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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
je tady duben. Svět se již měsíc zmítá ve válečném konfliktu,
kdy sebestředný a mocichtivý ruský prezident posílá hordy
hrdlořezů na území Ukrajiny a ti pak bez lítosti zabíjejí děti, jejich
matky a otce bez ohledu na to, jaké jsou národnosti či smýšlení.
Neuvěřitelné. U hrobu MUC. Jana Opletala si každoročně
připomínáme hrůzy války, aby tyto historické milníky neupadly
v zapomnění a lidstvo znovu neopakovalo chyby, kterými
již prošlo. Chybovat je ale bohužel lidské a člověk je ze své
podstaty nenapravitelný. Jak toto všechno nakonec skončí lze
tedy jen s těží předpokládat, doufejme, že dobře pro všechny
slušné lidi tohoto světa.
V návaznosti na zmíněné události propukla obrovská
vlna solidarity, ať již spočívající v podpoře finančních či
humanitárních sbírek, tak i v přímé pomoci lidem prchajícím
před válkou, kterých do naší země proudí tisíce. Obec Náklo
pro tuto potřebu zřídila transparentní účet a zahájila sbírku
na podporu osob postižených válkou. Pokud byste chtěli
přispět, číslo účtu je 614 580 6379/0800. Pokud se rozhodnete
pomáhat, neváhejte nás kontaktovat. Solidarita je krásná lidská
vlastnost a je moc dobře, že přichází právě v těchto časech.
Ať už si ale lidstvo vyvádí cokoli, příroda si jede dál podle

svého a našimi problémy se nenechá ovlivňovat. V posledních
týdnech nám dopřála několik krásných prosluněných dnů, což
bylo velmi příjemné. Všichni již ale netrpělivě očekávají jarní
deště, které roztočí koloběh přírody na nejvyšší obrátky, aby
se nám představila v těch nejkrásnějších barvách, jak už to na
jaře umí.
Je prostě nutné brát věci z té lepší stránky a nepodléhat
tlaku, který na nás naše okolí vyvíjí. Dobře už bylo, ale to se
bude říkat vždycky.
Po zmínění úderných sil, které jinde ničí vše, co jim
přijde do cesty, si dovolím zmínit tu naši údernou sílu, která
s přístupem sobě vlastním koná opačně, tedy snaží se svět
kolem nás zvelebovat. Mám na mysli naše technické služby,
které aktuálně budují nové sportoviště u sokolovny. Výstavba
byla oficiálně zahájena odkopáním nadbytečné zeminy
a budováním konstrukcí podloží. Čeká nás ještě mnoho práce,
než bude dílo dokončeno, tak snad také nepřijde někdo, kdo to
všechno zničí.
Přeji vám hezké Velikonoce, pevné zdraví a sílu překonávat
nástrahy našeho světa.
Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

BINEC 2022
Před pár dny, přesně 26. 3. 2022 od 14:00, po letech zákazů
a omezování konečně proběhla jedna z prvních každoročních
venkovních akcí v normálním ničím neomezovaném režimu.
Byl to BINEC 2022. Akce je to tradiční a v minulosti i hojně
navštěvovaná. Možná potřebujeme po období omezování
znovu nastartovat, a možná jsou za tím i jiné důvody, ale ač byl
opravdu krásný den, zejména v Nákle byla účast velmi slabá.
Na úklid obce přišlo jen 13 lidí z tisícovky obyvatel :( V Mezicích
byla účast spíše tradiční, necelých třicet účastníků a ve Lhotě
též obvyklých zhruba 10 účastníků. Jak bývalo dobrým zvykem,
i letos po odvedené práci tradičně následovala zasloužená
odměna v orelské zahradě, kde všechny čekalo připravené
bohaté pohoštění. Chtěl bych tedy poděkovat všem, kteří si
udělali čas na to, aby byla naše vesnice krásnější, a chtěl bych

také poděkovat všem, kteří se postarali o to, aby byl průběh
akce veselejší. Příští rok tedy nashledanou :)
Marek Ošťádal, starosta

Myslivecký spolek Náklo a Sbor dobrovolných hasičů Mezice děkují
za poskytnutý železný odpad. Získané prostředky
budou použity v rámci podpory naší
dobrovolné činnosti.

