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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
přesně před rokem jsem začínal svůj příspěvek informací
o čerstvě proběhlé katastrofě, kdy tornádo poničilo několik
vesnic na jihu Moravy. Dnes je většina domů již opravena,
ale přišly jiné problémy a svět je stále komplikovanější
a méně pochopitelný. Doufejme že ty současné nesnáze
budou zanedlouho také opraveny a budeme v lepších
časech jen vzpomínat na to, co bylo. Kéž by.
Počasí začátku tohoto léta je spíše slunečné
a je kombinováno častými dešti. Zejména z pohledu
zemědělského je tedy téměř ideální, i když právě zemědělci
by mu zcela jistě vytkly mnohé vady na kráse. Doufejme
tedy, že se nepřižene nic katastrofického a kvalitní úroda
na našich zahrádkách nedozná žádné nečekané újmy, krom
toho, že bude efektivně zkonzumována.
V rytmu ovlivněném zejména počasím nám také ke svému
dokončení postupně pokračují i práce v naší obci. Hřiště
u sokolovny již začíná dostávat své tvary. Termín dokončení
první etapy projektu je plánován na konec prázdnin, tak
doufejme, že vše půjde, jak má. Pokud tedy ano, bude
následovat kolaudace a podání žádosti o dotaci na druhou
etapu a zde bude opět záležet na tom, jak budeme úspěšní.
Před pár dny jsme byli informováni, že u dotace na opravu
komunikace od kapličky v Mezicích až na konec vesnice
směr Náklo jsme úspěšní nebyli. Je to škoda, ale přetlak je
veliký a tím pádem bohužel klesá i případná úspěšnost.
V současné době také napjatě očekáváme vyhlášení
výzvy na odstranění a znovu postavení domu u Floriánka.
Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu, která bude čerpat
prostředky z Fondu obnovy, ne a ne vypsat. Doufejme tedy,
že alespoň zde vše dobře dopadne.
Musíme přiznat, že se k nám občas donese kritika na
náš odpadový systém, konkrétně chyby v evidenci pytlů
a krabic s tříděným odpadem. Problém bohužel je v tom,
že jsou pytle evidovány až po svozu, během kterého může
dojít k jejich poškození. Jediným řešením po konzultaci
s dodavatelem systému je načítání obalů přímo u domu
před svozem. Toto ale bude vyžadovat změnu v používání

zažitých kódů. Původní čárové kódy budou nahrazeny
QR kódy s podrobnějším rozlišením odevzdaného balení
a obsahem separovaného odpadu. Aršíky s novými kódy
Vám budou v brzké době dodány do schránek a prosíme
tedy o přechod na tyto nové QR kódy. V přechodném období
2 měsíce bude akceptován i původní čárový kód, ale jako
takový bude pro obsluhu složitější a stále zde bude riziko,
že nebude řádně zaevidován. Prosíme tedy, abyste čárové
kódy nahradili novými. Tato změna sice může být vnímána
jako komplikace, ale eliminuje chyby v systému, tudíž je to
změna k lepšímu. Termín prvního svozu s novými kódy bude
9. 8. 2022.
Po prázdninách nás čekají komunální volby a do té doby
bychom tedy chtěli dokončit všemožné restíky a připravit se
na předání žezla. Prozatím se vesnicí nenesou žádné zvěsti
o připravovaných kandidátkách, tak se snad na poslední chvíli
ještě najde nějaký odvážný občan či občanka a podnikne
potřebné kroky k převzetí otěží. Práce ve vedení obce je
velmi zajímavá, nicméně v mnohém i náročná. Podobně
nelehké to ale mnohdy mají i ostatní pracovníci na našem
obecním úřadě. Důkazem tomu může být i složité hledání
posily na pozici projektové manažerky, nebo manažera.
Snad se tato záležitost podaří brzy vyřešit, protože s koncem
června naše řady opustila paní Andrýsková. Po 43 letech
práce obec v její osobě přichází o skvělou odbornici, která
si věděla rady téměř v každé situaci a i když její přísnost
mnohým nebyla po vůli, po odborné stránce podpořené
mnohaletými zkušenostmi byla velkou oporou obecního
úřadu a bude opravdu chybět. Chtěl bych jí tedy moc
poděkovat a popřát hlavně pevné zdraví v časech určených
zejména k odpočívání a radování se ze života.
Toliko tedy pro dnešek. Přeji příjemně strávené léto plné
nových vzrušujících zážitků, radosti a odpočinku. Čerpejte
energii, pandemie a Putin už si na nás opět brousí své
zkažené zuby.
Hezké dny... :)
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Zprávy z naší školy

