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Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Dobrý den, vážení spoluobčané,
nezbývá než se smířit s tím, že čas nás opět dohnal
a letopočet, ve kterém se odehrává naše společné bytí, se
navýšil na nemilosrdné číslo 2022. Rok loňský byl, jaký byl,
co nás ale čeká v tom roce novém?
Astrologie očekává významné velikonoční setkání ve
znamení ryb dvou největších nebeských zastupitelů víry
Jupitera a Neptuna, což slibuje příchod mystiky a rozvoje.
Čínský kalendář vstupuje 1. února do znamení vodního
tygra, který se projevuje nepředvídatelnými změnami a
překvapivým vývojem, který se odehrává velmi rychlo.
Dle numerologie čísla 2 znamenají pár a přejí všemu
společnému. Číslo 0 pak předurčuje konec a nový začátek.
Součet všech čísel dává číslo 6, což je znamením harmonie
a naděje. Vše posiluje příchod v numerologii skutečně
významného andělského či mistrovského čísla 22, které
předpovídá splněná přání.
Dle našich věštců to tedy nezní vůbec špatně a dává to
jakousi naději, že se svět začne vracet do normálu. Snad to
tak tedy skutečně bude.
Co nás v návaznosti na vše
uvedené čeká v roce 2022 tady
v Nákle? Z toho politického
hlediska to budou komunální volby.
Možná že i díky tomu si můžete na
dalších stránkách Zpravodaje přečíst článek plný konstrukcí
a polopravd, které, jak jsem již zmínil, tady ve zpravodaji
nebudu více komentovat, nicméně na dotaz komukoli rád
objasním. V úvodu uvedené očekávání změn bude ale
v tomto ohledu naplněno, protože již nemám v úmyslu
kandidovat na funkci starosty. Důvody jsou prosté. Ten první
je moje pracovní vytíženost, druhý - už jsem starosta příliš
dlouho a třetí je ta nechutná žumpa, která byla spojena
s průběhem minulých komunálních voleb. Co bude dál,
bude v rukou občanů celé obce a já si upřímně přeji, aby
vše proběhlo v poklidu, důstojně a s dobrým koncem, ať je
jakýkoli.
Do října je ale ještě spousta času a bude nutné ho náležitě
využít. Je zde několik již rozpracovaných projektů, na
kterých je nutné aktivně pracovat. Tím prvním je sportoviště
u sokolovny. To by mělo vzniknout v místě malého hřiště
a mělo by v první etapě obsahovat moderní hřiště s umělým
povrchem na malou kopanou a dále cvičiště na workout
a parkour. Na projekt je již schválena dotace MMR, která po
dokončení první etapy dává možnost podpořit i druhou část
díla, což je zázemí a skatepark. Uvidíme, každopádně jsme
rádi, že po všech těch kanalizacích a jiných nepopulárních
projektech můžeme konečně zahájit i budování těchto
projektů. V roce
2022 se dále chceme zaměřit na
dobudování optické sítě a velkým úkolem bude i dokončení

