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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
jestli jsme si před rokem mysleli, že už to nemůže být
horší, mýlili jsme se a jestli jsme si před měsícem mysleli,
že už bude lépe, zrovna tak nás potkalo velké zklamání.
Pandemie sice odchází z našeho světa, nicméně s koncem
olympiády v Pekingu se neohrožený vládce Ruska rozhodl
uvést svět do ještě větší beznaděje a po napadení Ukrajiny
začal vyhrožovat světu jaderným útokem. Vůdcové tohoto
světa nepředpokládají, že by konflikt zašel až tak daleko,
nicméně nic to nemění na tom, že po letech hojnosti
a blahobytu přichází jedna krutá zkouška za druhou a my
se s tím budeme muset nějak vyrovnat. Toto jsou bohužel ty
skutečné problémy a je moc dobře, že byly příčinou ukončení
žabomyších válek a otevřely dveře racionálnímu myšlení
zbytku světa. Buďme v těchto časech silní a nedopusťme,
aby se jakkoli pokřivily základní hodnoty naší lidskosti, jako je
slušnost, vyrovnanost, trpělivost, úcta, pokora. Pomáhejme
těm, kteří naši pomoc potřebují, protože nikdy nevíme, kdy
ji budeme sami potřebovat. Lidstvo je silné a dokázalo díky
vzájemné soudržnosti v minulosti překonat již mnoho útrap.
Nenechme se tedy zviklat.
To, co příjde, to bohužel už nedokážeme moc ovlivnit.
Toto je již v moci několika mocipánů a nám nezbývá než
věřit, že v této těžké zkoušce obstojí a úspěšně zvládnou
úkoly, pro které byli předurčeni. V návaznosti na uvedené
události je ale nutno zmínit ještě jeden problém, který pod
tlakem nepříznivých okolností pomalu ale jistě nastává.
I když se zmíněné konflikty podaří nějak zvládnout,
ekonomické zvraty, které současné dění provází, zapříčiní
nedostatek některých surovin a to se negativně projeví ve
zdražování základních potřeb našeho fungování, jako jsou
energie a pohonné hmoty, což se následně projeví úplně
ve všem. Nechci nikoho strašit a nepíšu to tady, abych
ještě více prohluboval beznaděj, která v nás panuje. Chci

jen varovat a nabádat k připravenosti. Nečekají nás lehké
časy, nicméně je nutné věřit, že vše špatné je k něčemu
dobré a každá karta se jednou obrátí. Buďte tedy silní
a trpěliví a buďte zároveň připraveni na to, že se budeme
muset hodně uskromnit a slevit na svých hodnotách, jen tak
se nám podaří nastalé problémy překonat, aby zas jednou
mohlo být dobře.
S vírou v lepší časy si nyní dovolím vrátit se k běžnému
dění v naší obci, byť je ve světle světových událostí zcela
nepodstatné. TS Náklo v únoru provedly po dohodě
s personálem MŠ Náklo a zahradní architektkou redukci
nebezpečných a náletových dřevin v MŠ Náklo. Před pár
dny dokončily páteřní spoj optiky ke Lhotě, provedly výměnu
několika lamp VO u sokolovny nyní zahájily přípravy na
výstavbě víceúčelového hřiště u sokolovny v Nákle. Toto
je vlastně hlavní projekt plánovaný pro rok 2022 a tudíž je
k němu i směřována veškerá aktivita. Mimo tuto realizaci
nás ale čeká ještě jeden neplánovaný projekt, a tím je
výsadba stromů v obci. Využili jsme možnosti nabízené
dotace a provedeme výsadbu více jak 250 ovocných
stromů. Nejvíce jich bude podél stezky ke Lhotě a zbylá část
se bude vysazovat za pozemky s novou výstavbou směrem
na Mezice. Na projektu se budou s obcí Náklo spolupodílet
i  SDH Lhota nad Moravou, Housátko a TS Náklo. Vysazovat
by se měla směs všemožných druhů a odrůd, takže by plody
těchto stromů mohly v budoucnu přinášet pestré občerstvení
poutníkům putujícím zejména po stezce z Nákla na Lhotu či
zpět.
Musíme se dívat dopředu s vírou, že vše bude dobré.
Že nakonec zvítězí zdravý lidský rozum a svět se vrátí
do starých dobrých kolejí. Jaro je za dveřmi a s ním bylo
vždycky lépe. Letos to nebude jiné. Přeji Vám ještě jednou
hodně sil a trpělivosti.
Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

