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OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vážení a milí spoluobčané,
za pár dní to budou už dva měsíce, kdy správu obce
převzalo nové zastupitelstvo. Ač to navenek není až
tak viditelné, je za námi velký kus práce. Dotáhli jsme
snad do úspěšného konce dotační projekt
„Rekonstrukce MK Mezice“, který byl neúspěšně
řešen se SFDI více než rok. V rámci stavebních
projektů je třeba také zmínit dokončení 1. etapy
volnočasového areálu v Nákle, kde je podaná žádost
o kolaudaci. Hlavní a pro rok 2023 nejvýznamnější
projekt z pohledu ﬁnanční náročnosti, který jsme
začali realizovat, je 2. etapa rekonstrukce bytového
domu ve Lhotě nad Moravou, včetně úpravy
venkovních prostor. Předpokládané náklady jsou
13 mil. Kč. Tato stavba musí být zkolaudována
nejpozději do 31. 10. 2023 a do 31. 12. 2023 musíme
podat vyúčtování této akce Ministerstvu
ﬁnancí ČR, které nám poskytlo dotaci ve
výši 10 mil. Kč už na výstavbu 1. etapy.
Bohužel tehdy nebyly ze strany obce
dodrženy podmínky dotace, kterými je
počet dokončených bytů. Proto minulé
vedení dojednalo prodloužení termínu
dokončení akce. Bohužel pro nás přišla
ekonomická
krize,
ceny
materiálu
i stavebních prací vzrostly raketovým
způsobem. Nicméně i přes komplikace byla stavba
začátkem listopadu zahájena. Teď už musíme jen
pilně pracovat, abychom vše dokončili řádně a včas.
Kromě pracovních povinností máme za sebou
i příjemnější akce. V Nákle i ve Lhotě nad Moravou
nám krásně září ozdobené vánoční stromečky,
v Mezicích zdobí náves rozzářená kaplička. Chtěla
bych touto cestou poděkovat manželům Andree
a Jirkovi Mrtýnkovým z Mezic za darování letošního
stromku na nákelskou náves. Ne všichni se zúčastnili
slavnostního rozsvěcování nebo neměli možnost mě
slyšet, proto chci i zde poděkovat všem pracovnicím
a pracovníkům obecního úřadu a technických služeb
za přípravu a všem členům spolků za zajištění
občerstvení. Velké poděkování patří také dětem ze
základní školy a jejich pedagogickému vedení,
členům sboru pod vedením MUDr. Marie Turkové,
hudebníkům z Nákelanky pod vedením Ing. Karla

Turka a Hance Vařekové a Ivovi Vymlátilovi za krásný
kulturní program, který si pro nás v Nákle všichni
připravili. Prý jen punče bylo málo :‐). Omyl, punče
bylo stejně jako každý rok. Nicméně relativně
příznivé počasí a covidová pauza, která způsobila
výpadek kulturních akcí, přinesla svou daň. Lahodný
vánoční mok se tak v Nákle vypil dříve, než se
očekávalo.
Vězte, že hezký kulturní program si nacvičily také
děti a maminky ve Lhotě nad Moravou. Program byl
doplněn
ochutnávkou
všemožných
dobrot
a kulinářských specialit, které si místní občané
přinesli. K tomu mistr kuchař Michal uvařil pro
nejmenší čajíček a pro nás dospělé punč na zahřátí.
V Mezicích se pak v neděli kromě kapličky rozsvítil
i letošní nejmenší stromeček, zazpívaly
se koledy a vánoční atmosféru navodily
i vánoční melodie od členů Nákelanky.
Hasiči se postarali o svařák pro dospělé
a horký mošt pro děti.
Všem organizátorům a účinkujícím ještě
jednou moc děkuji za přípravu a vám,
milí spoluobčané, děkuji za to, že jste
přišli, že jste si našli volnou chvilku,
abyste strávili začátek adventu se svými známými
a kamarády. Protože zejména doba adventu je
časem, kdy se spousta z nás zamýšlí nad svým
životním postojem, chováním vůči ostatním a vůbec
smyslem Vánoc. Vánoce by neměly být jen o úklidu,
stresu z blížícího se konce roku a o nazdobeném
stromečku a kupě dárků. S přibývajícím věkem
člověk zjišťuje, že to nejdražší a nejvzácnější je zdraví
a blízkost milovaných osob. Pokud o jedno či o druhé
přijdete, člověku to ani nejdražší dárek nevynahradí.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi popřát vám
všem jménem celého zastupitelstva obce Náklo
krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a osobní pohody a úspěšný vstup do nového roku
a ať jste v roce 2023 obklopeni spoustou milých lidí.
Ing. Hana Závodná, starostka obce

