a zkôsêlê téch pár poslednich Hanáku ze fšeckym fšôdê posčétat.

Jak to chcemê ôdělat?

Je to jednodôchy. Vêplňte krátké dotazniček, keré nandete na:

www.scitanihanaku.cz

a je vêmalovany. Vêplňte ho za sebe a ešlê znáte nejakyho
Hanáka, keré počétačum neholdôje, domlovte se s ňém a vêplňte
ê za něho, abê se nepřêhodilo, že bê se na nekeho muhlo
zapomenót. Ešlê třeba znáte ê nejakyho Hanáka, keré ôž tadê na
Hané nebévá a větr ho odfókl nekam dál, déte mô zprávô, ať se
takê přêdá.To bê bêla velêká škoda, kdêž bê negdo chêběl. Dêť tê
čisla bê pak nebêlê pravdivy.

Gdo to dělá?

Fšeci znajó Pepina z Hané. Deť on nigdá nemêslêl nic zle
a Hanó a fšecko, co je s ňó spojeny měl dêckê tôze rád. Tak se
ê jednyho krásnyho dňa stalo, že ho napadlo, že bê po vzorô
Českyho statistickyho óřadô spočétal fšeckê Hanákê, co eště
mlovijó hanáckê.
Pepinovi pomocnici pak só Marek Ošťádalu z Mezêc, Arnošt
Voglu z Haňovic a hromada dalšich nadšencu a dobrovolniku.

Co z teho bôde?

Bôdemê znat pravdô. Bôdemê skôtečně vědět, kolêk Hanáku
eště mlovi hanáckê a ešlê je pravda, že tadê to nářeči skôtečně
miři k zánikô. Přêndemê ê na to, kolêk je na Hané eště kroju
a kolêk Hanáku si v nich rádo vêrazi mezê lêdi. Třeba se nám
povede ê ôspořádat nejaky zetkáni, bôď na nejaké slávě a nebo
jenom tak.
Kdo bôde chtět, muže napsat svuj kontakt a mê ho ôpozornimê
na to, kdêž se bôde dit neco, co bê ho muhlo zajimat. Na svó česť
slêbôjem, že reklamê na levny trenyrkê a šampónê na fšecko
nikemô posilat nebôdemê.
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