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OBECNÍ ZPRAVODAJ
9
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
takže prázdniny jsou pryč, za chvilku bude Mikuláš,
Vánoce, Nový rok a jedeme zase nanovo. Teď trochu
předbíhám, ale za sebe musím říct, že aspoň já to tak cítím.
Když skončí prázdniny, je to jako by už končil rok. Ve
skutečnosti nám ale do konce roku ještě zbývají celé čtyři
měsíce a za tu dobu se toho dá ještě skutečně spoustu
stihnout.
Co tedy máme na pořadu dne. Začátkem měsíce září se
rozjíždí výběrové řízení na projektanta intenzifikace ČOV. Je
moc dobře, že se věci konečně daly do pohybu, a tak
doufejme, že již vše půjde hladce. To by totiž znamenalo, že
samotná intenzifikace ČOV by mohla proběhnout již v roce
2013. Dobrou zprávou i ve vztahu k této realizaci je vládou
schválená změna „Rozpočtového určení daní” (RUD), která
znamená, že se změní koeficient pro přerozdělování daní
vybraných státem do rozpočtu obcí. Původně totiž byla lepším
koeficientem zvýhodněna 4 největší města v ČR a obce
naopak byly horším koeficientem poškozeny. Změnou zákona
se tato nerovnost napravuje a jen obci Náklo by se měl od roku
2013 navýšit daňový rozpočet o 3 523 000,- Kč. Když si
vezmeme, že v roce 2012 činí celkem 12 262 000,- Kč, tak
vidíme, že je to navýšení velmi zásadní. Vzhledem k tomu, že
je zřejmé, že na intenzifikaci ČOV nebudou poskytnuty
dotace, bude každá koruna dobrá. Proto i v rámci letošního
rozpočtu je nastaven spíše úsporný režim, takže pokud se vše
podaří, nebude nutné řešit pro obec ne zrovna výhodné úvěry.
S koncem prázdnin byly dokončeny opravy chodníku ke
hřbitovu, byly dokončeny objednané vjezdy na Jáchymově,
bylo doplněno světlo u výjezdu z Jáchymova, přispěli jsme
k opravě vstupní části dvora na faře v Nákle, byla vyměněna
okna na bytovém domě Náklo 64, Mezice 12 a OU, kde se také

provedla úprava prostor pro údržbu a umístění techniky,
proběhla renovace kolového žebříku a úspěšně byla završena
i mise našich brigádníků na místním hřbitově. Krom toho si
myslím, že nám tráva nepřerostla přes hlavu a vcelku se dařilo
i odstraňování katastrof, jako například oprava polorozbořené
zbrojnice následkem pádu lípy ve Lhotě nad Moravou. Všem
pracovníkům za tento kus odvedené práce děkuji.
Asi jste si všimli, že těžební společnost začala budovat za
Mezicemi betonovou stěnu. Dle doporučení odborníků nás má
tento ne zrovna pohledný útvar ochránit před hlukem
korečkového bagru. Nechci nikomu sahat do svědomí,
nicméně spíše spoléhám na příslib představitelů společnosti,
že budou pracovat na tom, aby stroj svůj nelibý zvuk ze svého
repertoáru úplně vypustil. Jakákoli potřeba betonových staveb
by pak postrádala smysl a vše by vyřešil pás stále zelených
dřevin, které na rozdíl od zdi do krajiny i docela vkusně
zapadnou.
Koncem měsíce srpna jsme tedy provedli hlukové měření,
které by mělo pro potřeby obce vyjevit, zda těžební
technologie povolené limity překračují či nikoli. Provedli jsme
ho i v nejvíce kritizovaných hodinách, to znamená od 6:00 do
22:00. Dále jsme vzhledem k obavám z posunů podloží
nechali v okolí těžebního prostoru umístit vertikální
inklinometry do hloubky 30m, které by měly monitorovat
jakýkoli posun v podloží. O výsledcích těchto kroků Vás
samozřejmě budu informovat.
Doufám, že jsem na nic nezapomněl, nicméně, jak jsem již
zmínil, do konce roku jsou ještě čtyři měsíce, takže Vám přeji,
aby se Vám dařilo a aby Vám tradiční podzimní trud nepokazil
náladu.
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Informace z obecního úøadu
Výsledky projektu UKLIĎME SI SVĚT
Naše škola se prvním rokem zúčastnila projektu
Ukliďme si svět (sběr použitých elektrospotřebičů)
a podívejte se, jak jsme dopadli :-)
Nejvíce vysloužilých spotřebičů předaly k ekologické recyklaci tyto školy:
1. ZŠ Náklo - s krásnými 11 965 kg !!!
2. ZŠ a MŠ Červená Voda - 10 377 kg
3. ZŠ Křivoklát - 9 530 kg
Jako hla vní cenu jsme získali výlet pro 30 žáků do
gotického zábavního areálu - Tvrz Hummer u Prahy.
Zde nám byla předána další cena v hodnotě 12 000,- Kč
- elektronické piáno. Za samotný sběr škola získala

