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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
rok 2022 se pomalu chýlí do své poloviny, což znamená,
že letní prázdniny jsou za dveřmi. Proti letům předešlým
jsme se zdánlivě vrátili k normálnímu existování, nicméně
plíživé dopady aktuální mezinárodní situace si postupně
začínají vybírat svou tvrdou daň. O tom, že budeme muset
slevit ze svého blahobytu, se mluví už delší dobu a tak
nějak s tím i počítáme, nicméně reálná skutečnost je pro
mnohé zničující. Bohužel to nevypadá na obrat k lepšímu,
a tak bude dobré se připravit na opravdu špatné časy. Není
mým cílem malovat čerta na zeď, ale stará pravda je, že
budoucnost vždy přála těm připraveným.
Jarní počasí pomalu začíná opouštět své aprílové
manýry a teplé letní dny postupně rozehřívají tento svět.
V posledním období docela napršelo, tak snad k nám bude
léto vlídné. Dobrá úroda se bude hodit.
Obecní pracovníci vytrvale bojují na několika frontách,
jak těch tradičních, jako je sekání trávy a úklid obce, tak těch
každoročně měnících se, jako je nyní budování sportoviště
u sokolovny. Mimo tyto již zaběhlé práce před pár dny
zahájila externí firma opravu stezky z Nákla na Lhotu. Ti,
co ji využívají, si určitě všimli, jak je zdevastovaná. Bohužel,
komu nebylo naděleno, tomu je jen těžko pomoci, o to je to
pak horší, když dáte hlupákovi volant velkého stroje, záhy
se z něj stane neohrožený destruktor všeho. Ještě že na
ochranu světa před eskalací podobné moudrosti máme
pojistný systém, tentokrát to bude stát 868 175,- Kč. Jen si
myslím, že když by měl onen umělec tu čest škody nahradit

ze svého, bylo by to pro něj přínosnější.
S končícím jarem se pomalu začíná blýskat na lepší časy
v případě plánované demolice a výstavby domu pro seniory
v Nákle. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo výzvy
z Fondu obnovy na odstranění a revitalizaci brownfieldů
(chátrajících nevyužitých staveb) a náš záměr vypadá že
zapadá do podmínek připravované výzvy. Ve hře je zhruba
40 mil. Kč, tak snad po tom blýskání skutečně ty lepší časy
přijdou, alespoň tedy co se týká zmíněného projektu.
Již třetím rokem se provádí rekonstrukce komunikací přes
Litovel. Toto nám bohužel zajistilo zvýšený průjezd, navzdory
zákazovým značkám, nákladní dopravě s hmotností
převyšující 12t. I když k těmto objízdným trasám dáváme
zamítavé stanovisko s apelem na Dopravní inspektorát,
aby zvýšil dohled nad porušováním tohoto dopravního
značení, nikdo na to nebere zřetel a svět plyne dál. Aktuálně
se rozjíždí další etapy zmíněného díla, a sice úsek od
autobusového nádraží směr Červenka bude uzavřen od
20. 6. v různých etapách do 31. 8. - 20. 12. 2022. Objízdná
trasa bude přes Tři Dvory. Další etapa Litovel - Rozvadovice
bude uzavřena od 1. 7. do 30. 9. 2022 a Rozvadovice Unčovice od 1. 10. do 30. 11. 2022. Informujeme o uzavírce
s předstihem, abyste si mohli vzniklím omezením přizpůsobit
Vaše případné potřeby.
Přeji Vám všem klidné prožití letních prázdnin, spoustu
nových a neopakovatelných zážitků při letních výletech,
pevné zdraví a trpělivost s dnešním světem.
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Zprávy ze školy
Ve čtvrtek 5. května se fotbaloví borci
ZŠ Náklo ze 3. - 5. třídy zúčastnili 1. kola
23. ročníku McDonald´s Cupu, který se
uskutečnil ve Slatinicích. Naši fotbaláci,
kluci i holky, se mimo jiné střetli s žáky
z Horky nad Moravou, Olomouce nebo
Dolan a nakonec obsadili 4. místo. I když
vypadli v semifinále, turnaj si moc užili
a pochvalovali si dobrou hru. O den později
je v turnaji následovali i jejich mladší
spolužáci z 1. – 3. třídy. Ti zabojovali ještě
víc a pro školu získali krásný bronz.
Matyáš Kotek, 9. tř.

