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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
jeden den mrzne, až praští, a druhý den teplota vyskočí
z -10 na +10. Zima nám pro tento rok připravila teplotní
horskou dráhu a tak je otázkou, jak se tato divočina následně
projeví. Co se týká přírody, to poznáme až na jaře, až nás
na zahrádce pozdraví první španělský slimák. Co se týká
našeho zdraví, tak tady si myslím, že nějaké teplotní zvraty
se s Covidem nemohou z daleka srovnávat.
Aktuální stav nakažených se v naší obci drží kolem
čísla 30, kdy průměrně 1 až dva občané potřebují trvalou
lékařskou pomoc v nemocnici. Umírá spousta lidí. Když
pominu všechny ty známé osobnosti, o kterých nás informují
média, je to patrné i v naší obci a jejím okolí. Nemoc urputně
cílí na osoby, které již mají nějaké zdravotní potíže, a velmi
tvrdě zkouší, co ještě vydrží. Ta hra, kterou tady s námi hra je
je velmi krutá. Naši vládní představitelé ve snaze eliminovat
toto nebezpečí vydávají jedno opatření za druhým, že
se v tom už málokdo vyzná. Mnohdy jsou tato opatření
v rozporu se zdravým rozumem, což má za následek, že
je občané mnohdy neberou vážně. Je to těžké a i když již
máme s nákazou spoustu zkušeností a máme na věc spoustu
názorů, dá se těžko předpokládat, co nás ještě čeká a co je
vlastně správné.
Na čem se jistě shodneme, je nutnost chránit ty, kteří jsou
v největším nebezpečí, to znamená seniory a osoby, které
již mají nějaká zdravotní omezení. V těchto případech je
nezbytná extrémní obezřetnost, protože žádné dosud vydané
opatření není dost účinné na to, aby tyto lidi ochránilo. Každý
si musí sám vyhodnotit míru rizika a to zejména ve vztahu
k sobě. Těžko se spoléhat na to, že Vás někdo ochrání svou
ohleduplností, to je nutno brát spíše jako něco navíc. Riziko
nákazy může být vždy a všude, znovu tedy nabízíme všem
občanům, kteří vyhodnotí, že nechtějí zbytečně riskovat, že
jsme schopni dle potřeb jakoukoli pomoc zajistit. Není moc
čas na hrdinství, není nutné řešit, jestli jsem někomu na
obtíž. V tuto chvíli je nutné svět kolem sebe nastavit tak, aby
se člověk zbytečně nedostal do nepříjemné situace, která by
ohrožovala to nejdůležitější, co máme. Nebojte se tedy ozvat
třeba přímo na můj telefon 603 777 284 a domluvíme se na
tom, co je potřebné zajistit.

V návaznosti na uvedené si dovolím zmínit ještě jednu
důležitou věc. Máme štěstí, že naše zdravotní středisko
v Nákle má potřebný progres při řešení nečekaných situací
a pružně reaguje na nově zaváděné trendy. Mimo ty, které
již fungují delší dobu, a mimo ty nové, které paní doktorka
MUDr. Adamcová zmiňuje ve svém příspěvku na dalších
stránkách Zpravodaje, si dovolím upozornit na to, že i v Nákle
v ordinaci praktického lékaře je možné se nechat otestovat
jak antigenním testem, tak i testem na obranné látky. Ten
první je hrazen pojišťovnou a ten druhý je za 300,- Kč. Není
tedy nutné putovat do Olomouce a vystavovat se tak dalšímu
riziku.
S novým rokem řešíme mimo uvedených peripetií
s Covidem i to ostatní, jako je běžný chod a rozvoj celé obce.
Plánované projekty jsem zmínil v minulém čísle, tak nyní jen
k těm aktuálním.
Na Lhotě pokračuje rekonstrukce bytového domu. Jsou
dokončeny všechny demoliční práce, budova je odizolována
a probíhá budování rozvodů. V nejbližší době bude
dokončena nová střecha a doplněna všechna nová okna.
Snad nenastanou žádné zbytečné komplikace a budeme
úspěšní v druhém kole žádosti o dotaci, aby mohlo být do
06/2022 hotovo, jak bylo naplánováno.
Opravy veřejných prostranství ve Lhotě byly nyní
pozastaveny a čeká se, až nám počasí umožní pokračovat.
Oprava komunikace a výstavba chodníků v Mezicích
postupuje dle nastaveného scénáře. Nyní jsou na úřadech
projednávany objízdné trasy a jakmile i zde počasí umožní,
stavba bude zahájena. Předpokládaná délka realizace je
necelých 5 měsíců, takže můžeme očekávat, že by mělo
být v průběhu letních prázdnin hotovo. Berte tyto informace
prosím v patrnost, protože průběh stavby přinese mnoho
omezení a bude nutné se dosti zásadně vzniklým okolnostem
podřizovat. Není to ale první a ani poslední rekonstrukce
tohoto charakteru, tak věřím, že stejně jako u těch minulých
i tady to nakonec zvládneme.
To je tedy prozatím vše, přeji Vám pevné zdraví a ať se
daří.
Marek Ošťádal
starosta obce Náklo

