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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
jaro postupuje ve svém pravidelném rytmu a po typickém
aprílovém počasí se nyní můžeme radovat z rozkvetlých
sakur na nákelské návsi. Kéž by předzvěst jara znamenala
i předzvěst lepších časů. Stále nekončící válka na Ukrajině
a postupné zdražování úplně všeho vyvolávají mezi lidmi
nervozitu a obavu, že bude nutné významně slevit ze svých
standardů. Rezervy jsou, to si musíme přiznat, jen je nutné
věci řešit aktivně a správně nastavit priority. Zvládli jsme
ledaco, zvládneme i toto. Po tom všem, co naše země
a lidstvo na ní působící museli za tu spoustu let, co plujeme
vesmírem, překonat, je toto jen malé zaškobrtnutí, které za
pár let překonáme a zase bude dobře.
Aby byla naše budoucnost a budoucnost našich potomků
lepší, v dubnu jsme ve spolupráci s RKC Housátko, hasiči
ze Lhoty a TS Náklo vysadili celkem 253 stromů. 37 již
vzrostlejších za zahradami nových pozemků před bytovkami
a 216 podél opravené polní cesty ke Lhotě. Všechny stromy
jsou ovocné, tedy 45 jabloní, 69 hrušní, 66 švestek, 56 třešní
a 17 ořešáků královských. Poutníci se tak budou moci na této
nekonečné tříkilometrové cestě občerstvit v různých časech
různým ovocem, což zcela jistě zpříjemní jejich putování.
Sportem ku zdraví je odvěké heslo a je nutno uznat,
že je na něm kus pravdy. Sportoviště u sokolovny v Nákle
pomalu, ale jistě pokračuje ve výstavbě, kterou provádí za
bedlivého dozoru pracovníci TS Náklo. Stavba prozatím
probíhá dle plánu, tak doufejme, že nás vnější působení
ovlivněné zejména nedostatkem stavebních materiálů v jejím
dokončení nikterak nezdrží.
Na posledním zasedání Zastupitelstva obce Náklo
byl schválen projekt, který bude obec Náklo realizovat se
společností ČEZ Energetické služby, s.r.o. Předmětem
projektu je výměna všech původních sodíkových lamp
veřejného osvětlení za úsporná ledková svítidla. Po dokončení
projektu v naší obci již nezůstane žádné staré světlo. Náklady
projektu ve výši 1 662 581,83 Kč + DPH budou hrazeny
po dobu 10 let z úspor na spotřebované energii a nutných

opravách zastaralého osvětlení.
Energie jsou velkým tématem poslední doby a tak si
dovolím pár slov i zde. Obec Náklo v minulosti využila
příznivých cen a zasmluvnila ceny energií u společnosti
ČEZ na tři roky. To nám pomohlo překonat neblahé události
poslední doby, nicméně všeho do času. Tato smlouva končí
s koncem tohoto roku. Pokles cen se v nejbližších letech
nedá předpokládat, spíše naopak, protože snaha oddělení
od Ruského plynu nebude zadarmo. V těchto dnech tedy
zvažujemne nové zasmluvnění na dobu tří let. V případě
vyššího poklesu cen se dá, sice pod sankcemi, od smlouvy
odstoupit, ale doposud se nám tato rozhodnutí vždy vyplatila.
Jak jsem již zmínil a všichni jistě vnímáte, v nejbližších
letech nás čekají v energetice velké změny, zejména pak
přechod na jiné zdroje energie, než je hojně využívaný
plyn. Tyto kroky budou mít zelenou a budou významně
podporovány z prostředků EU. Bylo také rozhodnuto, že
veškeré příjmy z emisních povolenek budou určeny na
podporu alternativních zdrojů energie. Abychom se na tyto
změny řádně připravili, po konzultaci s MAS Moravská cesta
byla vytvořena skupina odborníků, kteří budou analyzovat
území všech obcí MAS Moravská cesta a navrhovat společná
řešení komunitní energetiky. Cílem je využívat maximum
vyrobené energie v rámci komunitní sítě bez toho, aby
nemusela být přepouštěna do sítě veřejné. Toto je nejlepší
řešení jak z pohledu ekonomiky, tak i nezávislosti na vnějším
světě. Obec Náklo připravuje projekty na fotovoltaická
opatření na budovách školy, mateřské školky a v dalších
krocích i Obecního úřadu a všech dalších veřejných
budovách. Cílem tohoto projektu by pak mělo v budoucnu
být i propojení s jednotlivými domácnostmi, protože jen takto
systém dává smysl. Vše bude mít svůj vývoj, ale budoucnost
přeje připraveným.
Přeji Vám krásné dny, pevné zdraví a bezbřehou trpělivost
při zvládání situací plynoucích z dnešní nelehké a chaotické
doby.
Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

