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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
staré pořekadlo říká, na Marka zasaď oharka. Letos to ale
neplatí. Jaro je ve svém nástupu opatrné a zem se prohřívá jen
velmi pomalu. Marek tedy doporučuje oharky do země až se
čtrnáctidenním zpožděním :)
zpoždění jara se nám naštěstí neprojevilo na časovém
harmonogramu rekonstrukce komunikace v Mezicích. Plánované
dokončení stavby 3. 8. 2021 je stále ve hře a nic nenasvědčuje
tomu, že by to tak nemělo být. Jak jsem již zmínil, v rámci stavby
proběhlo několik drobných změn, které byly povětšinou na základě
požadavků obyvatel rekonstruovaného úseku Mezic. Ne vždy lze
vyhovět na 100%, protože je nutno mít v patrnosti, že byla podána
žádost o dotaci ze SFDI a neuvážené změny mohou mít negativní
vliv na její získání a administraci.
V rámci stavby jsme vyměnili všechny uzávěry vodovodního
vedení, které budou umístěny pod rekonstruovanými povrchy.
Šoupátka (jak jsou nazývány) jsou ještě z dob tvrdé totality a nutno
podotknout, že při jejich výrobě nebyla kvalita tím nejzásadnějším
aspektem výrobního procesu. Jejich stav byl opravdu velmi špatný,
a tak jejich výměna provedená v kooperaci TS Náklo a sp. Moravská
vodárenská, a.s. byla nevyhnutná. Nad rámec plánovaného byla
ještě provedena přeložka nadzemního vedení vodovodu přes
vodoteč Cholinky zhruba ve středu rekonstruovaného úseku.
V současné době jsou na stavbě provedeny kompletní výměny
spodních konstrukcí a začíná se s pokládkou obrub. Velkou
prioritu při prováděných pracích přikládáme úseku kolem hospody
U kapličky, protože se zmírňováním vládních restrikcí z důvodu
COVID 19 brzy očekáváme otevření venkovních zahrádek. Je
tedy velmi důležité, aby prováděná stavba tuto významnou událost
nikterak neomezila.
Pracovníci Technických služeb obce Náklo postupně dokončují
finální úpravy veřejných prostranství ve Lhotě nad Moravou.
V průběhu zimy museli bohužel plnit jiné prioritní úkoly a tak se
na Lhotu dostali zpět až nyní. Cílem je připravit veškeré stavební
úpravy tak, aby letní brigádníci mohli následně dokončit terénní
úpravy a umístit zeleň.
Velkým tématem posledního období je v naší obci i ukončení
provozu ordinace dětské lékařky MUDr. Hoffmannové. Snažíme se
využít všemožných kontaktů a známostí k zajištění pokračování
této významné služby v naší obci, ale situace je bohužel velmi
složitá. Problém s absencí pediatrů v obvodech je v posledních

letech celorepublikovým problémem a je způsoben jednak
nezájmem mladých lidí o tuto profesi, a také špatně nastaveným
systémem uvádění mladých lékařů do praxe po ukončení studia
medicíny. Zvýšení zájmu o profesi nedokážeme ovlivnit. Změnu
systému jsme na příslušném odboru ministerstva zdravotnictví
iniciovali. Toto ale bohužel naši současnou situaci nevyřeší.
Paní doktorka Hoffmannová vyjednala možnost přeregistrace
pacientů v ordinaci Neiped s.r.o. v Olomouci a v ordinacích Pedien
s.r.o. v Olomouci a v Bohuňovicích. Pacienti od 17 let se mohou
registrovat u MUDr. Adamcové. Podrobnosti naleznete na dalčích
stránkách Zpravodaje. Okolnosti vzniklé situace jsou intenzivně
řešeny na zasedání rady i zastupitelů, kde byly diskutovány
i možnosti pobídek, jako je zohlednění zajištění této potřeby při
prodeji obecního pozemku, či pronájmu obecního bytu. Těžko
ale říci, jestli takové motivace přinesou požadovaný výsledek.
Znovu tedy apelujeme na občany s dotazem, jestli nemají nějakou
spásnou myšlenku, která by přispěla k vyřešení problému.
Závěrem si dovolím upozornit na nový Územní plán obce
Náklo, který je aktuálně zveřejněn na elektronické úřední desce
obce Náklo a jeho závěrečné veřejné projednání je plánováno
na 24. května 2021 na 14:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Tvoření nového UP Náklo se táhne již více jak šest let, což pro
jeho finální stav není dobré. Potřeby v území se s postupem času
mění a takto dlouhé projednávání s sebou nese neaktuálnost tak
důležitého regulačního prvku využití území obce. Vzniklá situace
je způsobena nečinností pověřených úřadů, což jsme nakonec
museli řešit předáním záležitostí UP Náklo k dořešení tzv. létající
pořizovatelce. Ta zafungovala velmi dobře a předpokládá se, že do
prázdnin bude hotovo. Vzhledem k uvedenému ale neprodleně po
schválení nového UP Náklo Zastupitelstvem obce Náklo zahájíme
proces pořízení změny UP Náklo. Pokud tedy ve zveřejněném
UP Náklo najdete něco, co není v souladu s aktuálním či
aktuálně plánovaným stavem, v průběhu prázdnin budete vyzváni
k oznámení požadovaných změn a tyto budou dle možností
v plánované změně UP Náklo zapracovány. Je nutno zmínit, že
součástí nové změny bude dle požadavku sp. CEMEX i další
rozšiřování těžby štěrkopísků v Nákle, což bude jistě předmětem
veřejných diskusí a možná i velkým tématem v předvolebním
období. Uvidíme.
Přeji hezké jarní dny a ať se Vám daří.

Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

Svoz kovového odpadu
Myslivecký Spolek Náklo děkuje občanům, kteří nám darovali
kovový odpad. Finanční prostředky za něj získané
budou použity na nákup krmiva pro zvěř
a provoz spolku.

Zastupitelstvo obce Náklo
16. zasedání Zastupitelstva obce Náklo se uskuteční 17. 5. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Na programu zasedání bude mimo jiné úprava rozpočtu obce Náklo na rok 2021, účetní závěrka
a závěrečný účet obce Náklo, přijetí dotace „Protipovodňový varovný systém“, dotace na opravu
fary v Nákle, revokace usnesení a směna pozemku u bytovek a další body dle vzniklé potřeby.

Informace z obecního úřadu

Naše jubilantka v dubnu 2021
Jana COUFALOVÁ		Mezice

oslavila 75 roků

Naší jubilantce gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Výzva pro Zastupitele obce Náklo
Výzva zastupitelů Ing. Hany Závodné a Mgr. Lukáše Utíkala adresovaná zastupitelstvu
Vážení kolegové,
uběhl měsíc a dosud jsme neobdrželi odpověď na písemný podnět Ing. Závodné zaslaný panu starostovi ohledně
dalšího fungování pediatrické péče v naší obci.
Nejspíše jste již informováni, minimálně z posledního čísla obecního zpravodaje. MUDr. Hoffmanová odchází do
důchodu a obec za ni nemá adekvátní náhradu. Po několika desetiletích úspěšného fungování pediatrické péče v obci tedy
hrozí, že ordinace dětského lékaře zanikne.
Podle slov paní doktorky, která se intenzivně snaží zajistit za sebe nástupce, hledají mladí lékaři, kteří by byli ochotní
převzít její obvod, hlavně finanční motivaci. Na vesnici se tedy nehrnou. Nemají tady dostatek pacientů (v nákelské ordinaci
jich je v současné době v evidenci asi 500) ani kvalitní zázemí (pokud by si jej nechtěli z vlastních prostředků vybudovat
sami). S nedostatkem pediatrů se potýkají i okolní obce, včetně např. města Litovel, kde lékaři, mnozí z nich na hranici
důchodového věku, již do své péče nepřijímají nové pacienty, a je jen otázkou času, kdy se rozhodnou svoje ordinace
uzavřít. Pokud by se zrušila ordinace v Nákle, pak nejbližší lékař, který by byl ochoten přijmout do péče nákelské děti, bude
nejspíš v Olomouci.
Prostory, ve kterých v současné době ordinuje MUDr. Hoffmannová, jsou ve zcela nevyhovujícím stavu. Stejná situace
je i u praktické lékařky MUDr. Adamcové, pouze s tím rozdílem, že jí po několika letech došla trpělivost a rozhodla se řešit
neutěšenou situaci sama z vlastních zdrojů. Pokud si ale myslíme, že se v obci zčistajasna objeví mladý perspektivní
pediatr, kterému prodáme pozemek, on si na něm postaví ordinaci a všichni budeme spokojení, nejspíš náš čeká velké
zklamání.
Nečinnost není způsob, jak přistupovat k otázce zajištění zdravotní péče. Ta by měla být jednou z priorit strategického
plánování obce a jít ruku v ruce s jejím rozvojem. Zvyšuje se počet dětí v mateřské školce i na základní škole (ta nedávno
otevřela novou přístavbu), na nových parcelách se staví… A my dopustíme zrušení ordinace dětského lékaře?! V šuplíku
nám leží grandiózní projekty za desítky milionů korun na roky dopředu a nám má za dva měsíce odejít pediatr (nikoli
neplánovaně), my mu poděkujeme za dlouholetou činnost a tím to končí?!
Záměrem tohoto dopisu je vyvolat na toto téma diskusi a přimět Vás, abyste přišli s konkrétními návrhy, jak vzniklou
situaci řešit. Co tedy můžeme udělat pro to, aby dětská péče v Nákle zůstala? Obec k této otázce nesmí být lhostejná.
Hana Závodná, Lukáš Utíkal

