OBECNÍ

ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,

Náklo
Mezice
Lhota

nad Moravou

nový rok 2023 přišel mezi nás, a tak mi dovolte, abych vám úvodem popřála
hodně zdraví, ať zmizí všechny vaše starosti, ať máte pořád úsměv na tváři, co
bolelo, ať se zhojí, a co těšilo, ať se vám zdvojí. Přeji vám všem krásný celý
nový rok naplněný štěstím, pohodou, láskou a vzájemným porozuměním.
I po krátkém působení na úřadě mi to v těchto chvílích připadá, jako
bychom za uplynulým rokem uzavírali tlustou knihu a s novým rokem brali
do ruky čistý arch papíru a ostrou tužku. Nechci ovšem v tuto chvíli
bilancovat, co se za uplynulý rok povedlo a co se nepovedlo. O tom vás
pravidelně i nadále budeme informovat v jednotlivých číslech
zpravodaje.
Všichni jsme teď opět na začátku. Začíná nový rok, čekají nás nové
zážitky. Nyní je vhodný čas k tomu, abychom se všichni zamysleli
nad tím, co je pro nás v životě skutečně důležité. Někdy se totiž
opravdu zaměřujeme pouze sami na sebe a zapomínáme na
skutečné hodnoty. Všechny negativní zkušenosti uplynulého
roku byly zkouškou a prověřením vzájemných vztahů,
schopnosti a ochoty nás všech pomáhat ostatním.
A výsledkem je nová výzva ke zdolání dalších zkušeností,
které nemusí být vždy úplně optimistické. Sounáležitost
a důležitost ostatních lidí, kteří jsou součástí životů
každého z nás, je ale nezpochybnitelná, a proto bych
chtěla touto cestou apelovat na nás všechny, abychom
nezapomínali na základní pocit hrdosti, na to, že někam
patříme, že jsme součástí jedné komunity. Pocit, že
jsme součástí obce, kde žijeme, se neobejde bez
vzájemného pochopení a tolerance. Toto jsou hodnoty,
jejichž význam vychází z nás lidí, spoluobčanů obce a je
vhodné si uvědomit, že by byla chyba pošlapat tyto
hodnoty jen kvůli malichernostem nebo nepřijetí jiného
názoru.
V této souvislosti si dovolím připomenout, že ve dnech
13. a 14. ledna se koná první kolo prezidentských
voleb. Volební lístky byste v těchto dnech měli
všichni dostat do svých schránek.
Přeji vám hezké lednové dny, pevnou ruku
a zdravou mysl v rozhodování při volbě hlavy
našeho státu a těším se na brzkou shledanou.
Ing. Hana Závodná, starostka obce
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Krádeže v obci ‐ prevence
Vážení spoluobčané,
dne 30. prosince 2022 v časných ranních hodinách
se někteří občané stali oběťmi trestného činu
krádeže, když na jejich pozemky vnikli zatím
neznámí pachatelé a odcizili některé drobné
předměty. Jejich jednání zaznamenal kamerový
systém nainstalovaný v jedné z těchto nemovitostí.
Záznam byl předán Policii ČR, která případ
vyšetřuje.
Dovolte nám připomenout
některá doporučení, jak
zamezit krádežím nebo
jejich nebezpečí minima‐
lizovat. Prevence začíná
u řádně zamčených vstup‐
ních dveří a zajištěných
oken. Svoji nemovitost
můžete vybavit základními
bezpečnostní zámky nebo složitějšími uzamykacími
systémy. Vhodným doplněním jsou také ochranné
mříže a uzamykatelné okenice. Zvolit můžete také
elektronickou zabezpečovací signalizaci nebo
některý ze stále rozšířenějších kamerových
systémů.
Snížit riziko vykradení lze ale i bez jakýchkoli
investic. Stačí dodržovat několik jednoduchých
pravidel:

• Své domovy si vždy řádně zajistěte. Vstupní
brány a branky na pozemek i vstupní dveře do
domu zamykejte i v případě, že jste doma.
• Nenechávejte na zahradě volně ležet nářadí,
sekačky a další věci, které by pachatele mohly
zlákat k vloupání.
• Pokud odjíždíte z domu na delší dobu, např. na
dovolenou, povězte o svém odjezdu jen svým
blízkým a lidem, ke kterým máte důvěru.
Informace o tom, že se chystáte na delší dobu
pryč, nesdělujte na sociálních sítích!
• Před odjezdem požádejte důvěryhodnou osobu,
aby na vaše obydlí dohlédla a pomohla vyvolat
dojem, že v objektu je stále někdo přítomen. Je
vhodné nechat si vybírat poštovní schránku,
případně posekat zahradu, v zimě odklidit sníh
před vchodem apod.
Při podezření, že došlo k vloupání:
• Nevstupujte do objektu, pachatel může být
uvnitř.
• Neuklízejte po zlodějích, zničíte nebo můžete
zničit stopy po pachatelích.
• Případ neprodleně oznamte na tísňovou linku
158.
Zdroj: materiály PČR

Odstavená vozidla

Vandalové v obci

Upozorňujeme občany, kteří mají dlouhodobě
odstavená vozidla na obecních plochách či
parkovištích, ať je v nejbližší době odvezou.
Vozidla komplikují činnost pracovníkům TS
Náklo při údržbě zeleně a odklízení sněhu.
Pokud majitelé vozidla neodstraní, bude seznam
vozidel předán Obecní policii Štěpánov, která
zajistí jejich odtah.

Po delší době se nám do Nákla vrátili vandalové.
Po zapálené lípě na hrázce k Příkazům a zničení
několika stromů v parčíku mezi základní a
mateřskou školou, ke kterým došlo v minulých
letech, přitáhla tentokrát jejich pozornost
hasičská nádrž u kostela. Nenechavci zřejmě
chtěli přiložit ruku k dílu v rámci připravované
revitalizace nádrže a rozebrali část jejího
obvodového zdiva. V součinnosti s občany, kteří
u plaviska a v jeho blízkosti bydlí, situaci
sledujeme a v případě dalšího poškozování
objektu budeme kontaktovat Policii ČR.

Bezpečnost na silnicích
Je zima, ač to tak v posledních dnech nevypadá,
jsou mlhy, brzy tma a snížená viditelnost.
Uvědomte si prosím, že tmavé oblečení je pro
řidiče vozidel téměř neviditelné a je nutné
používat reﬂexní prvky a osvětlení chodců
i cyklistů. Nezapomínejte tedy na bezpečnost
všech účastníků silničního provozu.

Informace dětské lékařky
Vážení rodiče, vážení pacienti.
S politováním oznamujeme, že vleklé obtíže s vytápěním prostoru Ordinace pro děti a dorost v Nákle se
vystupňovaly natolik, že ordinaci již nelze vytopit na teplotu požadovanou pro zdravotní zařízení.
Do doby, než bude situace s vytápěním prostorů ordinace pronajímatelem vyřešena, či do doby, než
budou nalezeny prostory náhradní, budeme pacienty ošetřovat na pracovišti v Olomouci, Slovenská 3,
779 00 Olomouc.
Ordinační hodiny Slovenská 3, 779 00 Olomouc:
Pondělí
07:30 – 12:00
ordinace pro nemocné
Úterý
07:30 – 10:00
ordinace pro nemocné
10:00 – 12:00
poradna pro kojence
13:00 – 18:00
preventivní prohlídky pro zvané
Středa
07:30 – 10:00
ordinace pro nemocné
10:00 – 12:00
ordinace pro zvané
Čtvrtek
07:30 – 10:00
ordinace pro nemocné
10:00 – 12:00
preventivní prohlídky pro zvané
12:30 – 14:30
preventivní prohlídky pro zvané
Pátek
07:30 – 12:00
ordinace pro nemocné
Telefon: 585 224 729, 602 581 454
Děkujeme za pochopení. Kolektiv lékařů a sester PEDIATR OL s.r.o.
___________________________________________________________________________________________

Obec situaci řeší, je v kontaktu s paní doktorkou i pronajímatelem a společně se dohodli na způsobu
vyřešení vzniklé situace tak, aby se co nejdříve mohlo opět ordinovat v prostorách v Nákle.