přibližně 25 000,- Kč. Za tyto peníze nakoupíme
vybavení pro žáky školy.
Sběr bude nadále pokračovat v průběhu
následujícího školního roku. Malé elektrospotřebiče
můžete odevzdávat do nádoby u hlavního vchodu ZŠ
Náklo. Na odevzdání velkých elektrospotřebičů se
prosím domluvte s vychovatelkami školní družiny
(773 059 159) nebo s panem školníkem.
Tímto velice děkujeme všem, kteří nám pomohli
nasbírat toto velké množství použitých elektrospotřebičů. Budeme moc rádi, když nám opět pomůžete
vyhrát první místo :-).
ZŠ Náklo

Zastupitelstvo obce
Termín dalšího veřejného zasedání obecního
zastupitelstva je naplánován na čtvrtek 27. 9. 2012 od
18:00. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Informace z obecního úøadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
proběhne v sobotu 6. října 2012.
Náklo před obecním úřadem
Náklo před Gajovým
Lhota před pohostinstvím
Mezice před obchodem

08:00 – 09:00 hodin
09:10 – 10:00 hodin
10:20 – 11:00 hodin
11:20 – 12:00 hodin

Občané mohou dovážet veškerý nebezpečný odpad jako baterie, zbytky barev, zářivky, ředidla, léky, zbytky chemikálií
atd. Velkoobjemový odpad, např. matrace, pneumatiky, textil, nábytek, koberce, peřiny atd.
Využijte této nabídky, aby nedocházelo k tomu, že občané během roku odkládají nebezpečné látky na různá místa. Odpad
přinášejte na uvedená stanoviště pouze ve vyhrazenou dobu, kde jej od vás odeberou pracovníci odborné firmy.
Pozor:
Pokud se chystáte odevzdat staré el. spotřebiče, využijte služby pracovníků obce a dobrovolníků SDH, kteří na sběrných
místech budou tento odpad odebírat pro akci „Ukliďme si svět” ZŠ v Nákle.

Změna provozních hodin pošty v Nákle Pondělí
Na žádost vedení České pošty, s.p. oznamujeme, že Úterý
od 1. 10. 2012 bude upravena provozní doba na Středa
pobočce České pošty, s.p. v Nákle. Upravená Čtvrtek
Pátek
provozní doba bude vypadat následovně:

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

a
a
a
a
a

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Naši jubilanti v srpnu 2012
Ludmila GREPLOVÁ
Filomena OŠŤÁDALOVÁ
František BABICA
Marie PEŘINOVÁ

Mezice
Mezice
Mezice
Lhota n. M.

oslavila 70 roků
oslavila 75 roků
oslavil 80 roků
oslavila 93 roků

Našim jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Dotazníkové šetření
V období od 18. 6. 2012 do 16. 7. 2012 proběhlo
v naší obci dotazníkové šetření. Pokud máme hodnotit,
byl zájem občanů menší než v roce 2010. Z celkového
počtu 570 rozdaných dotazníků se nám jich vrátilo 223,
což je 39,12%. Velice zjednodušeně se můžeme
domnívat, že těch zhruba 60 % domácností nemá
zásadní problém s děním v obci a nebo je dění v obci už
z jakéhokoli důvodu nezajímá. Těch necelých 40%
naopak trápí nějaký problém spojený s jejich životem
v obci a nebo prostě mají zájem o dění kolem nich
a chtějí se zapojit. Těm, kteří využili možnosti vyjádřit
se, velmi děkujeme a budeme se snažit, aby jejich
podněty, pokud to bude možné, byly vyslyšeny. O tom,