druhé poloviny bytů v bytovém domě ve Lhotě nad Moravou.
Po velkých dotačních akcích z let předcházejících trochu
zvolníme, ale to neznamená, že se budeme nudit :)
V závěru roku byla podána žádost o dotaci na opravu
komunikace v Mezicích od kapličky k Náklu, která by
měla proběhnout v roce 2023. Před koncem roku 2021
se uskutečnilo veřejné projednání další etapy, kterou je
rekonstrukce mezické návsi. Tento projekt nyní půjde do
stavebního řízení a mohl by být připraven k realizaci v roce
2024. Uvidíme ale, jaká bude výše nákladů a příznivost
dotací, třeba půjdou projekty spojit.
Ke svému konci se také blíží stavební řízení na výstavbu
domu pro seniory na nákelské návsi. Zde budeme hledat
vhodnou dotační příležitost pro podporu tohoto velmi
nákladného, ale pro obec významného projektu.
Přípravné práce byly spuštěny u projektu výstavby
chodníku na Příkazy, kde vzniká projektová dokumentace
a bude plánováno veřejné projednání. V roce 2022 se také
předpokládá příprava projektu nové ordinace dětského
lékaře v Nákle, která by měla být u MŠ v Nákle.
Mým osobním velkým dluhem
a cílem do konce volebního
období pak je dořešení letitého
problému v majetkových vztazích
a příprava projektu výstavby nad
strání spojeného s budováním chodníku na Mezice.
Toto jsou tedy současné a aktuálně řešené projekty.
Mimo uvedené se také snažíme dotáhnout systém svozu
a likvidace odpadů, které bychom v budoucnu chtěli zajišťovat
vlastními TS Náklo. Na posledním zasedání Zastupitelstva
bylo schváleno zdražení ceny odpadů na 800 Kč/osoba/rok.
Částka je to již vysoká, nicméně spodní hranice poplatku
zůstává na 160 Kč/osoba/rok. Z vyhodnocení roku 2021 bylo
patrné, že ještě velká část občanů obce tuto problematiku
moc neřeší. Omlouváme se tedy za tento tlak, ale na druhou
stranu jsme přesvědčeni o tom, že je to správná cesta.
Ochrana přírody je důležitá a je nutné se v této věci i umět
uskromnit a něco aktivně vykonat.
Vážení spoluobčané, plány máme všichni velké
a mnohé z nich jsou dlouhodobého charakteru. Trpělivost
a vytrvalost jsou jedinou cestou k jejich naplnění a tak
nám všem do nového roku přeji dostatek sil, odhodlání,
nápadů, nezbytného štěstí a spoustu spřízněných duší při
jejich naplňování. Přeji Vám a Vašim blízkým pevné zdraví
a aby se naplnilo vše dobré, co nám předpovídají všichni ti
astrologové, numerologové a jiní mudrcové.
Mějte krásné dny, ať Vám po těch letech útrap konečně
začne život přinášet opravdovou radost, jen pamatujme, že
v mnohém to záleží i na nás samotných.
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Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Zastupitelstvo obce Náklo
20. zasedání Zastupitelstva obce Náklo proběhlo dne 13. 12. 2021.
1/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
2/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje, v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce k provádění všech rozpočtových
opatření od 14. 12. 2021 – 31. 12. 2021.
3/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení dokončeného majetku do majetku obce.
4/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku z majetku obce.
5/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Rozpočet obce Náklo na rok 2022.
6/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Střednědobý výhled na rok 2023 a 2024.
7/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje navýšení ceny stočného na částku 32 Kč/m³.
8/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje hodnotu ekobodu na částku 9 Kč.
9/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje sazbu za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 800 Kč/
osoba/rok.
10/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
11/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
12/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 320 000 Kč pro T.J. Sokol Náklo na
Úhradu spolupodílu na dotaci Olomouckého kraje na projekt rekonstrukce obvodového pláště Sokolovny.
13/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 210050.
14/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro Římskokatolickou
farnost Náklo na projekt fara Náklo dokončení oprav fasády celé budovy v roce 2022.
15/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 210051.
16/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
17/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Štěpánov.
18/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje pronájem obecního bytu č. 6 panu Martinu Strnadovi.
19/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dílo na zbudování
fotovoltaické elektrárny na budovách ZŠ a MŠ Náklo.
20/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o dílo.
21/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí dotace T.J. Sokol Náklo ve výši 75 000,- Kč.
22/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 210058.
23/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci DSO Region Moravská cesta
ve výši 275 999,- Kč na profinancování dotačního projektu „Pořízení vybavení pro spolkové a společenské aktivity
DSO“.
24/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 210056 o poskytnutí návratné finanční výpomoci DSO
Region Moravská cesta ve výši 275 999,- Kč na profinancování dotačního projektu „Pořízení vybavení pro spolkové
a společenské aktivity DSO“.
25/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Náklo, p.o.
ve výši 277 770,-Kč na profinancování dotačního projektu „Rekonstrukce šaten dětí MŠ včetně nábytku – I. etapa“.
26/20/12/2021 - Zastupitelstvo obce Náklo schvaluje smlouvu č. 210057 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ZŠ a MŠ Náklo, p.o. ve výši 277 770,- Kč na profinancování dotačního projektu „Rekonstrukce šaten dětí MŠ včetně
nábytku – I. etapa“.

