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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
začátkem prosince tomu bude přesně dvanáct let, co jsem
psal a připravoval svůj první obecní zpravodaj. Tohoto jubilea již
ale nedosáhnu, protože číslo, které před Vás nyní předkládám, je
posledním, které jako starosta obce Náklo připravuji.
Když vzpomenu na ty časy před dvanácti lety, kdy jsem jako
zcela nezkušený a neznalý problematiky přišel na úřad
s úmyslem starat se o tuto obec, vůbec se dnes nedivím
obavám, které jsem tehdy viděl v očích pracovnic
obecního úřadu. Popravdě ale, i když za těch dvanáct
let uteklo spoustu času, svět se otočil vzhůru nohama,
prožili jsme mnoho dobrého i zlého, ani nyní si
nepřipadám o moc zkušenější:) Asi to tak ale má být,
že člověk se na své cestě životem musí neustále
učit něčemu novému, jinak zakrní a zestárne...
Teď mě ale napadá, že to stárnutí je v tomto
ohledu relativní. Když se podívám na své fotky před
dvanácti lety, nevím, jestli bych neměl požadovat
nějakou náhradu za vzniklou újmu :)))
Musím uznat, že to byla velká škola života. Práce na
obci je vskutku velmi náročná, když ji chce člověk dělat dobře,
a proto je nutno ocenit ty, kteří jsou ochotni ji vykonávat. Novým
zastupitelům tedy přeji, aby je ta dosažená meta nakonec
nezklamala, aby jim práce přinášela potěšení z radosti
těch, pro které ji dělají, aby jim při práci nikdo nekladl
zbytečné a nesmyslné překážky, aby měli dostatek sil
přetlačovat se s byrokratickým systémem, což bude
vlastně hlavní náplní jejich práce a především aby
jim sloužilo zdraví a měli při tom všem pochopení
svých nejbližších, protože bez toho tuto práci nelze
vykonávat.
Vážení spoluobčané, toto je mých posledních „Pár
slov úvodem“, a tak bych je rád využil k poděkování.
K poděkování v první řadě právě svým nejbližším, a to
za bezbřehou trpělivost, toleranci a pochopení.
K poděkování všem těm, se kterými jsem měl tu čest
těch dvanáct let na obci spolupracovat. Ať již to bylo v radě obce,
zastupitelstvu, či pracovníkům obce, kterých je za ty roky vskutku
pořádná parta. A že se díky těmto lidem podařilo udělat práce.
Myslím, že se nemáme za co stydět. Děkuji...
Obec Náklo je skvělá a je v ní spoustu skvělých lidí. Byla
radost spolupracovat s místní školou a jejím panem ředitelem, či
neuvěřitelně pracovitým nákelským panem farářem. Obrovskou
energií obce pak byly a jsou naše spolky, ať již hasiči, sportovci,
chovatelé, myslivci, senioři, mateřské centrum, červený kříž,
Orel, SRPŠ, farnost, KOS, Pantla a nesmím zapomenout ani na
hromadu našich skvělých hudebníků a kapel. Kulturní život v Nákle
je vyhlášený v celém regionu a musím říct, že jsem na něj byl jako
starosta obce vždy právem pyšný. Děkuji...
Dovolím si zde poděkovat i všem starostům okolních obcí,