Zastupitelstvo obce Náklo
20. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 10. 3. 2022
od 18:00 v zasedací místnosti OU Náklo.
Usnesení:
1/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
2/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo revokuje své usnesení č. 17/20/12/2021
3/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Dodatek č. 1. k Veřejnoprávní smlouvě s Městem
Štěpánov.
4/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí daru Jednotě Orel Náklo-Mezice ve výši
189 716,- Kč formou technického zhodnocení ordinace dětské lékařky.
5/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Darovací smlouvu č. 220013 s Jednotou Orel Náklo –
Mezice.
6/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Rozvojový strategický dokument obce Náklo na období
2022 – 2026.
7/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP „Sázíme
budoucnost“ a to včetně udržitelnosti projektu obcí Náklo, která je rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba
bude provedena v termínu a souladu s danou výzvou, na pozemcích p.č. 857.
8/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Dohodu o provedení dobrovolnické výsadby stromů.
9/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 213
555,- Kč pro Rodinné a komunitní centrum Housátko, z.s. na profinancování dotačního projektu příjemce
„Revitalizace stromy Housátko“ v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí NPŽP4/2021 – NPZP5.4.A -Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích – Výsadba stromů.
10/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu č. 220011 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci pro Rodinné a komunitní centrum Housátko, z.s. ve výši 213 555,-Kč na profinancování
dotačního projektu příjemce „revitalizace stromy Housátko“ v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí
NPŽP4/2021 – NPZP-5.4.A - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích – Výsadba stromů.
11/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 192
555,- Kč pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhota nad Moravou na profinancování dotačního projektu
příjemce „Revitalizace stromy hasiči Lhota“ v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí NPŽP4/2021
– NPZP-5.4.A - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích – Výsadba stromů.
12/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu č. 220012 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhota nad Moravou ve výši 192 555,-Kč na profinancování
dotačního projektu příjemce „Revitalizace stromy hasiči Lhota“ v rámci výzvy Státního fondu životního
prostředí NPŽP4/2021 – NPZP-5.4.A - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích – Výsadba
stromů.
13/21/3/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje zapojení obce Náklo do projektu společnosti ČEZ –
Rekonstrukce veřejného osvětlení za korunu, jehož cílem je modernizace veřejného osvětlení výměnou
všech původních sodíkových světel za nové LED osvětlení. Výměna bude hrazena částkou vypočítanou
z úspor na provozu veřejného osvětlení ve výši 17 209,- Kč/měsíc s DPH po dobu 10 let.

Informace z Obecního úřadu

Naši jubilanti v březnu 2022
Jiřina KAMENÍČKOVÁ		Náklo
Marie NOVÁKOVÁ		Náklo
Anna UTÍKALOVÁ		Mezice
Jarmila DRAŽNÁ		Náklo
Pavel SUCHÁNEK		Náklo

oslavila
oslavila
oslavila
oslavila
oslavil

85 roků
80 roků
80 roků
75 roků
70 roků

Našim jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme pevné zdraví

OU Náklo hledá pracovnici nebo pracovníka na pozici
KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK.
Pracovní náplní bude na základě přílohy k Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném
znění zejména: zpracovávání technickoekonomických studií jednotlivých projektů,
komplexní koordinace realizace projektů, programů nebo akcí, jejich organizační,
personální, finanční, technické, provozní a jiné zajištění podle standardizovaných
postupů, zpravidla místního významu, které vyžadují účast zpravidla jednotlivých
osob, a metodicko-poradenské a konzultační činnosti subjektům neformálního
vzdělávání, odborné veřejnosti a ostatním zájemcům. Dále bude pracovat jako zástupce účetní obce po dobu její nepřítomnosti.

Kontakty na obec
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		

Evidence obyvatel
Svatava ANDRÝSKOVÁ		

+420 773 370 773

andryskova@naklo.cz

Matrika
Magda DOSTÁLOVÁ			

+420 773 370 774

dostalova@naklo.cz

Projektová manažerka
Lucie Seidlmanová			

+420 773 370 775

seidlmanova@naklo.cz

Ředitel TS Náklo
Lubomír Dostál

ucetni@naklo.cz

+420 777 300 259

dostal@naklo.cz

A mailová adresa pro ohlášení poruch:				

poruchy@naklo.cz

Oznámení spolku

REFERENDUM

Vážení spoluobčané,
na podzim proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Pro
rozhodování všech našich budoucích zastupitelů bychom
chtěli zajistit jasné vyjádření nás občanů k rozšiřování
plochy těžby na pískovně. Z tohoto důvodu vznikla myšlenka
navrhnout v termínu voleb i konání referenda. Rozhodnutí
v místním referendu je pro zastupitelstvo a další orgány
obce závazné (§ 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu).