Informace MUDr. Hoffmannové

Zprávy ze školy a ze školky
Dotazník - hodnocení distanční vyuky

V průběhu měsíce března měli rodiče žáků ZŠ Náklo
možnost zapojit se do dotazníkového šetření, které zjišťovalo
jejich názor na náročnost probíhající distanční výuky. Své
mínění vyjádřilo téměř 87 % rodičů žáků 3. – 9. třídy. V reakci
na dotazník bylo navýšeno množství online hodin ve všech
ročnících. Jejich počet ovšem musel zároveň respektovat

doporučení MŠMT, proto nemohl úplně uspokojit vznesené
požadavky. Třídní učitelé také následně poskytli všem
rodičům vyhodnocení dotazníků pro konkrétní třídu. Bližší
informace naleznete na webových stránkách školy - www.
zsnaklo.cz. Děkujeme všem za podporu a spolupráci.
Eva Směšná

Zpátky ve škole
To, o čem se dlouho mluvilo, se konečně stalo
skutečností. V pondělí 12. dubna se do „mrtvých“ škol
vrátili žáci 1. stupně. Jejich návrat provázelo velké
očekávání, ale také obavy, které u některých vzbuzovala
povinnost samotestování dětí. Naštěstí učitelé byli dobře
proškoleni a děti, které se už těšily na své spolužáky,
celou situaci zvládly spíše s humorem než se strachem.
Doufejme, že škola už zůstane oživená, byť v rotačním
režimu, a děti ji opustí až na letní prázdniny.
Učitelé ZŠ Náklo

Kolem světa za 100

Věřte, nebo nevěřte, i v dobách
lockdownu se žáci ZŠ Náklo
vypravili na cestu kolem světa.
A nemyslíme tím cestu prstem po
mapě. Cílem výzvy, která se zrodila
s příchodem jara, je do konce
školního roku obejít celou zeměkouli
a překonat tak vzdálenost 40 000

km. K tomu je zapotřebí udělat 66 666 666 kroků. Týdenní
postup je zaznamenáván na mapě, kterou můžete sledovat
na webových stránkách školy. Milí
rodiče a příznivci školy, pokud chcete
tuto výzvu podpořit, vyžeňte své děti
ven a vyrazte s nimi do přírody. Stačí
4000 kroků denně a na konci června
se všichni sejdeme zase v Nákle.
Tak hurá na cestu!
Pořadatelé

Historická pátračka

4.

Jak jsme slíbili, po Velikonocích
jsme se na chodbách školy přenesli
do amerického Hollywoodu. Zatímco
první patro ovládlo monstrum, které
se shodou okolností právě teď znovu
vrací na plátna kin, učitele přicházející
do sborovny ohrožuje usmívající
se padouch. Věříme, že tentokrát
bude hledání odpovědí v rámci 4.
kola historické pátračky relativně
jednoduché.
1. Jaká je celková výška budovy,
na kterou šplhá hrdina svírající naši
dámskou figurínu?
2. Kolik představitelů filmové
postavy, kterou prezentuje mužská
figurína, získalo Oskara?
Přejeme hodně štěstí v pátrání!
Pořadatelé

Informace spolků
Sokolovna
Jak jste si možná všimli, s přicházejícím jarem kromě
přírody pomalu ožívá i nákelská sokolovna. Nejen samotná
budova, na jejíž fasádě se usilovně pracuje, ale také její
areál.
Pokud vám zvědavost nedala a nakoukli jste dovnitř,
všimli jste si určitě nového chodníku, nového schodiště na
vstupu do sokolovny, nových sloupů veřejného osvětlení a
upravené zatravněné plochy. Pracuje se také v kioscích.
Honza Utíkal dokončuje elektroinstalaci, Pavel Dražný
kompletně vyměnil rozvody vody, Vladimír Dosoudil se
následně ujme omítek, Ing. Drážný (Belinus) zapraví
podlahu, která je také v neutěšeném stavu, no a pak už
bude chybět jen nové podbití stropu, které zajistí pracovníci
TS. Pokud nenastane neočekáváná komplikace, bude
vše v červnu hotovo. Technickým službám Náklo a všem
zúčastněným patří za odvedenou práci předem velký dík!
Blížící se termín dokončení prací nás vede k úvahám
nad tím, jak areál vrátit do života, aby všechna ta práce
nebyla zbytečná. Myslím si, že sokolovna a její okolí jsou
díky klidnému prostředí skvělým místem pro setkávání a
odpočinek pro občany všech věkových skupin. A aby tam
všichni jen tak nepostávali s prázdnýma rukama, chtěli
bychom dovybavit areál k poklidnému místu pro sezení i
zpříjemnění všedních dnů. Ve zrekonstruovaném kiosku
pak budeme v letních měsících od pátku do neděle nabízet
občerstvení. Z udírny se snad zase zakouří a vzduchem
třeba zavoní i makrely.
Nechceme si ale klást velké cíle, abychom pak všichni
nebyli společně zklamaní. Především provoz kiosků bude
personálně náročný. Doufám, že se mi ve stále tenčící se
členské základně Sokola podaří najít dostatek odhodlaných