Informace z obecního úřadu
Hrazení poplatků v roce 2022
Dovolujeme si upozornit občany, že pro rok 2022 došlo k mírnému navýšení ceny
stočného z 30,- Kč na částku 32,- Kč/m3, což nám při paušální platbě navyšuje
částku z 1 050,- Kč na 1 120,- Kč/m3.
Dále upozorňujeme, že došlo ke zvýšení horní hranice poplatku za svoz
a likvidaci odpadů z 600,- Kč na 800,- Kč/osoba/rok. Při nasbírání maximálního
množství ekobodů bude spodní hranice poplatku 160,- Kč/osoba/rok.
Upozorňujeme občany, aby si před uhrazením poplatku ověřili jeho výši buď
na telefonních číslech 773 370 773, 773 370 774 nebo na mailových adresách
andryskova@naklo.cz nebo dostalova@naklo.cz
Platby za poplatky prosím provádějte až od měsíce února, ne dříve. Děkujeme.

OBECNÍ KALENDÁŘ

si můžete tradičně koupit za 50,- Kč
na Obecním úřadě v Nákle, v Nákle
v obchodě a v Mezicích v hospodě.

Hledá se pracovník či pracovnice
Technické služby Náklo, příspěvková organizace, hledají obsluhu Sběrného
dvora v Nákle. Jedná se o práci na zkrácený úvazek vhodnou zejména pro OZZ,
invalidní důchodce. Případné uchazeče prosíme, aby kontaktovali p. Dostála na
telefon 606 804 805 nebo e-mail dostal@naklo.cz

Gratulace Sokola Náklo
Začátkem měsíce ledna se dožívá krásného životního
jubilea dlouholetý člen Sokola Náklo pan Zdeněk Olbert.
Jménem výboru a všech členů sokola děkujeme touto
cestou za dlouholetou práci v našem spolku a přejeme
do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí , elánu a úspěchů
při další práci v sokole.
Členové Sokola Náklo.

Uplynulý rok pohledem zastupitele
S napjatým očekáváním jsem vyhlížel doručení
prosincového obecního zpravodaje a těšil se na každoroční
souhrn pracovních úspěchů pana starosty. Musím říct, že
Marek nejenže nezklamal, ale spíš překvapil, když si do
svého seznamu s drzou samozřejmostí zařadil i body, na
které být pyšný rozhodně nemůže. Ale když se to občanovi
správně podá…
…povedlo se zachránit službu dětské lékařky v Nákle
…díky úsilí části zastupitelů, kteří odmítli její zrušení.
Starosta již celou věc považoval za uzavřenou.
…MUDr. Adamcová vybudovala ordinaci praktického
lékaře
Vybudovala, ale na tom nemá obec žádnou zásluhu,
pokud za zásluhu nepočítáme to, že jí laskavě odprodala
pozemek, na kterém nová ordinace vznikla.
Nutnost zajištění vhodných prostor pro ordinace lékařů
v Nákle je staršího data a možná by se hodilo připomenout
několik souvislostí. Když se uvažovalo o dalším osudu
obecního domu č. 12, který se přímo nabízel k rekonstrukci
na ordinace lékařů (umístění ve středu obce, dostupnost
parkování, blízkost školy/školky apod.), nepodařilo se
bohužel i přes snahu části zastupitelstva tento záměr
prosadit. Zájmy občanů musely tehdy ustoupit osobním
zájmům dua Ošťádal-Babica. Marek Ošťádal byl tehdy
(možná je dodnes) místopředsedou spolku MAS Moravská
cesta, z. s., který v členských obcích hledal kancelářské
prostory… a našel je v Nákle. Příležitost, jak se blýsknout
mezi kámoši ze sousedních vesnic, tak nezůstala nevyužita.
Ing. Babica, coby člen rady jednoty Orel, tedy vlastníka
objektu, v němž jsou stávající ordinace umístěny, by se
zase býval těžko smiřoval se ztrátou nájemníků a výpadkem
příjmů z nájmu objektu, který je bez významné investice,
na niž Orel nemá prostředky, prakticky neobsaditelný… Za
takové situace neměly lékařky šanci.
Rekonstrukce obecního domu č. 12 pro sdílené využití
v rámci spolku s okolními obcemi nás přišla na cca 3 mil. Kč,
které obec v rozpočtu neměla, takže si vzala milionový úvěr.
Ten dodnes splácí. Aby toho nebylo málo, nedávno starosta
nastěhoval „na dvanáctku“ další spolek obcí, jehož jsme se
stali hrdými členy. Nájemní smlouvu zastupitelům přislíbil a,
ak jsme si u něj už zvykli, přes opakované urgence nedodal.
Samozřejmě chápu, že je starostovi příjemné, když ho
v okolních obcích vítají s úsměvy od ucha k uchu a plácají
ho po ramenech, ale jeho základní povinnost při nakládání
s obecními prostředky je jednat s péčí řádného hospodáře,
a ne se chovat jako ožralý milionář.
…přispěli jsme na opravu fasády nákelské fary
Za mě asi největší podfuk na zastupitele v tomto funkčním
období. Pokud bych se měl držet starostovy oficiální verze,