ODPADY 2021

Žádáme občany, aby si skutečnou výši poplatku za odpady jednotlivé domácnosti
ověřovali u pracovnice obecního úřadu na tel.: 773 370 773,
e-mailem na obec@naklo.cz, nebo na svém odpadovém účtu na internetu.
Děkujeme za pochopení.

Zastupitelstvo obce Náklo
15. zasedání Zastupitelstva obce Náklo se uskuteční 22. 2. 2021
od 18:00 v zasedací místnosti OU v Nákle.
Na programu zasedání bude mimo jiné rozpočet obce Náklo na rok 2021, rozpočtový výhled na
roky 2022 a 2023, Rozvojový strategický dokument obce Náklo, prodej obecního pozemku a další
body, které bude nutné projednat. Podrobný program bude zveřejněn 7 dnů před plánovaným
zasedáním na Úřední desce obce Náklo. Zasedání Zastupitelstva je veřejné s ohledem na platná
omezení.

Informace z obecního úřadu

Naši jubilanti v lednu 2021
Josef KOPŘIVA		Náklo

oslavil 80 roků

Zdeněk ŠAFÁŘ		Náklo

oslavil 70 roků

Novinky z ordinace

Vážení pacienti,
připravili jsme pro vás další, v dnešní době velmi
užitečnou, novinku. Na našich webových stránkách si
můžete všimnout odkazu na nový on – line rezervační
systém. Během měsíce února bude ve zkušebním
provozu a od března by měl fungovat na sto procent.
Máte tedy možnost se sami, dle vašich časových
možností, objednat na plánovaná vyšetření. A to
zejména na preventivní prohlídky, administrativní služby
jako vystavení průkazů /zbrojní, řidičský, zdravotní,
profesní a jiné/, objednat se i v případě nemoci. Často
také žádáte o výpisy z dokumentace. Abychom vám
mohli udělat výpis, musíte mít platnou preventivní
prohlídku. Pokud si nejste jisti, kdy naposledy jste na
preventivní prohlídce byli, stačí napsat e-mail, či sms.
Znovu opakuji, že na preventivní prohlídku máte nárok
jednou za dva roky.

V dnešní nelehké době se snažíme co nejvíce
eliminovat telefonní hovory, které jsou pro všechny
v ordinaci velmi rušivé. Proto si dovolím ještě jednou
apelovat na to, abyste nevolali mimo ordinační hodiny
a zejména nevolejte v době odběrů krve, tj. ráno mezi
7.00 - 8.00 hod. Na ztracená volání reagujeme ještě
týž den. Na e-maily reagujeme do 2 – 5 dnů.
Budu ráda za vaši zpětnou vazbu k rezervačnímu
kalendáři.
Děkuji, Andrea Adamcová
Pro zopakování ještě kontakty na naši ordinaci:
Telefon:
602 685 958
E-mail:
andyada1@seznam.cz,
		