že vše bylo zapracováno a žádný názor nebyl
cenzurován, se můžete přesvědčit na webu obce Náklo
v sekci „Informace o obci” - „Dotazníkové šetření”. Zde
jsou vyvěšeny výsledky jak z roku 2010, tak z roku 2012.
Sami si zde také můžete porovnat, jak se názory
občanů vyvíjely a případně i měnily.
Od příštího čísla obecního zpravodaje se budeme
snažit jednotlivé tématické oblasti analyzovat
a informovat o opatřeních, která jsme pro vylepšení
dané problematiky provedli.
Ještě jednou tedy děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.
Starosta obce Náklo

Rozhovor
Předprázdninový rozhovor
s paní Marií Peřinovou
Žena s vysokým pracovním
nasazením, která vede bohatý
občanský život, členka Sokola, aktivní
babička a maminka, je jistě
nepřehlédnutelná. Paní Marie
Peřinová se rozhodně nenudí
a nudou netrpí ani lidé kolem ní. Vede
nejmladší žactvo a společně s ženami
nejenom cvičí, ale připravuje i taneční
vystoupení, se kterými vystupují na
různých společenských akcích
v širokém okolí. V roce 2011 byl pod
jejím vedením zahájen nácvik skladby
„Česká suita” pro XV. Všesokolský
slet v Praze 2012 k připomenutí
významného 150. výročí založení
Sokola. Z těchto oslav se nedávno
vrátila, a proto jsme jí položili pár
otázek, abyste si tu slávu užili
nejenom skrz televizní obrazovku.
Jaké pocity jste si přivezla
s sebou z červencového týdne, kdy
jste se v Praze setkali s ostatními
členy z celé republiky a kdy
vrcholily přípravy na samotné
vystoupení?
Pocity a zážitky jsou to
nezapomenutelné a obzvlášť, když se
dílo podaří. Kdo jednou vstoupil do
„brány borců“ (např. já tehdy ještě na
spartakiádním stadionu) a zažil tu
atmosféru – ten ví, o čem mluvím
a každý touží znovu se sem vracet. Je
to sice náročné, ale stojí to za to.
Všude plno nadšených cvičenců, kteří
se k sobě chovají kamarádsky a lidí,
kteří nám fandí a nevadí jim třeba ani
přeplněné dopravní prostředky. A na
cvičební ploše není poznat, kdo je
Čech a kdo třeba z daleké ciziny.
Jak probíhaly přípravy
hromadných skladeb?
Přípravy na slet probíhaly již
dlouho před hromadným
vystoupením. Vlastně již začátkem
minulého roku, kdy se skladbu musí
naučit nejdříve jednotliví župní
vedoucí, a od září se potom začalo
nacvičovat v sokolských jednotách.
Každá jednota si vybrala už předem
skladbu, kterou chce cvičit. Naše
jednota si vybrala klasiku –
Dvořákovu Českou suitu. Hudba je
sice trochu složitější, ale když se
dostane „pod kůži“, je to nádhera.
Měly jsme štěstí, že naše župní
vedoucí, paní Marie Skácelová, byla
také vedoucí této sletové skladby
a zařadila náš celek do prvních řad
před hlavní tribunu. Bylo to pro nás
jakési vyznamenání , a proto jsme se
nácviku zhostily velmi zodpovědně.