Přijmeme novou sílu
OU Náklo hledá pracovnici nebo pracovníka
na pozici KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ
A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK. Případné uchazeče
vyzýváme, aby se hlásili do 16. 5. 2022 do 17:00.

Informace z obecního úřadu

Naši jubilanti v dubnu 2022
Ing. Jaroslav ŠPUNDA		Lhota n. M.		

oslavil 85 roků

Jiří PEŘINA		Lhota n. M.		

oslavil 75 roků

Marta KOPŘIVOVÁ		Náklo			

oslavila 75 roků

Jitka VAŠKOVIČOVÁ		 Náklo			

oslavila 75 roků

Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Poděkování
Milí spoluobčané,
dne 26.3.2022 měl pohřeb náš tatínek, František Spáčil. Chci touto cestou poděkovat všem spoluobčanům,
přátelům, sousedům a známým, kteří s námi doprovodili tatínka na jeho poslední cestě.
Chci také vyjádřit vděčnost všem těm, kteří nás při procházkách s našimi rodiči potkávali a s úsměvem
zdravili, někdy se zastavili na pár slov, že jsme cítili jejich podporu, účast a jejich pozdravy a úsměvy byly
pro nás i pro rodiče povzbuzením a dávaly nám pocit sousedské sounáležitosti.
Ještě jednou díky. Za sourozence Ludmila Dostálová.

Výzva - veřejná sbírka
ČČK Mezice ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá

SBÍRKU POUŽITÉHO ŠATSTVA.

Vámi darované věci budeme přijímat v Mezicích na sále v pátek 27. 5. 2022 v době od 8:00 do 20:00 hod.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
- Veškeré oděvy - nepoškozené s fungujícími zipy
- Obuv - nepoškozená zavázaná v igelitové tašce
- Kabelky, batohy - pouze nepoškozené s funkčními zipy
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky - čisté i mírně poškozené
- Záclony, závěsy - nepoškozené
- Látky (minimálně 1m2. Nedávejte prosím odřezky z látek)
- Knihy
- Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
Nejvíce nyní chybí dětské oblečení, jakákoli obuv a dioptrické brýle.
Nebereme zničený a vlhký textil, ledničky, počítače, televize, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola,
kočárky, lyže, lyžáky, nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán.
Děkujeme za Vaši přízeň. ČČK Mezice

Zprávy ze školy a ze školky
DEN UČITELŮ

Dne 28. března učitelé tradičně slaví svátek. Tímto
významným dnem si nejen oni připomínají narození Jana Amose
Komenského. Žáci 9. třídy se proto rozhodli, že učitelům uleví
a na jeden den se stanou jejich zástupci, měli tak jedinečnou
šanci vyzkoušet si roli pedagogů. Pro žáky 1. stupně si připravili
zajímavé hry a pracovní listy. Jejich cílem bylo žáky nejen
pobavit, ale i seznámit je s novým učivem. Všichni se do toho
vrhli po hlavě a společně si celé dopoledne užili. Byla to nová
zkušenost a každému něco dala. Někteří deváťáci zjistili, že do
školství v budoucnosti určitě nezavítají, a jiné to jen podpořilo
v jejich cíli stát se učiteli.
Kamila Hrazdilová, 9. tř.