Sběr kovového šrotu
Myslivecký spolek Náklo a SDH Mezice pořádají v sobotu
12. 3. 2022 sběr železného šrotu. Začátek sběru je v 9 hod.
Za poskytnutý železný šrot Vám
předem děkujeme!

Zastupitelstvo obce Náklo
20. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhne dne 10. 3. 2022
od 18:00 v zasedací místnosti OU Náklo.
Srdečně zveme všechny občany na první letošní veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Náklo, které se uskuteční v zasedací místnosti OU v Nákle.
Na programu zasedání bude:
1. Kontrola usnesení a zpráva rady
2. Rozpočtové opatření
3. Dodatek č. 1 - Veřejnoprávní smlouva s Městem Štěpánov, Revokace usnesení č. 17/20/12/2021
4. Darovací smlouva Obec Náklo – Jednota Orel Náklo
5. Rozvojový strategický dokument obce Náklo na období 2022 -2026
6. Dotační titul -NPŽP 4/2021 – výsadba stromů v obci Náklo
7. Žádost o dotaci – RKC Housátko. z.s.
8. Žádost o dotaci – SDH Lhota nad Moravou
9. Výměna veřejného osvětlení
10. Usnesení
11. Diskuse
12. Závěr

Informace z obecního úřadu

Náš jubilant v únoru 2022
Bohuslav SKALIČKA		Lhota n. M. oslavil 80 roků
Našemu jubilantovi gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

OBECNÍ KNIHOVNA V NÁKLE

Do naší obecní knihovny byl zakoupen a instalován nový počítačový program
Tritius, pro správu a propojení knihoven. Jeho velkou výhodou je, že funguje
na síti a umožní čtenářům si přímo prohlédnout katalog knih a knihu si zde
zarezervovat.
Těšíme se na Vás, knihovna Náklo.
Online katalog pro čtenáře: https://regionol.tritius.kmol.cz/library/Naklo/

Zprávy z obecního úřadu

Nová kniha o Nákle

Vážení nákelští občané a přátelé Nákla,
v letech 2013-2020 jste mohli najít v nákelském zpravodaji
články, které se vázaly k historii a kultuře Nákla. Ty se staly
podkladem pro vznik knihy s názvem „Střípky z nákelské
historie a Náboženský život v Nákle“.
Jedná se o dvoudílnou publikaci, kde první díl pojednává
o historii Nákla na pozadí světových dějin od pradávných
dob až po současnost (do roku 2020). Každé období je
doloženo obrazovým materiálem.
Zajímavá kapitola je o živnostnících v Nákle, o spolkové
činnosti, o škole, o zdravotnictví, atd. Neobvyklé informace
se dozvíte o historii hospody „ U Gajů“. Hodně zajímavého
se dočtete o významných osobnostech Nákla z minulosti
i současnosti.
Druhý díl knihy začíná popisem stavebních církevních
památek, včetně unikátního nákelského kostela a fary. Další,
menší památky, jako jsou kapličky a kříže, jsou popisovány
po sobě tak, jako byste šli procházkou a postupně je
potkávali. Budete tak mít tipy na výlety po okolí Nákla.
Naši předkové se účastnili různých církevních slavností.
Možná je poznáte na některé z fotografií. Se souhlasem prof.
Jindřicha Štreita bylo použito do knihy i několik desítek jeho