Příprava v tělocvičně a
na
stadiónu se jistě nedá srovnat. Jak
se Vám dařilo vše sladit do
dokonalosti?
Nejprve se musí v tělocvičně
zvládnout jednotlivé cviky – bez
hudby na počítání, a to už každá
cvičenka má svou značku, svoje číslo
a zároveň se učí po částech
i choreografii. Jinak by to nešlo dát
potom dohromady. Tato skladba
patřila také mezi nejnáročnější a dala
nám tedy dost zabrat. To znamená, že
zvládnutí skladby v tělocvičně je
nejdůležitější. Chyby se potom hůře
napravují. Jak se říká: „Těžko na
cvičišti, lehko na bojišti.“ Na stadionu
už při jednotlivých vystoupeních se
potom cvičí hlavně nástupy a odchod
z plochy a skladba se tzv. jen projede.
Tu už ale musí každý umět. Na
župním sletu v Olomouci a krajském
v Přerově vystupovaly jen menší celky
– v Olomouci 1 x 144 cvičenek
a v Přerově 2 x 144 cvičenek. V Praze
ale cvičilo 12 x 144 cvičenek a tam už
byl zahajovací nástup složitější
a musely jsme se na to víc soustředit.
Proto jsme se tvářily tak vážně –
soustředěně, aby ten nástup byl
dokonalý. Při generálce to nebylo
úplně zdařilé, ale při obou
vystoupeních se nám to podařilo
a měly jsme velkou radost i hrdost, že
to tak dobře dopadlo. Když nám
potom chodily blahopřejné SMS, že
nás bylo vidět v televizi, bylo to pro
nás největší ocenění.
Nedávno jste obdržela
významné ocenění za Vaši práci.
Mohla byste tuto událost čtenářům
připomenout a zároveň se

pochlubit?
Nerada se chlubím. Připomenu
tedy, že jsem dostala letos v březnu
od hejtmana Olomouckého kraje
„Čestné uznání Olomouckého kraje“
za dlouholetou obětavou a úspěšnou
práci v sokolském hnutí při příležitosti
150. výročí vzniku Sokola,
a v loňském roce jsem obdržela od
starosty obce Náklo ocenění za
příkladnou činnost při práci s mládeží
ke Dni obce Náklo. Obou ocenění si
velice vážím.
Činnost Vašeho oddílu je
skutečně různorodá, bohatá na
kulturní a společenské akce. Jak
byste ji zhodnotila?
Samé se mi činnost oddílu špatně
hodnotí, ale nemít tak skvělý kolektiv,
tak by to asi nešlo. Sám člověk nic
nezmůže a když má kolem sebe
zapálené lidi, na které se může
spolehnout, to už je potom poloviční
úspěch. Hlavně se musí chtít a musí
to bavit.
Co z té dlouhé řady akcí kromě
té pražské Vám osobně udělalo
největší radost?
Největší radost mi udělala SMS po
sletovém vystoupení, kdy jsme
obdržely gratulaci a poděkování za
vzornou reprezentaci od starosty
Sokola a dalších bratrů sokolů
z Nákla. Jinak nejvíce radostí teď
prožívám se svými vnoučaty.
Sokol pěstuje nejen tělesnou
zdatnost, ale také duševní svěžest
a nefalšované bratrství i neformální
vlastenectví. Cítíte se být i Vy
vlastenkou?
Pokračování na další straně...

Rozhovor
Samozřejmě. Nemohla bych žít
jinde, než jsem se narodila.
Vlastenectví bylo cítit při slavnostní
mši ve svatovítské katedrále, když
na konci zazněl chorál „Svatý
Václave“ a následně česká hymna.
Byl to silný zážitek, téměř každý si
utíral slzy.
Jako sestra sokolka toho víte
o historii Vašeho oddílu jistě
mnoho. Máte však nějaký osobní
vzor v historii českého národa?
V historii českého národa mám
jeden velký vzor v našem rodákovi
a téměř sousedovi, kterého zná celý
národ. Je to Jan Opletal – velký
vlastenec a sokol, který padl jako
jeden z prvních při okupaci našeho
národa za 2. světové války.