McDonald‘s Cup

Zastupitelstvo obce Náklo
22 zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhne dne
6. 6. 2022 od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Program:
1. Kontrola usnesení a zpráva rady
2. Závěrečný účet
3. Rozpočtové opatření č. 6
4. Referendum k otázce rozšiřování těžby štěrkopísku na území obce
5. Plán financování obnovy
6. Rozšíření ČOV Náklo
7. Státní pozemkový úřad – cesta Mezice
8. Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
9. Žádost o dotaci -T.J. Sokol Náklo – oprava fasády sokolovny
10. Usnesení
11. Diskuse
12. Závěr

Zprávy spolků
Letní tábor 2022

Orel jednota Náklo-Mezice pořádá každoroční stanový tábor pro
děti od 7 do 12 lety na tábořišti Protivanovský mlýn, nedaleko obcí
Protivanov a Buková, v termínu 13. - 21. 7. 2022. Ubytování ve
stanech s dřevěnou podsadou, cena: 2.600,- Kč. V případě
zájmu a pro bližší informace kontaktujte hlavního vedoucího,
nejpozději do 17. 6. 2022. Fotky z minulých táborů k nahlédnutí:
orelnaklo.zonerama.com
Hlavní vedoucí: Josef Zapletal
Mobil: 731 065 737
E-mail: josef-zapletal@email.cz

Referendum - poděkovaní za podporu
V minulých dnech na váš zvonek zazvonil nečekaný host. Nebyl to zbloudilý pocestný, nebyl to obchodník s teplou
vodou, ale zástupce našeho přípravného výboru pro uspořádání referenda v otázce budoucího rozšiřování těžby
štěrkopísku. Děkujeme všem občanům, kteří si udělali pár minut (někteří i víc) času, kteří vyslovili svůj názor (byť
i nesouhlasný), kteří podpořili myšlenku referenda a kteří parafovali podpisové listiny za jeho vyhlášení. Bylo vás
přesně 469! Skvělé číslo. Současně se omlouváme těm z vás, které jsme doma nezastihli. Vaše podpora bude
potřeba i dál!
Žádost o referendum byla dne 20. května předána na podatelnu obecního úřadu k dalšímu administrativnímu
zpracování. Věříme, že váha vašich hlasů zajistí kladné projednání a vyhlášení referenda. Tímto se též dodatečně
a upřímně omlouváme zastupitelům a zaměstnancům obce za přidanou práci.
Přejeme všem pohodové a klidné léto a těšíme se na podzimní setkání u uren.
Za spolek Příroda kolem nás, z. s. Pavel Simon
P.S. Referendum, též všelidové hlasování, je prvek přímé demokracie. Tento institut se běžně, a také čím dál tím
častěji, objevuje jako nedílná součást zastupitelského systému. Při referendu je předkládán obyvatelstvu ke schválení
či zamítnutí zákon, předpis, anebo významný prvek. (zdroj: Wikipedie)