že on se investicím do fary dlouho bránil, pak to muselo být
nejspíš tak, že zástupce Římskokatolické církve v radě obce
starostovi s vytrvalostí starozákonního hada tak dlouho
našeptával, dokud ho nepřesvědčil. Pak už jen zbývalo
vymyslet, jak celý záměr „prodat“ zastupitelům – zrodilo
se „muzeum obce na faře“. Ta myšlenka se sice nijak dál
nerozvinula (nikdo nikdy neřekl, co v muzeu bude), ale jako
přesvědčivý argument pro získání souhlasu zastupitelstva
se spolufinancováním oprav fary to stačilo. Pak už jen
zbývalo ve vhodnou dobu napsat do obecního zpravodaje,
že muzeum „vlastně nikdo nechce“, takže celý záměr padá,
a bylo vymalováno. A protože se Římskokatolická církev umí
svým sponzorům bohatě odměnit, získal starosta na faře
jako bonus prostory pro zbudování senátorské kanceláře.
Líp bych to nevymyslel…
Pokud se zastupitelstvo nevzpamatuje, tak se letos zase
dobrovolně zbavíme dalších 200 tis. Kč. Bude to naštěstí
už naposled, protože uplyne platnost smlouvy o poskytnutí
dotace uzavřené mezi obcí a farností Náklo, čímž celá tato
komedie skončí. Celkový účet za sedmileté období bude
na 1,4 mil Kč. Mně se celá věc jeví tak, že poskytnuté
prostředky nebyly využity v souladu se zamýšleným účelem,
takže farnost Náklo by měla dotaci v plné výši vrátit. Je to
v takových případech obvyklý postup.
…Technické služby dokopaly další část vedení optiky
A přesto si troufám říct, že zprovoznění vysokorychlostního
internetu nejsme v Nákle o moc blíže, protože budování
sítě Technickými službami Náklo ve volných chvílích
prostě nestačí. Na tomto projektu obec k dnešnímu datu
proinvestovala cca 3 mil. Kč a vybudovaná infrastruktura
několik let bez využití chátrá. V těch částech obce, kde již
byly dokončeny ostatní inženýrské sítě a položeny nové
povrchy, se pak nejspíš s optikou vůbec nepočítá, takže
mnozí z nás ten rychlý internet vyhlížíme stejně zbytečně.
Pochybnosti vzbuzuje i to, že na samotném začátku
tohoto projektu vyštípal starosta z účasti v něm soukromý
subjekt, který má řadu podobných realizací úspěšně za sebou
a chtěl se na budování optické sítě v Nákle spolupodílet. To
celou službu, pokud se jí v horizontu mnoha let přece jen
dočkáme, ani nezkvalitní ani nezlevní (monopol = vysoká
cena a nízká kvalita, vždycky to tak bylo). Pokud přemýšlíte,
proč to udělal, pak se hodí připomenout, že je členem
rady spolku Haná Free Net, z.s., stávajícího poskytovatele
bezdrátového připojení v Nákle. Kdo myslíte, že bude chtít
přestřihnout pomyslnou pásku při zahájení provozu optické
sítě, ať to trvá jak dlouho chce?
Vše nejlepší v novém roce!
Lukáš Utíkal, zastupitel

Co nového v naší škole :)