všem organizacím a odborníkům, se kterými jsme měli možnost
po ta léta spolupracovat. Někteří z nich, i když ani nebyli z naší
obce, velmi rádi s námi spolupracovali a všemožně nám pomáhali
realizovat naše plány. Vždy jsme se vůči svému okolí snažili
vystupovat přátelsky, konstruktivně a vstřícně a obec Náklo je díky
tomu dnes ve svém okolí uznávanou značkou. Upřímně bych si
přál, aby tomu tak zůstalo i nadále.
Při svém poděkování si dovolím vzpomenout i na
naše zahraniční přátele. Mnoholeté partnerství
s polským Náklem nad Notecia či Náklem ve Slovinsku
v posledních letech omezil Covid, ale i tak nelze
zapomenout na tu spoustu přátelských setkání,
zajímavých debat a inspirací. I jim nyní děkuji.
Starosta se při výkonu své funkce dostává do
různých situací a krom spravování obecního majetku
je nezbytnou součástí této práce i řešení problémů
občanů obce. Není to moc příjemné, protože ne
všichni lidé na tomto světě jsou hodní a ne všichni
lidé mají vždy dobré úmysly. Mnohdy člověk natrefí na
zlobu, faleš a přetvářku a mnohdy i tam, kde ji čeká nejméně.
Bohužel i toto patří k životu jako sůl do polévky a nelze se tomu
vyhnout. Mohu ale s potěšením konstatovat, že těch dobrých lidí
je na tomto světě výrazná většina a musím říct, že jejich
přítomnost, potkávání se s nimi, možnost jim pomáhat,
je jako živá voda, která je lékem na všechna trápení.
Děkuji tedy všem dobrým lidem naší obce za to,
že jsou. Bylo mi ctí, že jsem mohl část svého života
obětovat tomu, aby se nám zde žilo lépe, a i když se
vždy vše nepovedlo, myslím, že to za to stálo.
Nebudu tady nyní zmiňovat projekty, které jsme
za ta léta realizovali, sami si zhodnoťte, jestli to bylo
přínosné či nikoli. Zmíním pouze projekt, který se nám
zrealizovat nepovedlo. Je to chodník z Mezic do Nákla,
projekt, kvůli kterému jsem před těmi dvanácti lety
vlastně přišel na obec. Toto jsem prostě nedokázal a docela
si to vyčítám :( Snad budou ti, co přijdou po nás úspěšnější
a komplikace, které s sebou tento zdánlivě prostý projekt nese,
se jim podaří lépe překonat. Mnohé již bylo vykonáno, ale to
nejdůležitější stále chybí :(
Novému vedení obce přeji, ať se daří. Jsem připraven předat
veškeré informace, nehodlám být kritikem, oponentem a ani
nechtěným rádcem. Věřím, že zájem o rozvoj naší obce bude
hlavním cílem všech jejích dalších budoucích představitelů a že
nás čekají dobré časy.
Vážení spoluobčané, těším se na další roky a vše dobré,
co přinesou. To zlé, co nás bude zcela jistě potkávat, budiž
nám pouze poučením či něčím, co nás bude v konečném
důsledku jen posilovat. Přeji Vám stálé zdraví, nekonečné štěstí
a nevyčerpatelné zdroje energie a síly v dalším bytí.
Marek Ošťádal

Zastupitelstvo obce Náklo
Ustavující schůze Zastupitelstva obce Náklo proběhne dne 17. 10. 2022
od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Předmětem programu zasedání nového Zastupitelstva obce Náklo bude volba všech orgánů vedení
obce Náklo, tedy starosty, místostarosty, rady obce a předsedů a členů výborů obce Náklo. Všichni
občané jsou srdečně zváni.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Náklo 23. a 24. 9. 2022
Voleb do Zastupitelstva obce Náklo se zúčastnilo 659 z 1 181 oprávněných voličů obce Náklo, což bylo
celkem 55,97%. Níže uvádíme seznam členů nově zvoleného Zastupitelstva obce Náklo. Pořadí je dle
získaných hlasů jednotlivých kandidátů:
Počet
Počet
Politická
Pořadí na
získaných získaných
příslušnost kandidátce
hlasů
procent

Věk

Název strany
nebo hnutí

Závodná Hana Ing.

42

SNK Náklo 2022

BEZPP

1

411

8,1

Vybíralová Karla Ing.

49

SNK Náklo 2022

BEZPP

3

386

7,61

Závodný Karel

42

SNK Náklo 2022

BEZPP

5

376

7,41

Dosoudil Stanislav

45

SNK Náklo 2022

BEZPP

2

357

7,04

U tíkal Lukáš Mgr.

46

SNK Náklo 2022

BEZPP

4

366

7,22

Holík Radim

45

SNK Náklo 2022

BEZPP

6

346

6,82

Otiepková Ludmila Bc.

46

SNK Náklo 2022

BEZPP

7

309

6,09

Vybíral Petr Mgr.

51

SNK Náklo 2022

BEZPP

8

369

7,28

Utíkal Milan

47

SNK Náklo 2022

BEZPP

9

324

6,39

Hanina Martin Ing.