Nová zelená úsporám
V minulém zpravodaji jsme avizovali spuštění dotačního programu Nová zelená úsporám Light a nyní
přinášíme upřesněné informace.
Na prosincovém jednání pracovní skupiny pro komunitní energetiku při MAS Moravská cesta jsme byli
informováni, že od 9. 1. 2023 bude MAS Moravská cesta pro občany Nákla poskytovat poradenství
a pomoc s touto dotací. Tato dotace cílí na pomoc seniorům a nízkopříjmovým domácnostem a je
zaměřená na podporu energetických úspor domácností. Jedná se o ﬁnanční pomoc do výše 150 tisíc Kč
na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů, jako jsou zateplení fasády,
střechy, stropů, podlah, výměny oken nebo vstupních dveří. Tyto ﬁnanční prostředky žadatel získá
zálohově (tedy před realizací) a výše dotace může dosáhnout až 100 % z přímých realizačních výdajů.
MAS Moravská cesta bude součástí rozsáhlé poradenské sítě, která bude
poskytovat domácnostem potřebné informace. V případě zájmu její zástupce
provede žadatele z Nákla, Mezic a Lhoty celým procesem získání dotace, od
podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.
V případě, že budete mít o uvedenou dotaci zájem nebo budete chtít
doplňující informace, kontaktujte pana Petra Vybírala na tel. 777 919 379 nebo
e‐mail petrvybiral102@email.cz. Můžete také kontaktovat pracovnice
obecního úřadu nebo některého ze zastupitelů, kteří kontakt p. Vybíralovi
předají.
Prosíme také naše spoluobčany, kteří mají ve svém okolí někoho, pro koho by
byla dotace vhodná, aby nás kontaktovali a my zajistíme předání informací.
Děkujeme.
Mgr. Petr Vybíral, člen rady obce

Zprávy z naší školy
Věncování
V úterý 22. listopadu se 6 dětí z 1. a 2. třídy zúčastnilo vyrábění vlastních adventních
věnců. Sešly se v 5. třídě, kde na ně čekala paní učitelka Plachá, a společně se pustily
do práce. Ačkoliv bylo vyrábění věnců docela složité, děti to zvládly velmi dobře. Věnce
byly opravdu moc povedené, každé z dětí si je dokázalo vyzdobit s pomocí své fantazie
a nápadů. Děti byly se svým výtvorem moc spokojené, a protože se blížila 1. adventní
neděle, mohly si doma hned zapálit svou 1. svíčku. Paní učitelka je za jejich výtvor velmi
pochválila.
Emílie Skřivánková, 9. B

Scholaris
Dne 24. listopadu se žáci devátých tříd vydali na Scholaris v doprovodu paní učitelky Schmidové a paní učitelky
Hegerové. Scholaris se konal na Střední škole polytechnické v Olomouci. Tato akce se pořádá za účelem pomoci
dětem vybrat si správnou školu, na které budou pokračovat ve studiu. Žáci dostali hned při příchodu seznam
všech středních škol v okolí Olomouce. Každá škola měla svoje místo a její studenti ji zájemcům představovali.
Žáci se mohli na cokoliv zeptat a obdrželi letáček o škole. Scholaris pomohl těm, kteří nevěděli, co chtějí
v budoucnu dělat.
Anna Dominiková, 9. A