Pozvání na zasedání Zastupitelstva obce Náklo
Starostka obce Náklo svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná
ve čtvrtek dne 8. 12. 2022 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nákle.
Z programu:
kontrola usnesení a zpráva rady obce, určení zastupitele pro zastupování obce pro úkony
spojené s procesem pořízení nebo změny Územního plánu obce Náklo, pořízení elektronické
úřední desky, stanovení výše stočného pro rok 2023, plán ﬁnancování obnovy kanalizace
a ČOV, členství ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., návrh rozpočtu 2023, návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 ‐ 2025, kupní smlouva ‐ Obec a manželé
Utíkalovi, Mezice, CEMEX ‐ žádost o vyjádření k "Rozšíření dobývacího prostoru ‐ etapa
Severozápad", dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci RKC Housátko
z. s., smlouva o poskytnutí návratné ﬁnanční výpomoci ZŠ Náklo ‐ rekonstrukce šaten,
dodatek ke smlouvě o svozu odpadu v obci, žádost o dotaci ‐ Římskokatolická farnost Náklo.
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Informace z obecního úřadu
Poslední úřední den v tomto roce
bude 19. 12. 2022.
Od 20. 12. 2022 do 1. 1. 2023 bude úřad pro
veřejnost uzavřen. Stejně tak i knihovna.
Sběrný dvůr obce Náklo bude v tomto roce
otevřen naposledy
v sobotu 17. 12. 2022 od 8 do 11 hod.
Provoz v roce 2023 bude obnoven ve středu
4. 1. 2023 opět v čase od 8 do 17 hod.

Naše jubilantka v listopadu
Helena PLUSKALOVÁ
z Nákla
oslavila 93 roků
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Přejeme hodně štěstí,
pohody a pevné zdraví.
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Náklo a polská partnerská obec Nakło nad Notecią
V pondělí 21. listopadu proběhla videokonference
se starostou naší partnerské obce Nakło nad
Notecią v Polsku. Partnerství obcí trvá již několik
desetiletí.
U
samého
počátku
vzniku
mezinárodního
partnerství
stál
tehdejší pan starosta Karel Široký
a Zdeněk Olbert st. Pan starosta
Sławomir Napierała nás kontaktoval,
abychom si pohovořili o naší další
vzájemné
spolupráci.
Předmětem jednání
byla naše účast na plánovaném halovém turnaji
v kopané pro žáky ZŠ a dále nabídka spolupráce
partnerských měst polského Nakła s městy

z Německa, Slovinska, Polska a námi, jako zástupci
ČR v rámci mezinárodního programu Erasmus. Za
naši obec se jednání účastnili kromě starostky obce
Hany Závodné také pan Zdeněk Olbert st., jako
hlavní „tlumočník“ a dlouholetý
účastník výměnných pobytů, který
se mj. i osobně zná se starostou
polského Nakła, a také Jiří Peřina,
ředitel základní školy. Jednání se
vedlo ve velmi přátelském duchu a výsledkem
bylo potvrzení účasti zástupců naší obce na
halovém turnaji v únoru 2023 a zvážení dalších
možností spolupráce.