54

KDU-ČSL

BEZPP

4

275

8,08

Podhorná Marta

56

KDU-ČSL

BEZPP

7

264

7,75

Gaja Jan

48

KDU-ČSL

KDU-ČSL

2

260

7,64

Stejskal Radek Mgr.

44

KDU-ČSL

KDU-ČSL

10

254

7,46

Turek Karel Ing.

58

KDU-ČSL

KDU-ČSL

1

226

6,64

Simon Pavel

57

KDU-ČSL

BEZPP

3

245

7,19

Příjmení a jméno

Místní referendum o rozšiřování těžby štěrkopísků.
Součástí komunálních voleb 23. a 24. 9. 2022 bylo i místní referendum s otázkou: „Má obec Náklo při
výkonu své samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků (zejména z titulu schvalovatele
územního plánu, účastníka správních řízení a vlastníka pozemků), aby zabránila rozšíření těžby
štěrkopísku na svých pozemcích?“. Referenda se zúčastnilo celkem 505 z 1 181 oprávněných voličů.
Pro schválení pak hlasovalo 366 voličů, tedy 64 %.

Informace z obecního úřadu

Naši jubilanti v září 2022
Jindřiška SUCHÁNKOVÁ		Náklo

oslavila 70 roků

Jiří LABONEK		Náklo

oslavil 70 roků

S radostí Vám také oznamujeme, že paní
Jindřiška VLČKOVÁ z Nákla oslavila 28. září 2022
překrásné životní jubileum 100 let. Členky Sboru
pro občanské záležitosti naši spoluobčanku
tedy navštívily s gratulací v Domově pro seniory
Radkova Lhota, kde v současné době žije.
Všem našim jubilantům gratulujeme a přejeme
pevné zdraví a spokojený život.

Poděkování
Vážení občané Nákla, Mezic a blízkého okolí,
touto cestou bychom chtěli poděkovat těm, kteří
se připojili ke sbírce na SCHODIŠTNÍ SEDAČKU
pro naši dceru Sárinku. Poděkování patří naší
rodině, kamarádům, spolužákům a známým
i všem dárcům, o kterých víme i těm anonymním.
Protože vás tentokrát bylo opravdu hodně,
rozhodli jsme se neděkovat jmenovitě, abychom
na někoho nezapomněli. Každý přispěl podle
svých možností a my jsme byli za jakoukoliv pomoc
vděční a moc si jí vážíme. Díky každému z vás se
podařilo tuto sbírku dotáhnout do zdárného konce
a sedačka od firmy Vecom je nainstalovaná u nás
doma a je v plném provozu.
Tato pomůcka nám nesmírně ulehčila péči
o dceru po operaci a využijeme ji bohatě i při
následných intenzivních rehabilitacích a kontrolách
v FN Olomouc.
Ještě jednou moc děkujeme a jsme rádi, že jste
nám v této nelehké situaci podali pomocnou ruku.
Radek a Petra Dostoupilovi

Informace z obecního úřadu
Konec mesoh roku?

Co si zkontrolovat?
Počet Svezených pytlů a popelnic
V odpadovém účtu v sekci „Svezený odpad“ na Nástěnce si prosím zkontrolujte,
zda všechny vývozy pytlů s tříděnými odpady či nádob se směsnými odpady
sedí. Pokud by vám nějaké záznamy chyběly, neváhejte nám napsat na e-mail
níže. Záznamy vám rádi doplníme.

Odp. dotazník, Inventura stanoviště
Dále doporučujeme si také zkontrolovat, zda máte vyplněný ODPADOVÝ
DOTAZNÍK a také, zda všechny údaje v INVENTUŘE STANOVIŠTĚ jsou korektní.
Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti, opět se neváhejte se nám ozvat na
kontaktech níže, rádi s vámi situaci vyřešíme.