fotografií. Jednu z kapitol napsal MVDr. František Špruček
PhD., MBA včetně fotodokumentace.
Na 280 stranách se můžete dozvědět spoustu nových
věcí nejen o Nákle. Najdete zde odpovědi na různé otázky:
Co jsou to počty sousudkové? Jak vypadalo vysvědčení ze
školního roku 1888/1889? Kolik bylo žáků v 1. třídě v Nákle
v r. 1883 a jak vypadali na fotografii? Jak moc zasáhly
Náklo povodně v r. 1997? Co víte o podzemních chodbách
v Nákle?
Kdo má rád folklór, může shlédnout spousty fotografií
z období let 1991 – 2001, kdy každoročně probíhaly v Nákle
„Jízdy králů“.
V příloze je seznam zpěváků kostelního sboru za
posledních 100 let. Také slovník méně známých hanáckých
slov z Nákla a okolí, která se v Nákle používala a která
upadají v zapomnění.
Koronavirová pandemie nám neumožnila uvést knihu
tradičním způsobem při veřejném „křestu“. Snad se to podaří
při 2. vydání, kde opravíme i drobné překlepy, za které se
omlouvám.
Pěknou četbu přeje
MUDr. M. Turková

POMOC UKRAJINĚ

Vážení občané, v případě, že se rozhodnete pomoci Ukrajině formou daru, ať již finančního nebo
věcného, držte se prosím nastavených systémů vlády a k tomuto účelu zřízených organizací.
Obec Náklo pro tento případ také zřizuje transparentní účet, který bude určen k přímé pomoci
v postižených oblastech. Pomoc bude realizována přes občany Ukrajiny, kteří před konfliktem
v obci pracovně působili. Pokud je toto řešení pro Vás tedy vhodnější, budete moci tento účet
využít. O jeho zřízení Vás budeme aktuálně informovat.
V případě ochoty ubytovat osoby, které byli nuceny svou zemi opustit v obavě o život svůj a svých
dětí, nás prosím informujte. Rádi Vám pomůžeme při řešení souvisejících potřeb.

Informace ZŠ Náklo

Zase v divadle
Přestože jsou už Vánoce dávno za námi, v neděli
13. února mělo několik kluků ze sedmičky možnost
připomenout si jejich atmosféru. Zamířili totiž do Olomouce
na odpolední představení Moravského divadla, které mělo
na programu zpracování známé Dickensovy Vánoční
koledy. Příběh diváky tentokrát pod názvem Pan Scrooge
zavedl do starého Londýna a seznámil je s postavou
lakotného skrblíka a morouse, který nemá rád lidi a Vánoce.
Překvapením bylo, že tentokrát se na jevišti neobjevili jenom
herci, ale i jejich dřevění dvojníci – loutky. A protože se hrálo
bez přestávky, tempo nabíralo na obrátkách. Ke slovu přišly
i kolečkové brusle a longboard. Jestli se pan Scrooge na
konci představení napravil vám neprozradíme. Řekneme
jen, že všichni diváci, malí i velcí, byli se závěrem i s výkonem
herců moc spokojení. Dokonce tak, že je odměnili dlouhým
potleskem ve stoje.
Sedmáci

Slabikářování
Středa 2. února byla pro prvňáčky velkým dnem.
Dostávali totiž svůj první slabikář. Nebylo to ale jen tak.
Nejdříve museli získat 3 klíče za splnění speciálních
úkolů. Teprve pak jim jejich patroni deváťáci předali
slabikáře a odznáčky s nápisem ‘Jsem čtenář/ka.‘
Společně si pak chvíli četli a slabikáře prohlíželi. Po
návratu do třídy pak velký krok vstupu mezi čtenáře
oslavili s paní učitelkou Michaelou Jedličkovou dětským
šampaňským a prskavkami.
Natálie Lakomá a Eliška Blahová, 9.tř.