Zprávy ze školy a ze školky

Děkujeme maminkám

Maminky jsou hvězdy, které nám září na cestu
životem. Měli bychom si jich vážit a za jejich péči, lásku
a ochotu jim neustále děkovat. Žáci první až páté třídy
Základní školy v Nákle svým maminkám vyjádřili díky
během prvního týdne v květnu. Každý den odpoledne
si pro ně jedna třída připravila taneční, recitační či
hudební vystoupení spojené s nějakou kreativní
činností. A aby bylo odpoledne dokonalé už během
dopoledne děti samy chystaly i drobné občerstvení.
První den v týdnu ohromili své maminky žáci třetí třídy
nádherným kulturním vystoupením a tvořením šperků
z korálků. V úterý se představili páťáci s básničkou
a písničkou a společně se svými maminkami si
vytvořili rozmanité ponožky. Uprostřed týdne, tedy
ve středu, prvňáčci se čtvrťáky nachystali kulturní
vystoupení a tvoření látkových tašek. Celý maraton
úžasných aktivit ukončili ve čtvrtek druháci výrobou
krásné kytičky z korálků. Dětem se představení
i přes lehkou nervozitu moc povedla a maminkám se
všechna vystoupení líbila. Na své ratolesti byly moc
pyšné, některým dokonce ukápla slzička dojetí.
Kristýna Hřivnová, 9. tř.

Den Země
Každoročně se 22. dubna schází lidé ve všech
koutech světa, aby oslavili den věnovaný Zemi
a upozornili tak na ochranu životního prostředí.
Někteří třídí odpad, jiní se zase snaží šetřit vodou,
nejčastěji však chodí sbírat odpadky ve svém
okolí. Takhle se rozhodli strávit Den Země i žáci

5. třídy. V pátek 22. dubna páťáci společně s paní
učitelkou Schmidovou vyrazili posbírat smetí
v okolí Nákla. Děti se vrátily s plnými pytli odpadků
a hlavně dobrým pocitem z prospěšné práce
a z toho, že mohly alespoň trochu své planetě
pomoci.
Marie Pryčová, 9. tř.

Zprávy z naší školy

Atletika
Dne 6. května se vydali Matyáš Dosoudil, Adriana
Otiepková, Simona Svozilová a Dominik Špička, žáci
5. třídy, do Olomouce na atletický stadion Lokomotiva.
Paní učitelka Pěchová dohlédla na naše sportovce
a také je podpořila. Vybraní žáci soutěžili ve čtyřech
atletických disciplínách – štafetovém běhu, skoku do
dálky, běhu na 50 metrů a hodu míčkem. Sportovcům
se nejvíce vydařil skok do dálky. Nakonec se v nemalé
konkurenci umístili celkově na krásném čtvrtém místě.
Hlavním cílem bylo celý den si užít a to se povedlo.
Páťákům za jejich skvělý výkon gratulujeme.
Vlastimil Polívka, 9. tř.

Olympijský oheň opět vzplál
Velká očekávání a svěží větřík provázely zahájení
13. ročníku Školní olympiády, která se po dvouleté
covidové pauze uskutečnila v sobotu 21. května v areálu
ZŠ a MŠ Náklo. Nachystány byly soutěže a disciplíny pro
děti i širokou veřejnost. Zatímco ti starší dopoledne již
tradičně změřili své síly ve sportovních disciplínách jako
byl skok do výšky a do dálky, běh, letní biatlon nebo hod
granátem a ověřili si tak, jaké stopy na nich pandemie
zanechala, jejich mladší spolužáci a kamarádi plnili úkoly
s pomocí pohádkových postav. Po skončení závodů
dostali všichni zúčastnění na posilněnou a za skvělé
výkony párek v rohlíku a limonádu. Olympijský den
pokračoval odpoledne v zábavném duchu. Pořadatelé
si pro účastníky připravili pestrý program. Své taneční
umění předvedli předškoláci a žáci 1. stupně, vystoupili
mladí členové TJ Sokol Náklo, nadchly gymnastky
i „akrobati“ a se školou se rozloučili žáci 9. ročníku.

