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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
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Vážení spoluobèané,
prázdniny jsou ve své polovinì a pomalu se nám blíží záøí
a s ním spojený i konec léta. Poèasí nás trápí jak to jde a tak
doufejme, že než léto skonèí, ještì ukáže, že nás umí hezky
rozehøát.
Rozmary poèasí trochu pozlobily i zhotovitele stavby „Prùtah
Náklem”. Vše se ale stihlo dle plánu, a tak už probíhají jen
dokonèovací práce na chodnících v Kravaøovì, zastávka na návsi
a vùbec, kde je co potøeba doladit. Dokonèení terénních úprav
a pøívalové deštì negativnì provìøily konstrukci vsakování
povrchových vod v døíve zhotovené èásti od zastávky autobusu na
rozcestí po køižovatku u Gajových. Voda nám tam stéká na
chodník a tvoøí obrovské kaluže. Po konzultaci tohoto problému
s projektantem se nám zde nabízí pouze jediné øešení, a sice ještì
letos provést rekonstrukci chodníku v celém zmínìném úseku.
Zvažujeme nyní možnosti realizace celé akce ve vztahu
k obecnímu rozpoètu.
19. èervence byl na úøední desce obce vyvìšen zámìr na
výbìr nového provozovatele ÈOV v Nákle. Podklady vèetnì
návrhu smlouvy si mùžete prohlédnout na www.naklo.cz v sekci
„úøední deska”. Jen pro doplnìní znovu pøipomínám, že jsme se
s nynìjším provozovatelem f. Topol Water dohodli na ukonèení
spolupráce vzhledem ke stavu, v jakém byla ÈOV provozována.
Nyní se nám vcelku daøí situaci udržovat v uspokojivém stavu,
avšak za vysokých nákladù na provoz. Tento stav je neúnosný,
takže po uzavøení záležitosti s provozovatelem zaèneme ihned
pracovat na pøípravì její rozsáhlé intenzifikace a to nejlépe tak,
aby se v pøíštím roce mohlo zaèít. S nìjakým zásadním
dofinancováním z dotace v tomto pøípadì poèítat nemùžeme,
nicménì vše špatné má i své dobré stránky, a sice nebudeme pøi
výbìru zhotovitele tolik svázáni dotaèními podmínkami
a v koneèné fázi se obèané nemusí obávat rapidního zvýšení cen

za stoèné tak, jak se stalo v nìkterých okolních obcích. Znovu ale
pøipomínám, že navýšení ceny stoèného a pravdìpodobnì
i zmìnì systému jeho výpoètu se v zaèátku pøíštího roku
nevyhneme. Kdo jste si ale tyto záležitosti provìøovali, tak jistì
víte, že dùvody jsou zøejmé. Jen pro doplnìní - cena stoèného
v obci Náklo je 12,- Kè.
Závìrem ještì pár slov k seèení trávy. V mìsíci èervenci toto
zajišovali tøi pracovníci obce a osm brigádníkù z øad studentù. Byl
zakoupen nový traktorek Kubota G23 a pojezdová sekaèka
Husqvarna WB 53S e. S tímto potenciálem se práce výraznì
zrychlila a pracovníci údržbu veøejných prostranství zvládají
vykonávat. Nìkteøí obèané toho využili a pøestali se o okolí svých
domù starat. Je to velká škoda, protože podle pùvodních plánù
mìli brigádníci pracovat na údržbì veøejného osvìtlení. Vzhledem
k tomu, že ale musí pomáhat s trávou na pùvodnì plánovanou
èinnost nezbývá èas. Všem tìm, kteøí si vzhled kolem svých domù
i nadále udržují sami, dìkujeme a jejich pomoci si vážíme.
Poslední vìc, na kterou bych chtìl upozornit, je využívání
volnoèasového areálu v Nákle za školou a stejnì tak všech
dìtských høiš. Pøijde nám hloupé hned vymýšlet nìjaká pravidla
a pøípadné sankce, ale uznejte, že není úplnì vhodné pokuøování
v prostoru høištì a to nemluvím o odhazování nedopalkù a jiného
odpadu. Stejnì tak je to se zvíøaty, konzumací alkoholu a jiných
omamných látek. Høištì jsou zbudována pro zábavu dìtí od 3 do
14 let s tím, že do 6 let pouze v doprovodu rodièù. Važme si toho,
že høištì máme. Je mi vytýkáno, že jsme dosud nedodali lavièky,
ale po pravdì øeèeno, trochu se bojím, že se prostor høištì zmìní
v nìco, co skuteènì nechceme. Doufejme, že se tak nestane.
Pøeji Vám zbytek prázdnin naplnìný krásným poèasím.
Marek Ošádal
Starosta obce Náklo
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Kulturnì Ômìlecké Spolek (KOS)
dìkují touto cestou všem za úèast na
4. roèníku Školní olympiády.
Zdá se, že se akce, i pøes podveèerní
nepøízeò poèasí, vydaøila. Toho si velmi
vážíme a vede nás to k zamyšlení, co je
dùležité pro další úspìšné roèníky
tohoto sportovnì kulturního podniku.
V první øadì jste to Vy, návštìvníci
olympiády a úèastníci sportovních
disciplín. Velice nás tìší Váš zájem
a mùžete si být jisti, že pøíští olympiádu
pøipravíme s maximálním nasazením
tak, abyste po jejím skonèení odcházeli
domù spokojeni.
Další dík patøí našim sponzorùm,
kteøí akci podpoøili finanènì nebo