Do divadla zavítal revizor

V neděli 19. prosince navštívily některé žákyně 8. třídy
s paní učitelkou Jánošovou Moravské divadlo v Olomouci,
aby zhlédly známou Gogolovu hru Revizor. Jde o příběh
bezvýznamného úředníka Chlestakova, který je omylem
považován za revizora, a jeho přítomnost na malém městě
vyvolá pozdvižení. Zápletka dává prostor řadě humorných
situací, které byly skvěle zasazeny do reálií olomoucké
metropole a vycházely i z aktuálních epidemiologických

podmínek. Herci se v nich přímo vyžívali a byla z nich cítit
radost z toho, že mohou stát na jevišti před obecenstvem.
Diváci nejen proto během celého představení živě reagovali
potleskem a téměř zapomněli na to, že musí mít nasazené
roušky. Opět se potvrdilo, že Gogolův Revizor nestárne
a všichni domů odcházeli spokojení.
Jakub Šnoflák, 9. tř.

Co nového v naší škole :)

Mikuláš ve škole

Dne 3. prosince zavítal opět po roce do ZŠ a MŠ Náklo
Mikuláš. Spolu se svými věrnými pomocníky, andělem a
čertem, si přišli ověřit pozornost, šikovnost a bystrost dětí.
Začali v mateřské škole, kde měli školkáčci s paní učitelkou
pro Mikuláše natrénované tanečky, písničky i básničky. Za
odměnu dostali od anděla něco sladkého na zub. Potom
postoupil Mikuláš do školy, kde chodil od třídy ke třídě a
rozdával těm nejhodnějším perníčky. Pokud se ale našli
nějací hříšníci, museli si dle přísloví ‘Bez práce nejsou koláče’
perník vybojovat. Nakonec se to všem podařilo.
Patrik Kvapil, 9. tř.

Jiná výtvarka - pískování
V rámci výtvarné výchovy zavítala v prosinci
do ZŠ Náklo paní Denisa Bernasová, která se už
12 let věnuje pískování. Je to jednoduchá kreativní
technika a zábavná aktivita nejen pro děti, která
rozvíjí jejich fantazii, soustředění a jemnou motoriku.
Možnost vyzkoušet si ji měli žáci prvního stupně, 6.B
a osmáci. Pro většinu z nich to bylo něco, co ještě
nikdy nedělali. Nejdříve jim paní Denisa vysvětlila
postup, pak si vybrali lepící šablonu a mohli začít.
Většina žáků zvolila znamení zvěrokruhu, které si
podle své fantazie vysypali barevnými písky. Každý
si z této hodiny mohl svůj výtvor odnést domů.
Ivana Stejskalová, 8. B

Projektové dny ve školní družině

V období od září až
do prosince jsme měly
pro děti připraveno
pět
projektových
dnů, z toho jeden byl
mimo školní družinu.
Prvním
projektem
byla Minizoo. Program
jsme
naplánovali
s
panem
Sovou
z DDM Litovel. Děti
si mohly prohlédnout,
ale také pochovat
například
ještěra,
strašilku, gekončíka,
užovku nebo činčilu. Další projekt se týkal
vaření s panem Mrtýnkem v naší nové
kuchyňce. Děti si vyzkoušely připravit korpusy
na košíčky, které si následně pěkně ozdobily a
s chutí se do nich pustily. Tento projekt se také
týkal správného stolování, kdy si děti zkusily,
jak správně prostřít stůl od založení příborů až
po skládání ubrousků. Třetí projekt se nazýval
Canisterapie, který byl naplánován s paní
Melichovou, která pracuje s cvičenými psy. Navštívili nás
pes ridgeback Atrei a chrt Dášenka. Paní Melichová nám
ukázala, jak se chovat k cizím pejskům, co mají rádi a co se
jim naopak nelíbí. Děti měly možnost si psa pohladit a navázat

tak přirozený kontakt se zvířetem.
Děti také mohly Atreie a Dášenku
vyzkoušet z hledání různých pamlsků
a projít se s nimi přes překážkovou
dráhu. Tento projekt se nám moc líbil
a jsme rádi, že pejsci mezi nás mohli
zavítat. Čtvrtý projekt se uskutečnil
mimo školní družinu. S dětmi jsme
všichni strávili odpoledne v zábavném
parku v Krokodýlku. Děti si například
vyzkoušely
za
doprovodu
instruktorů skákání
na trampolínách
nebo lezení po
horolezecké zdi.
Přestože jsme měli
z projektu trochu
obavy, děti si tento
den náramně užily.
Poslední projekt
pod
názvem
Kosmický den se
konal v prosinci,
probíhal převážně v nafukovací kosmické lodi, kde se děti
zábavnou formou dozvěděly zajímavé informace o vesmíru.
Paní vychovatelky :)