Recitační soutěž ve škole
Ve středu 16. února se v učebně přírodopisu Základní
školy Náklo konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžící,
kteří byli pečlivě vybráni ze svých tříd paními učitelkami,
netrpělivě a nervózně čekali, až na ně přijde řada. Před
porotou pak interpretovali texty z prózy i poezie. Pouze ti
nejlepší ze 4 kategorií se mohli těšit na postup do okresního
kola v Olomouci. V první kategorii nakonec zvítězil Ondra
Dostál ze 2. třídy a ve druhé kategorii Klára Kopečná

reprezentující 5. třídu. Mezi staršími dominovaly ve svých
kategoriích Anastázie Pelikánová ze 7. třídy a Ivanka
Stejskalová z 8. B. Reprezentovat školu do Olomouce
pojedou Klárka Kopečná a Lenička Vybíralová z 5. třídy,
jejichž výkon porotu nejvíce nadchl. Pochvalu si ale zaslouží
všichni účastníci soutěže. Holkám z pětky budeme v březnu
držet palce!
Denis Daniška, 9. tř.

AKCE Binec 2022

Plánované akce

Vážení spoluobčané,
po letech zákazů a omezení můžeme konečně udělat
Binec 2022 zase postaru, tak jak jsme byli zvyklý se
společným posezením a pohoštěním na závěr. Budeme
velmi rádi, když se přidáte dne 26. 3. 2022 ve 14:00,
kdy se sejdeme na tradičních místech v Nákle před OU,
v Mezicích na hřišti a ve Lhotě na návsi, abychom na
svých tradičních oblíbených trasách udělali konečně

zase pořádek. Pořádek dělá přátele a tady to platí
dvojnásob, protože od 15:00 se na Vás budeme těšit
v Orelské zahradě s malým, ale vítaným občerstvením.
Přijďte tedy přivítat jaro tímto tradičním a ušlechtilým
způsobem a nezapomeňte s sebou vzít rukavice. Po
těch letech mohou být některé odpadky dosti nechutné :)
Na setkání s Vámi se těší všichni přítomní :)

Kulturní komise

Spolek rodičů MŠ a ZŠ
Náklo pořádá

JARNÍ BAZÁREK

Přijďte prodat či nakoupit pro své ratolesti oblečky, ale i hračky, boty a jiné. Prodej bude probíhat formou komise
rozdělené podle jednotlivých velikostí.Termíny konání Podzimního bazárku:

Příjem zboží k prodeji 17. 3. 2021 od 17:00 do 19:00 hod.
Pátek 18. 3. 2021 od 16:00 do 20:00 hod.
Sobota 19. 3. 2021 od 09:00 do 12:00 hod.

Místo konání: na sále U Kapličky v Mezicích č. 53
Pořádá: Petra Maitnerová, mobil: 606 157 911, e-mail: lucky2@luckyplus.cz, nebo: detiImn@seznam.cz

Vyrábění pro děti, jarní dekorace, malování a jiné...

ŠKOLNÍKŮV ZHRNOVAČ
(jediný zhrnovač, který se na jaře neodkládá)
stále marnou snahou přivítá jaro
Kdy: sobota 26. 3. 2022 od 20.00 hodin
Kde: hospoda U Gajů, koncertní sál (kino)
Co dobrého: guláš (řádně divoké)
Vstupné: dobrovolné (co dostanem, zodpovědně propijem)
Rezervace míst: se nekoná
Těšíme se: na Vaši účast pod pódiem
Co ještě: tombola (hodnotné a chutné ceny)
Host k půlnoci:

Plánované akce

Tvořivá kavárna „Z pohádky do pohádky“
V sobotu 2. 4. 2022 od 13,30 do 17,00 hod. U Floriánka (Náklo 107)
Co Vás čeká:
• Výborná káva, čaj
a domácí zákusky
• Pohádkové
výtvarné tvoření
• Miniherna pro
nejmenší
• Malá odměna pro
ty, kteří dorazí
v masce.
Od 14:00 hudební
vystoupení dětí Scholy
Náklo a Hanky Vařekové
s Haničkou a Emičkou.
Těšíme se na vás,
Housátko :-)