Reklamační období končí 30. 11. 2022!
Do 30. 11. 2022 je stanoveno také reklamační období, do jehož konce je
možné vznést dotazy či připomínky týkající se vašich odpadových účtů.
Dotazy můžete adresovat na:

kolektiv@mojeodpadky.cz
Pro další tipy
Doporučujeme Sledovat
Youtube a facebook

naše odpadky

www.mojeodpadky.cz

Cemex občanům obce Náklo
Vážení občané Nákla, Mezice a Lhoty nad Moravou,
ve dnech letošních komunálních voleb proběhlo místní
referendum o otázce dalšího možného rozšíření těžby
štěrkopísku na území Vaší obce. V rámci dne otevřených
dveří a další komunikace jsme otevřeně diskutovali o našich
plánech a chceme Vás ujistit, že dohodnutá opatření, a další
naše závazky budeme postupně naplňovat.
Již v těchto dnech jsme zahájili kroky na redukci množství
karavanů na břehu jezera. Budou zpracovány návrhy na
řešení parkování vozidel rekreantů a sběr a svoz odpadů
v rekreačních zónách. Všechny tyto návrhy předložíme
a projednáme s novým vedením obce. Dalším naším
závazkem je připravit a představit návrh rozčlenění pobřeží
jezera na zóny pro rekreaci, rybaření a klidové oblasti.
Někteří z Vás využili možnosti a zúčastnili se Dne
otevřených dveří v naší pískovně, kde jsme připravili
souhrn informací o budoucím možném záměru pokračování
a rozšíření těžby v lokalitě Náklo. Setkání a hlavně otevřená
a konstruktivní diskuse nám ukázala, že vzájemný dialog je
ve prospěch nás všech, proto připravíme další příležitost
pro setkání s Vámi. Chceme navázat na již existující dialog
s vedením obce a pokračovat v diskusi s nově zvolenými
zástupci v obecním zastupitelstvu. Je nám líto, že Vaším
postojem v referendu jste částečně omezili možnosti
vzájemně výhodné spolupráce a dialogu, ale věříme, že
transparentní a korektní diskuse jak s vedením obce, tak
i s Vámi pomůže překonat některé předsudky a otevře
prostor pro širší a prospěšnou spolupráci.

Také bychom chtěli upřesnit a doplnit informace týkající
se stávající těžby a plánů do budoucnosti. V tiskových
článcích, rozhovorech a diskusích se totiž objevily někdy
nepřesné a zkreslené informace a údaje. Stávající těžební
jezero o velikosti cca 100 ha poskytuje zásoby suroviny ještě
na dalších cca 9-12 let /při zachování stávajícího objemu
těžby/. Projektová příprava nového jezera /za komunikací
mezi Náklem a Lhotou nad Moravou/ počítá s výměrou
jezera cca 35 ha. Technologie těžby a dopravy vydobyté
suroviny by byla zachována.
Vzdálenost projektovaného jezera nebude nikdy blíže
než vodní plocha ve stávajícím jezeře. Hydrogeologické
studie a monitoring neprokázaly ovlivňování množství ani
kvality podzemních vod. Hluková zátěž ze všech těžebních,
dopravních a úpravnických technologií nepřesahuje
povolené normované hodnoty.
Známe a plně respektujeme právní důsledky referenda,
jsme ale připraveni a rádi se zúčastníme dalších jednání
o budoucnosti těžby v Nákle. Doufáme, že Vás v budoucnu
přesvědčíme
o
pozitivních
přínosech
partnerství
a spolupráce s naší společností na spokojené žití ve Vaší
obci.
S přátelským pozdravem za společnost CEMEX
Ing. Stanislav Fojtů, prokurista společnosti CEMEX Sand, k.s.