ordinace.naklo@seznam.cz
Web:
www.amimed.cz

Vzpomínka na paní učitelku Jindřišku Spáčilovou

Fotografie souboru Břehule

Paní učitelka Jindřiška Spáčilová
se přistěhovala do Nákla v 80. letech
20. století. Od té doby
působila
jako zkušený pedagog na nákelské
škole. Narodila se 28. května r. 1932
v Polance u Ostravy. Spolu se svými
dvěma sourozenci (bratrem a sestrou)
absolvovala
školu
v
Ostravě.
V soukromém životě to neměla
vůbec lehké. Po tragické smrti jediné
dcery a později i manžela
našla
svůj nový domov v Nákle v rodině
Františka Spáčila, který byl jejím
druhým manželem. Byla ctěna jako
maminka, babička i prababička. Přes
to, že pocházela ze severní Moravy,
zamilovala si hanácký folklor natolik, že
v roce 1985 založila dětský národopisný
soubor Břehule a později i Pantla
(v r. 1992). Děti si získala přirozenou
autoritou a veselou povahou. Sama
šila dětem kroje, sháněla vše potřebné

ze svých osobních prostředků a učila
děti šetřit i tím, že sbíraly starý papír
a peníze věnovaly na činnost souboru.
Zajímala se také o jiná folklorní tělesa
na Hané a navázala s nimi spolupráci.
Získala tak materiály k vystoupením
a příležitosti, jak uplatnit již nacvičené
programy. Jmenujme alespoň brněnský
dětský soubor Hanáček pod vedením
Františka Veselky, který organizoval
i výměnné pobyty s vystoupeními.

lidového zvyku na Hané zvaného
Jízda
králů.
Slavnostní
průvod
krojovaných procházel celým Náklem
od Jáchymova až do sokolovny, kde
probíhala
vystoupení
pozvaných
hanáckých souborů. Nákelští občané
se již těšívali, neboť tyto oslavy se
konaly každoročně. První Jízdu králů
uspořádali paní učitelka Jindřiška
Spáčilová a Mgr. Petr Ošťádal v roce
1991 a králem tehdy byl Karel Závodný.

Jízda s králem

Paní učitelka Jindřiška Spáčilová
měla pro svou činnost velkou podporu
v rodině a hlavně ve svém manželovi
panu Františku Spáčilovi. V 90.
letech minulého století stála u obnovy

Poslední jízda s králem se konala
v Mezicích v r. 2001 a jejím králem
byl Filip Krumpolec. Se členy souboru
Pantla v 90. letech nacvičila paní
učitelka Moravskou a Českou besedu
a soubor tak mohl vystupovat na
mnoha slavnostech nejen na Hané,
ale zajížděl i do Francie s dechovou
hudbou Příkazanka, kterou vedl Mgr.
Stanislav Žváček. V roce 1995 se
soubor úspěšně zúčastnil folklorního
festivalu ve Strážnici, který se konal
k příležitosti 100. výročí od Národopisné
výstavy v Praze. Tehdy mladí nákelští
Hanáci předvedli mimo jiné nacvičenou
divadelní hru nákelského rodáka
Osvalda Vídrmana „Přástky“. Po 100
letech ji zčásti nacvičila paní učitelka
se souborem Pantla a vystoupení mělo
velký úspěch.
Kniha života se paní učitelce zavřela
dne 19. ledna 2021, kdy zesnula po
dlouhé nemoci.
Náklo tak ztrácí vzácného člověka,
na kterého budeme vždy s láskou
vzpomínat.
MUDr. M. Turková

Na fotografii soubor Břehule a Hanáček z Brna s Františkem Veselkou. Paní učitelka
Spáčilová je první stojící zleva.

Charita Litovel
Vážení čtenáři,
v první řadě bychom se s Vámi rádi
podělili o radostnou zprávu. Díky Vaší
pomoci jsme dokázali společně vybrat
částku 92.900 Kč v projektu ČSOB
Pomáhá regionům. Dostali jsme se tak
na první vítězné místo ve vybraných
projektech z Olomouckého kraje. Vítěz
získá od ČSOB dar ve výši 50.000 Kč.
Dohromady jsme získali 142.900 Kč
a můžeme se tak pustit do rekonstrukce
našich prostor a náš sen je již v dohlednu!
Děkujeme tedy touto cestou všem
dárcům. Vážíme si každého zaslaného
finančního daru, ale přiznáváme, že
ještě dnes jsme překvapeni z toho, že
některé částky byly opravdu vysoké.
Všichni máme obrovskou radost a díky lepším pracovním
podmínkám Vám naše služby budeme poskytovat ještě s
větším úsměvem!
Dále bychom Vás chtěli informovat o jedné ze služeb,
kterou naše Charita poskytuje již od roku 2013. Jedná se
o Charitní poradnu Nedlužím. V této poradně pomáháme
lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti. Bohužel, loňský rok