a

ZŠ a MŠ Náklo

vìcným darem do tomboly. Jistì není
tøeba rozebírat, jak je tato pomoc pro
pøíspìvkovou organizaci dùležitá.
Dále dìkujeme touto cestou všem
úèinkujícím za jejich vystoupení. Je
tøeba si uvìdomit, že pøíprava a nácvik
vystoupení zabere spoustu èasu, èasto
na úkor rodiny.
Nelze opomenout ukázky vojenské
policie a ju jitsu. Velmi si vážíme toho, že
naši školu poctí svou návštìvou špièky
ve svém oboru.
Dìkujeme také nákelským hasièùm
za odborný dohled z hlediska požární
ochrany a zábavné stanovištì pro dìti.
Dík patøí všem kapelám, které

zdarma zahrály, a zvukaøi za profesionální zvuk.
Závìrem bychom rádi podìkovali
Vám všem, kteøí jste jakýmkoliv
zpùsobem pomohli. A už jen pouhou
radou nebo øadou odpracovaných
hodin. Rádi bychom jmenovali, ale urèitì
bychom na nìkoho zapomnìli. Bylo Vás
více jak padesát.
Nashledanou v èervnu 2012.
Tomáš Utíkal
zástupce øeditele školy
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Šesté zasedání ZO Náklo, konaného dne 23. 6. 2011
Na základì zjištìných nejasností mezi obèany pøedkládáme celá znìní z usnesení šestého zasedání ZO Náklo, a sice bodu:
9/6/6/2011 – ZO schvaluje – 13 hlasy pro – 0 proti – 1 se zdržel – podmínky pokraèování pøípadné tìžby v CHLU ST3 Náklo - Pøíkazy
podle územní studie KÚ Olomouc.
Zastupitelstvo obce Náklo souhlasí s další tìžbou v prostoru mezi obcemi Náklo a Lhota nad Moravou v pøípadì, že budou splnìny pøed
zahájením (pokraèováním) tìžby následující podmínky:
- budou kompletnì zbudována ochranná protipovodòová a protihluková opatøení, konkrétnì protipovodòový val
- pøed zahájením tìžby bude vybudována pøístupová komunikace, která zcela vylouèí provoz tìžební a obslužné techniky pøes stávající
komunikace vedoucí pøes obce Mezice, Náklo, Lhota nad Moravou a zajistí zcela samostatný separátní pøístup k tìžebnímu prostoru; popø.
provozovatel pøedloží a zajistí øešení dopravní obslužnosti tìžebního prostoru, který zcela vylouèí provoz tìžební a obslužné techniky pøes
stávající komunikace vedoucí pøes obce Mezice, Náklo a Lhota nad Moravou
- bude uzavøena smlouva s provozovatelem, na základì které se provozovatel zaváže poskytnout obci Náklo z každého m3 vytìžené
suroviny èástku v dohodnuté výši schválenou zastupitelstvem obce jako kompenzaci negativních vlivù tìžby na obec a její obyvatele, která
bude využita pro další rozvoj obce Náklo.