Na skok ve Vídni
V sobotu 11. června se žáci 7. třídy a 8. B zúčastnili zájezdu
do Vídně. Jejich autobus přijel do Vídně kolem půl jedenácté
a rovnou zamířili do Domu moře, kde strávili celé dopoledne.
Viděli tam jak hmyz, tak i plazy, lemury a mořské živočichy.
Nejvíce je zaujala kareta obrovská. Odpolední program
zahrnoval prohlídku historické části města. Žáci se podívali ke

katedrále sv. Štěpána, k Přírodovědeckému a Historickému
muzeu, šli kolem Národní knihovny, Burgtheateru až na náměstí
Marie Terezie. Navštívili také stáje lipicánských koní. Měli
poněkud ztížené podmínky, jelikož v ten den probíhal Vienna
Pride 2022 a taky demonstrace proti této komunitě. Celý výlet
si přesto opravdu užili.
Anna Vaňková, Karolína Závodná, Adriana Maturová,
Denisa Škrabalová, 8. B

Zastupitelstvo obce Náklo
22. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 6. 6. 2022 od
18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Usnesení:
1/22/6/2022 – Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Závěrečný účet obce Náklo za rok 2021 s výrokem: bez výhrad
2/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo, v souladu s ustanovením § 4 Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, schvaluje účetní závěrku obce Náklo za
rok 2021, sestavenou k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2021 a vyjadřuje tak souhlas s celoročním hospodařením a to
výrokem: bez výhrad, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Náklo za rok 2021 a výsledku
hospodaření za rok 2021 ve výši 9 546 081, 74 Kč – přebytek. Schválená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce.
3/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje rozpočtové opatření č. 6
4/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje zahájení všech potřebných úkonů k realizaci projektu rozšíření
ČOV Náklo
5/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje bezúplatný převod nově vzniklého pozemku dle GP 299-211/2021,
parc. č. 89/55, k.ú. Mezice, orná půda o velikosti 212 m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Náklo.
6/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje změnu využití nově vzniklého pozemku dle GP 299-211/2021,
parc. č. 89/55, k.ú. Mezice, orná půda o velikosti 212 m2 z „Orná půda“ na „Ostatní plocha, ostatní komunikace“.
7/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě č. 8603105234 s konečnou výší
platby za roční pojistné 74 872,- Kč.
8/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč pro T.J. Sokol Náklo na
Úhradu spolupodílu na dotaci Olomouckého kraje na projekt rekonstrukce obvodového pláště Sokolovny T.J. Sokol
Náklo – III. Etapa
9/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 220028.
10/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 238 800 Kč pro společnost AMIMED
s.r.o. na spolufinancování revitalizace zahrady v okolí ordinace praktické lékařky pro dospělé, č.p. 278, Náklo.
11/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 220029.
12/22/6/2022 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci obcí při likvidaci komárů.

Informace z obecního úřadu

Naši jubilanti v červnu 2022
Olga FIŠAROVÁ		Mezice

oslavila 96 roků

Ludmila PAPICOVÁ		Mezice

oslavila 91 roků

Marie PRÁZDNÁ		Náklo

oslavila 75 roků

Zdeněk ŠTENCL		Náklo

oslavil 75 roků

Václav LÓN

oslavil 70 roků

Lhota n.M.

Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Informace z obecního úřadu
Matyášek

Kryštůfek
Vojtíšek

Oliverek
S radostí Vás všechny informujeme, že 29. 5. 2022 proběhlo v obřadní místnosti
obecního úřadu v Nákle vítání nových občánků do naší obce. Bylo nám nesmírným
potěšením seznámení s Matyášem Vymětalem, Kryštofem Bekem, Vojtěchem
Studeným a Oliverem Dytrichem. Chlapcům přejeme hodně zdraví, štěstí a život
naplněný jen samou radostí a láskou.