se podepsal na každém z nás a někoho
koronavirová opatření zasáhla hlavně po
finanční stránce. Můžete se na nás obrátit,
pokud Vás trápí dluhy či jste v tíživé
situaci. Jistě se pokusíme pomoci najít
s Vámi řešení ve Vaší nelehké situaci.
Kontaktovat nás můžete na telefonním
čísle: 730 585 753. Na provoz služby se
nám podařilo v roce 2020 získat finance
z evropských zdrojů, konkrétně z MAS
Moravská cesta v projektu ,,Podpora
rodiny a snižování dluhové pasti na
Litovelsku – druhá etapa“ CZ.03.2.65/0.0/
0.0/16_047/0014300.
Stále probíhá Tříkrálová sbírka a to
až do 24. 1. 2021. V době vydání tohoto
článku již bude sbírka ukončena a my
budeme znát výsledky, o kterých Vás budeme informovat
v dalším vydání. Děkujeme za každý darovaný příspěvek.
Bez Vás bychom nemohli pomáhat ostatním.
„Když pomáháme druhým, pomáháme zároveň sami
sobě“
Jsme tu pro Vás, Charita v Litovli.

Zprávy ze školy

Dva měsíce ve školní družině

Letos si děti školní družiny moc
neužily, přesto jsme i tam stihly
několik zajímavých akcí, mezi které
patřily především tři projektové dny
s odborníky z praxe.
Dva projektové dny byly zaměřeny
na pečení a výrobu zdravé svačinky,
kterou si děti zvládly připravit samy.
S pomocí profesionála jsme ve školní
kuchyňce pekli košíčky z listového
těsta, které si děti plnily náplní z tvarohu
a zdobily ovocem. Druhý projektový den

byl zaměřený na tvoření nepečeného
zdravého zákusku do misek. Děti se
nejen naučily tvořit a péct, ale taky si
každý vyzkoušel skládání ubrousku
nebo nošení talířů. Dověděly se
i různé zajímavosti, např. jak se
správně chovat v restauraci. Závěr
projektového dne byl pro všechny
malé kuchaře nejlepší, ochutnali totiž
to, co si sami připravili. A protože
mysleli i na další kamarády z družiny,
šli nabídnout i jim.
Třetí projektový den byl
zaměřen na přírodu, do
družiny opět přijel odborník
z praxe a dovezl dětem na
ukázku
hodně
materiálu
z lesa, hry a šablony stop
zvířat. Projektový den začal
pohádkou o stromech, kde
děti mohly pochopit, jak
dlouho stromy rostou a kolik
generací lidí zažijí. Děti měly
možnost vidět různé druhy
ptačích budek a zjistit, pro jaké
ptáčky z lesa je budka vyrobena
a proč. Dále poznávaly škůdce
v lese (např. kůrovce, houby…)
a některé si opět mohly
prohlédnout v reálu. Nejvíce je
zaujaly parohy různých druhů
zvířat. Dozvěděly se, jaký druh

zvířete paroží nosí a k čemu slouží. Na
závěr projektového dne si děti mohly
vytvořit pomoci šablon zvířat a jejich
stop obrázky, které si odnesly domů.
Jsem velice ráda, že jsme stihli
tyto akce uskutečnit a děti si je mohly
hezky užít. Až se vrátíme zase všichni
do školy a situace se uklidní, máme ve
školní družině v plánu další podobné
projektové dny.
Petra Chadimová, vychovatelka