Se Shakespearem do Makedonie
Dne 30. listopadu se skupina žáků z osmé třídy
vypravila společně s paní učitelkou Jánošovou
a Hegerovou do Moravského divadla v Olomouci
na činohru Fantastické divadlo. Autorem tohoto
díla je izraelský herec Gur Koren. Hlavními hrdiny
příběhu jsou tělesně a mentálně postižení členové
amatérského divadla, kteří se snaží nastudovat
jednu z nejznámějších her Williama Shakespeara –
Romea a Julii, aby s ní mohli vystoupit na festivalu
v Makedonii. Jejich snaha neunikne zraku rodině
drogových dealerů, kteří právě tam potřebují
propašovat několik kilogramů kokainu, a tak se
maﬁáni stanou neobvyklými mecenáši daného
amatérského souboru. Divadlo bylo zajímavé,
poučné, ale také zábavné a vtipné a diváci ho
odměnili zaslouženým potleskem.
Denisa Škrabalová, 9. B

Sláva vítězům, čest poraženým
V úterý 13. prosince se v Litovli ve sportovní hale ZŠ Vítězná konal turnaj ve
ﬂorbale. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem pět týmů – ZŠ Bílá Lhota, ZŠ
Jungmannova Litovel, ZŠ Vítězná Litovel, GJO Litovel a náš tým ZŠ Náklo, který
se skládal z žáků 6. – 9. třídy pod vedením pana ředitele Jiřího Peřiny. Během
turnaje se naši žáci utkali s týmem GJO a prohráli s výsledkem 1:6, s týmem
Vítězná prohráli 1:5 a s týmem Bílá Lhota prohráli 1:2. Vítězství pak získali nad
týmem ZŠ Jungmannova s výsledkem 4:1. Nejlepším střelcem týmu ZŠ Náklo se
stal Vlastimil Špička a nejlepším nahrávačem byl Vojtěch Zdráhal. Přestože náš
tým skončil na 4. místě, všichni si turnaj velmi užili a do budoucna doufají
v lepší výsledky.

Marek Cenkl, 9. A

Zprávy z naší školy
Projektové seznámení
Naši žáci z pátého ročníku se ve středu 30. listopadu
zúčastnili projektového dne v učebně přírodopisu ZŠ
Náklo. Sešli se zde s žáky ze ZŠ Střeň a ZŠ Příkazy a po
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O den dříve se v rámci projektového dne seznámili deváťáci ZŠ Náklo s deváťáky z Bílé Lhoty. I oni strávili den
společnými pokusy. Kromě přírodopisu, kde si kromě práce s mikroskopem vyzkoušeli i manipulaci se siloměrem,
pro ně byla připravena hodina fyziky, ve které dávali dohromady model transformátoru. I oni hodnotili celý den
jako velmi zajímavý a přínosný.
Daniela Černá a Simona Dvořáková, 9.A & Luboš Peřina, 9. B
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Na tuto akci se mohou žáci základní školy těšit zase za rok.
Adam Dosoudil, 9. A
Adam Dosoudil, 9. A

Vánoční trhy
Po koronavirové pauze se na ZŠ Náklo vrátily 9. prosince tradiční
vánoční trhy. Celá akce započala v 16.00 hodin otevřením trhů na
školním dvoře, na kterých žáci ve svém stánku prodávali různé
výrobky, které vytvořili. Zájemci měli možnost zakoupit si mimo
výrobků i lákavé jídlo a pití ‐ v kuchyňce paní učitelka Směšná spolu
s panem učitelem Kalou prodávali punč pro děti i dospělé, třídy 9. A
a 9. B nabízely vynikající tousty a pro všechny bylo k dispozici skvělé
cukroví od štědrých rodičů. Kromě trhů lákala škola i na prohlídku
nových učeben (jazykové, počítačové, přírodopisné, fyzikální)
a zajímavý doprovodný program. Příchozí mohli zhlédnout
vystoupení tanečního nebo hudebního kroužku, vyzkoušet si
některé z aktivit rozmístěných po třídách, vyfotit se ve fotokoutku,
zavzpomínat u prezentace ze školních akcí nebo se začíst do
školního časopisu Miš Maš, do kterého přispívají žáci i učitelé.
Návštěvnost byla velmi vysoká, nálada a atmosféra výborná
a všichni si celou akci nadmíru užili.
Tereza Vlková, 9. B