Poděkování
Ve dnech 3. a 4. září 2022 proběhla oslava 670 let od první
zmínky o obci Mezice a 130 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů Mezice. Akce proběhla z důvodu koronavirové pandemie
s ročním zpožděním. Roční odklad oslavám ale zcela jistě
neubral na kvalitě.
V sobotu ráno předal starosta obce právo do rukou hanácké
krojované družiny. Ta o víkendu v obci vládla. Při obchůzce
s humorem trestala obyvatele za jejich prohřešky.
Družinu doprovázela dechová kapela Nákelanka, která
následně hrála během odpoledního programu na hřišti. Část
odpoledne patřila mezickým fotbalistům, kteří odehráli exhibiční
utkání. Na své si přišli i posluchači armádního Dixielandu.
Program svým vystoupením obohatily ženy ze Sokola Náklo.
Během odpoledne nemohl chybět koncert naší hanácké kapely
Stracené Ráj. V sobotní podvečer k nám přišel i kouzelník.
Vyvrcholením oslav bylo vystoupení Petra Spáleného a Milušky
Voborníkové. Večerní program zakončil v pozdních nočních
hodinách Hustej Guláš a DJ Míša.
V neděli ráno se sjely všechny sbory dobrovolných hasičů
okrsku č. 35, aby předvedly cvičný zásah se dvěma útočnými
proudy z centra obce směrem k Jokvě a směrem do Nákla.
Po cvičení následovala slavnostní schůze SDH. Po
společném obědě byl seřazen slavnostní průvod z hasičů
a zástupců všech spolků fungujících v Mezicích. Průvod se
zastavil u pomníku padlých v 1. světové válce a položením
věnce jsme uctili jejich památku. Následovalo vysvěcení kalvárie
před kapličkou naším rodákem P. Petrem Utíkalem. Petr je mimo
jiné i dobrým muzikantem. Byli jsme rádi, že nám zahrál se svou
skupinou během odpoledního programu.

Oslavy dobrovolných hasičů by se neobešly bez našich
veteránů, kteří předvedli zásah s naší původní historickou
stříkačkou z roku 1891. V hašení jim pomohli i veteráni ze
Skrbeně.
Ukázku moderní hasičské techniky předvedli profesionální
hasiči z Litovle a Olomouce. K poslechu i tanci odpoledne zahrálo
duo Vařeková&Vymlátil a následně program oslav zakončila
skupina M.O.S.E.S.
Se zajištěním programu nám tradičně pomohlo i RKC
Housátko, z.s., které připravilo program pro naše nejmenší.
Doufáme, že jste si zazpívali s některou z vystupujících
kapel, fandili fotbalistům i veteránům, potkali se a zavzpomínali s
mezickými rodáky a prožili příjemný víkend. Všem vystupujícím
za to patří obrovský dík.
V rámci oslav se konala výstava v areálu „U chovatelů“. Panu
Fantulovi se zde podařilo vytvořit unikátní přehled mezických
rodokmenů. V požární zbrojnici mohli návštěvníci zhlédnout
výstavu z historie a současnosti SDH Mezice.
Celá akce byla velice organizačně náročná. Proto patří velké
poděkování všem, kteří se podíleli na její přípravě a realizaci.
Velký dík patří i našim štědrým sponzorům: obec Náklo, František
Babica, Michal Hulík, Jokva Olomouc, a.s., Zemědělské družstvo
Unčovice, CEMEX Sand, k.s., Marek Ošťádal, DPP Polívka,
Výkopové práce Vlček, Ivan Drážný, Pivovar Litovel, a.s. Bez
jejich finančního přispění bychom nemohli takto rozsáhlou akci
uskutečnit. Děkujeme taktéž všem občanům, kteří tuto naši
významnou akci podpořili.
Za SDH Mezice Petr Hrachovina – jednatel sboru

Co nového v naší škole :)

Setkání s prvňáčky
V pátek 2. září se uskutečnilo setkání malých prvňáčků
s 9. A a 9. B. Patronkou akce byla třídní učitelka 1. třídy Markéta
Kopečná. Deváťáci se po 2. vyučovací hodině přesunuli do
třídy prvňáčků, kteří na ně už vyčkávali ve svých lavicích. Kvůli
velkému počtu se deváťáci museli rozdělit do dvojic. Každá
dvojice si vybrala svého malého, ještě trošku vystrašeného

prvňáčka a snažila se s ním vytvořit láskyplný vztah. Pro zábavu
a lepší motivaci nachystala paní učitelka Markéta Kopečná hru.
Obsahovala jednoduché pohádkové hádanky – matematické
i zábavné. Po splnění úkolů spolu malí i velcí nakreslili společný
obrázek a přesunuli se do jídelny, kde se společně naobědvali.
Tento den noví žáčci i jejich patroni odcházeli domů s úsměvem
a nadšením do dalších spolu strávených dnů.
Anežka Hegerová, 9. A