Prosíme Vás, abyste si co nejlépe promysleli, co Vám
každému osobně zvětšení plochy těžby přinese. A ať se
rozhodnete jakkoli, byli bychom rádi, kdybyste v referendu
svou odpověď označili.
K vyhlášení referenda je nutné mimo jiné vyjádřit svůj
souhlas s jeho konáním podpisem Návrhu na konání místního
referenda. Proto Vás v dubnu navštívíme s podpisovým
archem, kam se uvádí jméno, příjmení, datum narození
a adresa (§ 11 Zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu)
a požádáme o Váš podpis. Na Vaše dotazy rádi odpovíme.
Za spolek Příroda kolem nás, z.s.
Vlaďka Spurná

Zprávy ze školy a ze školky
Recitační soutěž Dětská scéna 2022 – okresní kolo
Ve čtvrtek 17. 3. proběhlo v Olomouci
okresní kolo recitační soutěže Dětská
scéna, kam jsme za naši školu vyslali
Klárku Kopečnou a Leňu Vybíralovou
z páté třídy. Soutěž probíhala v DDM
Olomouc ve velkém sále před zraky
odborné poroty. Mezi porotci seděl
například umělecký ředitel a režisér
Divadla
Tramtarie
nebo
odborní
pedagogové umělecké školy z oblasti
dramatické výchovy. Účast na soutěži
překvapila i samotnou porotu. V dané
kategorii se utkalo celkem 29 soutěžících.
Naše bojovnice neztrácely po celou dobu
soutěže úsměv na tváři a snažily si den
mimo školu náležitě užít. Holkám se
recitace nad míru povedla. Obě soutěžily
s náročnými texty – Klárka s úryvkem

z knížky Holka do nepohody od Radky
Zadinové a Leňa s textem Roalda Dahla
Kouzelný prst. Oběma se podařilo
rozesmát i dojmout nejen porotu, ale
i diváky v sále. Po odrecitování všech
soutěžících si dávala porota dlouho
načas, než konečně dorazila s výsledky
zpět do sálu. Ocenění bylo uděleno
hned několik, ale pouze 6 soutěžících
mohlo postoupit do dalšího kola. A teď
fanfáry… Naše favoritky nejenže
postoupily do krajského kola, ale navíc
obsadily nádherné druhé a třetí místo.
Holkám všichni k velkému úspěchu moc
gratulujeme a přejeme hodně štěstí do
kola krajského.
Monika Glancová

Karneval v Mateřské škole Náklo
Opatření Vlády ČR z důvodu covidu neumožnilo SR při MŠ
již druhým rokem pořádat dětský maškarní ples pro veřejnost
v místní sokolovně. Paní učitelky si proto pro děti MŠ připravily
karneval v budově školky. Ve čtvrtek 3. března navštívili
školku v hojném počtu vojáci, piráti, vodníci, víly, indiáni,
čarodějnice, princezny i zvířátka. Zábavného dopoledne
plného soutěží a her se účastnily všechny pohádkové bytosti
z řad dětí

i paní učitelek. Malá hostina s přípitkem nesměla chybět.
Diskotéka byla plná různých tanečních figur i akrobatických
cviků. Karnevalový den si děti užily a některé pohádkové
bytosti přišly do školky i další den.
Těšíme se na další a snad už společné akce.
kolektiv MŠ Náklo

Zprávy ze školy a ze školky
Kabaret nahatý Shakespeare
V sobotu 12. března se několik zájemců z 9. třídy ZŠ Náklo vydalo pod vedením paní
učitelky Jánošové do Divadla Tramtarie na představení Kabaret nahatý Shakespeare.
Hra začínala v 19.00 hod. a trvala dvě a půl hodiny i s poločasovou přestávkou.
Diváky přivítali tři herci a dvě herečky. Hned zpočátku bylo jasné, že se nebude jednat
o seriózní ztvárnění Shakespeara. Na programu byla díla Romeo a Julie, Hamlet,
Othello, Macbeth a Král Lear. Probíhalo to tak, že si každý z hereckého obsazení
vybral jednu z výše zmiňovaných tragédií a sám si ji zrežíroval. Celé se to však
paradoxně neslo v komediálním duchu. Představení bylo doplněno o vtipné písničky
související s tímto divadelním velikánem. O přestávce si mohlo publikum odpočinout
od smíchu a případně navštívit bar. Herecká pětka odcházela za bouřlivého potlesku
a celý večer byl nákelskou výpravou zhodnocen velmi pozitivně.
Matěj Drážný, 9. tř.