Zastupitelstvo obce Náklo dále opravòuje radu obce Náklo k vyhlášení zámìru na pronájem obecních cest za dodržení výše uvedených
pravidel.
Možná nìkteøí z Vás cítí rozhoøèení a nesouhlasí s výše
uvedeným bodem. Dovolte mi tedy malé osvìtlení celé
situace.
Tìžaøské spoleènosti na obec vyvíjí intenzivní tlak, a sice
s úmyslem dotìžit zbývající èást chránìného ložiskového
území (dále jen CHLU) v èásti obce Náklo mezi Náklem
a Lhotou po pravé stranì vozovky. Nebudu se nyní zabývat
technickými detaily celé tìžby, podotknu jen, že je povinností
tìžební spoleènosti nikterak nenarušit funkènost stávající
komunikace.
Chci se spíš soustøedit na celou podstatu tìžby.
Na ètvrtém zasedání zastupitelstva byl zøejmý negativní
postoj veøejnosti k tìžbì ve všech jejích aspektech. Sami jsme
obèany obce a zodpovìdnì øíkám, že nic není o žádné
korupci. Mùžu øíct, že se i zastupitelé ve výrazné vìtšinì
s názorem obèanù plnì ztotožòují. Je nutné ale stát nohama
pevnì na zemi a už od zaèátku si plnì uvìdomovat vážnost
situace. Mùžeme proti tìžbì za každou cenu bojovat, ale
realita je, že pokud je lokalita již státem uznaná jako CHLU, je
jen otázkou èasu, kdy bude vytìžena, a to za podpory obce
nebo bez ní. Sami jistì znáte plno pøípadù z médií, kdy se
odehrály podobné situace.
Po nìkolika neformálních schùzkách zastupitelù obce
Náklo se zástupci tìžebních spoleèností a po dùkladném
rozboru celé záležitosti s právním zástupcem zastupitelstvo
dospìlo k závìru, že bude lepší se problému postavit èelem
a když už má být lokalita vytìžena, být od prvopoèátku u toho
a mít možnost ovlivòovat vývoj událostí, a sice ve prospìch
obce a jejích obèanù.

Proto byl schválen výše uvedený bod, který jasnì dává
najevo pøípadným zájemcùm o vytìžení zmínìné lokality,
jaký je jednoznaèný postoj obce k tìmto krokùm. Berme to
jako pouèení z dob minulých a vlastnì i nynìjších, kdy nám
skøípá za zahradou „koreèkový bagr” a my jen tìžko hledáme
páky na to, aby ho aspoò na noc odstavili a když se podíváme
na stav našich veøejných prostranství, tak to urèitì nevypadá
tak, že máme za humny dovolím si øíct stamilionový zdroj na
peníze.
Pokud budeme u vývoje událostí od prvopoèátku, máme
možnost ovlivnit, aby celá realizace maximálnì omezila
negativní vliv po stránce hlukové èi ekologické a aby pøípadná
tìžba byla pro obec spíš pøínosem a ne bøemenem.
Vìøím, že jsem celou situaci dostateènì osvìtlil, a pokud
jsem na nìco zapomnìl, rád informace pøípadnì doplním.