Bytový dům Lhota
S koncem léta a s dokončením prací na volnočasovém areálu u sokolovny se stavební práce prováděné
Technickými službami Náklo přesunuly na Lhotu. A to do bytového domu. Jak víte, první polovina bytového
domu už našim občanům téměř rok slouží a sedm bytových jednotek je jim plně k dispozici. Rekonstrukce
druhé poloviny domu byla zahájena počátkem listopadu. Byly provedeny bourací práce, otlučeny omítky
stropů a stěn, vybourány podlahy. Na tyto hrubé práce navazují další kroky, což je umístění elektroinstalace,
rozvody vody, rozvody odpadů. Následně pak bude možno provést konečné úpravy povrchu stěn a podlah,
instalace dveří a dalších bytových prvků, topení, podlahových krytin, elektromateriálu (zásuvky, vypínače)
a všeho dalšího, co vznik bytových jednotek vyžaduje... a to vše se musí stihnout do poloviny září 2023,
abychom dodrželi podmínky pro již obdrženou dotaci od Ministerstva ﬁnancí ve výši 10 milionů korun.

Černá skládka, střešní krytina v odpadu ze hřbitova
Upozorňujeme občany, aby do
kontejneru u hřbitova nevkládali
stavební ani jiný nebezpečný
odpad. Tento kontejner slouží
pouze pro potřeby uložení
odpadu ze hřbitova. Totéž platí
i pro kontejnery na bio odpad.
V posledních měsících se na polní
cestě do Lhoty nad Moravou
objevila černá skládka zahradního
odpadu, který mohou občané
uložit do zeleného kontejneru
umístěného v každé místní části
obce. Při dopadení viníka hrozí
peněžní pokuta, případně úhrada
nákladů na odstranění skládky.

Volnočasový areál
Dle podmínek pro získání dotace na volnočasový areál byl
poslední listopadový den roku 2022 tím, kdy bylo nutné
dodat dokumentaci a požádat o kolaudaci stavby. Toto se
podařilo zvládnout a občané se tak můžou těšit na další
veřejný prostor, který je pro ně v rámci obce postaven a od
momentu kolaudačního souhlasu bude k dispozici k užívání.
Než se tak stane, je pohyb v areálu na vlastní nebezpečí. V 1.
etapě zbudování areálu vznikly dvě jeho části. Je to umělý
povrch pro fotbal, volejbal a nohejbal a dále workoutové
hřiště s pěti stanovišti (šikmá lavice, hrazda, žebřík, balanční lávka a slalom).
Umělý povrch je chráněn čtyřmetrovým oplocením,
které sice splňuje příslušné normy, ale pro danou
lokalitu není dostatečně vysoké, takže dochází
k překopávání míčů do sousedících dvorů a zahrad.
Momentálně hledáme možnosti, jak tuto nepříjemnou
situaci řešit. Aktuálně čekáme na odborné posouzení
možnosti umístění dodatečných sítí na stávající nebo
nové sloupy. Z podnětu občanů budou v areálu také
doplněny stojany na kola a lavičky.

Energetické úspory a komunitní energetika
Navyšování cen za elektřinu a plyn se naplno dotkne
i obecního rozpočtu, kdy nám koncem roku 2022
končí staré smlouvy a začnou platit nové.
Pro vaši představu, obec má v Nákle, Mezicích a na
Lhotě celkem 29 odběrných míst elektřiny
s celkovou roční spotřebou elektřiny 300 MWh.
Z toho počtu je celkem 20 budov. Za zmiňovaných
300 MWh jsme za minulé období zaplatili 1,3 mil.
Kč. I přes zastropované ceny od 1. 1. 2023 bude
obec platit za elektřinu dvojnásobek původních cen.
Mezi největší odběratele patří ČOV v Nákle s 100
MWh/rok a mateřská a základní škola s jídelnou se
spotřebou 90 MWh/rok.
Spotřeba plynu na vytápění základní školy je 235
MWh a mateřské školy s jídelnou je 77 MWh.
U plynu je nárůst ještě vyšší. Za 312 MWh ve škole
a školce se zaplatilo za minulé období 270 tis. Kč.
I přes zastropované ceny budeme za 312 MWh platit
1 mil. Kč, což je čtyřnásobek původních cen. Jen pro
doplnění, obyvatelé nájemních bytů mají vlastní
smlouvy na odběr energií a nejsou v uvedených
číslech zahrnuti.
Na tuto situaci jsme se připravovali a chceme být při
jejím řešení aktivní. Prvním krokem budou
především energetické úspory v budovách základní
a mateřské školy. Při obchůzce nových zastupitelů ve
škole a školce jsme již řešili, že ve škole ještě zbývá
vyměnit 36 oken a na půdě se nabízí zaizolování
podlahy. Ve školce je nevhodné obložení radiátorů,
které snižuje jejich účinnost. Kromě již zmíněných
budou následovat další doporučení, které budou