Sokol Mezice - sezona 2020/2021
Je za námi nejdelší sezona v historii olomoucké Malé
kopané (Malého fotbalu). Začala v srpnu 2020 a kvůli
okolnostem spojeným s pandemií čínské výroby se protáhla
až do listopadu 2021. Pro Sokol Mezice se jednalo již o 27.
sezonu v soutěžích MF Olomouc, přičemž od roku 2017
jsme pravidelným účastníkem soutěže nejvyšší - 1. ligy. To,
co se odehrálo v této „covidové“ sezoně, 1. liga snad ani
nepamatuje. V první řadě odstoupení několikanásobného
vítěze Realu HDO, nespočet odložených utkání a především
kontumace, které většině týmů nedovolily odehrát plnou
porci 26 zápasů. V našem případě se jedná konkretně až
o 4 kontumační výhry a i u ostatních mančaftů je tomu nejinak.
Byla tím samozřejmě ovlivněna i konečná tabulka, ale
myslím si, že Sokol Mezice potvrdil svůj standarda celkové
9. místo je solidním umístěním. Mohlo to být možná i o
trochu lepší, ale co není teď, může být příště.
Z 22členného kádru zasáhlo do hry rekordních 20!
Vyhlášení nejlepších hráčů Sokola Mezice 2020 - 2021
Kategorie dle statistik:
Nejlepší střelec: David Červínek
Nejlepší nahravač: Stanislav Hudeček
Kanadské bodování: Lukáš Grulich
Gól roku: Michal Přidal (gól v zápase 18. kola proti FC
Skunk)
Zvláštní kategorie:
Osobnost sezony: Natálie Gnipová & Jan Hladík
Nejlepší fanoušek - fanynka: Vlaďka Švecová
Kategorie dle odborné komise:
Nejlepší brankař: Jindřich Gřešíček
Nejlepší obránce: Libor Malý
Nejlepší útočník: Jindřich Gřešíček
HRÁČ SEZONY 2020/2021: JINDŘICH GŘEŠÍČEK
Do čestné síně slávy mezické Malé kopané byl jako
čtrnáctý člen přijat : p. LADISLAV SKŘIVÁNEK

Na závěr krátké zamyšlení – proč je oddíl Malé kopané
Sokol Mezice tak specifickým klubem v tomto sportovním
odvětví a co žádný jiný tým nemá. Základem všeho je
samozřejmě letitá tradice, na které se podílely desítky hráčů,
ale také spousta lidí kolem. A čím se můžeme pyšnit dál?
Máme jako jediný tým hráče, který okusil 1.fotbalovou ligu
(J. Hladík), máme první hráčku v Malé kopané na Olomoucku
(N. Gnipová), máme už i dva hráče, kteří jsou v superligovém

hráčů. To naše historie opravdu nepamatuje. V průběhu
sezony jsme postupně na soupisku zaregistrovali mladší
generaci hráčů a příležitost být právoplatným členem týmu
si vysloužila i první žena. Vzácnou raritou je skutečnost,
že v této sezoně nastoupilo za Mezice na postu brankaře
hned 6 různých golmanů! Patřili jsme k týmům s nejméně
vstřelenými góly (60), ale také s nejméně inkasovanými (80).
Obdrželi jsme 9 žlutých a 1 červenou kartu. Z individuálních
výkonů nelze nikoho extra vyzdvihnout, nicméně máme
v mužstvu jednoho hráče, jenž v sezoně dokázal nastoupil
na všech postech.
Jak již v Mezicích bývá tradicí, celou sezonu jsme
zakončili tzv. Závěrečnou, kde byli pozváni všichni naši
sponzoři, fanoušci, naše „stará garda“ a samozřejmě všichni
současní hráči. Bilancovalo se, děkovalo se a nechybělo
tradiční vyhlášení nejlepších hráčů a na závěr, jako vždy,
byl uveden nový člen do „Síně slávy“ mezické Malé kopané.