Zprávy ze školy

Neviditelní andělé mezi námi
Chtěli bychom využít těchto řádků k
poděkování mamince dvou žákyň naší
základní školy. Tato ochotná paní neváhala
a ochotně zasedla k šicímu stroji, aby nejen
žákům, ale i učitelům našila velké množství
látkových roušek. Dnešní doba si bohužel
žádá, abychom byli tímto novým módním
doplňkem neustále vyzbrojeni. Ve škole
se často stává, že si někdo z žáků roušku
zapomene, ztratí nebo zašpiní. Díky veselým
rouškám, kterých máme nyní v zásobě
dostatečné množství, to však není pro školu
žádný problém. Možná právě i vy máte doma
jednu z těchto krásných roušek, které jste
ve škole mohli dostat. Takže velké díky paní
Mlčochová! Vaší pomoci si velmi vážíme.
Michaela Grabovská

Uklidňující pohled do korun
stromů je minulostí

Nejeden žák ZŠ Náklo si po příchodu do školy všiml, že před
školou něco chybí. Dvě borovice, které stávaly před budovou
školy, zmizely. Teď už se žáci místo do uklidňující zeleně budou
muset dívat na šedé fasády protějších domů. Ke kácení byl
však dobrý důvod. Borovice představovaly díky svému stáří
a nestabilitě riziko pro obyvatele obce i pro okolní budovy.
Netrvalo však dlouho a borovice byly nahrazeny novými
stromky. Záhy se před školou objevila voňavá magnolie, jedle
korejská a javor japonský. Do jejich korun se sice budou dívat
až děti současných žáků, ale jedlička bude sloužit už od příštího
roku. V období adventu zastoupí školní vánoční stromeček. Ať
stromky pěkně rostou a po
celý rok přinášejí radost všem
obyvatelům Nákla.

2.
Vendula Kvapilová, 9. tř.

Historická
pátračka

Je dobojováno. Správné odpovědi druhého kola byly shromážděny a vítěz
vylosován. Stal se jím Oliver Otiepka z 6. třídy, který si za svůj postřeh odnesl
mimořádnou cenu – fragment mamutí stoličky z doby kamenné.
Spolu s dalšími pátrači správně uhádl, že dámská figurína představovala
francouzskou královnu Marii Antoinettu a pánská odkazovala na morového doktora,
který ve své obličejové masce ukrýval různé vonné látky (byliny, vlnu napuštěnou
octem, směsí olejů nebo jinými páchnoucími chemikáliemi). Další kolo historické
pátračky čeká žáky před jarními prázdninami a i tentokrát se na chodbě školy
potkají s výjimečnými osobnostmi, které zásadním způsobem zasáhly do běhu
dějin.
Pořadatelé

Stabilní rychlý internet
pro vaši obec
v pevné síti

Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je
dnes možné připojení k internetu
rychlostí až 250 Mb/s.
CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv.
otevřenou síť, kde služby prodávají poskytovatelé internetu – operátoři, které dobře znáte a
už v současné chvíli od nich třeba využíváte
řadu různých služeb včetně mobilního volání.
Na stránkách www.zrychlujemecesko.cz si
můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní
nabídku od vybraného poskytovatele. Vždy se
jedná o internet, většinou s IPTV (internetovou
televizí s možností zpětného zhlédnutí pořadů)
a řadou doplňkových služeb a zvýhodněných
balíčků, např. s mobilním voláním.

 Stabilita připojení i za špatného

počasí
 Udržení rychlosti a kvality pro

desítky připojených zařízení
najednou
 Internetová TV s možností

zpětného zhlédnutí
a nahrávání
 Sledování videí online bez

sekání a v nejvyšší HD kvalitě
 Možnost změny poskytovatele

bez změny sítě

Vyměňte svého poskytovatele internetu za
lepšího na www.zrychlujemecesko.cz.
Nevíte-li si rady, zavolejte nám na infolinku
CETIN 238 461 111 (každý všední den od
8:00 do 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která
je dostupná téměř v každé domácnosti.
Navazujeme na dlouholetou tradici bývalého
ČESKÉHO TELECOMU, a.s. a staráme se i o sítě
v jeho původním majetku.

Internetová televize na síti CETIN
– neřešíte přechod televizního
vysílání na DVBT-2!

www.zrychlujemecesko.cz