podrobněji řešeny v energetickém auditu.
Dalším krokem pro nás bude příprava a následné
využití principu komunitní energetiky, kterou
umožní novela energetického zákona. Její platnost
se očekává od začátku roku 2024.
Velice stručně se dá princip komunitní energetiky
popsat tak, že obec, její obyvatelé a místní
podnikatelé se dohodnou na vybudování vlastního
zdroje nebo zdrojů energie. Spoluvlastníci zdroje
jsou pak zároveň odběrateli vyrobené energie
a případné přebytky prodávají buď do běžné sítě,
nebo ostatním občanům obce a blízkého okolí.
Hlavním cílem komunitní energetiky je zajistit lidem
přístup k levnější, ekologičtější a na velkých zdrojích
méně závislé energii.
Nyní již zpracováváme studie proveditelnosti
fotovoltaických elektráren (FVE) na dostupných
obecních budovách či areálech. Jsme si vědomi, že
FVE vyrábí elektřinu jen část roku a je nutné ji
doplnit o další zdroje, nejlépe s celoročním nebo
zimním provozem. Proto jednáme se ZD Unčovice
o možnostech připojení na jejich výrobu elektřiny na
bioplynové stanici v Příkazích. Dále proběhla také
první jednání se starosty okolních obcí a se zástupci
MAS Moravská cesta, abychom naše kroky v oblasti
komunitní energetiky koordinovali.
V případě, že budete mít k výše uvedenému nějaké
dotazy nebo podněty, neváhejte nás kontaktovat
osobně nebo na e‐mail rada@naklo.cz.
Mgr. Petr Vybíral, člen rady obce

Pokud budete uzavírat novou smlouvu na energie.
Doporučujeme našim spoluobčanům před podpisem smlouvy na dodávku plynu nebo elektřiny prověřit
dodavatelskou ﬁrmu a využít dostupné kalkulačky na výpočet záloh.
Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách mpsv.cz zřídilo odkaz na orientační výpočet
záloh na energie.

Pokud plánujete ve vašem domě zrealizovat nějaká opatření
vedoucí k energetickým úsporám.
Doporučujeme našim spoluobčanům webové stránky novazelenausporam.cz, kde získáte potřebné informace.
Nově je spuštěn dotační program Nová zelená úsporám Light, který je určen na výměnu oken, dveří nebo zateplení
fasády, střechy či podlahy. Má pomoci s úsporami nízkopříjmovým domácnostem, cílí na penzisty a lidi s nárokem na
příspěvek na bydlení. Nová pomoc je tedy určená lidem, kteří nemají na stavební úpravy peníze.

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD (ERU)
na webových stránkách
energiezamene.cz nabízí kalkulačku
úspor a informační linku 1212.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
nabízí na webových stránkách
mpo‐efekt.cz bezplatné poradenství
o energetických úsporách.