SOKOL Mezice ‐ Sezona 2022
Pro Sokol Mezice to byla již 27. sezona v soutěžích MF Olomouc a celkově sedmá prvoligová. Poprvé
v historii Malého fotbalu na Olomoucku se změnil hrací systém na jaro – podzim a došlo též k úpravě
některých pravidel. Nejzásadnější změnou byla možnost nasadit do soutěžního utkání dva registrované
hráče z velké kopané + neomezený počet reg. hráčů nad 40 let.
Jak si tedy vedl Sokol Mezice v této první atypické sezoně? Slovy zkušeného vinaře …“nebyl to dobrý
ročník“! Ve 13ti místném ligovém pelotonu jsme již po polovině soutěže zaujímali pozici mezi kvartetem
nejhorších mužstev a body sbírali velmi sporadicky. Herně jsme za většinou týmů zaostávali
a konkurenceschopní jsme byli jen při účasti dvojice Hladík – Přikryl. Z některých zápasů jsme odcházeli
s krutým debaklem a vytrácela se radost ze hry. Postupně se začalo diskutovat, zda nebude lepší se na
další sezonu přihlásit do nižší soutěže. Chtěli jsme se však oﬁciálně v 1. lize zachránit a jak se říká, odejít
se ctí. V závěru se nám povedlo zvítězit nad týmy Galacticos a Sokol Pohořany a body z těchto zápasů
nám v konečné tabulce zajistily již zmíněnou „oﬁciální“ záchranu. Byla to bodově nejslabší sezona
v historii mezické malé kopané a zakončili jsme ji na 11. místě s 12 body a pasivním skóre 57:119.
Z 22 členného kádru zasáhlo do hry 18 hráčů, z nichž 16 se alespoň jednou zapsalo do střelecké listiny.
S 57 vstřelenými góly jsme byli druhým nejhorším mužstvem v lize. Obdrželi jsme 6 žlutých a 1 červenou
kartu. Z individuálních výkonů lze vyzvednout dvojici Honza Hladík – Filip Přikryl a také gólmana a hráče
v jedné osobě Jindru Gřešíčka.
Jako vždy jsme po skončení sezony uspořádali tradiční "Závěrečnou", kde se sešli všichni naši sponzoři,
fanoušci, naše "stará garda" a samozřejmě i současní hráči. Čestným hostem byl člen Senátu ČR,
exstarosta obce a náš velký podporovatel pan Marek Ošťádal. Opět se bilancovalo, děkovalo
a nechybělo již tradiční vyhlašování nejlepších hráčů a jako třešnička na dortu byl na závěr uveden nový
člen do "Síně slávy" mezické Malé kopané.
Konečná tabulka 1. ligy MFO 2022
1.
KOVO DŘEVO
24
21
2.
SK VÉSKA
24
17
3.
GALATASARAY
24
17
4.
RK KAFKI PŘEROV 24
16
5.
FC SKUNK
24
16
6.
FC LEVOTIL
24
15
7.
UNITED PLAYERS
24
11
8.
SOKOL POHOŘANY 24
9
9.
GALACTICOS
24
7
10.
FC CHELSEA
24
6
11.
SOKOL MEZICE
24
4
12.
INTER ŠTERNBERK 24
4
13.
META POHOŘANY 24
0

1
3
1
2
2
1
3
0
3
2
4
2
2

2
4
6
6
6
8
10
15
14
16
16
18
22

186 : 68
143 : 88
154 : 75
164 : 72
110 : 66
102 : 71
109 : 108
99 : 104
71 : 122
63 : 167
57 : 119
86 : 165
54 : 173