Turnaj školáků z Nákla a Příkaz ve vybíjené
V pátek 16. 9. se žáci čtvrté a páté třídy ZŠ Náklo utkali
v turnaji ve vybíjené se čtvrťáky a páťáky ze ZŠ Příkazy.
Patronem akce byla paní učitelka Plachá. Hrálo se druhou
a třetí hodinu na umělém hřišti v Nákle. Byly celkem čtyři
týmy a hrálo se na dvě kola. V turnaji čtvrťáků vyhrálo Náklo,

turnaj páťáků vyhrály Příkazy. Žáci si nakonec zahráli všichni
proti všem. Turnaje proběhly bez vážných zranění a všichni
si to užili. Všechny třídy se více poznaly a udělaly si nové
kamarády do příštích let.
Natálie Urbánková, 9. B

Bubnování
Ve dnech 15. a 16. září k nám do školy přijel pan bubeník
Ivo Batoušek. Připravil si pro nás workshop s bohatým
programem. Vyzkoušeli jsme si, jak různé bubny uchopit,
jakým způsobem na ně hrát, a také jsme si společně zahráli
vlastní bubenickou etudu. Dále jsme okusili schopnosti
relaxačních nástrojů, které měl pan Batoušek s sebou. Bylo
nám vysvětleno, jak ten či onen nástroj funguje, a mohli jsme
si jejich sílu vyzkoušet na vlastní kůži. Vytvářeli jsme zvuky
deště, zvuky připomínající letadlo nebo zvuk čínských misek.
Nejvíce nás zaujala věc s názvem Hang, pocházející ze
Švýcarska. Kovový nástroj, který se skládá ze dvou miskovitých
částí, krásně zní a umí člověka uvolnit. Samozřejmě jsme se
přesvědčili o tom, že to není nic levného. O to víc nás těšilo,
když jsme dostali možnost si na Hang zahrát. Pro všechny to
bylo opět něco nového a celý workshop jsme si užili.

Ve společnosti
bohyně
V sobotu 17. září se někteří žáci 7. A a 7. B vydali na
Býčí skálu. Doprovázely je paní učitelky Lenka Jánošová
a Michaela Holomková. Jeskyně Býčí skála patří

Ondra Crhák, 9. A

k jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit na
území České republiky. Na místě žáky čekalo městečko
s ukázkami pravěkých řemesel. Největším lákadlem dne
byl ale pro návštěvníky průvod bohyně na rituálním voze
v doprovodu halštatských elit a bojovníků. Zajímavý
program se nabízel i před samotnou jeskyní - zápas
bojovníků, módní přehlídka nebo ochutnávka pravěkého
piva. V jeskyni si žáci mohli sáhnout na pravěké kosti
a nahlédli do archeologické sondy. Všichni byli rádi, že
na výlet jeli. Dozvěděli se spoustu nových informací,
podívali se na místo, které je po většinu roku pro
veřejnost nepřístupné, a vyzkoušeli si některé zajímavé
činnosti, např. mletí obilí nebo troubení na roh.
Účastníci

Kam vyrazit

HANÁCKÁ

VÍNA

NA

FAŘE

Farnost Náklo a nákelští vinaři Vás zvou 12. 11. 2022 na představení
hanáckých vinařů doprovázené valašskou cimbálovou muzikou a poutavým
vyprávěním o víně pana Svatopluka Říčánka, autora knihy O čem voní víno.

Stréček Křópal artproduction ôvádi:
Acoustic Sphere a Veškerá úcta
29.10.2022 v sedum
ô Gaju na sále :-)

TRADICE V NÁKLE

Muzejní společnost Litovelska, z. s.
Vás zve
na přátelské posezení s přednáškou

MUDr. Marie Turková

Hanácké a církevní
tradice v Nákle
Program:

lidové a církevní zvyky v obci
představení vlastní publikace
popis hanáckého kroje ženského i mužského
vystoupení sboru s hanáckými písněmi
překvapení

Sejdeme se v orlovně v Nákle
(v blízkosti školy)
v sobotu 15. října 2022 ve 14 hodin.
MUDr. Marie Turková je nákelský patriot,
sbormistryně, varhanice, hybatelka
kulturního a spolkového života
Předpokládané ukončení setkání bude po 16. hodině.
Vstupné: dobrovolné

Srdečně zve Výbor MSL