Náklo, Mezice, Lhota ‐ rozsvěcení stromků, kapličky a Betlému
Vraťme se ještě zpět do listopadu a nyní obrazem si připomeňme tyto naše tradiční akce. Stejně jako všem
účinkujícím – dětem ze školy, hudebníkům z Nákelanky, členům sboru a duu kytaristů, patří velký dík také
všem, kteří se podíleli organizačně. Všechny tři akce se nesly ve velice příjemném duchu a bylo vidět, že po
covidových odmlkách jsme se opět rádi setkali. Za rok zase na viděnou...

Zprávy z naší školy
Jan Opletal
Dne 16. listopadu se žáci Základní školy Náklo shromáždili na
místním hřbitově, aby uctili památku Jana Opletala. Po
kladení věnců všechny přítomné přivítala nová paní starostka
se svým proslovem. Nato účastníci drželi minutu ticha a paní
starostka předala slovo panu učiteli Kalovi, který všem
připomněl fakta ze života Jana Opletala a události minulých
let. Na tuto každoroční akci se přišli podívat i lidé z blízkého
okolí a zástupci litovelského gymnázia. Právě kvůli Janu
Opletalovi a dalším hrdinům si připomínáme 17. listopad jako
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den
studenstva.
Pavlína Chodilová, 9. A

Běh Jana Opletala
Dne 16. listopadu se naše škola zúčastnila běhu na památku Jana Opletala. Celým
názvem se běh jmenoval „Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci“. Do
závodu se zapojilo 7 škol. Mezi nimi byla i naše ZŠ Náklo. Přestože v závodu byly
školy více zaměřené na atletiku a pohyb, tak se naši žáci z devátých tříd umístili
na krásném bronzovém místě. Závod se běžel jako štafeta. Za každou školu běželo
5 studentů a 4 studentky. Celá trasa byla navržena podle cesty Jana Opletala,
kterou chodil každý den do školy, a měřila bezmála 8 km (přesněji 7 930 m).
Startovalo se u rodného domu Jana Opletala a k cíli se dobíhalo před Gymnázium
Jana Opletala. Akce se velmi vydařila, všichni si běh velice
užili a nakonec si každá škola odvezla nějakou odměnu.
Jakub Hlísta, 9. A

Zázraky na obloze
Asi ne každý si v úterý 25. října na
polední obloze všiml, že právě probíhá
zatmění Slunce. Žáci 6. ročníku ZŠ Náklo
však na to byli připraveni a vybaveni
dostatečnými UV ﬁltry a dalšími
ochrannými pomůckami vyrazili i se
svými učiteli zeměpisu ven, aby mohli
zmíněný jev pozorně sledovat. Počasí
jim přálo a moment, kdy Měsíc ze 40 %
zakryl Slunce, což bylo letošní
maximum, pečlivě svými mobily
zdokumentovali.

Turnaj ve stolním tenise
V úterý 1. listopadu se vybraní žáci ZŠ Náklo (Oliver Otiepka,
Matěj Kubín, Michal Fišara a Josef Šincl) vydali do Velkého
Týnce na turnaj ve stolním tenise. Osmáci jeli na turnaj
s odhodláním podat co nejlepší výkon. Už ve vyřazovacích
kolech potvrdil náš tým své ambice a postoupil až do ﬁnále.
Tam jej ale čekal velice silný soupeř ‐ FZŠ dr. Milady
Horákové. Tomu naši borci bohužel po tvrdém boji podlehli
4:3. Pan ředitel Jiří Peřina hodnotil turnaj velice kladně
a s výkony svých svěřenců byl spokojen. Žáci se vrátili
s pohárem za krásné 2. místo. Doufejme, že v takové formě
se škola předvede i v jiných sportech.
Adam Dosoudil, 9. A