Rozhovor s Ivanem Mládkem
Jelikož se dne 14. 7. konal den obce,
dostaly jsme za úkol udělat rozhovor se
známým a oblíbeným zpěvákem
Ivanem Mládkem, který k nám přijel
zahrát a zazpívat se svým
banjobandem. A protože nejsme
lakomé, tak se s Vámi o ten rozhovor
podělíme. Tady je.
Protože je den obce, tak se Vás
ptáme, jestli se Vám tady líbí?
Tak vždy jezdíme jenom kolem, jsme
tady podruhé, je to tady hezký. My jsme
byli ještě v Nákle, trošku jsme tady
bloudili, ale příště už se tady vyznáme.

Co v dnešní době chybí mladé
generaci? Pochválila byste ji za
něco?
Mladá generace je taková, jakou
si ji společnost vytváří a musí se
přizpůsobit dané době. I vůči nám
měla starší generace kdysi určité
výhrady. Řekla bych, že jí chybí
pokora, víc odříkání, pohybových
aktivit a úcta ke starší generaci. Na
druhé straně je zase průbojnější,
umí se lépe prosadit a určitě je lépe
technicky vybavena, což dnešní
doba vyžaduje.
Co děláte nejraději, když
necvičíte nebo nehlídáte
vnoučata? Jaké máte koníčky?
Ráda jezdím na kole, mám ráda
vycházky do přírody, divadlo,

kulturní a společenské akce.
Byla jste nebo chystáte se
někam na dovolenou?
Praha byla mojí dovolenou, teď
se chystáme na kola k sousedům
Slovákům do Velkého Mederu.
Jaké plány a novinky chystáte
se svým oddílem po
prázdninách?
Po prázdninách zase obnovíme
pravidelná cvičení – žactvo, ženy,
zatím žádné novinky nechystáme.
Děkujeme za poskytnutý
rozhovor a přejeme hodně
pracovních i životních úspěchů.
Tým novinářského
kroužku při ZŠ Náklo

Máte tady v naší obci nějaké
přátele?
Tady ne, ale v Olomouci máme
hodně kamarádů.
Zdají se Vám tu milí lidé?
No, tak podle vás dvou tady budou
určitě milí lidé.
Chtěl byste tady bydlet?
Klidně, kdyby mi bylo osmnáct
a našel bych si tady nějakou holku, tak
bych tady klidně bydlel.
Co byste tady změnil?
Změnil? Aby bylo lepší počasí, no,
aby tady nepršelo. Jinak je to tu super.
T. Ošťádalová a E. Hanáková, 6. tř.

Co se dìlo ve škole
Divadlo z Hradce Králové v naší škole

divadla 20. století.

Dne 19. 6. 2012 navštívilo naši školu divadlo z Hradce
Králové. Divadlo, které nese název Divadélko pro školy,
zahrálo dětem z prvního a druhého stupně dvě
představení.

Obě představení, do kterých se zapojili i žáci, byla
velmi poučná a zábavná. Herecké výkony vzbudily
nečekaný zájem a rozhodně nenudily, ba právě naopak.
Už nyní se těšíme na další!

Nejmenší se těšili z loutkohereckého představení
o životě afrických zvířat, ztvárněných netradičními
loutkami. Ústřední postavu představoval známý
cestovatel a dobrodruh doktor Emil Holub, který vyprávěl
o svých zážitcích z cest po džunglích i pouštích afrického
kontinentu, při kterých ho provázel věrný opičí kamarád
Pepa.

Za tým novinářského kroužku L. Večeřová, 9. třída

Další divadelní představení, tentokrát pro starší,
s názvem Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného
divadla, bylo souborem ukázek nejslavnějších divadelních
her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Ve více než
šedesáti minutách přiblížila dvojice báječných herců
nejzásadnější okamžiky života i kariéry těchto mistrů
českého humoru. Odborný výklad doplňovaly úryvky
dialogů a písní, dokumentující rozsah a význam tvorby
Osvobozeného divadla a jeho vliv na vývoj českého

Co se dìlo ve škole
Zábavný týden aneb
trosečníkem ve škole

školy nám p. učitelky nachystaly
záludné otázky z muzejního
programu.

V týdnu od 4. 6. do 8. 6. 2012
jsme se všichni, kteří zůstali ve
škole a nejeli na vodácký kurz, stali
trosečníky a plnili nejrůznější úkoly,
které si pro nás připravily paní uč.
Roglová a Hegerová.

