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listopad 2022

O B E C N Í

Z P R A V O D A J

Vážení a milí občané Nákla, Mezic a Lhoty.

Začínáme spolu na stránkách obecního zpravodaje novou etapu historického vývoje obce Náklo.
V měsíci září proběhly komunální volby a já bych chtěla touto cestou poděkovat všem voličům,
kteří přišli 23. a 24. září 2022 k volbám, projevili důvěru a dali nám svůj hlas. Výsledkem hlasování
je patnáctičlenné zastupitelstvo složené z devíti zastupitelů Sdružení nezávislých kandidátů Náklo
2022 a šesti zastupitelů strany KDU-ČSL. Jsem upřímně ráda, že jsme v rámci zastupitelstva našli
„společnou řeč“ a na ustavujícím zasedání zvolili všechny představitele obce. Konkrétní jména
a podrobnosti o vedení obce jsou k dispozici na další stránce tohoto zpravodaje. Spousta z vás už
mě zahlédla, či zaslechla můj projev při oslavách svátku 28. října. Dovolte mi tedy, abych se
představila. Jmenuji se Hana Závodná, bydlím v Nákle, jsem vdaná a máme s manželem dvě dcery.
Vystudovala jsem veřejnou správu a regionální rozvoj na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
a prakticky celý život pracuji ve veřejné správě. Zkušenosti z profesní praxe jsem získala na
finančním úřadě, stavebním úřadě a posledních osm let jsem se věnovala účetnictví na obecních
úřadech v Nákle a v Pňovicích. Po ustavujícím zasedání jsem jako historicky první žena starostka
převzala vedení obecního úřadu od pana Marka Ošťádala, kterému tímto ještě jednou děkuji za
práci, kterou pro obec vykonal během svého působení. Jsem životní optimista, a proto ve všem,
i v tom zlém, co se mi v životě stalo nebo stává, stále hledám něco pozitivního. Proto jsem ráda
i za ztížené podmínky na startu našeho působení, protože pokud nemá člověk na co navázat,
nastaví si vše od základu sám podle sebe.
Troufám si tvrdit a nesmírně bych si to přála, že všichni uděláme
maximum pro to, aby naše obec byla místem, kde se nám bude
hezky a spokojeně žít. Chtěla bych upřímně poděkovat všem
kandidátům i zvoleným zastupitelům, že v této velmi nelehké
době prokázali odvahu svým rozhodnutím kandidovat
v komunálních volbách a dobrovolně se vydali na nelehkou cestu
v roli zastupitele v nastávajícím volebním období 2022-2026.
Chtěla bych požádat i příbuzné zejména radních, ale i ostatních
zastupitelů o pochopení a podporu, protože všichni ve svém
„volném čase“ nyní odvádí neskutečné množství práce na úkor
svých rodin a zájmů. Věřte, že v zastupitelstvu, radě i ve vedení
obce zasedli lidé, kteří mají snahu pro naši obec vykonávat tuto
veřejnou službu na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí
za účelem lepšího a spokojenějšího života pro všechny naše
občany.

Do voleb jsme šli především s myšlenkou, že už nechceme podporovat „vládu jednoho muže“, ale
chceme fungovat jako tým. Takže pokud Vás bude tížit jakýkoliv problém, můžete přijít rovnou na
obecní úřad, ale můžete taktéž kontaktovat kteréhokoliv radního, příp. další zastupitele. Vše je
o komunikaci a spolupráci.
Pokračování na další straně…
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Vážení spoluobčané, omlouvám se za zpoždění a grafickou úpravu listopadového čísla obecního
zpravodaje. Vše je v řešení. Toto číslo má být hlavně o poskytnutí informací vám, občanům,
abyste měli povědomí o tom, co se chystá a co nás nemine. Další zpravodaj bude následovat hned
začátkem prosince, tak pokud máte cokoliv, co budete chtít zveřejnit, neváhejte se na nás obrátit
nejpozději do 25. listopadu.
Přeji Vám všem hezké a příjemné podzimní dny, snad nám teplé počasí vydrží co nejdéle, a hodně
zdraví a spokojenosti v osobním životě. Ještě jednou děkuji za podporu a těším se na setkání
s vámi, třeba u rozsvěcování stromečků v Nákle či na Lhotě anebo kapličky v Mezicích.
Ing. Hana Závodná, starostka obce

Zpráva z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Dne 17. 10. 2022 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Náklo. Po jeho zahájení
proběhlo složení slibu nových zastupitelů, vzešlých z výsledků komunálních voleb. Drobná změna
oproti výsledkům nastala u Sdružení nezávislých kandidátů Náklo 2022, kdy po té, co se jeden
z kandidátů vzdal svého mandátu, nastoupil na jeho místo 1. náhradník z daného seskupení. Nové
zastupitelstvo pak následně zvolilo starostku obce, místostarostu, členy rady, předsedy a členy
výborů.
Ustavující zasedání se konalo za potěšující hojné
účasti veřejnosti, za což Vám, občanům obce,
velice děkujeme a věříme, že v takto hojném
počtu se budeme setkávat i nadále.
Další zasedání je plánováno na 8. 12. 2022.