Soutěž o nejhezčí dýni
Jako každý rok na podzim pořádala paní učitelka Hegerová soutěž
o nejhezčí dýni. Děti nosily své vydlabané dýně na školní chodbu 31.
října a 1. listopadu. Letos se přihlásil rekordní počet soutěžících a to
27. O vítězích soutěže rozhodovali učitelé a žáci celé školy. 3. listopadu
se děti konečně dozvěděly výsledky. První místo s počtem 48 hlasů
získala Emilka Vlčková z 5. třídy,
na druhém místě se umístil
Vašek Pouč ze 7. A (23 hlasů)
a o třetí místo se podělili Jakub
Jevický a Michaela Hegerová ze 3. třídy (22 hlasů). Vítězové byli
odměněni diplomem a tvořivým balíčkem. Malou sladkost nakonec
dostaly všechny děti, které se soutěže zúčastnily. Tato soutěž je v naší
škole velmi oblíbená a děti se
na ni každý rok těší.
Dorota Gajová, 9. A

Divadelní představení
Dne 8. listopadu se zájemci o kulturu z devátých
tříd vypravili do Divadla Tramtarie v Olomouci.
Představení, které navštívili, se jmenovalo Kabaret
nahatý Shakespeare. Žáci se do divadla vydali
s paní učitelkou Lenkou Jánošovou a Andreou
Pěchovou. Tragédii Williama Shakespeara herci
představili jinak. Ukázali divákům, jak na jevišti
sám autor využíval tzv. princip divadla na divadle.
Herci hráli herce, a tak vzniklo toto pěkné
představení, které představuje inspirativní formu
výuky literatury. Celé představení bylo velmi
zajímavé a všichni si ho užili.

Vít Vrbka, 9. B

Memoriál Jana Opletala ve stolním tenise mládeže
Po pěti letech jsme se rozhodli uspořádat turnaj pro
děti. Sice dnes není o tyto turnaje moc velký zájem,
což dokládá i zrušení Vánočního turnaje v Krčmani
s 50‐ti letou tradicí před třemi roky, z důvodu malého
zájmu hráčů. Jelikož nám nyní chodí až 9 dětí, tak je
to dobrý základ toho, aby byl turnaj alespoň
kapacitně částečně naplněn. Navíc zrovna naše děti
nehrají ani žákovskou regionální soutěž, tak toho
„mistrovského“ hraní mají velice málo. Termín
turnaje byl 17. 11. s jasným odkazem na našeho
rodáka, taktéž člena Sokola a první oběť fašismu –
Jana Opletala. Kategorie
byly vypsány pro mladší,
starší žactvo a dorost. S
tím, že pokud budou
alespoň
4
dívky
v
jednotlivé kategorii, tak
hrají samostatnou soutěž.
V kategorii mladších žáků
hrálo 14 dětí ze 6‐ti
oddílů , z toho 3 dívky. Náš
David Šincl skončil na 11.
místě a Lenka Vybíralová
na 12. místě.
V kategorii starších žáků hrálo 16 chlapců z 5‐ti
oddílů a 5 děvčat ze tří oddílů. V soutěži chlapců
skončil Oliver Otiepka na 2. místě, Marek Štábl byl
třetí, David Šincl 11., Josef Šincl 13. a Matěj Kubín na
15. místě.
Do soutěže dorostu se vůbec nikdo nepřihlásil, takže
tato kategorie se nehrála.

Pozorný čtenář se dopočítá pouze 6‐ti našich hráčů,
ač na začátku zmiňuji 9. Tak jak to bývá, někdo
bohužel nemůže. Adriana Otiepková měla ve stejný
termín fotbalovou akademii, Michal Fišara byl
nemocný a náš původně jediný nominovaný
dorostenec David Havlíček si podvrkl kotník.
Vítězem obou kategorií se stal Mikuláš Vícha
z Litovle a soutěž starších děvčat vyhrála také hráčka
Litovle Vanessa Uvízlová. Naše Lenka Vybíralová
skončila čtvrtá.
Můj veřejný dík patří manželům Vybíralovým za
skvělé pojetí a obsluhu
v bufetu, všem rodičům
za to, že přišli podpořit
hráče. A hlavně výboru
Sokola, že i přes mé
upozornění, že určitě to
celé
bude
ﬁnančně
prodělečná akce, tak ji
jednomyslně podpořil.
Samostatně ještě musím
zmínit
v
současnosti
našeho
nejstaršího
mládežníka
–
Pavla
Prázdného mladšího. Ten již trénuje individuálně
a v současné době náš oddíl reprezentuje skvělým
41. místem v rámci republiky v kategorii U19. Dále je
na hostování v SK Přerov, kde hraje soutěže
dospělých i v rámci 2. ligy.
Miloslav Plachý, trenér