Ve středu jsme si udělali výšlap
směrem na Hynkov, a to na všem
známé místo Safari. Hned po
příchodu do školy nám bylo svěřeno
syrové vajíčko, které jsme museli

V pondělí jsme se rozdělili do
týmů Černá perla, Červená perla,
Queen Mary, My a Miss Božka,
zazpívali jsme si trosečnickou
hymnu, poskládali z novin náš lodní
park, zahráli vědomostní „flašku“ na
téma „jak dobře známe trosečníka
z knihy od D. Defoea“ a už od
počátku za každý splněný úkol
sčítali body. Dále jsme uspořádali
módní přehlídku na téma
trosečníkův oděv a jakoukoliv část
z této kolekce jsme nosili celý týden.
V úterý jsme se vypravili na
cestu do Středu země aneb
Olomouce trochu jinak. Ten den
jsme navštívili Vlastivědné
muzeum, v němž byly k vidění
expozice nazvané O moravských
zločinech a trestech, Příroda
Olomouckého kraje a Olomouc –
patnáct století města. Po návratu do

opečovávat a dopravit do školy
v původním stavu. Po dlouhé cestě
jsme plnili různé úkoly, za něž byla
udělována písmena, která měla
tvořit tajenku dne. Jakmile jsme
dorazili na místo, dali jsme se do
opékání špekáčků a zahráli si
v přírodě pár her. Celý den se
vyvedl, i záludnou tajenku všichni
vyluštili.
Ve

čtvrtek

jsme

odjeli

autobusem na hlavní autobusové
nádraží, kde jsme přestoupili na
autobus do Prostějova potom a do
Čech pod Kosířem. Našim cílem
bylo hasičské muzeum, kudy nás
provedl úžasný starý pán, který nám
o místě a historii hasičství pověděl
spoustu zajímavostí. Naše další
kroky směřovaly k zámku a na horu
Kosíř. Jakmile jsme ji zdolali,
napsali jsme přírodninami pozdravy
našim kamarádům u vody a už
vyráželi na zpáteční cestu,
abychom se včas vrátili domů.
Poslední den v pátek jsme
absolvovali různé hry, např. skákání
do dálky, házení míče do dálky
apod. Našim posledním úkolem
bylo postavit plavidla z papíru, která
nás měla vysvobodit ze zátoky ve
škole, což se samozřejmě všem
podařilo. Proběhlo vyhlašování
nejlepších družstev, udělování
medailí a rozdávání odměn, loučení
a opět zbyly jen vzpomínky.
Tento týden strávený ve škole
byl velmi zábavný a určitě jsme se
nenudili, a to nejenom díky počasí,
které nám skutečně přálo.
Jan a Miroslav Davidovi,
novinářský kroužek

Zprávy spolkù
Sokol Mezice – futsal club
Do své 17. sezony vstupoval náš oddíl jednak
s pozměněným názvem (futsal club), jednak s novým
sponzorem (Cemex), ale také s nemalými ambicemi
vylepšit předchozí průměrnou sezonu. Výkonnost
konkurenčních mužstev ve 2.lize – skupině „A“ nás
předurčovala do role favorita v bojích o příčky nejvyšší.
Tuto roli jsme zvládli, neboť po celou sezonu
figuroval název Sokol Mezice mezi nejlepšími 4 týmy.
Při vyrovnanosti absolutní špičky rozhodovaly
o místech zaručujících postup námi zbytečně ztracené
zápasy ať už na podzim nebo na jaře. Nicméně
v konečném součtu z toho bylo 3. místo, které je první
nepostupové, ale z celkového hlediska je to velice
pěkné umístění a sezonu 2011 – 2012 můžeme
zhodnotit jako úspěšnou.
K oporám týmu patřili jednoznačně brankář Petr
Svozil, nekompromisní a obětavý obránce Milan
Zdráhal a na jaře znovuprobuzený pan střelec Jirka
Mrtýnek. Do této základní kostry mužstva patří kapitán
Standa Hudeček, mistr nahrávek Pepa Svozil a útočné
duo Milan Herold, David Červínek.
Ostatní hráči z naší soupisky toho mnoho
neodehráli, většinou z pracovních nebo zdravotních
důvodů. Tento stav nás dotlačil k vyztužení sestavy. Od
příští sezony rozšíří naše řady 3 nový hráči. Jiří Škurek,
Jan Utíkal ml. a snad i Jindřich Gřešíček u kterého jsou
problémy s registrací.