I MY POMÁHÁME
Snad všichni vnímáme situaci posledních týdnů na
Ukrajině. Nejinak je tomu i na ZŠ v Nákle. Proto se škola
rozhodla připojit ke sbírce materiální pomoci, kterou vyhlásila
obec Náklo. Řada žáků, učitelů a rodičů přispěla do krabice
u hlavního vchodu trvanlivými potravinami, hygienickými
potřebami, obvazovým materiálem nebo dezinfekcí. Všem
moc děkujeme.
Jakub Šnoflák, 9. tř.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Tak jako každý rok uspořádala paní učitelka Plachá pro
děti z první a druhé třídy, které navštěvují výtvarný kroužek,
velikonoční dílnu. Těsně před velikonočními svátky se nakonec
v příjemné a tvůrčí atmosféře sešlo s paní učitelkou pět dětí.
Ostatní se kvůli nemoci nemohli dostavit a zůstali doma, stejně
jako jejich rodiče, kteří kvůli pandemii už druhým rokem nemohli
své ratolesti podpořit. Přítomní si vyrobili beránky, králíčky,
kuřátka a vajíčka, kterými se později s radostí doma pochlubili
rodičům i prarodičům. Už teď se velice těší na to, co si paní
učitelka pro ně nachystá na příští rok.
Lakomá Natálie, 9. tř.

ZÁPIS DO

Ve dnech 4. a 5. dubna se na ZŠ Náklo konal tradiční
zápis do prvních tříd. Přijímání budoucích prvňáčků mělo
dvě části - formální a motivační. Hlavními aktéry formální
části byli rodiče, kteří předali paním učitelkám dokumenty
o svých dětech, pak už vše záleželo na jejich ratolestech.
Ve třídě byla pro nastávající prvňáčky nachystána
stanoviště, na kterých je čekal základní test školní zralosti,

1. TŘÍDY

což znamená třeba kreslení obrázků a sada spojovacích
cvičení. Další stanoviště bylo poznávání barev a tvarů
nebo stezka s postavičkami, seřazování podle velikosti
a vyprávění příběhu dle obrázků. Do školy se přišlo
podívat celkem 25 předškoláků, kteří si to tam rozhodně
užili. Příští rok se na ně bude těšit jejich budoucí paní
učitelka Markéta Kopečná.
Zuzka Dočkalová, 9. tř.

Zprávy spolků
ÚSPĚCHY MLADÝCH STOLNÍCH TENISTŮ TJ SOKOLA NÁKLO

Závěr letošní sezóny mladých stolních tenistů byl
velice úspěšný. Našemu oddílu se podařilo získat několik
medailových umístění, která na závěr korunoval Pavel
Prázdný ziskem titulu krajského přeborníka jednotlivců
v kategorii U19.
Nejprve Oliver Otiepka zvítězil na posledním regionálním
turnaji začínajících hráčů, který se hrál 19. března v místní
sokolovně. V sobotu 26. března pořádaly nedaleké Hnojice
krajské přebory kategorie U13 a Marek Štábl na přeborech
obsadil dělené páté až osmé místo. Hned druhý den se
v Kolšově konal krajský přebor U15 a naše hráčka Lucie
Křížová obsadila mezi dívkami výborné druhé místo.
K tomuto úspěchu přidala první místo ve čtyřhře a třetí místo
ve smíšené čtyřhře.
O týden později se v Přerově konaly krajské přebory
kategorie U19. V této nejprestižnější mládežnické kategorii
vybojoval Pavel Prázdný titul krajského přeborníka
a potvrdil výbornou formu z konce sezóny. K prvnímu místu
z jednotlivců přidal i první místo ve čtyřhře a druhé místo ve
smíšené čtyřhře. Tímto výkonem dosáhl nejhodnotnějšího
individuálního výsledku v chlapeckých kategoriích v celé
historii stolního tenisu v Nákle. Gratulujeme!

HOUSÁTKO

Děkujeme našim svěřencům za skvělou reprezentaci
oddílu, děkujeme výboru Tělocvičné jednoty Sokola Náklo
za podporu a přejeme všem hráčům mnoho úspěchů do
dalších sezon.
Za oddíl stolního tenisu Miloslav Plachý
a Pavel Prázdný st.