CHLU
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Naši jubilanti v èervenci 2011
Ludmila GAJOVÁ
Ludmila ANDRÝSKOVÁ
Helena VESELÁ
Vladimír ŠINCL

Náklo
Náklo
Náklo
Mezice

oslavila 70 rokù
oslavila 75 rokù
oslavila 80 rokù
oslavil 90 rokù

Našim jubilantùm gratulujeme a pøejeme pevné zdraví.
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Kvízy:

Co víš o historii naší školy?

Co víš o historii naší obce?

1. První zmínka o ZŠ Náklo byla v ….

1. První písemná zmínka o Nákle byla
v roce….
a.1088
b.1078
c.1108
2. Co má ve znaku obec Náklo?
a. slepici
b. psy
c. husy
3. První zmínka o škole v Nákle se
váže k
a. 16. st
b. 17. st.
c. 18. st.
4. Kdy Náklo navštívil prezident Václav
Klaus?
a. 8. 8. 2008
b. 10. 4. 2009
c. 14. 6. 2010
5. Jak zemøel Jan Opletal?
a.na následky nacistických
represí proti studentùm
b. dostal rakovinu plic
c. spáchal sebevraždu
6. Co znamená název Náklo?
a.bahyòaté místo, kde klíèí
mladé vrbištì
b.klokotavý rybník, který se zde
pùvodnì nacházel
c.stavby "na kùlech", které se
v tìchto oblastech stavìly
7. Kdo byli první slovanští obyvatelé
obce?
a. židé
b. pohané
c. Nákeláci
8. Kdy se v Nákle ve škole propadl
strop?
a. 1820
b. 1843
c. 1853
9 – 7 = ZNALEC NÁKLA
7 – 5 = BÌŽNÝ ZNALEC NÁKLA
5 – 3 = NOVÁÈEK OBCE NÁKLA
3 – 0 = SÓSED èi HOST NÁKLA

D. Vacová a E. Biharyjová, 9. tøída

a.16. století
b.17. století
c.18. století
2. První uèitel se jmenoval …
a.Jaroslav Kouzelný
b.Havel Simitius
c.František Palisor
3. Stará škola stála nedaleko …
a.hospody
b.Sokola
c.kostela a fary
4.Pùvodnì se vyuèovaly na škole tyto
pøedmìty …
a.biblický dìjepis, krasopis, mluvnice,
místní zemìpis, poèty, pøírodopis a zpìv
b.ètení a psaní, poèty, pøírodovìda,
literatura, hudební výchova a vlastivìda
c.ètení, krasopis, poèty, literatura,
pøírodovìda, zpìv a výtvarná výchova
5. Sousední vesnice Pøíkazy a
Unèovice vybudovaly své vlastní
základní školy,
a.protože závidìly Náklu, jakou mají
bájeènou školu, proto chtìly svoji
vlastní.
b.protože po opravì stropu byla škola
nevyhovující.
c.protože se žákùm nechtìlo chodit tak
daleko.

6. V kterém roce se zapoèalo se
stavbou nové školní budovy na
pozemcích Melichara a Františky
Maulerových?
a.1890
b.1885
c.1920
7. Proè nebyla stavba schválena?
a.Protože došly peníze.
b.Protože ji znièilo tornádo.
c.Protože se na støeše našlo množství
nedostatkù.
8. Proè se nadstavovalo jedno patro
navíc?
a.Protože škola potøebovala více
úložného prostoru.
b.Protože bylo hodnì žákù.
c.Protože se nevìdìlo, co s penìzi.
9. Na upravené škole se uèí od roku
a.1936
b.1940
c.1948
10. V souèasnosti navštìvuje školu
a.112 žákù
b. 124 žákù
c.130 žákù
10 – 8 b. Gratulujeme! Svoji školu znáš
skuteènì na 1*
7 – 4 b. Bezva výsledek! I ty se nemáš zaè
stydìt!
3 – 0 b. Nevadí! O místní škole se mùžeš
dozvìdìt více na webových stránkách
naší obce.