Zastupitelé obce
Ing. Hana Závodná
Ing. Karla Vybíralová
Karel Závodný
Stanislav Dosoudil
Mgr. Lukáš Utíkal
Radim Holík
Mgr. Petr Vybíral
Milan Utíkal
Ing. Viktor Otiepka
Ing. Martin Hanina
Marta Podhorná
Jan Gaja
Mgr. Radek Stejskal
Ing. Karel Turek
Pavel Simon
zastupitelstvo@naklo.cz

Kontakty
Starostka:
starostka@naklo.cz

Ing. Hana Závodná
773 213 222

Místostarosta:
mistostarosta@naklo.cz

Stanislav Dosoudil
608 072 411

Rada obce:
rada@naklo.cz

Mgr. Lukáš Utíkal
Mgr. Petr Vybíral
Radim Holík

Předseda finančního výboru:
Členové finančního výboru:
financni@naklo.cz

Ing. Karla Vybíralová
Ing. Viktor Otiepka
Marta Podhorná

Předseda kontrolního výboru:
Členové kontrolního výboru:
kontrolni@naklo.cz

Pavel Simon
Milan Utíkal
Karel Závodný
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Informace z obecního úřadu
Upozorňujeme občany na povinnost označit své domy čísly
popisnými. Neoznačené domy stěžují práci např. při roznášení
volebních lístků apod.
Připomínáme občanům, kteří ještě neuhradili poplatek za komunální
odpad a stočné na II. pololetí r. 2022, aby tak učinili co nejdříve.

Hledáme posilu na obecní úřad
Obec Náklo hledá pracovníka na pozici Koordinační, projektový
a programový pracovník. Od uchazeče očekáváme znalost účetních
postupů, samostatnost, pečlivost a ochotu učit se novým věcem.
Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání. Bližší informace
naleznete na webových stránkách obce www.naklo.cz.
Kontaktovat můžete starostku Hanu Závodnou – starostka@naklo.cz.

Náš jubilant v říjnu
Josef DREXLER z Mezic oslavil 93 roků.
Přejeme hodně štěstí, pohody a pevné zdraví.

CEMEX a spolupráce s obcí
Dne 8. 11. 2022 proběhla na Obecním úřadě Náklo schůzka mezi zástupci
společnosti Cemex a vedením obce. Na tomto setkání, které navázalo na
zářijový Den otevřených dveří v těžebním závodě, potvrdili představitelé
těžařské společnosti svůj záměr rozvíjet vzájemnou spolupráci přínosnou pro
všechny občany Nákla a jeho místních částí. Vedení obce nyní shromažďuje
konkrétní podněty, jejichž prodiskutování bude předmětem nadcházejících
jednání.
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Informace ze školy
Dolů do dolu
V sobotu 1. října se 5 bývalých spolužáků z 9. třídy za
doprovodu paní učitelky Jánošové a Pěchové vydalo do
Ostravy do Hornického muzea Landek Park. Byla to
odměna za výhru v soutěži „Čtení pomáhá“, které se
zúčastnili v minulém školním roce. Exkurze
v samotném muzeu začala v expozici báňského
záchranářství, kde se studenti dozvěděli mnoho
informací od bývalého záchranáře a zhlédli 2 krátké
filmy o záchranných akcích v dolech. Na odreagování si
prolezli cvičný záchranářský polygon, který prověřil
jejich schopnosti a dovednosti. Poté všichni sfárali
hornickým výtahem do dolu Anselm, kde už je čekala
dvouhodinová prohlídka několika set metrů chodeb
pod vrchem Landek. Dozvěděli se, jak se těží
a seznámili se s funkčními hornickými stroji. Po
dlouhém dni plném zážitků se studenti vrátili zpátky do
Olomouce až v podvečerních hodinách. Všichni si výlet
moc užili a byli rádi, že se spolu zase po dlouhé době
viděli.