43
37
35
34
34
31
25
18
17
14
12
10
2

Vyhlášení nejlepších hráčů Sokola Mezice 2022
Kategorie dle statistik:
Nejlepší střelec : Filip Přikryl
Nejlepší nahrávač : Filip Přikryl
Gól roku : Jan Hladík
Zvláštní kategorie :
Osobnost sezony : Zdeněk Škrabal
Nejlepší fanoušek ‐ fanynka : Vlaďka Švecová
Kategorie dle odborné komise :
Nejlepší brankář : Jindřich Gřešíček
Nejlepší obránce : Stanislav Hudeček
Nejlepší útočník : Filip Přikryl
HRÁČ SEZONY 2022: JINDŘICH GŘEŠÍČEK
Do čestné síně slávy mezické Malé kopané byl jako patnáctý člen přijat Jiří Škůrek.

Na závěr bych chtěl jménem celé naší organizace poděkovat všem sponzorům, fanouškům a příznivcům,
také všem, kteří nám pravidelně přispívají nebo nám pomáhají na letním Memoriálu Petra Svozila, všem
spolkům v obci, s kterými spolupracujeme, a samozřejmě obci Náklo.
David Červínek, Sokol Mezice

Z činnosti T.J. SOKOL Náklo
V loňském roce byla dokončena kompletní rekonstrukce venkovních omítek sokolovny a následně
proběhla renovace maleb a fresek na fasádě budovy. Tato celková oprava byla ﬁnancována z dotací
Olomouckého kraje, se spoluúčastí obce Náklo, ale i z našich vlastních zdrojů. Objekt sokolovny je dle
mého názoru nyní ve stavu, za který by se nemuseli stydět ani zakladatelé místní organizace Sokola.
V roce 2022 jsme uspořádali několik brigád, jejichž cílem bylo provést nezbytnou údržbu, ale také
zútulnit areál pro sportovce i návštěvníky. Chtěl bych poukázat na to, že T.J. Sokol Náklo se stará o více
než 23.000 m2 pozemků a údržba takové plochy vyžaduje obrovskou spoustu času, úsilí i ﬁnančních
prostředků. V sezóně to znamená mimo jiné dvakrát týdně sekat trávu na fotbalovém hřišti; ostatní
plochy a lesíky upravujeme minimálně jednou za měsíc (sekání trávy, ořez větví apod.). O údržbě
vnitřních prostor sokolovny ani nemluvě. V uplynulém roce jsme mimo jiné osekali starou zvlhlou
omítku a následně vymalovali zadní část vstupu, provedli jsme výměnu světel a jiné stavební úpravy
menšího rozsahu. Na hřišti se objevily nové fotbalové střídačky, úprav doznalo také zázemí pro prodej
občerstvení. Kromě toho se staráme i o obecní pozemky okolo sokolovny. Na všechny tyto práce je
nutné zajistit dobrovolníky, ale také vhodnou techniku. Tu postupně dle možností dokupujeme. Co se
týče pracovníků, brigád se účastní stále ti stejní nadšenci. Rádi bychom tedy mezi námi přivítali nové
tváře.
Samostatnou kapitolou jsou náklady na energie. Sokol Náklo, stejně jako všechny ostatní spolky, dostává
příspěvek na energie od obce, ale provoz sokolovny je energeticky velice náročný. Z důvodu skokového
zvýšení cen energií v roce 2023 nám byly zálohy na plyn zvýšeny z původních 3.000 Kč měsíčně na
15.600 Kč měsíčně. A protože bychom každodenní vytápění sokolovny přes zimní sezonu nebyli při
těchto cenách vůbec schopni uﬁnancovat, byli jsme nuceni omezit využívání vnitřních prostor a veškeré
aktivity jsme vměstnali do jednoho až dvou dnů. V brzké době proběhne také výměna 2 ks topných
plynových těles v šatnách pod pódiem. Nové spotřebiče budeme využívat alespoň na temperování
těchto prostor. Doufáme, že toto opatření přinese další snížení spotřeby plynu, a tím další úsporu
nákladů na otop.
Neustále se zvyšující náklady se snažíme pokrýt pořádáním vlastních akcí, ale daří se nám to jen
s vypětím veškerých sil. Budeme velmi rádi, pokud nás v novém roce podpoříte svojí účastí, ať už jako
návštěvníci tanečních zábav v areálu sokolovny nebo jako diváci na fotbalových utkáních. Získané
prostředky nám umožní uhradit alespoň režijní náklady.
Činnost jednotlivých oddílů sokola ﬁnancujeme výběrem členských příspěvků a dotacemi. Jsme velmi
rádi, že se nám i přes celkovou ﬁnanční nepřízeň daří výši ročního příspěvku držet na velmi nízké úrovni
a jsme schopni rodičům nabídnout sportovní vyžití jejich ratolestí za ceny nesrovnatelně nižší, než je
obvyklé u jiných volnočasových aktivit, za kterými se dojíždí např. do Olomouce.
Přes dílčí těžkosti jsme stále pozitivně naladění a věříme, že pro děti a mládež, ale i ostatní příznivce
Sokola Náklo, děláme vše, co je v našich silách.
V roce 2023 vám přejeme mnoho úspěchů při zdolávání těžkých životních situací, kterých v posledním
období nebylo zrovna málo. Především vám všem však přejeme pevné zdraví a radost ze života.
Stanislav Dosoudil, za T.J. Sokol Náklo