Jarní výsledky Sokola Mezice:
14. kolo: Aletico Bystrovany – Sokol Mezice 3:3
(Hudeček, Herold, Červínek)
15. kolo: Sokol Mezice – PK Color
PK Color
odstoupil ze soutěže
16. kolo: Kamerun Grygov – sokol Mezice 5:3
(Červínek, Svozil J., Zdráhal)
17. kolo: Sokol Mezice – FC Křídla 4:3 (Herold 2x,
Mrtýnek 2x)
18. kolo: Sigma Team – Sokol Mezice 0:8 (Červínek 4x,
Mrtýnek 3x, Crhák)
19. kolo: Sokol Mezice – Nautila Team 6:2 (Mrtýnek 3x,
Pazdera, Svozil J, Herold)
20. kolo: Schwarzbach – Sokol Mezice 0:2 (Zdráhal,
Herold)
21. kolo: Sokol Mezice – Arsenal Loučeny 6:1 (Svozil J.
3x, Herold 2x, Mrtýnek)
22. kolo: Profit Nová Ves – Sokol Mezice 0:4 (Herold 2x,
Mrtýnek, Červínek)
23. kolo: Moravan Cholina – Sokol Mezice 8:2 (Mrtýnek,
Herold)
24. kolo: Sokol Mezice – Sokolka Horka „A“ 4:3
(Mrtýnek, Zdráhal, Svozil J., Červínek)
25. kolo: Sokolka Horka „B“ – Sokol Mezice 3:1 (Herold)
26. kolo: Sokol Mezice – Synerg. Slatinky 9:2 (Mrtýnek
3x, Pluskal 2x, Svozil J. 2x, Herold, Červínek)
Pokračování na další straně...

Zprávy spolkù
Pokračování z předcházející strany...

2. liga A
1. FC Křídla
2. Moravan Cholina
3. Sokol Mezice
4. SK Profit NV
5. Sokolka Horka B.
6. Atl. Bystrovany
7. Sigma team
8. Schwarzbach
9. Sokolka Horka A
10. Kamerun
11. Ar. Loučany A
12. Nautila team
13. Synerg. Slatiny
14. PK Color

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

102:46
86:59
94:56
82:65
66:59
71:54
62:78
72:70
70:79
58:82
57:81
67:90
55:123
0:0

35
35
31
29
29
26
23
22
19
18
18
15
12
0

Střelci v sezoně 2011 – 2012:
22 – Mrtýnek, Herold, 17 – Červínek, 12 – Svozil J., 10 –
Zdráhal, 3 – Pluskal Mar., 2 – Hudeček, 1 – Svozil P., Crhák
a Pazdera + 3 vlastní
Odehrané zápasy 2011 – 2012:
23 – Mrtýnek, Červínek, 22 – Herold, 21 – Hudeček, 20
– Svozil J., Zdráhal, 19 – Svozil P., 12 – Pazdera, 11 –
Pluskal Mar. , 5 – Outrata, Crhák, 1 – Smékal, Pluskal Mil.
V mimosezónní přestávce jsme se zúčastnili několika
letních turnajů v malé kopané. Nutno podotknout, že letos
to byly pro Sokol Mezice doslova žně. Postupně jsme
zvítězili na turnaji v Nákle (Memoriál Tondy Zvěře), dále na
velmi prestižním turnaji firmy Gemo v Litovli – Chořelicích
a úspěšnou sbírku prvních míst jsme završili na nočním
turnaji v Unčovicích. Jediný titul, který nám unikl, byl
paradoxně na našem domácím turnaji v Mezicích, kde
jsme skončili třetí. I tak můžeme směle konstatovat, že
v létě 2012 nebyl na Litovelsku lepší celek než Sokol
Mezice!!!!!!
Na závěr několik poděkování:
- našim dvěma spoluhráčům V. Outratovi a M. Crhákovi,
kteří ač jsou v roli tzv. náhradníků, vždy když můžou, jsou
připraveni mužstvu pomoci
- Honzovi Kamínkovi, který i když není členem našeho
týmu, nechybí téměř na žádném tréninku, ať už v zimě
nebo v létě
- Tondovi Gajovi, Pavlu Litvínovi, Jiřímu Mrtýnkovi,
firmě Kryl, Tomáši Utíkalovi a obci Náklo za podporu pro
náš oddíl
Soupiska Sokola Mezice pro podzimní část sezony
2012 – 2013:
Miroslav Crhák, David Červínek, Jindřich Gřešíček,
Milan Herold, Stanislav Hudeček, Jiří Mrtýnek, Václav
Outrata, Pavel Pazdera, Martin Pluskal, Michal Přidal,
Josef Svozil, Petr Svozil, Jiří Škurek, Jan Utíkal ml., Milan
Zdráhal