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.

Referendum - těžba štěrkopísků
Člověk je tvor myslící i chybující, největší zdroj poučení
pro něj jsou vlastní nezdary a omyly. Bohužel, toto musím
konstatovat i ve vztahu na náš spolek. Problematikou
vyhlášení referenda jsme se zodpovědně zabývali několik
týdnů, ale naším úskalím se stala formulace otázky, která
byla, dle právně nezávazného stanoviska Ministerstva vnitra,
příliš obecná. I proto po vzrušené, ale korektní debatě plné
protichůdných názorů Zastupitelstvo obce Náklo dne 6. 6.
2022 nepřijalo k vyhlášení referenda žádné usnesení.
O tom, že to byla rozprava užitečná, svědčí fakt, že
pomyslnou rukavici nyní zvedlo samo vedení obce. A 30.
června bude problematika vyhlášení referenda projednána
znovu. Jaký bude výsledek? To já nyní, v době vzniku článku,
nevím, názory jednotlivých zastupitelů se každý den vyvíjí.
Rozuzlení problému už dnes znáte. Bude-li kladné, zaplať

pánbůh a díky všem. Bude-li záporné, tak zase „roztlačíme
káru“ a s Vaší pomocí a novým zastupitelstvem vyrazíme
dál.
Závěrem mi dovolte podělit se o jeden zážitek z výše
uvedeného veřejného zasedání zastupitelstva, které
navštívili dva zástupci těžařů. V debatě zdůraznili dobré
vztahy a výhodnou spolupráci s vedením obce (dodnes
nevím jakou…). Po nevyhlášení referenda, spokojeni s
výsledkem, odešli. Jak patrno, „vztahovým dobrákům“
nestojí ani za námahu počkat ve slušnosti na konec schůze.
Přeji tímto všem hezké prázdniny a děkuji za Vaši
podporu dobré věci.
Za spolek Příroda kolem nás, Pavel Simon.

Zprávy z naší školy
Po stopách historie
Středu 8. června strávili někteří šesťáci ZŠ Náklo
netradičně. Paní učitelka Jánošová si pro ně ve spolupráci
s panem inženýrem Radovanem Urválkem z Muzejní
společnosti Litovelska připravila projektový den, který
je měl seznámit s lokální historií Nákla a prací etnologa
a archeologa. Nejdříve všichni společně vyrazili ke kostelu,
aby zde při pohledu z výšky pochopili, jak je důležité pro
archeologa porozumět rázu krajiny a „umět v ní číst“. Zde
byli žáci také poprvé seznámeni se dvěma důležitými
archeologickými lokalitami na území jejich obce – zaniklým
rybníkem Podkova, kde byl nalezen asi nejvíce ceněný
tzv. Nákelský poklad (bronzová cista s šálky), a místem
zvaným na Okolisku, kde měla být nalezena významná
mohyla. Další část vycházky byla pojata etnologicky a žáci
i jejich průvodci zamířili do firmy Belinus Art na prohlídku
typického hanáckého gruntu. Zde si teprve mnozí uvědomili,
že v podobném typu stavení sami ještě bydlí. Po krátkém
odpočinku a načerpání sil následoval první praktický úkol
dne. Žáci se museli zorientovat na historické mapě a podle

připojeného popisku pedagoga Karla Fišary dojít na místní
naleziště. Zde, na okraji pole při cestě do Mezic, je po
instruktáži čekal sběr archeologického materiálu. Byť nebyla
ta správná doba na hledání, akce byla úspěšná a šťastný
nálezce se mohl ostatním pochlubit střepem pravěké
keramiky. Během celé exkurze žáci vyplňovali pracovní listy
a zahrnovali pana Urválka zvídavými otázkami. Po návratu
do školy vzájemný rozhovor pokračoval, žáci se dozvěděli,
jak se stát archeologem a jak je to v případě, když najdou
poklad. Poté, co si zkontrolovali pracovní listy, čekala na
ně další pracovní aktivita, ve které si zahráli na archeology.
Přímo ve třídě provedli na simulované lokalitě „V bazénku“
výzkumnou sondu. Nejdříve s pomocí detektoru kovu
zaměřili možné nálezy a pak postupně ručně odkrývali
jednotlivé vrstvy zeminy, aby se k nim dostali. Celý postup
také náležitě zaznamenávali a dokumentovali. Čtyřhodinová
akce vzbudila mezi žáky zájem a mnozí z nich byli udiveni
tím, na jak zajímavém a historicky cenném místě to žijí. Řada
z nich si teď jistě svého bydliště bude více všímat i vážit.
Účastníci projektu