Sladký pracák
Místo pracovních činností vyrazili 10. března páťáci do nově
zrekonstruované kuchyňky, aby prozkoumali její možnosti. Jejich cílem bylo
„bez pomoci“ pouze za dohledu paní učitelky Glancové a paní asistentky
Nory upéct perník. Děti si z domu donesly ingredience a rozdělily se do
dvou týmů – na bílé a černé. Vzájemně si pomáhaly a střídaly se. Přestože
recept byl stejný, konečný výsledek nikoli. Bílý tým měl perník tmavší
a černý tým světlejší. Oba perníky chutnaly výtečně, žáci si je totiž navíc
přizdobili domácí šlehačkou. Zbylé kakao posloužilo k výrobě horkého
nápoje, který celé pohoštění doladil. Dvouhodinovka se mimořádně
vydařila a všichni si ji úžasně užili.
Páťáci
Po roce jsme se dočkali. Třídy 8. A a 8. B mohly odjet na
celý týden na lyžařský kurz, který se konal ve Stříbrnicích.
Vloni nám to překazila situace kolem covidu, a proto jsme
byli moc rádi, že nám to tento rok škola umožnila. Byli jsme
ubytovaní v malém penzionu U Kampů, kde výborně vařili
a od sjezdovky to bylo asi 500 m. Lyžování měli na starost pan
učitel Kala s anem ředitelem, kteří si v průběhu kurzu vystřídali
začátečníky s okročilými lyžaři a učili je novým dovednostem.
Snowboardisty měla na starost paní učitelka Pěchová. Všichni
jsme si vylepšili techniku a na konci jezdili rychleji než před
začátkem kurzu. Každý večer byla přednáška na nějaké téma
a poté následoval program, který vymysleli nejen učitelé, ale
vzájemně i žáci obou tříd. Všichni jsme se velmi dobře bavili,
protože jsme měli výborný kolektiv. V oblibě byly diskotéky
a ta závěrečná byla nejlepším zakončením lyžařského pobytu.
Týden uběhl jako voda a my byli smutní, že už jedeme domů.
Všichni jsme si kurz užili naplno a doufáme, že bychom mohli
jet i příští rok. :)
Adriana Maturová, 8. B

Lyžařský kurz

Zeměpisná soutěž o jarních prázdninách 2022

Vloni v době covidové, kdy děti seděly doma a nikam se nedostaly, jsem pro ně přichystala zeměpisnou soutěž .
Bylo to pro žáky naší školy a jejich rodiče. Šlo o hledání po internetu pomocí indícií. Letos jsem tuto soutěž pozměnila
a zkusila jsem ji nabídnout i ostatním nákelským občanům, kteří již nemají vazby na školu. Ze začátku se zapojilo
48 soutěžících, kteří ale ne všichni vydrželi. Tady jsou výsledky.
Žáci
1) Krčmová Markéta,
2) Hrazdilová Kamila, Utíkal Jakub,
3) Hřivnová Kristýna, Maturová Adriana, Polomíková
Markéta, Pospíšilová Jolana, Stejskalová Ivana,
4) Hegerová Anežka, Matura Maty, Škrabalová Denisa,
Šnoflák Jakub, Gřešíčková Tereza, Chodilová Pavlína,
Přidal Radek,

Dospělí + žáci s rodiči
1) Gnipová Hana, Protivánková Markéta,
2) Stejskalovi, Štefek Jiří, Jánošová Lenka, Hegerová
Jitka, Plachá Světluše+ Amálie,
3) Augustinovi, Mackovi, Trelová Eliška,
4) Macková Barbora, Přidalová Marie, Valčíková Ludmila,
Zbořilovi, Labounková Helena, Večeřová Marie
Marie Roglová

Plánované akce
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ NÁKLO
základní organizace
pořádá dne

15. - 17. 4. 2022

VÝSTAVU
DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
v prostorách chovatelského areálu

Mezice.
Výstava je otevřena:
v pátek 15. 4. od 13:00 do 18:00 hod,
v sobotu 16. 4. od 8:00 do 17:00 hod,
v neděli 17. 4. od 8:00 do 12:00 hod.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé

SDH Mezice si Vás dovoluje pozvat na tradiční

SLET ČARODĚJNIC,,
který se bude konat
od

30. 4. 2022

17:00 v areálu hřiště Mezice.

V bohatém programu Vás tradičně čeká spousta
soutěží, ohňostroj a o zábavu se také postarají

DJ Míša
LIVIN.

a kapela

Přebohaté občerstvení zajištěno.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