Referendum a jak dál…
Volby přinesly do života mého i našeho obecního
úřadu řadu změn, tudíž moje reakce přichází později,
než by měla. Nyní krátce zrekapituluji statistiku
referenda. Počet oprávněných voličů – 1181, celkový
počet odevzdaných obálek – 572, počet platných
hlasů – 505, hlasy pro odpověď „ANO“ ‐ 366, hlasy
pro odpověď „NE“ ‐ 139. Díky těmto počtům byly
splněny podmínky závaznosti místního referenda,
kdy musí Obec Náklo využít všech zákonných
prostředků, aby zabránila rozšíření těžby na svých
pozemcích. Výsledek referenda je závazný a trvalý.
Lze jej zrušit pouze dalším referendem vyhlášeným
nejdříve po uplynutí dvou roků od původního. Ještě
jednou mi dovolte ocenit Váš zájem o problematiku
a poděkovat za účast na referendu, za Váš hlas.
A co bude dál? Nesouhlas s dalším rozšířením těžby

zkomplikoval podnikatelský záměr pískařům.
Předpokládám tedy, že nyní budou zájmové spolky
a Obecní úřad Náklo zahrnovány výhodnými
nabídkami spolupráce, sponzorskými dary a bude
zahájeno dílčí odstraňování negativních vlivů
zejména rekreačních. Nezmění‐li tyto aktivity
u obyvatelstva našich vesnic názor na těžbu, po
cukru přijde bič…. Za spolek Příroda kolem nás
slibuji, že budeme nadále situaci monitorovat
a reagovat na vzniklé podněty. Rovněž jsme
připraveni přijímat Vaše další náměty ke zlepšení
životních podmínek v obci a projednávat je na
zastupitelstvu obce.
Samozřejmě
Vás nadále
budeme o vývoji situace informovat.
Do nastávajícího roku 2023 Vám přeji vše nejlepší,
zejména pevné zdraví, a zůstávejte s námi.
Pavel Simon, za spolek Příroda kolem nás
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Vánoční dílna,
prodej výrobků
a další...

Srdečně vás zveme na tradiční Vánoční
beneﬁční koncert v rámci Vánočních trhů
v Olomouci 8. prosince 2022 na Horním
náměstí. Naživo proběhne kulturní program,
kde mimo jiné vystoupí i úžasný mladý talent
Ondřej Crhák z Nákla, teprve patnáctiletý
zpěvák, o kterém rozhodně v budoucnu
hodně uslyšíme. Ondřejovo vystoupení je na
programu v 15:30.

Vánoční punč
a občerstvení

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.

Blížící se a plánované akce

PROSINEC

28. 1. 2023

PROSINEC
ÚNOR

11. 3. 2023
12. 3. 2023
25. 3. 2023

5. 12. 2022
9. 12. 2022
10. 12. 2022
11. 12. 2022
18. 12. 2022
29. 12. 2022
30. 12. 2022

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

LEDEN

Farní ples

5. 12. 2022
9.3.12.
2. 2023
2022
10.4.12.
2. 2023
2022
11.
17.12.
2. 2023
2022
18.
18.12.
2. 2023
2022
29.
24.12.
2. 2023
2022
30. 12. 2022

Mikuláš
Vánoční trhy
Hasičský
plesZŠ
Mezice
Náklo
Tvořivá maškarní
Dětský
kavárna ples Mezice
Koncert Gospel
Maškarní
ples MŠ
Friends
Náklo
Koncertkavárna
Tvořivá
nákelského sboru
Předsilvestr
Školní
ples
Pouť na Kopeček

Sběr kovového šrotu
Divadlo
Binec
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