UPOZORŇUJE

Vážení a milí návštěvníci našich
tvořivých kaváren, dovoluji si Vám oznámit,
že Tvořivá kavárna, která je v obecním
kalendáři uvedena na 28. května, se bohužel
neuskuteční. Nicméně bych Vás moc ráda
pozvala na kávu a jiné dobroty, koncert

a tvořivou dílnu pro děti v pátek 13. května
na dvůr domu číslo 11 – hned vedle školy,
otvíráme v 17:00. Akce se uskuteční k oslavě
mezinárodního dne rodiny. Vezměte tedy své
blízké a přijďte to s námi oslavit.
Za RKC Housátko Libuše Literová

Tělocvičná jednota Sokol Náklo
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ 2021-2022 /JARO 2022/
Datum Den

domácí zápasy

23.4.
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
21.5.
22.5.
29.5.
4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
25.6.
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ŽML sk.A 1.-10. místo

Čas

Náklo - TJ Štěpánov 10:00
Sokol Troubelice - Náklo 14:15
Náklo - FK Nové Sady "B" 10:00
Granitol Mor.Beroun - Náklo 14:00
Náklo - FC Sigma Hodolany 10:00
1.OMK Šternberk - Náklo 11:00
Náklo - 1.FC Olešnice 10:00
Náklo - Drahanovice/Slatinice 9:00
FK Velká Bystřice - Náklo 15:00

ŽST sk.A 1.-5. místo

Čas

Drahanovice/Slatinice - Náklo 10:00
Náklo - FK Hlubočky 11:00
Sokol Troubelice - Náklo 10:15

Sigma starší žákyně

Čas

Sigma mladší žákyně

Čas

Sigma-Znojmo 12:30

Sigma-Znojmo 14:30

Sigma-Brno Heršpice 10:30

Sigma-Brno Heršpice 12:30

Sigma-Slovácko 12:30

Sigma-Slovácko 14:30

FK Horka nad Mor. - Náklo 10:00
Náklo - Drahanovice/Slatinice 11:00
FK Hlubočky - Náklo 10:45
Náklo - Sokol Troubelice 9:00
Náklo - FK Horka nad Mor. 10:00

Kam vyrazit

Rozumíte řeči svých prarodičů, mluví-li nářečím?
Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Chcete se
dozvědět víc o životě našich předků a o slovech, která
byla součástí jejich mluvy? Navštivte tedy 1. 5. –30.
6. 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci výstavu

„Kriticky ohrožené jevy našich nářečí“, pořádanou
dialektologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV
ČR a Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Čekají na vás nářeční
mapy, zvukové ukázky, kvízy...
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Co bylo a bude
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Nepropásněte ani vy tuto jedinečnou
příležitost a přijdtě se podívat
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ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA
21.5. 2022

Nepropásněte ani vy tuto jedinečnou
příležitost a přijdtě se podívat

TJ Sokol Náklo pořádá

Kdy: v sobotu 14. 5. 2022 od 20.00 hod.
ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA
Kde: v areálu sokolovny v Nákle
21.5. 2022
Co: taneční zábavu se skupinou
Vstupné 100 Kč		

Občerstvení zajištěno

Srdečně zvou pořadatelé

RecesFest
KOS a SDH Mezêce pořádaji 4. 6. 2022 tradični multikulturni zábavné deň

Program začéná ráno tradičnima závodama pincku, babet a kozidêchu, keréch se muže
učastnit každé, kdo má nekeró z téchto retro mašin, má řidičák a nebo
18 let.V poledne Vás pozvemê na z láskó dělané danči gulášek a od
13:00 začéná festival.
13:00 - Strýček Líčko - program pro děti
14:30 - Veškerá úcta z Nákla
16:00 - Stracené Ráj z Mezêc
17:30 - Homebwoyrasta - regé z Olomóca
19:00 - Slapdash Rockabilly - čêstokrevné Rock n Roll z Prahê
20:30 - Doctor PP - mafiánské kmotr Petr Pečený z Prahê :)
22:00 - Morčata na útěku - tadê néni co dodat :))
Recese, srandê, mozêkê, sótěži, cen, jidla, piti a kdo vi čeho
eště bôde hromadô, toš si ôděléte chvilô a přêndite se s nama
poveselêt. Rádi Vás po letech ôvidimê.