Co se dìlo a co se chystá
Zpráva z činnosti SDH Lhota n. Moravou
Jménem SDH Lhota nad Moravou jsem byl
pověřen, abych udělal nějaký závěr za nultým
ročníkem rodinného multižánrového festiválku
Dvorek 2012. Takže pár faktů. Lhota nad Moravou,
sobotní odpoledne s večerem 18.8.2012, 35 st.
Celsia ve stínu, pět kapel (Záskok, Náklo band,
Celebration, Skrol, Alkehol revival), jedno popůlnoční
hudební překvapení (Pešek s bráchou), sto sedících,
stopadesát tančících, pivo doslova proudem, 20 kg
uzenin, 120 makrel, žádná oficiální stížnost, žádná

rvačka, za světla všichni doma jako slušně
vychovaní. Sečteno a podtrženo: už se nemůžeme
dočkat oficiálního prvního ročníku.
Poděkování zaslouží sponzoři (Elektrárna Lhota,
Hospoda pod Lipou, ZD Unčovice, MŽ Olomouc,
Geno servis, ZŠ Náklo a další, na které jsem
zapomněl )), kapela Skrol, která poskytla aparaturu
a v neposlední řadě našim hasičům, bez kterých by to
určitě nešlo a kteří opět, a doufám, že ne naposledy,
naplnili slovo „dobrovolní“ beze zbytku.
S pozdravem na příští akci b. Najdekr.

SDH Lhota nad Moravou srdečně zve zejména děti na

Rytířský turnaj
Do naší malé vsi dorazily zprávy, že se připravuje útok od nepřátelské hordy cizáků,
kteří mají zálusk na naše zásoby a majetky. Z tohoto důvodu byla na pomoc přizvána
statečná skupina nájemných rytířů ze spřátelené obce Ústín, kteří se postarají
o výcvik nového vojska, které by bylo schopno se nájezdu ubránit. Proto zveme
všechny bojeschopné a nebojácné syny a dcerky, aby se přihlásili do nově vznikající
armády. Z průzkumu nepřátelských sil bylo zjištěno, že bude potřeba každá ruka
i noha.

08.09.2012 od 14:00 hod.

Tudíž dne
proběhne
na náměstí ve Lhotě n. Mor. rytířský turnaj, který prověří schopnosti všech
zúčastněných rytířů. Kdo přijde v dobovém úboru, bude odměněn. Občerstvení
v místní krčmě a pití v místní nálevně, vše zajištěno. Možná přijede i tajemný rytíř
a dorazí kejklíři a vrhači ohně.

Senior klub Náklo pořádá dne 23.9.2012
od 9.30 hod. do 16.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Náklo
výstavku
„Domácích ručních prací”.
Domácí výrobky od občanů, kteří chtějí přispět na tuto
výstavku, budou odebírány ve středu 19.9.2012 od 14.00 hod. do
17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Náklo.
Těšíme se na vaši účast. Vstupné dobrovolné.
Karel Široký
Senior klub Náklo