Zprávy z naší školy

Procházka po velkoměstě

Ve čtvrtek 9. a pátek 10. června se devátá třída spolu
se svým třídním učitelem Michalem Rusem a paní učitelkou
Lenkou Jánošovou vydala do Prahy. Po srazu na nádraží
v Olomouci studenti nasedli na vlak a vyrazili na cestu
do hlavního města. Po příjezdu do hlavního města se
všichni nejprve ubytovali v hostelu Elf a poté už je čekala
několikahodinová prohlídka v okolí Hradu a Starého Města.
S průvodkyní prošli část Královské zahrady, vydali se kolem
Jeleního příkopu a také sledovali výměnu hradní stráže.
Odpoledne dopnili návštěvou Staroměstského náměstí,
a pak už je čekal jen návrat na ubytování. V pátek žáci
navštívili Senát, což i s obědem zařídil starosta Nákla
a senátor Marek Ošťádal. Zde nahlédli do světa politiky
a naskytla se jim možnost posadit se do senátorských
křesel. Návrat domů proběhl bez problémů a celá třída si
výlet náramně užila.

				

Jakub Utíkal, 9. tř.

Brno vítá Tutanchamona a Náklo s ním
Dne 26. dubna byla na výstavišti v Brně v pavilonu C slavnostně
zahájena velkolepá výstava Tutanchamon, jeho hrobka a poklady.
Tato jedinečná výstava nabízí návštěvníkům dokonalý pohled do
historie Egypta. Možnost ponořit se do minulosti využili i žáci šestého
ročníku ZŠ Náklo, kteří do moravské metropole vyrazili v doprovodu
paní učitelky Jánošové a Pěchové v sobotu 18. června. Na ploše větší
než 2000 m2 na ně čekala nejen pohřební komora faraona, ale mohli
si prohlédnout i poklady a sošky v takové podobě, jak je právě před
100 lety objevil slavný archeolog Howard Carter. Výstava návštěvníky
zaujme více než tisícem exponátů, z nichž největším lákadlem je jistě
sarkofág mladého faraona, nástěnné malby a zlaté sochy. Všichni mají
příležitost podívat se na dokumenty a videa o nalezení hrobky, přičemž
je bude vést český audio průvodce. Děti dále vyplňují pracovní listy,
které dostanou u pokladny. Výstavu po celém světě už vidělo více než
6 milionů spokojených návštěvníků, a mnozí z nich netušili, že šlo pouze
o repliky vytvořené umělci. I naši šesťáci nevěděli, kam se podívat dříve.
Celý výlet se jim moc líbil a těší se, že brzy vyrazí na další.
Jolana Pospíšilová, 6. B
www

Autodiagnostika
ˇ ˇ
Roman Vecera

Nabízím:
- diagnostika všech značek vozidel
- nastavení servisních intervalů
- čtení a mazání závad řídících jednotek
- regenerace filtru pevných částic (DPF)
- přizpůsobení klíčů centrálního zamykání a imobilizéru
- a další

Dokódování výbavy a aktualizace map u vozidel Škoda, Audi, VW a Seat
Elektrikářské práce na vozidlech, přívěsných vozících a karavanech
Více na www.autodiagvecera.cz
Email: autodiagvecera@gmail.com
Facebook: @autodiagvecera
Tel.: 602 337 662

PRODEJ
PALIVOVÉHO
DŘEVA
NABÍZÍME:
• štípané měkké palivové dřevo, nařezané na
polínka o velikosti 33 cm smrk/borovice/modřín

cena činí 1100 Kč za prostorově sypaný metr
(prms)
• štípané tvrdé palivové dřevo, nařezané na
polínka o velikosti 33 cm jasan/buk/dub/akát/habr
cena činí 1650 Kč za prostorově sypaný metr
(prms)
Cena dopravy dohodou
Minimální odebrané množství je jedno auto
(tj. 10-12 prms)
Objednávky příjmáme na tel: + 420 731 214 373
Brno