Uměleckou část programu završilo slavnostní vyhlášení
vítězů jednotlivých disciplín z dopoledního klání. Pak
následovala soutěž v jezení školního obědu na rychlost
Nákelský Otesánek, kterou už potřetí za sebou vyhrál
šampion Jan Pleska, 7. ročník vytrvalostního běhu
Nákelský Zátopek a soutěž pro silný chlapy a dámy,
které za to umí vzít, Nákelský Zekon. Během celého
odpoledne nechyběly různé atrakce pro děti jako skákací
hrad nebo trenažér v podobě býka. Velkou pozornost
vzbudilo i hledání pokladu pomocí detektorů kovu, které
byly také hlavní cenou v tombole. Ve večerních hodinách
vystoupila hudební skupina Poškoláci, která je složena
z žáků základní školy, a po nich následoval Školníkův
Zhrnovač. Příjemné počasí, bohaté občerstvení a skvělá
atmosféra přilákaly davy návštěvníků, a letošní ročník lze
tak určitě považovat za velmi vydařený.
Účastníci

Co bude

Jednota Orel Náklo-Mezice
Vás zve na tradiční Country
odpoledne a večer spojený se
soutěžním vařením gulášů.
Od 15 hod bude k dobré
pohodě před hlavní kapelou
Wagon hrát Babica BRothers
a Trio Kongo.

11. ROČNÍK
NOČNÍHO
TURNAJE
V BADMINTONU

Tel. 608 353 128

SDH Lhota nad Moravou Váz zve
dne 25. 6. 2022 od 17:00 na tradiční

Co bude

8. ročník – „Běhu Jana Opletala“ (10 km)
ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ VELKÉ CENY VYTRVALCŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ROK 2022.
Činovníci závodu: Jiří Peřina, Petr Matura, Jaromír Vaněk
Časomíra: měření závodu pomocí profesionální čipové časomíry Mylaps
Datum: sobota 25. června 2022
Místo konání: Dětské hřiště Lhota nad Moravou, 49.6756575N, 17.1447081E
Start: v 10,00 hod.
Prezence a startovné: Upřednostňujeme přihlášky předem na webových stránkách www.liga100.cz
nejpozději do 23. 6. 2022. Do tohoto data je nutné uhradit i startovné ve výši 100,- Kč převodem na účet:
159113189/0300, Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Přihlásit se je možné i na místě na
dětském hřišti ve Lhotě nad Moravou 9,00 – 9,45 hod. V případě přihlášení na místě v den závodu se hradí
startovné ve výši 150,- Kč. V ceně startovného: guláš + nápoj.
Kategorie:
muži A do 39 let (1983 a mladší), muži B 40 – 49 let (1982 – 1973), muži C 50 – 59 let (1972 – 1963), muži
D 60 – 69 let (1962 – 1953), muži E 70 let a více (1952 a starší) ženy F do 39 let (1983 a mladší), ženy G 40
– 49 let (1982 – 1973), ženy H 50 let a více (1972 a starší)
Délka trati: je pro všechny kategorie stejná – 10 km.
Popis trati: Bude popsána účastníkům na startu. Běží se ze Lhoty nad Moravou Litovelským Pomoravím
směrem na Hynkov, následně po 4. Moravské stezce k rozcestníku U Tří Mostů. Zde za mostem odbočíme
doleva a poté podél Mlýnského potoka zpět do cíle. Povrch je smíšený (šotolina, asfalt, polní cesta).
Převýšení – téměř žádné.
Viz: http://www.runmap.net/en/route/3592889-beh-jana-opletala/
Ceny: Dle možnosti pořadatelů obdrží první tři v každé kategorii.
Finanční odměna ve výši 1.000,- Kč za překonání traťového rekordu.
Současní držitelé:
Muži: David Pelíšek

čas: 33:08 (z roku 2020)

Ženy: Petra Kamínková

čas: 37:49 (z roku 2019)

Výsledky: Vyhlášení výsledků proběhne po skončení závodu v místě prezentace.
Pravidla: Závodí se dle platných pravidel pro silniční běhy. Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní
stav a běží na vlastní nebezpečí!
Kontakt: Jiří Peřina, Náklo 259, 783 32, Náklo, tel: 734 792 968, e-mail: jiri.perina@zsnaklo.cz
Přihlášením se do závodu a uhrazením startovného se závodník zavazuje dodržováním těchto propozic a
pravidel atletiky pro silniční běhy.
V Nákle dne: 16. 05. 2022
Za pořadatele srdečně zve:

Jiří Peřina