lidí, kteří se tohoto úkolu újmou. Uvítám samozřejmě
jakoukoli nabídku dobrovolné výpomoci od ostatních
občanů. V neposlední řadě by pak práce v kiosku mohla být
také vhodnou prázdninovou brigádou pro studenty, takže
pokud máte doma znuděného teenagera, zkuste se mu
zmínit.
Sokol pracuje dál. Nejen v areálu, ale také na fotbalovém
hřišti. Pokud si ještě pamatujete, čemu se říkalo “bachovna“,
tak právě tam. Udělali jsme novou fasádu, pan Široký vyrobil
dle původní předlohy novou časomíru a co nevidět nás čeká
realizace podbití přístřešku před výdejovým okénkem s
posezením. A tady bych si dovolil obrátit se na vás… Pokud
jste vlastníkem nějaké dovednosti, která by nám v našem
snažení mohla pomoct nebo chcete jen přiložit ruku k dílu,
nebojte se a přijďte mezi nás. Plánovaná brigáda bude 22.5.
od 8:oo hod
Za T. J. Sokol Náklo Stanislav Dosoudil

Co bylo a bude

AKCE Binec 2021

Dle výzvy v posledním Zpravodaji proběhla v uplynulých
dnech a týdnech nekulturně nespolečenská akce Binec
2021. Proti zvyklostem se nesešli občané naší obce, aby
uklidili odpadky nedobrovolně hyzdící naše výsostné území,
a proti zvyklostem ani společně neposeděli u drobného
občerstvení v malebném areále místní Orlovny. Akce
tedy neproběhla, jak jsme byli zvyklí, ale díky mnoha
dobrovolníkům a pořádkumilovným občanům naší obce
proběhla a možná ještě probíhá. Je skvělé, že jsou v obci

takoví lidé, kterým není lhostejná kvalita prostředí, ve kterém
žijeme, a není pro ně na obtíž vyrazit na procházku s pytlem
v ruce a posbírat to, co jiným od ruky upadlo. Chtěli bychom
Vám všem, kteří jste tak učinili a činíte, ať již v tyto dny či
v kterékoli jiné, velmi poděkovat. Opravdu velmi si toho
vážíme a doufáme, že jednou, až skončí doba Covidová,
zasedneme v malebném areále místní Orlovny k jednomu
stolu a jako za starých dobrých časů posedíme u dobrého
jídla a pití. Ještě jednou děkujeme a přejeme hezké dny.
Kulturní komise

KAMÍNKOVÁNÍ S HOUSÁTKEM

Už máte namalované kamínky? Pokud ne, je nejvyšší
čas se do malování pustit. Chcete-li s námi pokračovat
v kamínkování, označte každý kamínek z druhé strany
HK (Housátkovské kamínkování) a můžete přidat i místo

Vašeho bydliště. Takže z druhé strany kamínku bude např.
HK-N (N jako Náklo atd.). Označení je důležité, aby nedošlo
k záměně s celorepublikovou hrou Kamínky.
Na www.housatko.cz najdete trasu, po které je
možné kamínky rozmisťovat. Na trase budete nacházet
namalované kamínky, ale pokud si je budete chtít odnést,
prosíme, abyste každý nalezený kamínek vyměnili za Váš
namalovaný! A když už vyrazíte ven, vezměte s sebou i pytel
na odpadky, stále je co sbírat.
Než kamínek umístíte na trase, určitě ho vyfoťte!
Nejhezčí výtvory odměníme výtvarnými potřebami pro
malování kamínků, fotky namalovaných kamínků můžete
vkládat na náš FB, posílat e-mailem: housatko@centrum.cz
nebo WhatsApp na číslo: 608 915 969 do 15.6.2021!
Kamínky můžete rozmisťovat během následujících
měsíců na trasu, věříme, že velký sběr proběhne při táborové
soutěži :) během prvního táborového turnusu od 12.7.
do 16.7.2021. Pro ty, kteří nemají výbavu na malování je
k dispozici Putovní krabička se vším potřebným k malování
kamínků, stačí napsat sms na: 608 915 969.
Jana Rosskohlová, Libuše Literová