Přerov

www.lesykozak.cz

Olomouc

Nový Jičín

info@lesykozak.cz

Nabídka platí do 31.07.2022

Autobusy v době uzavírky

Prázdninová poučení
Letem Helsinky - Toronto cestovalo čtyři sta cestujících.
Letecká společnost ale udělala chybu – dodala jen dvě stě
obědů, takže posádka byla v těžké situaci.
Jedna chytrá letuška však přišla s nápadem. Asi třicet
minut po letu nervózně oznámila:
„Dámy a pánové, nevím, jak se to stalo, ale máme na
palubě čtyři sta pasažérů a jen dvě stě obědů! Každý, kdo
je tak laskavý a vzdá se jídla pro někoho jiného, dostane
neomezené množství alkoholu zdarma po celou dobu letu!“
Její další oznámení bylo učiněno o šest hodin později:
„Dámy a pánové, pokud by si to někdo chtěl rozmyslet,
máme ještě dvě stě volných obědů!“
Poučení z příběhu: Alkoholici mají velmi laskavá srdce!

Skutečný přítel se k Vám otočí zády pouze
v případě, že Vám jde natočit pivo.
Jak se za cenu jednoho poukazu na dovolenou
může zrekreovat celý pracovní kolektiv?
Poukaz se daruje vedoucímu...
Někdo klepe na nebeskou bránu.
Svatý Peter zakřičí:
„Co je?“
„Neříká se co je, ale kdo je!“
„Bože, zase nějaká učiteľka!“

Autobusy v době uzavírky

Prázdninová poučení
Potkají se dvě ženy před nebeskou bránou.
„Jak jsi zemřela?“
„No, umrzla jsem v mrazáku. Co ty?“
„To muselo bolet. No, já jsem si myslela, že mě
manžel podvádí. Takže jsem přišla domů dřív a viděla
jsem, jak hraje na počítači. Pořád jsem ale měla pocit,
že mě podvádí, tak jsem běžela na zahradu. Pak do
kůlny, podívat se za dům, pak do skříně a do kuchyně.
Pak jsem běžela do sklepa, ale tam taky nic. Tak jsem
letěla do ložnice a tam jsem z toho běhání dostala
infarkt.“
Druhá žena jí říká:
„Kdyby ses první podívala do mrazáku, byly bychom
ještě obě živé.“

Nainstalovala jsem si ty kalorické tabulky, co tady
opěvujete. Je zajímavé zjišťovat, kolik má co kalorií.
Například pro dnešní večer mi vychází tři možnosti:
a) deci bílého vína a kus sýra
b) dvě deci vína a čtyři růžičkové kapusty
c) sedmička vína a odinstalovat tu aplikaci.
Policie hledá muže, který prodává přes internet
sušičku prádla na solární energii za 800 Kč. Sušiček
se zatím prodalo třicet tisíc. Lidem, kteří si ji objednali,
přišla poštou šňůra na prádlo.

Co bude
Tělocvičná jednota Sokol Náklo Vás srdečně zve na

100 + 14

V sobotu 6. 8. 2022 v areálu sokolovny v Nákle
Program:
15:00 – 15:45
Vařeková&Vymlátil
16:00 – 17:00
WAGON
17:30 - 18:30
Poškoláci
19:00 - 20:00
Školníkův zhrnovač
od 21:00

MOTORS

Připravený je i zábavný program
pro děti
Soutěže, tanečky, pohybová
cvičení,
vystoupení
malých
sokolek, vystoupení sokolek se
skladbou Optimistky, skákací
hrad se skluzavkou, malování
na obličej, přátelské fotbalové
utkání pro všechny starší 10let
Vše zahrnuto v ceně vstupného.
Vstupné:100,- (starší 18let)

Občerstvení zajištěno
Uzená kýta, steaky, špízy, hermelín, udírna, domácí koláč, káva, pivo, limo, zmrzlina aj.