Správné odpovìdi - test obec:
1 B, 2 C, 3 A, 4 C, 5 A, 6 A, 7 B, 8 B
Správné odpovìdi - test škola:
1A, 2B, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8B, 9A, 10C
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Sokol Náklo
Tìlocvièná Jednota Sokol Náklo má pøihlášeny do
fotbalových soutìží 2011/2012 tøi mužstva. Muže, mladší
benjamínky a mladší žáky. Trenéøi mládeže: Standa
Navrátil, Pavel Èamek, Zdenìk Škrabal, Petr Svozil, Petr
Dostál a Roman Divjak. Díky sponzorskému daru
M.Gottwalda ml. byly pro mladší žáky zakoupeny 2 sady
dresù.Cílem oddílu kopané je mít postupnì mladší
benjamínky, starší benjamínky, mladší a starší žáky,
dorost a muže. Mládež je, má zájem, tak by byla chyba
nevybudovat všechna mládežnická mužstva. Je otázka,
jak se bude daøit zajišovat trenéry.

Sokol Náklo a Obec Náklo poøádají
v sobotu dne 6. 8. 2011 v zahradì
sokolovny kulturnì spoleèenskou akci
nazvanou 100+3.

Program: od 15.00 hod. hrají v zahradì sokolovny
NÁKELANKA, DESIGUAL QUARTET /smyècové kvarteto
4 dam/, NEPIJOU, STRACENÉ RÁJ a pak až do rána
ASTEOR.
Od 16.00 hod bude na høišti sehráno pøátelské utkání ml. žákù
Náklo – Pøíkazy.
V zahradì sokolovny bude umístìn nafukovací pirát pro dìti.
Obèerstvení: vepøová kýta na rožni, jesenické cigáro,
klobásy, kapr na grilu, uzený kapr, jeseter na grilu, uzený
jeseter, peèené makrely, kuøecí steaky, vepøové steaky, pivo,
limo a nìco ostøejšího.
Italská zmrzlina.
Pøijïte se pobavit a strávit s námi pøíjemné odpoledne, krásný
veèer a nádhernou dlouhou noc.
Všechny srdeènì zve T. J. Sokol Náklo.
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V nedìli 18. 9. 2011 poøádá Senior klub Náklo
v zasedací místnosti Obecního úøadu Náklo

výstavku ruèních prací.
Tímto èlánkem chceme s pøedstihem na tuto
výstavku upozornit obèany, kteøí se chtìjí pochlubit
svými ruèními domácími výrobky, napø. vyšívání,
pletené výrobky, domácí výroba šperkù, pletení
dekorativních košíkù a podobnì.
Vìøíme, že v naší obci se najdou šikovní obèané,
kteøí našli zálibu v ruèních pracech a navíc jsou
ochotni ukázat své výrobky i ostatním spoluobèanùm.
Pozvánku na výstavku a další potøebné informace
najdete v obecním Zpravodaji na mìsíc záøí 2011.
Karel Široký, Senior klub Náklo

Kulturní komise obce Náklo ve spolupráci s Obecním úøadem v Nákle poøádá
dne

20. 8. 2011 od 14:00
ve Lhotì nad Moravou
první roèník kulturnì spoleèenské akce

Den obce
V programu se pøedstaví všechna hudební a kulturní uskupení obce Náklo, a sice:
14:00 - 16:00 Nákelanka
16:30 - 17:30 Muzikanti Scholy Náklo
17:30 - 18:00 Ocenìní obèanù
18:00 - 19:00 Náklo Banda
19:00 - 19:30 Orientální tance
19:30 - 20:00 Desigual Quartet

20:30 - 22:00 Stracené Ráj
22:00 - 22:30 Duo Tom Chuan
22:30 - 23:30 Alkehol Revival
23:30 - 24:00 Kanál show
24:00 - 02:00 Remazura
Pøípadné zmìny v programu jsou vyhrazeny

Bohaté obèerstvení zajišují a na Vaši návštìvu se tìší všechny spolky obce Náklo