Karel opět v Pardubicích

Adriana Maturová, 9.B

V neděli 9. října se několik žákyň 9. a 8. třídy
vydalo s paní učitelkou Jánošovou a také paní
učitelkou Schmidovou na závodiště do Pardubic.
Opět po roce je sem přitáhl další ročník Velké
pardubické steeplechase. Spolu s nákelským
maskotem Karlem si nejdříve prošly celé
závodiště a pak už se vrhly do víru „dostihů
a sázek“. Slunečné počasí přilákalo velké množství
fanoušků krásných koní a bylo na co se koukat.
Největší pozornost se ovšem pochopitelně
soustředila k hlavnímu závodu. Letos se na start
postavilo celkem 15 koní a doběhla víc než
polovina. V cílové rovince všem utekl valach
Mr Spex s žokejem Lukášem Matuským a jeho
majitel a trenér se mohli radovat z cenného
vítězství. Nákelská skupinka tentokrát na vítěze
nevsadila, ale dobrou náladu jí to nijak
nepokazilo. Všichni byli rádi, že se vše odehrálo
bez větších pádů a zranění. Protože organizátoři
tentokrát s otevřením trati pro veřejnost dlouho
otáleli, dívky se na ni kvůli blížícímu se odjezdu
vlaku nepodívaly. Zbývající čas byl proto využit
k doplnění zásob pardubickým perníkem a pak už
se všichni i s Karlem vrátili zpět na Moravu.
Alena Šindelářová, 9.B

Copyright Protection: Confidential - ISO 16016

Pietní setkání u hrobu Jana Opletala
Zveme občany k účasti na pietním setkání k uctění památky MUDr.
Jana Opletala, které se uskuteční 16. 11. 2022 v 11:00 na místním
hřbitově.
Jan Opletal, rodák ze Lhoty nad
Moravou, se narodil 31. prosince 1914
jako osmé dítě manželů Štěpána
a Anny Opletalových. V letech 1920–
1926 navštěvoval obecnou školu
v Nákle, kam chodil, jak jinak než
pěšky. V létě bos, v zimě dědil boty
po svých sourozencích. I když pocházel
z velmi chudých poměrů, své
vrstevníky v mnohém převyšoval. Byl
velmi fyzicky zdatný, což byl dáno mj.
i jeho cvičením v nákelském Sokole.
Hrál na housle a velmi rád četl.
Po dokončení obecné školy v Nákle začal navštěvovat měšťanku ve Štěpánově. Rodiče ho na
základě přímluv tamních učitelů přihlásili na gymnázium v Litovli, kde studoval v letech 1926–
1934. Jan byl velmi bystrý student a obětavý člověk, který s urputností prosazoval své názory. Na
litovelském gymnáziu byl velmi oblíbený. Seznámil se tam se svou budoucí snoubenkou Marií
Kafkovou. Po maturitě chtěl talentovaný Jan pokračovat ve studiu na letecké škole v Prostějově,
kam ho ale kvůli údajně špatnému zraku nepřijali. Musel proto nastoupit k výkonu základní
vojenské služby. Úděl vojáka jej po různých peripetiích zavedl až do ruzyňských kasáren
k jezdectvu. V hlavním městě se mladému Janovi otevřely nové možnosti ke studiu a on se
rozhodl, že se stane lékařem. V roce 1936 byl přijat na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, obor všeobecné lékařství. Protože měl výborný prospěch, ale současně pocházel
z chudých poměrů, byla mu nabídnuta možnost bydlení na Hlávkově koleji, která byla později
uzavřena nacisty jako první. Školu nedostudoval, titul MUDr. mu byl udělen in memoriam v roce
1945.
Od konce 30. let 20. století v důsledku celosvětové hospodářské krize čím dál více sílil fašismus.
Opletalovi tehdejší politická situace v Evropě nebyla lhostejná a s rozpínavostí Německa
a pozdější okupací Československa se nikdy nesmířil. V březnu 1939 ovládlo Německo i poslední
zbytky území Čech a Moravy – Protektorát Čechy a Morava se stal součástí Velkoněmecké říše.
Československý stát tak přestal existovat. Bouřlivá atmosféra v naší zemi vyvrcholila 28. října,
tedy přesně v den výročí vzniku samostatného Československého státu, obrovskou demonstrací.
Protesty, kterých účastnili i studenti a učitelé z vysokých škol, Němci krvavě potlačili. Záměrně
vyvolávali konflikty, aby mohli surově napadat protestující. Při této demonstraci byl Jan Opletal
postřelen a během následné hospitalizace byl pod přísným dozorem gestapa. Jelikož měl
podezření, že se ho Němci chtějí zbavit, odmítal jíst. I proto se jeho zdravotní stav rychle
zhoršoval. Zemřel v sobotu 11. listopadu 1939. Po pohřbu, který proběhl 15. listopadu v Praze,
bylo tělo Jana Opletala dle jeho přání převezeno do rodného domu ve Lhotě nad Moravou.
O den později byly jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově. Jako trest za
účast studentů na protestech nechal Hitler následně uzavřít české vysoké školy, došlo k zatýkání
a výslechu studentů a také k jejich deportaci do koncentračních táborů. Proto si připomínáme
17. listopad jako Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii.
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Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Nákle
Již tradiční slavnostní Rozsvěcení vánočního stromu v Nákle
se letos uskuteční dne 25. 11. 2022 na návsi obce. Začátek
je v 17:00.
V doprovodném programu nebudou se svým vystoupením
chybět děti ze Základní školy Náklo, dechové ztvárnění
koled a vánočních melodií si vyslechneme od Nákelanky
a ještě než se strom rozsvítí, tak vánoční atmosféru navodí
i nákelský pěvecký sbor zpěvem koled. Večer zakončí
kytarové duo Hanka Vařeková a Ivo Vymlátil.
Těšit se můžete na tradiční vánoční punč, párek v rohlíku
a něco na zub z udírny.
Letošní novinkou je možnost zakoupit si na místě hrníček na
punč se znakem obce, případně si můžete donést hrníček
vlastní. Kromě této možnosti budou k dispozici
i jednorázové papírové kelímky.
Na hojnou účast se těší pořadatelé a všichni účinkující.

Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromku a Betlému
proběhne ve Lhotě nad Moravou
dne
26. 11. 2022 od 17:00.
K tanci a poslechu někdo zahraje,
někdo zazpívá a někdo obojí.
Občerstvení zajištěno. Bude se
podávat originální francouzský
punč od mistra kuchyně pana
Michala, dále svařáček a pro menší
čajíček. Iniciativě se meze
nekladou, tudíž kdo přinese
nějakou svoji kulinářskou
specialitu, či jinou pochutinu,
kterou by se chtěl pochlubit, bude
náležitě odměněn čestným
uznáním od ostatních.

Slavnostni nasviceni
kaplêčkê v Mezêcich
proběhne v nedělô
27. 11. 2022 od 17:00.
Zvemê všeckê sósedê,
zaspivat si koledê.
Potom dáme kotlika,
svařáčkô ê punčika.
Pokuď rádi chodite,
toš mezê nás přêndite.
SDH Mezêce
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Výstavka vánočních perníčků a košt nákelské slivovice
Senior klub Náklo a obec Náklo pořádají dne 27. 11. 2022 od 9:30
do 16:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Náklo již tradiční
výstavku vánočních perníčků a košt nákelské slivovice. Tímto
prosíme všechny, kteří se chtějí pochlubit svými perníčky, aby je
přinesli nejpozději v pátek 25. 11. 2022 do 12:00 hodin na obecní
úřad. Věříme, že si výstavku a košt nenecháte ujít.

Mikuláš v Nákle
Sv. Mikuláš přijde do Nákla již tradičně 5. prosince
v pondělí. Chcete-li, aby Mikuláš přišel dát nadílku
i Vašim dětem, ozvěte se nejpozději dva dny předem na
telefonní číslo 731 646 787 a nebo se přijďte domluvit
osobně na adresu Náklo 323 (Jáchymov), Radek Stejskal.

Koncert v kostele
V předvánočním čase jste všichni
zváni dne 11. 12. 2022 na koncert
pěveckého sboru Gospel Friends,
který se uskuteční v nákelském
kostele sv. Jiří v 17:00. Vstupenky
možno zakoupit na obecním úřadě,
faře a nebo přímo na místě. Cena
jedné vstupenky je 150,- Kč.
Po skončení koncertu bude otevřena farní kavárna a vinárna, kam můžete po
kulturním zážitku určitě také zavítat.

Koncert nákelského sboru a promítání filmů o Nákle
Adventní koncert nákelského pěveckého sboru se
uskuteční 18. 12. 2022 v 15:00 na orlovně.
V průběhu odpoledne se budou promítat filmy Hanácky
Vánoce a Tradice Nákla. Filmy natočil KINEMAKLUB
Litovel ve spolupráci s MUDr. Marií Turkovou v 90. letech
20. století.
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Blížící se a plánované akce
Listopad

16. 11. 2022
25. 11. 2022
26. 11. 2022
27. 11. 2022
27. 11. 2022

Pietní setkání u hrobu Jana Opletala
Rozsvěcení vánočního stromu Náklo
Rozsvěcení vánočního stromku Lhota
Výstavka perníčků a košt slivovice
Nasviceni kaplêčkê v Mezêcich

Prosinec

5. 12. 2022
9. 12. 2022
10. 12. 2022
11. 12. 2022
18. 12. 2022
30. 12. 2022

Mikuláš
Vánoční trhy ZŠ Náklo
Tvořivá kavárna
Koncert Gospel Friends
Koncert nákelského sboru
Pouť na Kopeček

Leden

28. 1. 2023

Farní ples

Únor

3. 2. 2023
4. 2. 2023
17. 2. 2023
18. 2. 2023
24. 2. 2023

Hasičský ples Mezice
Dětský maškarní ples Mezice
Maškarní ples MŠ Náklo
Tvořivá kavárna
Školní ples
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