SDH Mezice Vás co nejsrdečněji zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

.

Bude se konat v sobotu
4. 2. 2023 od 15:00 na sále v Mezicích.
Programem bude provázet a hudbu doplní DJ Míša.
Vstupné dobrovolné.
Tombola a bohaté občerstvení zajištěny. Těšíme se na Vás a na Vaše krásné masky!

Fotbalová utkání ‐ hřiště Náklo
8. 4.

Náklo

FC Sigma Hodolany

muži

22. 4.

Náklo/Příkazy

Sokol Bohuňovice

mladší žáci

22. 4.

Náklo/Příkazy

SK Šumvald

starší žáci

22. 4.

Náklo

FK Huzová

muži

Blížící se a plánované akce

PROSINEC
LEDEN

3. 2. 2023
4. 2. 2023
17. 2. 2023
18. 2. 2023
24. 2. 2023

PROSINEC
BŘEZEN

2. 4. 2023
14. ‐ 16. 4. 2023
15. 4. 2023
30. 4. 2023

5. 12. 2022
9. 12. 2022
10. 12. 2022
11.
28.12.
1. 2023
2022
18. 12. 2022
29. 12. 2022
30. 12. 2022

Mikuláš
Vánoční trhy ZŠ Náklo
Tvořivá kavárna
Koncert
Farní
plesGospel Friends
Koncert nákelského sboru
Předsilvestr
Pouť na Kopeček

Hasičský ples Mezice
Dětský maškarní ples Mezice
Maškarní ples MŠ Náklo
Tvořivá kavárna Náklo
Školní ples Příkazy

5. 12. 2022
9. 12. 2022
10.
12.
2022
11.
3.
2023
11.
12.
2022
12.12.
3. 2022
2023
18.
25.12.
3. 2022
2023
29.
30. 12. 2022

ÚNOR

Mikuláš
Vánoční trhy ZŠ Náklo
Tvořivá kavárna
Sběr kovového
Koncert
Gospel šrotu
Friends
Divadlo
Koncert nákelského sboru
Binec
Předsilvestr
Pouť na Kopeček

Vynášení smrtky
Výstava ČSCH Mezice
Tvořivá kavárna Náklo
Slet čarodějnic Mezice
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