Konečná tabulka 1. ligy MFO 2020 - 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

RK KAFKI PŘEROV
SK VÉSKA		
GALATASARAY		
FC SKUNK		
FC CHELSEA 		
SOKOL POHOŘANY
KOVO DŘEVO		
FC LEVOTIL		
SOKOL MEZICE
FC MARKY SPORT
RODO LEGENDY
INTER ŠTERNBERK
PERGOLA		
REAL HDO		

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

164 : 49
115 : 78		
157 : 84
93 : 69		
112 : 89		
109 : 81
105 : 96
87 : 64		
60 : 80		
55 : 113		
71 : 130
101 : 130
58 : 146
0 : 78		

45
37
36
34
33
32
31
30
25
17
16
14
8
0

kádru Olomouce do 23 let (bratři Mrtýnkovi), máme mezi
sebou republikového rekordmana (M. Přidal) a máme už
i svého zástupce ve vedení MF Olomouc (L. Grulich) …a to
si myslím, že na jeden klub z malé vesnice není zrovna málo
:) Ano, Malé kopané se v Mezicích daří. A přispívá tomu také
propojení s ostatními spolky v obci a velkou podporu ve
fungování naší organizace máme i v Obci samotné.
Za Sokol Mezice, David Červínek

Správa Senior klubu
Životní zkušenosti vložily do úst římskému filozofu
Senecovi toto zjištění: „Je zbytečné se ptát, jaký má život
smysl. Má takový smysl, jaký mu dáme.“
Senior klub v Nákle byl založen 15. dubna 1993 pod
vedením paní Heleny Veselé. Klub v té době měl 58 členů,
z toho 17 mužů.
Dnešní členové klubu se setkávají jednou za 14 dnů,
a to vždy ve středu v lichém týdnu, ve 14 hodin, v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Senior klub pořádá již tradičně předvánoční výstavku
perníků, košt slivovice a výstavku ručních prací. Pořádáme
kulturní zájezdy, návštěvy divadla v Olomouci a i zájezdy za
poznáním.

Na naše středeční setkání může přijít kdokoliv
a navrhnout, čím se budeme zabývat. Dveře jsou otevřené
i pro zájemce z řad mužů, žádný z nich však doposud
nenašel odvahu se k nám připojit. Je samozřejmé, že
preferujeme navržené oblasti a z těch se vybere, co všechny
nejvíc baví a zajímá. Důležité však je, že to jsou všechno
opravdu činnosti s nějakým uchopitelným výsledkem, ne
pouhé klábosení o ničem, i když stihneme i to.
Během našeho setkání si uvaříme kávu nebo čaj
a ochutnáme nějaký pamlsek. Myslím si, že se všichni na
středeční odpoledne těšíme.
Chtěl bych touto cestou všem seniorům a také občanům
obce popřát hodně zdraví v novém roce 2022.
Karel Široký

Kam vyrazit

RecesFest 2022

Je to ještě za dlouho a s ohledem na to, co se děje kolem nás, to zní spíše jak zbožné přání,
nežli reálný plán, nicméně zavírání, rušení a zakazování již bylo dosti, a tak si dovolíme
směle oznámit, že RecesFest v roce 2022 bude stejně jako za starých dobrých časů 4. 6. 2022.
V programu se představí Strýček Líčko, Helemese, Gentleman‘s Club, Slapdash Rockabilly,
Stracené Ráj, Doctor PP a Morčata na útěku. Snad se tedy vše v dobré obrátí a svět se vrátí
do starých dobrých kolejí. Toto a k tomu ještě hromadu zdraví, štěstí a osobní pohody Vám
v novém roce přeje Kulturně Ômělecké Spolek.

Novoroční křížovka
Sedí dvě přítelkyně u okna v cukrárně.
„Copak ti dal manžel k narozeninám?“ ptá se první.
„Vidíš támhle na ulici to zelené Porsche? Tak přesně(dokončení v tajence).“
SMĚNEČNÝ
RUČITEL
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